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 :قدیمت
 ... اهللبه کلیم 

 ...اهللبه مسکین 
 ...قائم آل ابراهیم ،به یتیم

 ...موسی بن عمران ،دریاها یبه شکافنده
 کنممی اهدااین عبارات را 

و به شما  بیش نیستم ای از قائم آل محمد امام مهدیو حال آنکه من نقل کننده
 :دارممی هعرض

ای کلیم  ،دل من آکنده از توحید خدا و عشق توست !موسی بن عمران ،نای سرور م
 :اهلل
 

َاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصدَّقْ عَلَیْنَآ ـیَآ أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنَا بِبِض
  یَزْزِی الْمُتَصَدِِقِینَ اهللَ إِنَّ 

ناچیز  ایسرمایه دستی گرفتار شدیم وسختی و تنگ به مانکسان و ما !عزیز ای)
 دهندگانصدقه که خداوند ،بده صدقه بر ما و بر ما کامل کن را ما پیمانه پس ؛آوردیم

 (5)(.دهدپاداش می را
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 گفتارپیش

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 لم یکن له کفواً احد. الواحد االحد الفرد الصمد الذی لم یلد و لم یولد والحمد هلل 

الحمد هلل الذی خلق الخلق و أرسل لهم الرُّسل و جعل العلم بکتب السماء دلیالً علیهم 
رب العالمین، و صلی اهلل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و یعرفهم لمن 

 سلم تسلیماً 

ه هیچ کس نیازی که نه زاده است و زاده شده و نی بیسپاس خدای واحدِ اَحد یگانه

 .همتای او است

و عِلم را در  ،سپاس خدایی که مخلوقات را آفرید و برای آنها پیامبران را فرستاد

تا هر کس که نیِت خالص داشته  ،ای بر آنها قرار دادهای آسمانی دلیل و نشانهکتاب

 .ایشان را بشناسد ،با آن ،باشد و همِتش را در جهت شناخت حق به کار برده باشد

ی کسانی که پلیدی را از آنها دور نموده و چنان خدایی را که عِلمِ کتاب را ویژهسپاس 

شان داشته است قرار داد و برای کسی که مقاماتشان را به خود نسبت که باید پاکیزه

 .که نکوهیده و خوار به آن داخل شود ؛جهنم را قرار داده است ،دهد

ای برای کسب رضایتش قرار داد و در سپاس خدایی را که محمد و آل محمد را وسیله

سپاس خدایی را که والیت آنها را همان کار نیکی قرار  .غیر از آنها راه نزاتی قرار نداد

رساند و انکارِ آنها را همان گناهی قرار داده زیانی نمی ،گناه ،داده است که با داشتن آن

 .بخشدسودی نمی ،کار نیک ،است که با وجود آن

قرار داد و کتاب را برای غیر از آنها  (قرآن)ا که آنها را ترجمانِ کتاب سپاس خدایی ر

جانشینان پیامبر و  ،پس آنها عِدل و ترجمان قرآن هستند ؛بسته و بدون درب نمود
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 ؛ها و مردان کارزارهاخورشیدهای تاریکی ،پناهگاه بندگان ،کنندگان به سویشدعوت

  .لش سبک خواهد شدترازوی اعما ،هر کس از آنها فاصله گیرد

و هر جا که  ،بر آنها درود فرست تا هر زمان که آفتاب طلوع و غروب کند !بارپروردگارا

زارهای خشکی و بر آنها درود فرست به شمارِ شن !بارپروردگارا .باد بوزد و ساکن گردد

 .های درختان و هر آنچه خشکی و دریا دربر گرفته استقطرات باران و به عددِ برگ

 ؛بر آنها درود فرست ،چه ناطق و چه غیرناطق ،های خالیقبه تعداد جان !پروردگارابار

و آن را  ،پایان نپذیرد ،دار باشد و انزامشادامه ،درودی دایمی و فزاینده که آغازش

روزی که نه مال  ؛کنیمدر آن روز که تو را مالقات می ،ای برای ما قرار دهذخیره

مگر کسی که با والیت آنها و کفر به والیت غیر آنها نزد  ،دهد و نه فرزندانسودی می

اول بر جدِشان مصطفی و پس  یهلهوی صلوات خود را در همه !بارپروردگارا .تو بیاید

ای  ؛و هرگز و هیچ زمان بین ما و آنها جدایی مَیَفکن ،از آن بر ایشان قرار ده

 !ترینِ مهربانانمهربان

الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ  هُوَ  :فرمایدخدای عزِوجل می

قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ  الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ فی

  اهللُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلِم مِنْ عِنْدِ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إاِلَّ 

 نازل تو بر را کتاب این که او همان کسی است) (5)رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْبابِ 

 ا،هآیه بعضی و باشند،الکتاب می ام هاآیه این محکماتند، هایشآیه از بعضی کرد

 تأویل، به میل و جوییفتنه سبب به است، باطل به میل دلشان در که آنها متشابهاتند.

 که آنان و داند،نمی خداوند جز را آن تأویل که حالی در کنند،می پیروی متشابهات از
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 پروردگار جانب از همه آوردیم، ایمان به آن ما: گویندمی اندکرده استوار دانش در قدم

 .(گیرندنمی پند خردمندان جز و ما است،

اند که متشابه قرآن را به صراحت بیان داشته و اهل بیت ایشان حضرت محمد

داند و متشابه قرآن دانسته نمی و ائمه از نسل آن حضرت کسی جز پیامبر

  .شود مگر از طریق و از باب آنهانمی

ا تأویل آن را ما راسخان در علم هستیم و م) :روایت شده است از ابو جعفر

 (5)(.دانیممی

و  راسخان در علم، امیر المؤمنین) :روایت شده است که فرمود از ابا عبد اهلل

 (2)(.باشندمی ائمه از فرزندان ایشان

وَلَوْ رُدِوهُ إِلی الرَِسُول وَإِلی أُولی األَمْر  از ابو جعفر در مورد این سخن خداوند متعال

 و پیامبر به آن در اگر آنکه حال و) (3)نَ یَسْتَنْبِطُونهُ مِنْهُمْمِنْهُمْ لعلمَهُ الَِذِی

روایت شده است که  (یافتنددرمی آنان از را امر حقیقت کردند،می رجوع االمرشان اولو

 (4)(.باشندمی ی معصومآنها، ائمه) :فرمود

تأویل متشابهِ شود که تفسیر یا احادیث در این باب بسیار زیاد است و از آنها روشن می

تا روز قیامت اختصاص داده شده  علمی است که به ائمه از اوصیای پیامبر ،قرآن

گرفته شده  مگر اینکه از آنها ؛است و به هیچ وجه نزد غیر آنها پیدا نخواهد شد
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  .باشد

چرا  ؛محکم است و برای آنها متشابهی وجود ندارد ،به طور کامل قرآن در نظر ائمه

شود و حال آنکه قرآن بر اهل چیزی است که برای صاحبش مشتبه می ،که متشابه

 ترجمان قرآن پس از حضرت محمد ،چرا که اینان ؛مشتبه نیست بیت

 .باشندمی

بَلْ هُوَ  :فرمایدشنیدم می :روایت شده است از هرولة بن حمزه از ابو عبد اهلل

 در روشن که است آیاتی قرآن، بلکه) (5)لْعِلْمَ آیَاتٌ بَیِِنَاتٌ فِی صُدُورِ الَِذِینَ أُوتُوا ا

آنها، ) :و فرمود( کنندنمی انکار ستمکاران جز را ما آیات و دارد جای دانش اهل یسینه

 (2)(.باشندبه طور خاص، ائمه می

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

 قرآن، بلکه) (3)آیَاتٌ بَیِِنَاتٌ فِی صُدُورِ الَِذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ بَلْ هُوَ  :این سخت خداوند

 انکار ستمکاران جز را ما آیات و دارد جای دانش اهل یسینه در روشن که است آیاتی

 .(4)؟!(تواند باشدچه کسی غیر از ما می) :فرمود ؟آنها هستید ،آیا شما ،(کنندنمی

متشابه یافت  ،طور کامل آیاتِ بیِنات است و در آن قرآن به بنابراین برای ائمه

چرا که  ؛منحصر و محدود شده است به ائمه ،شود و از همین رو تفسیر قرآننمی

تواند فاقد چیزی نمی)کند و شناسد و تأویلش را درک نمیغیرِ آنها متشابه قرآن را نمی

اند و از ن پرده برداشتهبارها از این حقیقت در روایاتشا ائمه .(ی آن باشددهنده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .43عنکبوت:  -5

 .580ص  21: ج (آل البیت)وسایل الشیعه  - 2

 .43عنکبوت:  - 3

 .538ص  21: ج (آل البیت)وسایل الشیعه  - 4



  00صارامام مهدی اننتشارات ا

اند که کالم خداوند تفسیر قرآن به رأی و نظرِ شخصی برحذر داشته و بیان فرموده

برای  .توان برای فهم آن از قیاس استفاده نمودمتعال به کالم بشر شبیه نیست و نمی

مراجعه  تر مسأله در این خصوص به برخی از کالم ایشانروشن شدن بیش

 :نماییممی

 پیامبری به را محمد حضرت خداوند) :روایت شده است که فرمود صادق مامااز 

 بر را کتاب. نیست اوپس  پیامبری هیچ پس، داد خاتمه او با را رسالت ومبعوث فرمود 

و کتابی پس از آن نیست  داد پایان آن یوسیلهه ب را آسمانی هایکتاب و کرد نازل او

 را آنهاو  داد قرار برافراشته پرچمی جانشینانش یوسیلهه ب را پیامبر ـتا اینکه فرمودـ

که  افرادیهستند تا اینکه  زمانی هر اهل برگواهان  آنان. نمود منصوبمردم  برای

خواستار  را آنها موعل و ایستادند آنها برابر در ،نمودند معرفی مردم والیت برای را خود

قرآن علیه برخی دیگر استفاده  از برخی آیات مدعیان،شدند؛ به این صورت که این 

 قرآن خاصِ  با و است ناسخ که پنداشتند و کردند احتزاج قرآن منسوخ بانمودند؛ 

 سنِت و نمودند احتزاج آیه اول با. است قرآن عام کهآمد  نظرشان به و کردند احتزاج

 چه وگشاید می راسخن  چیزی چه کهنگرند نمی وگفتند  ترک را آن تأویل در پیامبر

 اقتباس اهلش از را آن اگر، دانندنمی را آنمنابع  و موارد و دهدمی خاتمه را آن زچی

 .(گمراه نمودند و شدند گمراهخود،  پس. نکنند

 وجوه و فنون وتقسیمات  به قرآنبندی  تقسیم درسخنی طوالنی  ایشان سپس
 دلیل این و) :دندفرمو اینکه تا ؛شودمی نکته ده وبالغ بر یکصد  کهفرمود  بیان مختلف

طور که همان نیست مخلوقات کالم شبیهتعالی باری کالم اینکه بر است آشکاری

به همین دلیل و دالیل مشابه آن است   .نیست بندگاناعمال   شبیه خداوندکارهای 

 وپیامبرش  مگر داندنمی کسی را خداوند کالمِ تفسیر حقیقی معنی و جوهر که



 (3متشاهبات )جلد                                           01 
خداوند سوال  کتاب محکم تفسیراز  ایشان از :گویدمی هاینک تا ....(،او یاوصیا

 کند،نمی نسخ را آن دیگری چیز هیچ که است چیزی، محکماما ) :فرمود .کردند

 آیَاتٌ  مِنْهُ الْکِتَابَ  عَلَیْکَ أَنزَلَ الَّذِیَ  هُوَ  :مصداق این سخن خداوند عزِوجل که

 بر را کتاب این که او همان کسی است) (5)مُتَشَابِهَاتٌ  وَأُخَرُ  الْکِتَابِ  أُمُّ  هُنَّ  مُّحْکَمَاتٌ 

 بعضی و باشند،الکتاب می امِ هاآیه این محکماتند، هایشآیه از بعضی کرد. نازل تو

مردم فقط در متشابه هالک شدند؛ چرا که بر معنای آن توقف  .(متشابهاتند ها،آیه

برایش  تأویلیشان، خصیبر اساس نظر ش پسننمودند و حقیقتش را درک نکردند، 

 ونیاز دیدند خود را بی پیامبر، جانشینان از نمودن سؤال ازقرار دادند و به این ترتیب 

 (2)(.تا انتهای حدیث ....افکندند سر پشت را پیامبرشانسخن 
پاسخ را  ایشان .نمودم سؤالاز تفسیر چیزی  باقر امام از :گویدمی زیدی بن جابر

 عرض .فرمودند دیگریو پاسخ  نمودم سؤال را همان دوباره نایشا از سپس .دادند
! جابر ای) :فرمودند ایشان !بودیفرموده  بنده به این از غیردر این مورد پاسخی  کردم

ش ظاهر برای ودارد  ظاهری قرآن همچنین و( باطنیش نیز باطن ودارد ) باطنی قرآن

های مردمان آن دورتر از عقل! هیچ چیز دیگری چون تفسیر قرجابر ای. ظاهرینیز 

ای از قرآن در خصوص چیزی است و انتهایش در خصوص دیگری، ابتدای آیه  نیست؛

 (3)(.های مختلفی داردو قرآن، کالمی است متصل و حالت

 قرآن مورد در آنچهو اما ) :فرمود  یانامه در صادق امام :گویدمی خنیس بنی معل
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اهماهنگ و ناسازگار تو است؛ زیرا قرآن آن گونه که نیز از ذهنیات ن، این کردی سؤال

ست. جز این نیست ا ای، بر خالف رأی و نظر توآنچه شنیدهمعنای هر گفتی نیست و 

برای گروهی که قرآن را  ها؛نه غیر آناست و هایی برای اهل دانش لثَ که قرآن مَ

رآن ایمان آنها کسانی هستند که به ق ؛کننداست تالوت میاش چنانکه شایسته

مشکل و از دسترس و شناسند. اما بر غیر آنان، قرآن سخت آورند و آن را میمی

راستی که به : اندهفرمود ست که رسول خداا روهمین از  .دور استبه شان هایدل

های این قبیل اشخاص نیست. در این دورتر از دلنسبت به تفسیر قرآن هیچ چیزی 

و جز این نیست که خدا با   سرگردانند ،بخواهد ونداخدجز آنکه مردم  ی، همهخصوص

پوشاندن مطالب قرآن خواسته است تا مردم به باب و راه او برسند و او را بپرستند و از 

برداری از برپادارندگان کتاب )قرآن( و گویندگان فرمان او برسند و راه قرآن به فرمان

 :. سپس فرمودویا شوند نه از خوداز آنان ج را نیازمندندش آنچه از قرآن که به فهم

 مِنْهُمْ یَسْتَنبِطُونَهُ الَِذِینَ لَعَلِمَهُ مِنْهُمْ الْأَمْرِ أُولِیوَلَوْ رَدُِوهُ إِلَى الرَِسُولِ وَإِلَى (حال و 

 آنان از را امر حقیقت کردند،می رجوع االمرشان اولو و پیامبر به آن در اگر آنکه

شود. چنین چیزی یافت نمی وفهمند نمی را آن هرگز، آنان غیر از ولی .(یافتنددرمی

ی مردم اولیای امر باشند، شدنی نیست؛ چرا که در این حال فهمیدی اینکه همه

 به را خداوند نهی و امر و باشند داشته امارت او بر آنها که ماندنمیباقی  کسیصورت 

 را این ؛کنند اقتدا آنها به اندیگر تا داد قرار خواص را اولیا خداوند پس. برسانند او

 رأیا ب را قرآن کهدهم از اینو هشدار می دهممی هشدار را تو و، ان شاء اهلل، کن درک
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همگون مانند سایر موارد، مشترک و  آنمردم در دانش  چرا که بخوانیت خودو نظر 

ار داده از مرز و راهی که خدا برای آن قرمگر ، توانایی ندارند بر تأویل آن و نیستند

 (5)شاء اهلل(. . پس بفهم، ان شاء اهلل و امور را از جایگاه خودشان طلب کن، اناست

شان است و آنچه متعلِق به آنها تکلیف امِت در برابر قرآن و آنچه بر عهده ئمها

 :انداست را بیان فرموده

که کند نقل می ،داشت عبید بن عمرو با که کالمی در باقر امام از طریف بن سعد

 فَقَدْ  غَضَبِی عَلَیْهِ یَحْلِلْ  وَمَن :خداوند یفرمودهخصوص این  در) :فرمود امام

 را قرآن که است مردم بر  .(افتد آتش در رسد، او به من خشم کس هر که) (2)هَوَى

، داشتند آن تفسیر به نیاز اگرای عمرو،  و کنند قرائته است شد نازل که گونه آن

 (3)(.ستا ما سویه ب و ما طریق از هدایت

 تا ....(ندهید فتوا دانیدنمی آنچه به را مردم و بترسید خدا از) :فرمودند علی امام
در این ) فرمود: ؟در مورد آنچه در مصحف به ما خبر رسیده است چه کنیم :گفتند اینکه

 (4)(.شودپرسیده می خصوص از علمای آل محمد

 رأی به را قرآن هرکس) :فرمودست که روایت شده ا صادق امام از بصیر ابواز 

 ازنماید  اشتباه اگر وگیرد ی نمیپاداشنماید  تفسیر درست اگر، کند تفسیر خویش

 (1)(.است افتاده فروبسیار  هاآسمان
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 خطبه و رود منبر باالیدستور داد  حسین امام به معاویه :گویدمی عقبه بن موسی
 پروردگار پیروز حزب ما) :فرمود سپسو  دنمو ثنا و حمد را خداوند امام .بخواند

 قرآن یاور را آن پیامبر که هستیم ثقلی دو از یکیو  او پیامبر نزدیک عترت و هستیم

 از نه ،ندارد راه آن در باطل ،دارد وجود آن در چیزی هر شرح که قرآنی ؛نمود معرفی

 و شک آن یلتأو در واست  شده لمحوِ ما به آن رسیتف. رویش پیش از نه و سر پشت

 که؛ چرا کنید اطاعت ما از، پس کنیم.می دنبال را آن قِیحقا بلکه ،نداریم تردید

 خداوند. است گشته قرین رسولش و خداونداز  اطاعت با؛ زیرا است واجب مااز  اطاعت

تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ أَطِیعُوا اهللَ وَأَطِیعُوا الرَِسُولَ وَأُوْلِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ  :فرمایدمی متعال

 از و کنید اطاعت خدا از اید،آورده ایمان که کسانی )ای (5)فَرُدُِوهُ إِلَى اهللِ وَالرَِسُولِ 

 پیامبر و خدا به کردید، اختالف امری در چون و برید االمرتان فرمان اولو و رسول

 الَِذِینَ  لَعَلِمَهُ  مِنْهُمْ  الْأَمْرِ أُولِیوَلَوْ رَدُِوهُ إِلَى الرَِسُولِ وَإِلَى  و همچنین (کنید رجوع

 کردند،می رجوع االمرشان اولو و پیامبر به آن در اگر آنکه حال و) مِنْهُمْ  یَسْتَنبِطُونَهُ

 (2)...(.یافتنددرمی آنان از را امر حقیقت

افرادی چون ابوحنیفه که مردم را فتوا   ئمها چگونه که کنیممی مالحظههمچنین 

 :اندمنع نموده ،کردندادند و قرآن را به رأی خویش تفسیر میدمی

 بودم صادق امام)نزد  :کندمی نقل صادق امامبرخی یاران  از أنس بن شعیب
  امام و کرد سؤال ایمسئله یدرباره او از و شد وارد براو ندهکِ اهل از جوانی که هنگامی

 .شدم وارد حنیفهواب بر و کردم حرکت کوفه سوی به .شناختم را مسئله و جوان .داد جواب او به
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 جواب خالف را جواباو  .نمودمی سؤال او از مسئله همان مورد در که دیدم را جوان همان

  من !اباحنیفه ای تو بر وای :گفتمبه او  و برخاستم جا از .داد او به  صادق امام حضرت
 را جوان همین و کنمی سالم او بهتا  رفتم صادق امام نزد و بودم حجسال گذشته در 

 ،آنچه تو به او جواب دادی خالف براو  و نمودمی سؤال او از را مسئله همینکه  دیدم

 ناقالن من .داناترم او ازمن  ؟!داندمی چهبن محمد  جعفر :گفت ابوحنیفه .پاسخش را داد
 پیش .هایی استولی جعفر بن محمد را کتاب شنیدم آنها زبان از و کردم مالقات را حدیث

 موقعیتی که بودم حج یپِ در .خیز باشدحتی اگر سینه روممی حج به سوگند خدا به :گفتم خود
 ایشان .نمودم تعریفش برای راماجرا  و رفتم صادق امامنزد  و حج به و آمد پیش

مردی هستم  من کهمورد این سخنِ او  در ولی! باد او بر خدا لعنت) :فرمودو  خندیدند

 به( ماهخواند را موسی و ابراهیمهای کتاب منه است؛ گفت راستدارم،  یهایابکتکه 
 ؟دارد را هاکتاب این مثل کسی چه و :کردم عرضایشان 

 .گروهی از یارانش نزدش بودند ،کسی درِ خانه را کوبید و در این حین :دهداو ادامه می

 حنیفه بوا :کرد عرض و برگشت غالم (؟است در پشت کسی چه ینبب) :فرمودش غالم به
 .داد را او سالم جواب حضرت و  کرد سالم و شد  وارد  او .(کند وار را او) :فرمود .است

 به رو امام ؟بنشینم بنده دهیدمی اجازه ،به صالح آورد را تو خدا :گفت سپس
 باره سه و دوباره سپس .نمودنمیی توجِه او به و کردمی صحبت آنها با و نمود اصحابش

 اماموقتی  .نشست اجازه بدون حنیفه ابو .کردنمی او به توجِهی امام و کرد عرض

 او (؟ستا کزا بوحنیفها) :فرمود و برگرداند او سویه ب روه است نشست حنیفه ابو که فهمید
 عراق اهل فقیهآیا تو ) :فرمود امام .کند خیره ب عاقبت را تو خدا هستم خودم من :گفت

 :گفت (؟دهیمی فتوا آنها به چیزی چهبر اساس ) :فرمود امام .آری :گفت (؟هستی

آن گونه که  را قرآن! آیا اباحنیفه ای) :فرمود امام .پیامبرش سنِت و خداوند کتاب با
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 ابا ای) :فرمود امام .آری :تگف .؟(دانیشناسی و ناسخ و منسوخش را میباید، می

 کتاب اهل جز کسی نزد را علم این اوندخد! تو بر وایی را نمودی. علم ادعای! حنیفه

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

نزد کس دیگری نیست و خداوند حرفی از کتابش را به تو ارث ، فرزندان پیامبر ما

از این سخن  ـکه هرگز نیستیکنی ـنداده است. اگر این گونه هستی که ادعا می

 هاشب گزند، از ایمن هاراه آن در) (5)سیرُوا فیها لَیالِیَ وَ أَیَِاماً آمِنینَ  خداوند عزِوجل

 سرزمین را آن من :گفت مرا خبر ده که کدام قسمت از زمین است؟ (کنید سفر روزها و
 دانیدمی شما) :فرمود و نمود اصحابش به رو امام .آورممی شمار به مدینه و مکه مابین

 حتی و شودمی برده آنها دارایی و کنندمی قطع مدینه و مکه بین در مردم بر را راه که

 حنیفه بوا .این گونه است :گفتند اصحاب .(شوندمی کشته و ندارند هم جانی امنیِت
 مَن ! در مورد این سخن خداوند عزِوجلحنیفه ابا ای) :فرمود امام .شد ساکت

مرا باخبر نما که کدام نقطه ( است ایمن شود، داخل به آن که هر) (2)نًاآمِ کَانَ دَخَلَهُ 

 یوسف بن حزاجهنگامی  دانیمی) :فرمود امام .است کعبه :گفت .؟(از زمین است

 آنزا در او آیا؛ رسانید قتل به کعبه در را او و داد قرار زبیر ابن سمت به را منزنیق

 چیزی تو بر اگر! حنیفه ابا ای) :فرمود امام سپس .ماند ساکت حنیفه بوا (؟بود ایمن

، باشد نیامدهاش درباره اخبار و سنِت در همچنین و نباشد خدا کتاب در که دوش وارد

 عمل خودو نظر  رأی به و نمایممی قیاس کند بخیر عاقبت را تو خدا :گفت (؟کنیمی چه
 بود ملعون ابلیس نمود قیاس که کسی اولین! حنیفه ابا ای) :فرمود امام .کنممی
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 مِن وَخَلَقْتَهُ  نَّارٍ مِن خَلَقْتَنِی مِّنْهُ خَیْرٌ  أَنَاْ: گفت و کرد قیاس متعال خداوند برابر درکه 

 سپس .شد ساکت حنیفه ابو (من از او بهترم. مرا از آتش آفریدی و او را از گل) طِینٍ
 .درارا :فتگ (؟جنابت یا راراد: است پلیدتر یک دام! کحنیفه ابا ای) :فرمود امام

 .شد ساکت بوحنیفها .(خیر ادرار از و کنندمی غسل جنابت از مردم) :فرمود امام

 :فرمود امام .نماز :گفت (؟روزه یا نماز: است برتر یک کدام) :فرمودند امام

 ....ماند ساکت حنیفه بوا ؟(خیر را نمازش و کندمی قضا را اشروزه حائض زن چرا پس)

 (5)پایان حدیث. تا
 .شد وارد باقر امام بر دعامه بنة قتاد :روایت شده است که گفت شحام زیداز 

 اینچنین :کرد عرض قتاده (؟هستی بصره اهل فقیه تو! آیا قتاده ای) :فرمود امام
 . بله :گفت قتاده (؟کنیمی تفسیر قرآن امشنیده) :فرمود باقر امام .پندارندمی
 تو از من و، همانی تو پس کنیمی تفسیر علم با را آن تو راگ) :فرمود امام

 نظرا ب فقط را قرآن تو اگر! قتاده ای تو بر وای) :فرمود امام اینکه  تا .... (؟پرسممی

 را آن اگر وافکندی،  هالکت به را دیگران وهالک شدی  خود ،نمودی تفسیر خودت

. رساندی هالکت به را دیگران ورا هالک کردی  خود نمودی تفسیر حدیث ناقالن از

 (2)(.است شده نازل او بر که داندمی کسی فقط را قرآن! قتاده ای تو بر وای ای
 آیا) :ودفرم  او به .کرد  گذر قاضی یک بر علی امام که کندمی نقل سلمی الرحمن عبد

 و شدی هالک) :فرمودند امام .خیر :کرد عرض (؟شناسیمی منسوخ از را ناسخ
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 (5).(استمختلف  هایصورت بر قرآن حرف هر تأویلافکندی.  هالکت به را اندیگر
تقوای ) :کند که در حدیثی به ابن جهم فرمودنقل می ابو صلت هروی از امام رضا

ما یَعْلَمُ و :فرمایدالهی پیشه کن و کتاب خدا را به رأی خود تأویل ننما که خداوند می
داند و آنان که قدم تأویل آن را جز خدای نمی) اسِخُونَ فِی الْعِلْمِتَأْویلَهُ إاِلَّ اهللُ وَ الرَّ

 (2)(.انددر دانش استوار کرده
شود که اگر این یقین حاصل می ،ها و روایاتی که پیش از آن گذشتاز این داستان

دانند کسی جزو کسانی که محکم قرآن را از متشابهِ آن و ناسخ آن را از منسوخش می
و این  ،تواند برای مردم فتوا دهد یا قرآن را به رأی خویش تفسیر نمایدنمی ،نباشد
ائمه و  ،تا روز قیامت همان جانشینان پیامبر ؛ی معصوم استمختص ذریه ،علم

 .مهدیِون
 ،های معصومهای اختصاص داشتن علم متشابه قرآن به حزِتاز جمله حکمت

از آن رو که غیر از او باب  ؛او است برداری ازشناختن معصوم و ضرورت به فرمان
باشد و نیز به آن جهت که هر کسی که قال و قیلی دیگری برای شناخت قرآن نمی

خود را میان دریاهایی از امواج پر  ،چرا که هر کس چنین کند ؛ادعای امامت نکند ،دارد
ه تالطم خواهد یافت و تناقض و آشفتگی او در تفسیر قرآن چون آتشی برای کسی ک

 .آشکار خواهد شد ،قلبی برای فهمیدن دارد
کافری آمده است که از او در مورد آیات متشابهی از  بر میر المؤمنینادر احتزاج 

اهلی  ،لمخداوند برای عِ ) :تا اینکه فرمود دادپاسخش را  امامن سؤال کرد و آقر
أَطِیعُواْ اهللَ  :فرمودخود اطاعت از آنها را بر بندگان واجب سخن قرار داد و با این 

امبر اطاعت کنید و اطاعت کنید و از پی از خداوند) وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ مِنکُمْ
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وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِی األَمْرِ  :با این سخن خودو ( االمرتان همچنین از اولو

 االمرشان اولو و پیامبر به آن در اگر آنکه حال و) نبِطُونَهُ مِنْهُمْمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَ
اتَّقُواْ اهللَ وَکُونُواْ مَعَ  همچنینو  (یافتنددرمی آنان از را امر حقیقت کردند،می رجوع

وَمَا  همچنین با این آیهو  (گویان باشیداز خدا بترسید و همراه با راست) الصَّادِقِینَ 
 خداوند جز را آن تأویل که حالی در) أْوِیلَهُ إِالَّ اهللُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَعْلَمُ تَ 

وَأْتُواْ الْبُیُوتَ مِنْ  با این سخنو  (اندکرده استوار دانش در قدم که آنان و داندنمی
به ت که علم اسهای خانه ،هاخانهمنظور از و  (ها درآییدخانه به درها از و) أَبْوَابِهَا

هر عملی که از بنابراین  باشند؛میآنها  یاوصیانیز آن  هایدرو  اوصیا سپرده شد
عالم دین آنها و مَ هاتوالیت و حدود و شرایع و سنِ برگزیدگان وغیر از این  یمسیر

باشند میو اهل آن در جایگاه کفر  استقابل قبول غیر قابل انزام نشود، مردود و 
دسته سپس خداوند کالم خود را به سه  ....گرددر آنها اطالق حتی اگر صفت ایمان ب

و  ،م و جاهل از آن اطالع دارندتقسیم نمود: قسمتی از آن را طوری قرار داد که عالِ
را لطیف و  شو حسِکرده جز کسی که ذهن خود را پاک  آن رااز قسمتی دیگر 

را برای قبول  شاننه، همان کسانی که خداوند سیباشد را صحیح نگه داشته شانتخاب
استواران خدا و مالئکه و که غیر از و قسمتی دیگر کند درک نمیاسالم گشود، کردن 
این تقسیمات فقط به این جهت کسی دیگر از آن اطالع ندارد. خداوند متعال  ،در علم

مسلِط شدند نتوانند ادعای چنین  میراث پیامبری که بر تا اهل باطلایزاد نمود را 
 تا مزبور شوند به سوی ولیِ  ،در آنها قرار نداداین علم را خداوند  ا نمایند؛ر یلمعِ

 (5)(.گردان شدند، رو کنند....روی شاطاعت با تکبِر ازکه  شانامر
تأویلی است و کسی این تأویل را  ،روایت شده است که برای قرآن در هر زمان

 :لداند مگر امام حزِت منصوب شده از جانب خداوند متعانمی
قرآن را تأویلی است ) :فرمودشنیدم که می گوید از امام صادقاسحاق بن عمِار می
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  10صارامام مهدی اننتشارات ا

که برخی از آن آمده و برخی از تأویل آن هنوز محقق نگشته است، پس هرگاه تأویل 
 (5)(.داندآن در زمان هر امامی محقق شود امام آن زمان، آن تأویل را می

ی امام معصوم ویژه ،و شناخت محکم از متشابه شود که تأویل قرآناز اینزا معلوم می
 .است و امکان ندارد کسی غیر از او آن را بداند از اوصیای حضرت محمد

گردد که تأویل قرآن در عصر ظهور را فقط امام از این روایت معلوم می ،همچنین
یا کسی که به طور مستقیم با او در ارتباط است و این علم را از آن  مهدی

 یابیم که امام مهدیداند و به این ترتیب درمیبه دست آورده است می حضرت
از طریق به خاموشی کشاندن تمام علما در معرفت و  ،یا کسی که مرتبط با او است

همان گونه که اجداد  ؛شودشناخته می ،شناخت علم متشابه قرآن و استوار ساختن آن
 .به اثبات رسانیدند ،ی آنها استویژهشان را از طریق همین علم که خاص و او امامت

پس بر متصدیان و کسانی که ادعای مرجعیِت دارند الزم است با سید احمد الحسن در 
اگر آنها از این عمل ناتوان باشند یا این  .خصوص این علم مقدس به بحث بپردازند

و اینکه او وصی  ؛شودحقانیت سید احمد الحسن اثبات می ،دعوت را اجابت نکنند
 ،اندچرا که همانطور که روایات متواتر تصریح کرده ؛است ی امام مهدیفرستاده

 .شودیافت می این علم فقط نزد اوصیای حضرت محمد
 والحمد هلل رب العالمین، و الصالة و السالم علی محمد و آله االئمة و المهدیین.

 شیخ ناظم العقیلی
 هـ.ق 5423

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .531ص  21وسایل الشیعه )آل البیت(: ج  - 5





 
 سم اهلل الرحمن الرحیمب

 مد هلل رب العالمینو الح

ِأَمْرِهِ  ی غَالِبٌ عَلَاهللُوَ ثِیاألَحَادِ لِ یاألَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِ یفِ وسُفَ یُوَکَذَلِکَ مَکَّنِّا ل

 او به تا تمکین دادیم زمین در را چنین یوسف این و) (5)عْلَمُونَ یَالنَّاسِ الَ  کِنَّ أَکْثَرَـوَلَ

  .(دانندنمی مردم بیشتر ولی ،است غالب خویش کار بر خدا و آموزیم خواب تعبیر

اش برآورده ،درخواستی از شما دارم !ای گروه حواریون) :فرمود عیسی بن مریم

شروع به شستن  .روح خدا یا ،کنیمدرخواست شما را برآورده می :گفتند .(کنید

 ،دانشمند) :فرمود !ح خداای رو ،ما به انزام این کار سزاوارتریم :گفتند .پاهایشان نمود

چنین فروتنی کردم تا شما نسبت  من این .ترین افراد برای خدمت به مردم استسزاوار

 :فرمود سپس عیسی .(فروتنی کنید ،که به شما فروتنی کردمبه مردم چون من 

چنانچه  ؛جویییبرترو تکبِر کند نه با رشد میو تواضع  تنها با فروتنی ،نهال حکمت)

 (2).(کوهبر نه  ،دشت برویدگیاه در 

 .نه بر کوه ،رویدگیاه در دشت می 
بر شما رحم  ،که در آسمان استکس آنزمین رحم آورید تا اهل بر  !گرامیبرادران 

 ،بلندی یابید و بدانید که خلق ،تواضع پیشه کنید تا در آسمانفروتنی و در زمین  .آورد

  .باشدمی ها نسبت به عیال اوترین آنرئوف ،ترین خلق نزد خداعیال خدایند و محبوب
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 (3متشاهبات )جلد                                           11 
مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ  :فرمایدحق تعالی می .گیر باشیدبا یکدیگر مهربان و بر کافران سخت

 اهللِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُزَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اهللِ

وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّزُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِی 

 الْإِنزِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْزِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ 

 محمد) (5) الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًااهللُ دَ الْکُفَّارَ وَعَ 

 آنان .مهربان یکدیگر با و گیرندسخت کافران بر هستند او با که کسانی و ،خدا پیامبر

 .هستند خدا خوشنودی و فضل جویای و آیندمی سزده به ،کنندمی رکوع که بینی را

 تورات در شانوصف است این .ها استآن یچهره بر که است ایسزده اثر شاننشان

 بر و شود محکم جوانه آن و بزند جوانه که هستند ایکِشته چون که ،انزیل در و

 .آورد خشم به را کافران که آنزا تا ،وادارد شگفتی به را کشاورزان و بایستد خود پاهای

 و آمرزش به اندکرده شایسته کارهای و اندآورده ایمان که را کسانی هاآن میان از خدا

 (.است داده وعده بزرگ پاداشی

و فرستادگان  ،انبیا ،ائمه ،پیامبرش ،ن عمل کنید که خداه آو بفراگیرید را  تعالیم انبیا

أَنَّ وَ * وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى :بندگان صالح خدا اعمال شما را خواهند دید

 خود آنچه جز ،انسان برای اینکه و) (2)ثُمَّ یُزْزَاهُ الْزَزَاء الْأَوْفَى * سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَى

را  او آید * سپس نظر در او کوشش که زود است و *نیست  ،تالش کرده است

 .(دهند تمام پاداشی
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  11صارامام مهدی اننتشارات ا

از رحمت ستی د شود و کفِمند میبهرهبا یقین تنها که فرزند آدم  ،برسیدو به یقین 

 ،عیسی مسیح ،موسی کلیم ،ابراهیم خلیل ،نوح پیامبرچنین که این ،گیردمیبرخدا 

 تیقین یبه اندازه) (کنِیقیَر دْقَ یلذ عَ خُ) :اندفرموده محمد بن عبداهلل و ائمه اطهار

وند خدا یاولیاو  ،نیست ،چه خود کردهنجز آ (ایبهره)که انسان را و این ،(برداشت کن

 .بخشندکنند و بیماران را شفا میمردگان را زنده می ،با یقین تنها

که کس آن در چشم و  ،اعظم الهی است یکلید دروازه ،بدانید که یقین !ای عزیزان

آمریکا و ـ فراعنه (،ال قوِة إال باهلل) نیست وندخدابه نیرویی جز دارد هیچ یقین 

در شود و چگونه در نظر او که میسی حقیرتر از مگتر و پست ـخواران حقیرشجیره

 !چنین نباشداین ،غار استوار الهی آرمیده

را اید دست یازیدهخویشتن را بسنزید و آن را بر حق عرضه بدارید تا وسعت یقینی که 

با حسین همراه خود و اموال خود را  این آمادگی را دارید که امروزببینید آیا  .بشناسید

این های تاریکیهای سیاهیکه در یا این ،قرار دهید نابود شدندر معرض  بن علی

 .بیمناک و ناپایدارید ،انمال و فرزند ،جاه ،از حب زندگیپست و حقیر اعم دنیای 

 ناهگاهپهمان  و راه حسین ،ذبیح اهللهمان  بدانید که حسین !ای عزیزان

 .الهی استاستوار 

 :نامه نوشتند و گفتند کسانی که به حسین ،در این زمانچه بسیارند  !ای عزیزان

ولی هنگامی که  ؛فراهم است ،ردکردهای پسر رسول خدا که تو را لشکری گِ ،پیش آی

 (آمریکا)بزرگ  دجِالها را با اندکی از میراث دنیا و ترس از نزدشان آمد و خداوند آن
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 اینزا ما) (5)اعِدُونَ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّکَ فَقَاتاِل إِنَّا هَاهُنَا قَ :گفتند ،آزمودرا ها آن

 لْیَوْمَٱلَا طَاقَةَ لَنَا  :و گفتند (کنید نبرد هاآن با و بروید پروردگارت و تو ،نشینیممی

این  یو اهل کوفه (نیست سپاهش و جالوت توانِ را ما امروز) (2)بِزَالُوتَ وَجُنُودِهِ 

ایشان به باطل گویا هچه پیش فرستادند و زبانپس برای آن ؛تکرار کردندچنین  ،زمان

 .هستند فرزندان قاتالن حسین بن علی اینها همان !ها بادساری بر آننگون ،شد

ع رِضاینکه هر صبح و شام ما را با ت  ازپس ها نیامدیم مگر به سوی آن ،سوگندبه خدا 

به تنگ  ،ن و فراعنهااز ظلم و جور ظالم در حالی که .فراخواندندبه سوی خود  و زاری

ی و شمشیر ندآمدیم با ما به ستیز پرداخت شانهنگام که در میان آن اما ؛بودندآمده 

 ؛شان شدندیاوری برای دشمنان ،دارانشانبه جای دوستو آخته به سوی ما کشیدند 

جدِم  ،شاندشمن و ،دشمنانش باشند دوستانشدر روز قیامت وای بر کسی که پس 

و  ،گاه ما قیامتوعده ...و ...ستیم وراضی به حکمیِت خداوند ه .باشد رسول خدا

و چه بد جایگاهی برای وارد شوندگانش  ؛رسنداست که به آن می هامنتظر آن جهنم

 !باشدمی

 !ای انصار خدا
 !فرستادگانای انصار انبیا و 
 !ای انصار حسین

 !ای انصار امام مهدی
در  نت امام مهدیاما باو بنگرید که یقین داشته باشید پیشه کنید و  ی الهیتقوا
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  11صارامام مهدی اننتشارات ا

قَالُواْ یَا أَبَانَا مَا لَکَ الَ تَأْمَنَِا عَلَى یُوسُفَ وَإِنَِا لَهُ  :کنیدمیرفتار  گونهچ ،خویش نزد

قَالَ إِنی لَیَحْزُنُنی أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخَاف أَن یَأْکلَهُ الذِِئْب وَ أَنتُمْ عَنْهُ  * ....لَنَاصِحُونَ 

ما  آنکه حال ؟!شمارینمی امین یوسف بر را ما که چیست !پدر ای :دگفتن)(5 )غَفِلُونَ 

 غافل او از ترسممی و شوممی غمگین ،ببرید را او اگر :گفت * !....هستیم او خیرخواه

 (.بخورد را او وگرگ شوید

 .و الحمد هلل وحده

 ِی ـوَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِ * ةِ هُمْ کَافِرُونَ وَهُم بِاِخخِرَاهللِإِنِّی تَرَکْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ الَّ یُؤْمِنُونَ ب

 عَلَیْنَا اهللِ مِن شَیْءٍ ذَلِکَ مِن فَضْلِ اهللِإِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ مَا کَانَ لَنَا أَن نُّشْرِکَ بِ

 به که را کیش و آیین مردمی من) (2)کِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یَشْکُرُونَ ـوَعَلَى النَّاسِ وَلَ

 ،پدرانم کیش پیرو ام * منکرده ترک ،کافرند قیامت روز به و ندارند ایمان یکتا خدای

 .دهیم قرار خدا شریک را چیز هیچ که نَسِزد را ما و هستم یعقوب و اسحاق و ابراهیم

 مردم بیشتر ولی است داشته ارزانی دیگر مردم بر و ما بر خدا که است فضیلتی این

  (.اندناسپاس

 
 گناهکارِ تقصیرکار

 احمد الحسن
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

دَیِانِ  ،فالِقِ اإلصْباحِ  ،مُسَخِرِ الرِّیاحِ ،مُزْرِی الْفُلْکِ ،مالِکِ الْمُلْکِ ،اَلْحَمْدُ لِلِهِ ربِّ الْعالَمیِنِ
 ربَّ الْعالَمیِنِ  ،الدْینِ

 ،مالک سلطنت کسی که ؛پروردگار جهانیان است ،تایش مخصوص خداوندحمد و س
 ،ی صبحی سپیدهشکافنده ،ی بادهامُسخِر کننده (،وجود)ی کشتی روان کننده

 .فرمای روز جزا و پروردگار جهانیان استحکم
وَ تَمُوجُ  ،وَ تَرْجِفُ األَرْضُ وَ عَمِارَها ،اَلْحَمْدُ لِلِهِ الَّذِی مِنْ خَشْیَتِهِ تَرْعَدُ السَّماءُ وَ سُکانَها

 وَ مَنْ یَسْبَحُ فِی غَمَراتِهاالْبِحارُ 

غرند و آسمان و ساکنانش می ،سپاس مخصوص خدایی است که از ترس و خشیِت او
ور است موج لرزند و دریاها و هر آن که در اعماقش غوطهزمین و آبادکنندگانش می

 .زنندمی

یَأْمَنُ مَنْ رَکِبَها وَ  ،للُزَجِ الْغامِرَةاَلْفُلْکِ الْزارِیَة فِی ا ،لِّ عَلی مُحَمِد و آلِ مُحَمِدهُمَّ صَ لالِ
 وَ اللِازِم لَهُم الحِق ،وَ الْمُتَأَخِرُ عَنْهُمْ زاهِق ،اَلْمُتَقدِمُ لَهم مارِق ،یَغْرِقُ مَنْ تَرکَها

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

 ،هاو همراه با آن ؛نابود است ،ها عقب بمانداز دین خارج است و کسی که از آن ،افتد
 .استها آنملحق به 

 





و به مزد تو که بر طور سینا ) معنای آنچه در دعای سمات آمده است :13پرسش 

 .(نمایان گشت

وَ بِمَزْدِکَ الَِذِی ظَهَرَ عَلَى طُورِ ) ؟عای سمات آمده چیستمعنای این فقره که در د

سَیْنَاءَ فَکَلَِمْتَ بِهِ عَبْدَکَ وَ رَسُولَکَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ وَ بِطَلْعَتِکَ فِی سَاعِیرَ وَ ظُهُورِکَ 

الْمَالئِکَةِ  ینَ وَ خُشُوعِ فِی جَبَلِ فَارَانَ بِرَبَوَاتِ الْمُقَدَِسِینَ وَ جُنُودِ الْمَالئِکَةِ الصَِافِِ

ی پس به وسیله ،که بر طور سینا نمایان گشت (درخشش تو)و به مزد تو ) (الْمُسَبِّحِینَ

و به طلوع تو در ساعیر  ،سخن گفتی موسی بن عمرانات فرستادهآن با بنده و 

کوهی نزدیک مکه و )فاران کوه و به ظهور تو در  (محل تولد و بعثت عیسی)

و گروه کثیری از مقدسان و سپاه منظم فرشتگان و خشوع  (ناجات پیامبرمحل م

 (.گویتسبیحکروبیان 

 :پاسخ

یعنی بیت  ؛باشدسرزمین مقدس میهمان سرزمین عبادت و توحید است و  (ساعیر)

مکه و گرداگرد آن یعنی  ،و توبه ستغفاراپناهگاه  (فاران) .المقدس و پیرامون آن

و آن که در فاران  در ساعیر به بعثت رسید حضرت عیسیپیامبری که  .باشدمی

  .باشدمی حضرت محمد ،مبعوث شد

با آن با  وند سبحان و متعالو خداشد نمایان  مزد و شکوهی که بر طور سیناو اما 

 .باشداست و او باب فیض به سوی خلق می حضرت علی ،سخن گفت موسی

در واقع عصای  .بود وسیعصای م و علی ،بود سخنگو با موسی علی

بلکه عصای حقیقی موسی که با آن دریا  ؛نبود (که در دستش بود) ییآن عصا ،موسی
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 ،هرگز) (5)کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ  :وندعبارت بود از کلمات خدا ،را شکافت

 یقین راسخ در قلبو همان  (نمود خواهد نماییراه مرا و است من با من پروردگار

 .طالب علی بن ابییعنی و کلمات خدا و یقین  ؛بود موسی

سبحان در  وندخداطلوع یعنی  :(و به طلوع تو در ساعیر) (وَ بِطَلْعَتِکَ فِی سَاعِیرَ) و اما

 .شد و طلوع کرد تزلِیعیسی بن مریم م بادر ساعیر و متعال سبحان  وندو خدا ؛ساعیر

و تبلور خدای سبحان  عیسیبنابراین  .باشدمی ظهور جزئی ناکاملبه معنی طلعت 

 وندخداطلوع  ،بعثت او ،از همین روو کامل به صورت نه در خلق بود ولی متعال 

 بعثت حضرت محمدساز زمینه عیسی ،این ترتیببود و به و متعال سبحان 

  .پیش از ظهور است ،چرا که طلوع ؛باشدمی

و سبحان  وندیعنی ظهور خدا :(تو در کوه فاران و ظهور) (وَ ظُهُورِکَ فِی جَبَلِ فَارَانَ)

اعظم  یبنابراین فرستاده .صورت پذیرفت با بعثت محمد ،و این ظهور ؛متعال

از بعثت  ،در دعا اماماز همین رو در خلق است و  یخداهمان  ـحضرت محمدـ

قالب دعا خواهد در می امام .به ظهور خدای سبحان تعبیر نمود آن حضرت

 ؛ظهور خداوند است ،و بعثت او ،در خلق یخداهمان  اید که حضرت محمدبفرم

را ببیند خدا  و کسی که محمد ،را بشناسد خدا را شناخته پس کسی که محمد

  .استافکنده به خدا نظر  ،نظر افکند و کسی که به محمد ،را دیده

حق  .این حقایق در حال ظهور و روشن شدن است امروزه به فضل امام مهدی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .12شعرا:  -5



  11صارامام مهدی اننتشارات ا

 سوگند) (5)وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا * وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا :فرمایدتعالی می

 به سوگند و *برآید  آن پیِ از چون ماه به سوگند برآمدن آفتابش * و خورشید و به

علی بن  ،ماهو  ،پیامبر خدا حضرت محمد ،خورشید .(کند روشن آن را چون روز

 ؛(2)باشدمی قائم ،روز هم .ی پیامبر خدا آمده استباشد که از پِ می طالب ابی

و مقام عظیم آن حضرت را  که فضل واقعی پیامبر خدا همان کسی است اوزیرا 

  .سازدمی تزلِیظاهر و م

این خورشید است که روز را  ،طبق آنچه در واقع در این عالم جسمانی وجود دارد

سوگند به روز ) :فرمایدولی خداوند در این سوره می ؛سازدند و ظاهرش میکروشن می

و  تزلِی این درست است که امام مهدی .(کندرا روشن می (یعنی روز)که آن 

 ولی در آخر الزمان او کسی است که رسول خدا ؛باشدمی ظهوری از رسول خدا

 .سازدرا برای مردم روشن و آشکار می

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .3تا  5شمس:  -5
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا،  از حارث بن اعور نقل شده است که به حسین بن علی -2

 خورشید و به سوگند) وَالشَّمْسِ وَضُحَاَهاایت شوم! از این سخن خداوند در کتاب مبینش فد
. راوی (استتو ای حارث! منظور محمد رسول خد وای بر)مرا باخبر فرما. فرمود:  (برآمدن آفتابش

او امیر )رمود: . ف(برآید آن پیِ از چون ماه به سوگند و) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَاگوید: عرض کردم: 
وَالنَّهَاِر . به ایشان عرض کردم: (برآمد است که از پی محمد المؤمنین علی بن ابی طالب

از آل محمد است که زمین را  قائم). فرمود: (کند روشن آن را چون روز به سوگند و) إِذَا جَلَّاهَا
 .13ص  24. بحار االنوار: ج (کنداز قسط و عدل پر می
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 .(گویاندروغ آن بر باد مرگ) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ  ی سخن حق تعالیمعنا :10پرسش 

 بر باد مرگ) (5)یَسْأَلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّینِ  ....قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ؟معنای این آیات چیست

 .(؟بود خواهد کِی جزا روز پرسندمی ....گویاندروغ آن

 :پاسخ

 َقُتِلَ الْخَرَّاصُون (دروغگویانآن بر اد مرگ ب): خالف تقدیر  یعنی کسانی که بر

تقدیری  ،باشدتقدیر الهی  که خالفتقدیری هر به طور قطع کنند و تقدیر می ،خداوند

هستند که بر خالف تقدیر الهی تقدیر کسانی اینها همان  .است روغیندباطل و 

را   که قائمهمان کسانی  ؛انگارندکنند و تقدیر و امر خداوند را دروغ میمی

حضرت مطابق آن خواهند ها میآنچرا که  ؛آورندکنند و به او ایمان نمیتکذیب می

  .ر ساخته استمقدِ شبرایو متعال سبحان  وندخداآنچه اساس  ها بیاید و نه برتقدیر آن

لَّذِینَ هُمْ فِی غَمْرَةٍ سَاهُونَ ا (انددر جهل فرو مانده ،آنان که به غفلت): ین یعنی ا

از دنیا  یه وسیلهبها آن .اندغیب و ملکوت غافل ،و از آخرت ،ورگروه در دنیا غوطه

و غمی جز  همِ هیچ  ،اینان .زنندلَه می لَه (دنیا)آن و به دنبال اند شدهغافل   قائم

برافراشتن سختی و مشقت در راه  تحمِلو  ،او گاهو از قائم و جهاد در پیش ،ندارنددنیا 

و دین و  ،اندکه در جهل فرو ماندههستند اهل دنیا  همان اینها . گریزاننداهلل یکلمه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .52 - 50 ذاریات: -5



  11صارامام مهدی اننتشارات ا

گویند گشایند و از آن با مردم سخن میبه آن زبان می (5).است شانزبان یلقلقه ،قائم

ها ناسازگار است و با دنیای آنچرا که  ؛آمادگی ندارند شدنیولی برای یاری رسان

  .اندازدزندگی و منافعشان را به خطر می

 ِیَسْأَلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّین (؟ی خواهد بودپرسند روز جزا کِمی):  خبیث و این عذر

گویند اکنون قائم قیام که میاین ؛دهندخود قرار میآویز دستاست که آن را ناپاکی 

و فساد و ظلم و  ،استو پابرجا یر ر خِ دین بَ .استباقی زمان زیادی کند و هنوز نمی

 (2).است نشدهتم در همه جا منتشر س

بینند زمین با آمریکا و گویی نمی (؛؟ی خواهد بودروز جزا کِ) أَیَّانَ یَوْمُ الدِّینِ  پس

ادعای  همین کسانی که ؛ها پر از ظلم و جور شده استبا خود آنو حتی پیروانش 

تا آنزا  (3)؛دهندپندارند کار نیک انزام میو میانی هستند فاسد ،نمایندگی دین دارند

به فضل و برکت با اینکه  .است دهیرسان  ها را به دشمنی با قائمفسادشان آنکه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 اندک میقرار گرفتند دین

تعلیق بسیار مفیدی در این   الحسنمداح سید (اکمیت مردمحاکمیت خداوند، نه ح)در کتاب  -2
 مراجعه نمایید. (: مصلح منتظر، چرا؟2فصل )خصوص وجود دارد. به 

ةِ 'الْحَیَو الَِذِینَ ضَلَِ سَعْیُهُمْ فِی * الًبِاالخْسَرِینَ أَعْمَـ قُلْ هَلْ نُنَبِِئُکُمفرماید: حق تعالی می -3
 از بیش کسانی چه کردار که کنیم آگاه را شما آیا: بگو) سَبُونَ أَنَِهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًاالدُِنْیَا وَ هُمْ یَحْ

 نیکو کاری پنداشتندمی و شد تباه دنیا زندگانیِ در شانکوشش که هاییبود؟ * آن زیانشان به همه
 .504و  503کهف:  (.دهندانزام می



 (3متشاهبات )جلد                                           11 
دانند قیام آن حضرت یعنی ولی می ،کنندگی میمبارکش زند یآن حضرت و در سایه

از این رو  ؛ها توسط جاهالنشان و تقدیس آنرفتن ریاست دینی باطلاز کف 

اینها کسانی  .کنندآن حضرت منصرف دادن و یاری   مکوشند مردم را از قائمی

ها یاد شده از آن (بینندآن را دور میها آن) (5)(ابَعِیدً ۥوْنَهإِنَّهُمْ یَرَ) که در دعایهستند 

 !!خواهد بود چه هنگامپرسند روز جزا می ؛است

 ؟شودآیا این صحیح است که عبادات ما از گناهان بزرگ محسوب می :15پرسش 

طاعات ما نزد ) :گویداین مضمون می ااربعین مطلبی بکتاب در  ید خمینیس

 ؟ت داردحد صحِ هاین گفته تا چ .(باشدمیکبیره  خداوند جزو گناهان

 :پاسخ

آری  ،ولی اگر مقصودش ادای طاعت باشد ؛خیر ،خود طاعت باشدایشان  اگر منظور

ها برای آن ،وسط مردمت طاعتن سبب است که نوع ادای ه آو این ب ؛صحیح است

و حتی  ،کننددانند چه کسی را عبادت میها نمیآنچرا که  ؛شودمحسوب میگناه 

ند و افکار ااز او غافل ،و متعال سبحان وندمردم هنگام نماز در حضور خداتر بیش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
اللُهمَّ اکِْشفْ هَذِهِ الُْغمَّةَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِحُضُورِهِ َو )اید: فرمفرازی از دعای عهد که امام در آن می -5

این اندوه را از این  !خدایا) (عَزِّلْ لَنَا ظُهُورَهُ إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیدا وَ نَرَاهُ قَرِیبا بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ
ظهورش براى ما شتاب فرما، که دیگران ظهورش را دور حضور آن حضرت برطرف کن، و در  اامِت ب

مصباح المزتهد: ص  .!(ترین مهرباناناى مهربان ،اتبینیم، به مهربانىمی کبینند، و ما نزدیمى
112. 



  11صارامام مهدی اننتشارات ا

  .کشاندها را به راست و چپ میآن ،مانند امواجه (گوناگون)

به سوی  تصور کن شما رو :زنممی مثالی برایتان ،تر شودکه موضوع روشنبرای این

و با شما  توجِهکنی و امید داری او به شما گو میوای و با او گفتشخص بزرگی نموده

شما از او چهره برگردانی نماید میولی هنگامی که وی رو به سوی شما  ،کندصحبت 

 ،روی زمین افتادهکه بر  ار بدبوییمرد یالشه با وشوی  توجِهو به چپ و راست م

و آیا اگر خشمگین  ؟گیردنمی أن بر شما خشمالشعظیمشخص آیا این  .مشغول شوی

و آیا مردم شما  ؟آورندو شما را خطاکار به شمار نمیحق دارد گویند او مردم نمی ،شود

 ؟!خوانندرا سفیه نمی

و افکار  دارد توجِهل فقط به خدا با خشوع و خضوع و تذلِ ،حتی کسی که در نمازش

کسانی است که به مقدار جهلی که نسبت به  یاو نیز در زمره ،ربایدمختلف او را نمی

 .باشدمیگردان از او روی ،خدای سبحان دارد

 القرنین و قائموو عالِم و ذ  ارتباط بین داستان اصحاب کهف و موسی :12پرسش 

. 

های یا نشانه  قائم و ،یا ذوالقرنین  معالِ ، موسی ،آیا بین اصحاب کهف 

ظهور آن حضرت یا زمان ظهور یا اصحاب و انصار و دشمنان ایشان ارتباطی وجود 

 ؟دارد

 :پاسخ 
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که است  هفت مردِ مؤمنداستان  ،معروف است و به اختصار (اصحاب کهف) داستان

 :نمود داردو از دو جهت  ،به طاغوت زمان خود کافر شدند

 .کافرظالم ستمگر حاکم  :اول

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

جای  در مقام خدایی که بهرا  شطاغوتی است که خود ،ردمو از این دوکدام هر 

قرار خداوندی در مقام خود را  ،ستمکارحاکم  .قرار داده است ،شودخداوند عبادت می

 .شودعبادت می ،شانتدبیرو سیاست بندگان و معیشت دنیا و مربوط که در امور داده 

خداوندگاری که در امور دین و شریعت مورد در مقام خود را  ،گمراه نیزعمل بیعلمای 

از عبادت طاغوت  ،این جوانان ،به این ترتیب .اندمنصوب کرده ،گیردش قرار میپرست

 .هدایت استگام نخستین  ،این کفر به طاغوت .آزاد شدند و به طاغوت کفر ورزیدند

برافراشتن و ایمان آوردن به آن و تالش برای ها آندن راه خود به یداوند با شناسانخ

إِنَِهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ  :فزودشان بیبر هدایت ،و متعالخدای سبحان  یکلمه

 بر نیز ما و بودند آورده ایمان پروردگارشان به که بودند مردانیجوان هاآن) (5)هُدًى

 فَأْوُوا إِلَى الْکَهْفِ یَنشُرْ لَکُمْ اهللَوَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلَِا  ،(افزودیم شانهدایت

 جز و ایدجسته کناره خود قوم از اگر) (2)رَبُِکُم مِِن رَِحْمَتِهِ وَیُهَیِِئْ لَکُم مِِنْ أَمْرِکُم مِِرْفَقًا

 شما بر خویش رحمت خدا و برید پناه غار به ،پرستیدنمی را یدیگر خدایِ یکتا خدای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .53کهف:  -5
 .51کهف:  -2
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  .(داردب مهیا آن را در تاننعمت و دارد ارزانی

گروهی از جوانان در کوفه و گروهی از جوانان  در زمان قیام قائماصحاب کهف 

سر حسین  (5).استروایت شده   و این مطلب در روایات اهل بیت ،در بصره هستند

که این آیه را تکرار  شنیده شدبار چند و  (2)درآمددین بار به سخن چن بن علی

 آیا)  (3)أَمْ حَسِبْتَ أَنَِ أَصْحَابَ الْکَهْفِ وَالرَِقِیمِ کَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَزَباً  :کردهمی

و شنیده شده  (؟اند بوده ما انگیزشگفت هاینشانه از رقیم و کهف اصحاب ایپنداشته

أَنَِ أَصْحَابَ الْکَهْفِ وَالرَِقِیمِ  :استفرموده قرائت  یه فقط این قسمت راکه از این آ

 (4).(؟اند بوده ما انگیزشگفت هاینشانه از رقیم و کهف اصحاب) کَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَزَباً 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
تن )از بیست و هفت   قائم)کند که فرمود: روایت می  اهلل مفضل بن عمر از ابو عبد -5

که به   یها از امِت موستن از آن پانزدهآورد، که ین خاص خود( را از پشت کوفه بیرون میارا
یوشع بن  به همراهباشند، میها اصحاب کهف تن از آن هفت کنند و عدالت دارند وحق هدایت می

و  یاران قائم ،تن بیست و هفتاشتر. این  ک، مقداد و مالینون، سلمان، ابودجانه انصار
 .(باشندیدهان امِت به فرمان او مفرمان

یعنی سر امام هنگامی که از مقابل من عبور داده شد ـ»از زید بن ارقم روایت شده است:  -2
أَمْ حَسِبَْت فرمود: ـ در حالی که بر سر نیزه بود و من نیز در اتاقم بودم، شنیدم که میحسین

 هاینشانه از رقیم و کهف اصحاب ایپنداشته آیا) مِنْ آیَاتِنَا عَزَباً أَنَِ أَصْحَابَ الْکَهْفِ وَالرَِقِیمِ کَانُوا
به مزرد شنیدنش، ایستادم و موی بر اندامم راست شد و عرض کردم: سر  (.اند؟ بوده ما انگیزشگفت

مستدرک سفینة . (آورتر استآورتر است و بسیار شگفتی شما ای فرزند رسول خدا، شگفتبریده
 .55ص  4البحار: ج 

 .3کهف:  - 3
 .53ص  4مستدرک سفینة البحار: ج  - 4
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که هستند کسانی همان  ـباشندمی  قائمیاران که همان ـاصحاب کهف چرا که 

حکومت د و گیرناز ستمگران انتقام می ،خیزندمیبر حسینخواهی به خون

شنیده شده که این   از سر حسیناز همین رو کنند و رو می و ستمگران را زیر

 و)  (5)وَسَیَعْلَمُ الَِذِینَ ظَلَمُوا أَیَِ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ  :استقرائت فرموده جمله را نیز 

  (.گاهی بازخواهند گشتبازگشت چه به که خواهند دانست زودی به کارانستم

و متعال سبحان  وندپیشه برای خدااخالص گروهی عابدِ   اصحاب قائمهمچنین 

آورند و بر او به خدا ایمان می ،بینندخداوند نمی قائم بهقدرتی جز نیرو و هستند که 

به زمین ترین و قدرتمندترین نیروهای ظلم و استکبار بر روی کنند و با بزرگتوکل می

تمام  (2)،طور که دانیال خبر دادههمانکه  یآهنینبا همان مملکت  ؛خیزندبرمیمبارزه 

اکنون در هماین مملکت آهنین و  ؛ممالک روی زمین را خورده و لگدکوب کرده است

  (3).باشدمیمتبلور   ـدولت شیطانـآمریکا 

لَا قُوَّةَ إِلَّا  :وانده استشنیده شد که این جمله را نیز خ از سر حسیناز همین رو 

چرا که فقط کسانی که مصداق این  (خداوند نیست نیروی جز نیرویی هیچ) (4)هللِاِب

 جز نیرویی هیچ) هللِالَا قُوَّةَ إِلَّا بِ :انتقام خون او را خواهند گرفت ،باشند آیه کریم

 .(خداوند نیست نیروی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .221شعرا:  -5
 سفر دانیال: اصحاح هفتم. - 2
 5های روشنگر: ج پاسخدر  احمد الحسنآنچه سید توانید به برای توضیحات بیشتر می - 3

 ذکر فرموده است مراجعه نمایید. 51پاسخ سوال 
 .33کهف:  - 4
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 :شنیده شد او از ،کردندبر درختی را  هنگامی که سر حسین) :وایت آمده استردر 

 َوَسَیَعْلَمُ الَِذِینَ ظَلَمُوا أَیَِ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُون (که خواهند دانست زودی به کارانستم و 

  (5).(گاهی بازخواهند گشتبازگشت چه به

 جز ویینیر هیچ) باهلللَا قُوَّةَ إِلَّا  :خوانداز او شنیده شد که میدر دمشق  همچنین) و

 أَنَِ أَصْحَابَ الْکَهْفِ وَالرَِقِیمِ کَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَزَباً  :و همچنین (خداوند نیست نیروی

 :سپس زید بن ارقم گفت .(؟اندبوده ما انگیزشگفت هاینشانه از رقیم و کهف اصحاب)

 (2).(!ای فرزند پیامبر خدا ،انگیزتر استامر تو شگفت

که زید بن ارقم از سر شریف آن حضرت شنید که است رده روایت ک و شیخ مفید

  (3).خواندکهف را می یای از سورهآیه

آورتر از شگفت) :ویدگکه میاست از منهال بن عمرو روایت شده از سر حسین شنیده 

  (4).(و بر نیزه کردن سرم استمن کشتن  ،اصحاب کهف

 ،شوندمبعوث می با قائم که اصحاب کهف کهروایت شده مبنی بر اینآنچه اما 

 ین علیمؤمنو اصحاب امیر ال پیشگانِ اصحاب پیامبر خدابرخی از اخالص

افرادی  ،منظور خود اینها نیست بلکه مراد در این روایات ،باشندمانند مالک اشتر می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .55ص  4: ج مستدرک سفینة البحار -5
 .304ص  41بحار االنوار: ج   ؛  15ص  4مناقب ابن شهر آشوب: ج  - 2
 .525ص  41بحار االنوار: ج  - 3
 .588ص  41بحار االنوار: ج  - 4
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مردی وجود دارد که  یعنی در اصحاب قائم ؛باشدمی نظیر آنها از اصحاب قائم

اخالق  ،طاعت خداوند ،شدت در ذات خداوند ،فرماندهی ،کیزیر ،در شزاعت

نظیر  ،هایی که مالک اشتر از آنها برخوردار بودو بسیاری از صفات و ویژگیبزرگوارانه 

   .کننداو را به مالک اشتر توصیف می ائمه ،از همین رو ؛باشدمی او

انند هم .ید نیستبع اهل بیتآنها، از اهل فصاحت و بالغت و ساداتچنین چیزی 

این مضمون  اشعری بصیف ورود علی اکبر به میدان جنگ شاعر حسینی که در تو آن

و این به خاطر شباهت بسیار زیاد علی  (جنگ شد یوارد معرکه محمد) :گویدمی

از سوی دیگر  .باشدمی به پیامبر خدا حضرت محمدظاهری و از نظر اخالقی اکبر 

پس از  ،و با حق بودندبا اخالص تمام حق را یاری کردند  ائمه کهیاران آن دسته از 

 گانه و در زمان آخرینشان که آخرین قائم به حق از آل محمددوازده مهدیِون

بر او خروج  که حسین بن علیکسی  ؛کنندگردند و رجعت میبازمی ،باشدمی

 .(5)دارد و نه فرزندی ینه عقب ،آخریا قائم  آخرکند و این مهدی می

* * * 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
واردشد  رضاامام الحسن  واب علی بن ابی حمزه بر»: روایت شده استاز حسن بن علی خزاز  -5

شنیدم  بن محمد من از جدت جعفر :عرض کرد پس به او .(بله) شما امام هستید. فرمودند: وگفت:
فراموش کردی ای ) فرمود: .(باشدداشته  )نسلی( یبقَعَ اینکه  امامی نخواهدبود مگر) :فرمودمیکه 

امامی نخواهد  فرمودند:ایشان بلکه اینگونه نفرمود؛  جعفر ؟!زنیشیخ یا خود را به فراموشی می
 ؛شوداو خارج می بر امامی که حسین بن علیآن  مگر؛ باشدداشته  )فرزندی( عقبیاینکه  بود مگر
صورت همین به  .فدایت شوم راست گفتی :به او عرض کردپس . (نخواهد داشتاو عقبی چرا که 
 .215ص  21بحار االنوار: ج «.  فرمودجدت میکه شنیدم 
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 ماجرای عالِم با موسی  به این صورت بود که پس از آنکه حق تعالی بر کوه

دچار  ،او از آنچه خداوند از علم به وی عنایت کرده بود ،سخن گفت سینا با موسی

بنابراین خداوند سبحان به جبرئیل امر فرمود که موسی را دریابد و او را به  ؛شد غرور

این  .در طلب عالِم بار سفر بستند و یوشع موسی .(5)ر دهدپیروی از عالِم دستو

 :داستان در قرآن ذکر شده و در آن به سه موضوع اشاره رفته است

  داستان کشتی و صاحبان آن - 5

خداوند  مسکینِ  ،داشت و این عده تعلِقاین کشتی به گروهی از مؤمنین بااخالص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
بار اصحاب کهف را به اخ ... وقتی پیامبر اکرم)( آمده است: 38ص  2در تفسیر قمی )ج  -5

قریشیان داد، گفتند: ما را از عاِلمی که خداوند به موسی فرمان داد تا از او پیروی کند، آگاه کن و 
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ال أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلَُغ ماجرای آن را بگو. خداوند عزِوجل این آیه را نازل نمود: 

و موسی به شاگرد خود گفت: من همچنان خواهم رفت تا آنزا که ) حُقُبًا یَمْضِأَوْ أَ نِیْمَزْمَعَ الْبَحْرَ
گوید: دلیلش این بود که وقتی . )راوی( می(آیدرسم یا عمرم به سر میاند؛ یا میدو دریا به هم رسیده

فرماید: طور که خود خداوند میخداوند با موسی سخن گفت و الواح را بر او نازل کرد و همان
ٍوَکَتَبْنَا لَهُ فِی الْأَلْوَاِح مِنْ کُلِّ شَیْءٍ َموْعِظَةً وَتَفْصِیلًا لِکُلِّ شَیْء ( برای او در آن الواح هر گونه اندرز

، موسی به سوی بنی اسرائیل بازگشت. پس بر منبر رفت و به مردم (و تفصیلی بر هر چیز را نوشتیم
ازل نموده و با او تکلم کرده است، و با خود گفت: خداوند خبر داد که خداوند متعال، تورات را بر او ن

ما  یمتعال مخلوقی را داناتر از من خلق نکرده است. بعد خداوند متعال به جبرئیل وحی فرمود: بنده
را دریاب که هالک شد و به او یاد بده که در محل برخورد دو رود، کنار صخره، مردی داناتر از تو 

او برو و از او علم بیاموز. سپس جبرئیل بر موسی نازل شد و به او خبر داد و  وجود دارد. پس به سوی
موسی در خود احساس کوچکی نمود و دانست که خطا کرده است و ترس بر او وارد شد. موسی به 
وصی خود یوشع بن نون گفت: خداوند به من فرمان داده است که مردی را در محل برخورد دو رود 

 .(و علم فرا بگیرم. ....پیروی کنم و از ا
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در اینزا  .خاضع و فروتن بودند ،ضرت حقیعنی در عبادت در پیشگاه ح ؛متعال بودند

فقیر نیست چه برسد  ،کسی که کشتی دارد ؛مسکین به معنای محتاج و نیازمند نیست

چه کم  ،اختیار ندارد مسکین یعنی کسی که هیچ چیزی در (5).به این که مسکین باشد

 .و چه زیاد

نها را از پادشاه کردند که آمی تضرِعبه درگاه خدا دعا و  ،این افراد مؤمن مسکین

ی انزام اعمال گرفتند و آنها را وسیلهها را میگر و لشکریان او که کشتیستم

خواستند وقتی نمی ،این مساکین .دور نماید ،دادندی این پادشاه ظالم قرار میمزرمانه

 ،کنداش غصب میکارانهبرد اهداف تبهرا برای پیش بیدادگر کشتی آنها این پادشاهِ

به  .شان را هم از دست بدهندخواستند کشتینمی درضمن این عده .ر او باشندکاکمک

شان کاری کند و را به سوی آنها فرستاد تا برای نزات عالِم ،خداوند ،همین دلیل

عیب و نقصی آشکار در کشتی  ،عالِم .گر برهاندشان را از دست آن حاکم ستمکشتی

و  ود پادشاه از کشتی منصرف شود شباعث می ،دانست که این عملاو می ؛پدید آورد

 .آن را به حال خود در دریا رها کند

 حکایت پسر نوجوان - 2

 .کار و مخلص به درگاه الهی بودنددرست ،نوجوانی بود که پدر و مادرش مؤمن ،وی

کردند که خداوند فرزندان نیکوکاری به می تضرِعوالدین او بسیار به پیشگاه خدا دعا و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
مسکین از نظر مادِی: کسی است که اعضایش به دلیل نداشتن هیچ چیزی نـه کـم و نـه زیـاد،  -5

 کند.حرکتی نمی
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این  .در امان بدارد (عاق فرزندان)های فرزندان بخشد تا آنها را از شرِ بدکاریآنها ب

نیکوکار و فرزندِ پدر و مادری مؤمن بود و از نظر طهارت ظاهری یا  ،در ظاهر ،نوجوان

نفس » از او به به همین دلیل موسی .شدملحق می پاکی ظاهری به آن دوجانْ 

چرا که وی پسرِ پدر و مادری  ؛به حسب ظاهر یعنی ،تعبیر کرد (جان پاک)« زکیه

ولی خداوند سبحان  ،مؤمن بود و در آن زمان نیز کفر و فسادی از او بروز نکرده بود

در نفس  (های الهیورزی نسبت به امر خدا و حزت و تکبر منیِت) آنچه را که از

 .دانست و از آن باخبر بوداین پسر نوجوان پنهان بود می

از دشمنان پیامبران و فرستادگان الهی است و  یث و بد طینت در زمرهاین نفس خبی

را گسیل داشت تا آرزوی این دو مؤمن در داشتن  عالِم ،خداوند سبحانهمین رو 

برای نیل به هدف جداسازی از  .عمل بپوشد یجامه ،مؤمن و صالح ،نسلی نیکوکار

به امر خدای سبحان و به  مبنابراین عالِ ؛ای جز کشتن نوجوان نبودچاره ،آنها

توانست پسرش گذشته پدر می ،در ادیان .او را کشت ،دنبال استزابت دعای والدینش

که  ،با پسرش داستان ابراهیم نبی .بکشد ،ب به خدای سبحانت تقرِرا با نیِ

با پسرش  ـکه وصیِ بودـ المطلب و نیز داستان عبد (5)خواست او را سر بِبُردمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
اِم فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ یَا بُنَیَّ إِنِّی أَرَى فِی الْمَنَ *فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ فرماید: حق تعالی می -5

فَلَمَّا أَسَْلمَا *  أَنِّی أَذْبَحُکَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَاَل یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَزِدُنِی إِنْ شَاءَ اهللُ مِنَ الصَّابِرِینَ
إِنَّ هَذَا لَهُوَ  *نَزْزِی الْمُحْسِنِینَ  قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیَا إِنَّا کَذَلِکَ *وَنَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ  *وَتَلَّهُ لِلْزَبِینِ 
 جایی به پدر با دادیم * چون مژده بردبار پسری به را او پس) وَفَدَیَْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ *الْبَلَاءُ الْمُِبینُ 

 چه که بنگر کنم.می ذبح را تو که امدیده خواب در پسرکم، ای: گفت بپردازند، کار به باید که رسید
 صابران از مرا بخواهد خدا اگر که کن، عمل ایشده مأمور چه هر به پدر، ای: گفت ندیشی.امی
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وقتی اسالم  .چندان دور نیست (5)،بکشد ،ب به خدااده کرده بود او را در راه تقرِکه ار

توانست نذر کند که پسرش را برای رضای این حکم را نسخ کرد و دیگر پدر نمی ،آمد

مسلمانان با این حکم  .گرددقصاص و کشته نمی ،خدا ذبح کند ولی اگر او را بکشد

 .پدر مقتول باشد ،مگر این که ویشود آشنا هستند که قاتل کشته می

واقع پدرش بود اما او خودش  در ،بنابراین کسی که خواستار کشته شدن پسر بود

پس او قاتل واقعی  ،طلب مرگ برای پسرش بود ،دعای وی ؛این معنی نبود توجِهم

کسی هم که دستور قتل پسر را صادر کرد خدای سبحان و آن که دستور را اجرا  .است

های ظاهری شریعت هیچ تضادی با آموزه ،بنابراین در این قضیه .بود معالِ ،نمود

از جنایت بوده پیش قصاص  ،گویند این کاربر خالف پندار گروهی که می ؛وجود ندارد

چه این پدر  اگر ،زیرا قتل پسر نوجوان به دلیل خواست پدرش واقع شده !است

 .الکت پسرش بوده استقتل و ه ،دانسته است که مقتضای این خواستهنمی

چه بسا بسیاری از سواالت  ،در اینزا یک سری مواردی وجود دارد که اگر شناخته شود

این موارد  .شودروشن می ،با عالِم وجود دارد ی داستان موسیو ابهاماتی که درباره

 :به شرح زیر است

ولی فقط  ،دیدنیز باطن را می موسی .دیدحال و آینده را در باطن می ،عالِم – 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ابراهیم * ای: دادیم ندایش افکند * ما پیشانی به را او و شدند تسلیم دو هر یافت * چون خواهی

 او و بود * آشکارا آزمایشی دهیم * اینمی پاداش را اینچنین نیکوکاران ما رؤیا را تصدیق کردی و
 .501تا  505صافات:  (.بازخریدیم ای )قربانی( بزرگفدیه به را
 و پس از آن. 18ص  51بحار االنوار: ج  -5
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 .در زمان حال

کردند آنها او را رها نمی ،کشتاگر نوجوان را در مقابل دید مردم می ،عالِم – 2

با دید  ،گذاشتند به راه خود ادامه دهد زیرا نگاهی که مردم به عالِم داشتندنمی

 .نسبت به او متفاوت بود موسی

یا شبیه این است که  ،موضوع کشتن پسر همانند قبض روح توسط ملک الموت - 3

دنبال خودرو را چپ کند و به  ،خودرویی که در خیابان مشغول رانندگی است یراننده

نیز مانند وضعیت  وضعیت عالِم .کسی جان خود را از دست بدهد ،این حادثه

 .است فرشتگان

به صورت اجمالی و نه به  ،این دستور از سوی خدای سبحان خطاب به عالم - 4

و حق « کشتی را برای این مساکین حفظ کن» :مثالً ؛فصیلی بیان شده بودصورت ت

 .این دستور را عملی سازد ،تعالی او را امر نکرده بود که با معیوب ساختن کشتی

خدای  .را به خودش نسبت داده است (به کشتی)وارد آوردن خسارت  ،بنابراین وی

حساب این عطای بی) أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ  عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْهذا  :فرمایدمتعال می

نقل شده  در روایتی از پیامبر (5).(خواهی آن را ببخش و خواهی نگه دار ،ما است

به آنها نظر نینداخته  ،خداوند از وقتی که اجسام را آفرید) :است که حضرت فرمود

 (2).(است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 33ص:  -5
خداوند )فرماید: می باشد و در مورد آن رسول خداپوشیده نیست که عاَلم دنیا، عالَم اجسام می -2
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  داستان دیوار - 3

 .منظور از یتیم در اینزا یعنی صالح و نیکوکار .تیم بوددو پسر ی یدیوار خانه ،این دیوار

کسی در صالح و تقوا و بندگی به  ،اششود که در قوم و قبیلهاطالق میکسی یتیم به 

گنج پای دیوار هم عبارت بود از اموال و جواهراتی که پدر آنها را برای  .(5)پای او نرسد

و آن را با گنج برای ایشان  هنان نوشتوی اندرزی هم برای آ .این دو ذخیره نموده بود

همین نصیحت را گنج واقعی به شمار  اهل بیت ،از این رو .ه بودپنهان کرد

نصیحت مزبور  طبق فرمایش امام صادق .نه آن ثروت و جواهرات را ،اندآورده

 و من أقر ،من أیقن بالموت لم یضحک سِنُّه ،إنِی أنا ال اله اال اهلل أنا) :چنین بود

منم خدایی که جز من ) (2)(و من آمن بالقدر لم یخش إال ربه ،بالحساب لم یفرح قلبه

و کسی  ،شوددندانش به خنده نمایان نمی ،کسی که به مرگ یقین دارد .خدایی نیست

ت الهی یقین دارد جز راو کسی که به مقد ،گرددشاد نمییقین دارد دل ،که به حساب

 (.ترسداز خدایش نمی

 و نصیحت در واقع جنگ با بُخل مردمان آن ده بود که از میزبانی ایشان این حکمت

 .این دلیل دیگری بر تعمیر کردن دیوار بود .سربرتافتند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ش، نیافریده و از وقتی آن را آفرید از سرِ تر از دنیا در نظرتر و پستمتعال هیچ مخلوقی مبغوض

 .5180ح  213ص  5. جامع صغیر سیوطی: ج (خشم به آن، نظری به آن نیفکنده است
 یتیم را تو آیا) أَلَم یَزِدکَ یَتیمًا فَآوىفرماید: سپس می)گوید: می علی بن ابراهیم قمی -5

شود که گفته می (یتیمه)مروارید از آن رو یتیم کسی است که نظیری ندارد.  (داد؟ پناهت و نیافت
 .542ص  15. بحار االنوار: ج (مثل و نظیری ندارد

 .352ص  53بحار االنوار: ج  - 2
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 (تیزهوشان و تیزبینان) (متوسِمین) دیگری برای ینشانه و آیه ،در استوارسازی دیوار

مانع و حایلی بین  ،دیوار کردن پا که براین ؛وجود دارد ،هستند محمدهمان آل که

در حقیقت عامل بر پا شدن  .ه و اخالق کریمه یا گنج آن دو پسر یتیم بودمردم دِ

های دیگری نیز آیات و نشانه ،در ساختن دیوار .همین بُخل مردم ده بوده است ،دیوار

 .آنها را درنیابند ،وجود دارد که جز افراد دانا و خردپیشه

  :اکنون باید بدانیم که

 (5)لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ  :مانند عمل فرشتگان است معمل عالِ

مزری دستور حق  ،وی .(کنندگیرند و به فرمان او عمل میدر سخن بر او پیشی نمی)

البته به  ؛به امر خداوند بوده است ،ای که انزام دادگانهتعالی بود و تمام کارهای سه

 ،کارها را برای آنها و به خاطر آنها انزام داد و اینها ،شان که عالِمصاحباندرخواست 

  :واقع اجابت دعای ایشان بوده است در

بنا به  پسر نوجوان کشته شد و ،بنا به درخواست مالکان آن ،کشتی سوراخ شد

ی این همه .بنا به درخواست پدر دو پسر راست شد ،دیوار و ،والدینش یخواسته

به درگاه الهی و از سوی مردمانی مؤمن و مخلص  تضرِعها در قالب دعا و استدرخو

 .پذیرفتبرای خدای سبحان انزام 

 ،کشتی :خیر فراوانی به صاحبانش بازگرداند ،سر زد تمام کارهایی که از عالِم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ی انبیا )مترجم(.سوره 21ی اشاره به آیه - 5
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پسرِ عاق و دارای  ؛گر مزبور نشدندکاری با ستممحافظت شد و مالکان آن به هم

والدینش دختری نیکوکار و مهربان که چند پیامبر  ،کشته شد و به جای او باطن سیاه

که به غیر اهلش ر نیز مال و زر و حکمت را از اینو دیوا ؛از او زاییده شد عوض گرفتند

  .حفظ نمود ،برسد

مَثَل بیعت نکردن حسین با معاویه  ،و مَثَل کشتی بین ما و شما) :فرمود امام صادق

اهلل بن علی بود که  به عبید مَثَل سخن حسن بن علی ،پسر بین شماو مَثَل  ؛بود

 ؛او را به قتل رسانیدی !به آن حضرت گفت یا ابامحمد !لعنت خدا بر تو ای کافر :فرمود

 (5).(است مَثَل علی و حسن و حسین ،و مَثَل دیوار بین شما

ز وجود خواهد پسر و دیواری که زیرش گنج بود نی ،نیز کشتی در زمان قائم

شود تا از گزند معیوب می ،است به اصحاب قائم تعلِقکشتی که م .داشت

گردد تا با شُبهه آشکار می) (نیستبیشبهه ل یف ظهری) :طاغوتیان محفوظ بماند

اما  (2).آمده است که این معنا در روایات ائمه ؛یعنی قائم ،(روشنگری نماید

أنا ) :اه دارد و به درد ابلیس لعنت اهلل گرفتار استشود زیرا باطنی سیکشته می ،پسر

یکی از کسانی  روایت شده است که قائم از ائمه ؛(من از او بهترم) (خیرٌ مِنه

 (3).کشدین حضرتش است را میمقرِبکند و از که در کنار او کار می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .301ص  53بحار االنوار: ج  -  5
 .3ص  13بحار االنوار: ج   ؛  513مختصر بصائر الدرجات: ص  -  2
مردی باالی سر )روایت شده است که فرمود:  از هشام بن سالم از ابو عبد اهلل امام صادق - 3

ای باقی دهد گردنش را بزنند. پس از آن هیچ جنبندهکند که فرمان میقائم به او امر و نهی می
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شر داده است که از زیر دیوار بیرون کشیده و بین مردم ن عِلم آل محمد ،اما گنج

علم بیست و هفت حرف است ) :روایت شده است که فرمود از امام صادق .شودمی

اند تنها دو حرف است و مردم تا امروز جز آن دو حرف را آنچه پیامبران آورده یو همه

آورد و بیست و پنج حرف دیگر را بیرون می ،قیام کند هنگامی که قائم ما .شناسندنمی

کند و بیست و هفت و آن دو حرف را نیز ضمیمه می ،دهدمی آن را بین مردم نشر

 (5).(سازدحرف را منتشر می

 القرنین را اهل بیت اما داستان ذو ترین بخش اند و مهمدر روایات روشن فرموده

سوال  ینمؤمناز امیرال .است قائم ،القرنین ذو ،آن این است که در زمان فعلی

کن او یل ؛او نه پیامبر بود و نه پادشاه) :فرمود ؟د یا پادشاهشد آیا ذوالقرنین پیامبر بو

برای خدا  .داشتمیای بود که خدا را دوست داشت و خداوند نیز او را دوست بنده

خداوند او را به سوی قومش  ؛خیرخواهی کرد و خداوند برای او خیرخواهی فرمود

زمانی که خدا  آنها ضربتی بر سمت راست سرش زدند و او مدت .مبعوث نمود

و آنها  ،سپس برای بار دوم او را مبعوث نمود .از آنها غایب شد ،خواست غیبت کندمی

از  ،خواست غیبت کندضربتی بر سمت چپ سرش زدند و او مدت زمانی که خدا می

گاه خداوند او را در زمین رای بار سوم او را مبعوث نمود و آنسپس ب .مردم غایب شد

 .(2)(وجود دارد او همانندِ  و در شما ؛داد یروایفرمانو تمکین 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .330و  323. غیبت نعمانی: ص (ماند مگر اینکه از او بترسدنمی

 .3ص  13بحار االنوار: ج  - 5
 .518ص  52بحار االنوار: ج  - 2
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 .ر شدالقرنین در میان دو نوع ابر مخیِ ذو) :روایت شده است که فرمود از امام باقر

عرض  :گوید اویر .(گذاشت باقیاو ابر رام را برگزید و برای صاحب شما ابر ناآرام را 

 .ر و صدا داشته باشدآن ابری که رعد و برق و س)  :فرمود ؟ابر ناآرام چیست :کردم

 ؛رودبر اسباب باال میشود و آری او سوار بر ابر می .شودصاحب شما بر آن سوار می

پنج تا آباد و دو تا خراب  ؛گانههای هفتگانه و زمینهای هفتاسباب آسمان

 (5).(هستند

 (وجود داردو مثال او در شما ) (و فیکم مثله) :که فرموده ینمؤمنال منظور امیر 

گویند برگرد ای پسر لی به او میکند وایشان مردم را دعوت می ؛باشدمی قائم

و در  !گویند برگرد ای پسر فاطمهکند و میسپس بار دوم مردم را دعوت می !فاطمه

قدر سازد و از آنها آنمی مسلِطایشان هسوم خداوند آن حضرت را بر گردن یمرتبه

تا آنزا که یکی از نزدیکانش به آن  (2)؛ود گرددخشنو متعال شد تا خدای سبحان کُمی

گویند و تا آنزا که مردم می (3)،دهیم میچهارپایان رَگوید تو مردم را مانند حضرت می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ، منقول از بصائر الدرجات. 583ص  52بحار االنوار: ج  -5
به پا خیزد  هنگامی که قائم)در حدیثی طوالنی روایت شده است که فرمود:  از ابو جعفر -2

همان جا گویند: به رود. چند ده هزار نفر از بتریه که با خود سالح دارند به او میبه سوی کوفه می
دهد و تا ای برگرد، ما به فرزندان فاطمه نیازی نداریم. پس شمشیر را در میانشان قرار میکه آمده

هایشان برد، کاخکشد. سپس به کوفه داخل شده، تمام منافقین شکاک را از بین میآخرینشان را می
ص  12ج  :بحار االنوار .(کشد تا خداوند عزِوجل راضی گرددکند و مبارزینشان را میرا ویران می

338. 
یعنی شود ـسپس رهسپار می)....  :در خبری طوالنی روایت شده است که فرمود از ابا جعفر -3

ـ در حالی که مردم را به کتاب خدا و سنِت پیامبرش و والیت علی بن ابی طالب که صلوات قائم



  11صارامام مهدی اننتشارات ا

 (5)؛کردرحم می ،بودمی نیست که اگر از آل محمد از آل محمدشخص  این

  .آمده است در روایات معصومینهمان طور که 

هر چند در این سه داستان اسرار  ،ن سودمند باشدام برای مؤمنامیدوارم آنچه بیان کرد

خواهم بیان کنم این ای که مینتیزه (2).که آنها را روشن ننمودموجود دارد  یبسیار

آن حضرت یاران  ،ارتباط بسیار تنگاتنگی با قائم گانههای سهاست که این داستان

  .ت ظهور ایشان دارداو عالم

 ....وَمَا خَلَقْتُ الْزِنَِ وَالْإِنسَیت و معرفت در آیهمعنی شناخ :13پرسش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ی مردم دی از پشت پدرش و از همهرسد که مرکند تا به ثعلبیه میخداوند بر او باد، دعوت می

ین گوید: فالنی، اایستد و میتر است )به غیر از صاحب این امر(، در مقابلش مینیرومندتر و شزاع
با  آیا این کارها .دهیفراری میمانند چهارپایان کنی؟ به خدا قسم! تو مردم را میکه  چه کاری است

پس آن خدمتکاری که متصدی امر بیعت گر؟ شود یا چیزی دیانزام می از رسول خدا یعهد
اما حضرت  .کنمسر از بدنت جدا میبه خدا سوگند زند: در جایت بنشین وگرنه بر او بانگ می است
همراه  خداای از رسولبه خدا سوگند عهدنامه ،آری .فرماید: فالنی ساکت باشبه او می قائم

 .343ص  12ج  :االنوار بحار  ؛ 11ص  2ج  :تفسیر عیاشی .(....من است! 
دانستند قائم هنگامی که خروج کند، اگر مردم می) :روایت شده است که فرمود از ابو جعفر -5

کشد؛ او شروع دیدند از آنچه از مردم میدادند که او را نمیکند، بیشتر مردم ترجیح میچه می
دهد، تا آنزا که ها جز شمشیر نمیکند مگر شمشیر و به آنکند مگر از قریش و از آنها قبول نمینمی

 :غیبت نعمانی .(کردبود، رحم میه اگر از آل محمد میگویند: او از آل محمد نیست کبیشتر مردم می
 .314ص  12ج  :بحار االنوار  ؛  238ص 

در کتاب  احمدالحسنخصوص این موضوع به آنچه سید مند شدن بیشتر در برای بهره -2
 به نگارش درآورده است، مراجعه نمایید.« زمع البحرینسفر موسی به م»شریفش 
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ِعْبُدُونِ یَوَمَا خَلَقْتُ الْزِنَِ وَالْإِنسَ إِلَِا ل(5) (خود پرستش برای جز را انس و جن 

مرا تا ) (2)(فونرِعْیِلِ)که یعنی است وارد شده  در روایتی از اهل بیت .(امنیافریده

 ؟شودکامل میچیست و چگونه و شناخت عرفت مراد از این م .(بشناسند

 :پاسخ

و این معرفت از طریق  ،و متعالسبحان  وندخداشناخت یعنی  (و شناختمعرفت )

ربوبیت را  ،کنند و با ربوبیتبه ربوبیت عروج می ،با عبودیت ؛رسدبه کمال میعبودیت 

 .شناسندمی

بنده  ،به همین ترتیب !؟آتش شوی ،که خودجز این ؟توانی آتش را بشناسیچطور می

 ؛شود (پروردگار) ربِ ،ربوبیت را بشناسد مگر این که خود ،تواند از طریق عبودیتنمی

ربوبیت از طریق عبودیت شناخته بنابراین  .گرددو متعال سبحان  وندیعنی وجه خدا

  .باشدمیربوبیت و شناخت معرفت  ،عبودیت یشود بلکه نتیزهنمی

  أُولِی أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  یمعنای آیه  :14پرسش  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .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، برا اینکه به راستى خداوند متعال مردم را نیافرید مگر 
مردى گفت: اى فرزند  .گردندمى نیاز گاه که عبادتش کردند از عبادت غیر او بىعبادتش کنند و آن

حضرت فرمود: شناخت خدا به این  پیامبر خدا! پدر و مادرم فداى شما! شناخت خدا چگونه است؟
 .3ص  5. علل الشرایع: ج (خود را بشناسند یاالطاعه است که مردم هر عصرى امام واجب



  11صارامام مهدی اننتشارات ا

 هاییبال که فرشتگانی) (5)أُولِی أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  ؟معنای این آیه چیست

به تعادل فرشتگان را  ،آیا داشتن سه بالهمچنین  .(گانهچهار وگانه سه ،گانهدو ،دارند

 ؟!زندهم نمی

 :پاسخ

چیزی است که پرنده برای پرواز و اوج گرفتن در  ،شناسیمطور معمول میبه بالی که 

ها بال یاند و به وسیلهنیز همین گونه فرشتگان ؛کنداز آن استفاده میدنیا آسمان 

مقام  ،شدهآنها بیشتر  یارتقا ،باشدها بیشتر یابند و هر چه این بالمی ها ارتقادر آسمان

 وندهای خدابال برای فرشتگان عبارت است از نامی از نامو هر  ،رودمی ترآنها باال

 .و متعال سبحان

آن گونه که ـ آنها تمامیِهای خدا و نه معرفت برخی از نامشناخت و فرشتگان بر 

یک بال  ،شناسدای که یک نام را میفرشته .اندسرشته شده ـباشدوضعیت انسان می

که سه نام دیگری و دارد دو بال  ،شناسداسم میرود و آن که دو دارد که با آن باال می

  .به همین ترتیبو  ،سه بال دارد ،داندرا می

کارهای  روز در تو که) طَوِیلًا اسَبْحً لنَّهَارِ ٱإِنَّ لَکَ فِى  یمعنای آیه :11پرسش 

 .(بسیاری داری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .5فاطر:  -5
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 اطَوِیلً اسَبْحً  لنَّهَارِٱإِنَّ لَکَ فِى(5) (بسیاری داری کارهای روز در تو که) به چه معنا 

 ؟است

 :پاسخ

 یدر نشر دعوت توحید و اعتالی کلمهبسیاری کارهای  ،که در طول روزیعنی این

پس در این عمل و جهاد  ؛داریسبحان و تسلیم برای خداوند و متعال سبحان  وندخدا

 !غافالن توهِمبر خالف  ؛یدناز عبادت شب کمک بگیر نه با خواب ،در راه خدا

 از را شما روز آن در که) لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ  یمعنای آیه :11پرسش 

 (کنندمی ها بازخواستنعمت

 ها بازخواستنعمت از را شما روز آن در که) (2)لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ معنی

 ؟چیست (کنندمی

 :پاسخ

ها محمد و آل نعمتمنظور از  ،است روایت شده همان گونه که از اهل بیت

 (3).باشندمی محمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .1ل: مزم -5
 .8تکاثر:  -2
روایت  به عنوان نمونه: از جمیل از ابو عبد اهلل ؛چنین مضمونی در احادیث بسیاری آمده است -3

 در که) لَتُسْأَُلنَّ َیوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ شده است: روای گوید: عرض کردم: این سخن خداوند متعال: 



  11صارامام مهدی اننتشارات ا

و منزلت عظیم آنها نسبت به ن أدر روز قیامت به خاطر ش آنها در موردبازخواست 

 و محمد و آل محمدفرستادگان و  انبیا .باشدمی خودشانپیش از فرستادگان و  انبیا

آنها راه  یو به وسیله های خویش روشن ساختندامِت انواری هستند که راه را برای

و سخنان و حکمت و  اسلوبو با سیره و شود میشناخته و متعال سبحان  وندخدا

 وندنور خدا و محمد و آل محمد ،شودمیحق از باطل بازشناخته  ،آنهاکِردار 

  (5).باشندو متعال میسبحان 

کردند ولی اسالمی روشن  امِت خورشیدهایی هستند که راه را برای اینچون   آنها

اما  ؛آنها اقتدا ننمود ه و روشد و به سیریاز آنها روی برگردان امِت با کمال تأسِف

های خود روشن امِت هایی بودند که راه را برایمانند شمعه ،فرستادگانو  ی انبیابقیه

 یدرباره امِت که از ایندهد و متعال هشدار میسبحان  وندخدااز همین رو ساختند و 

  .بازخواست خواهد کرد ل محمدمحمد و آ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ی رسول این امِت از آنچه خداوند به وسیله)فرمود: . (کنندمی ها بازخواستنعمت از را شما روز آن
. بحار (بر آنها نعمت ارزانی داشته است، بازخواست خواهند شد و سپس با اهل بیتش خدا

 .212ص  1االنوار: ج 
فَآمِنُوا بِاهللِ در مورد این سخن خداوند متعال  از ابا خالد کابلی روایت شده است: از ابا جعفر -5

سوال  (آورید ایمان ایم،کرده نازل که نوری و پیامبرش و خدا به پس) اأَنزَلْنَهِ وَالنُِورِ الَِذِی وَرَسُولِ
باشد. تا روز قیامت می ای ابا خالد! به خدا سوگند، نور، امامان از آل محمد)ایشان فرمود:  ؛کردم

ها و در ها نور خداوند در آسمانبه خدا سوگند آنها نور خداوند هستند که نازل فرمود. به خدا سوگند آن
تر از خورشید های مؤمنان درخشانزمین هستند. و به خدا سوگند ای ابا خالد که نور امام در قلب

 534ص  5. کافی: ج (....کنندهای مؤمنان را نورانی میباشد و به خدا سوگند آنها قلبتابناک روز می
 .5ح 
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 ،گرددروشن می هامانند راهی که با خورشیدهشود روشن می هاییراهی که با شمع

در حالی که این راه  ،کندشود و راهش را گم میکه سرگردان می و آن کس ،باشدنمی

و مورد حساب که سزاوارتر است به این ،روشن گشته با خورشیدهای روشن و تابان

کسانی که نعمت  یدرباره ینمؤمنال از امیر .عقوبت گرددسپس و  ،ار گیردعتاب قر

آنها را در بدی ) :فرمود آن حضرت .شدپرسیده خدا را به کفر تبدیل کردند 

 (5).(آنها قریش هستند ؛هایشان واگذارید

قریش کسانی بودند که پیرامون کعبه در ام القرای مکه   رسول خدادر زمان 

امام که پیرامون ضریح  هستندقریش کسانی  ،ند و در زمان قائمکردزندگی می

از جمله قریشیان در این  .کنندمی زندگی ،نزف یعنیالقرای این زمان  در ام علی

از آنها را پیش تَن پانصد  هایی که قائمهمان ؛برخی علمای دین هستند ،زمان

که در طور همان  ؛کندیزند و این کار را شش مرتبه تکرار مآورد و گردن میمی

 (2).آمده است اهل بیتاز روایت 

همانطور که شهر مکه با  ،کندشهر نزف را فتح می که قائماست در روایت آمده 

قدر در نزف آن و قائم ،رساندبه قتل میرا  شویانزگشد و جنو شمشیر فتح قهر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .524ص  50بحار االنوار: ج  -5
 هنگامی که قائم از آل محمد)کند که فرمود: روایت می اهلل بن مغیره از ابا عبد اهلل عبد -2

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(کندآنزا که این عمل را شش مرتبه تکرار می

 .338ص  12. بحار االنوار: ج (آری، از آنها و از پیروانشان)فرمود: 



  19صارامام مهدی اننتشارات ا

آمده  ت اهل بیتهمان گونه که در روای (5)؛کشد تا خداوند راضی و خشنود گرددمی

 .است

ی شرِ دنیا و همه) و (ی خیر آخرتی خیر و خوبی دنیا و همههمه) معنای :11پرسش 

 (شرِ آخرت

أَعْطِنِی بِمَسْأَلَتِی إِیَِاکَ جَمِیعَ خَیْرِ الدُِنْیَا وَ جَمِیعَ خَیْرِ الْآخِرَةِ وَ اصْرِفْ ) :در دعا آمده است

از تو فقط به خاطر درخواستی که ) (2)(مِیعَ شَرِِ الدُِنْیَا وَ شَرِِ الْآخِرَةِعَنِِی بِمَسْأَلَتِی إِیَِاکَ جَ

و به خاطر  ،فرماخیر آخرت را عطایم  یخوبی دنیا و همهخیر و  یهمه ،کردم

چرا  .(آخرت را از من بگردان دنیا و شرِ  شرِ یهمه ،از تو کردمفقط درخواستی که 

و  (راآخرت  و شرِ) :گویدورتی که در مورد شرِ میدر ص (خیر آخرت یهمه) :فرمایدمی

 ؟(را آخرت شرِ  یو همه) :نگفته

 :پاسخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
به پا خیزد  هنگامی که قائم)در حدیثی طوالنی روایت شده است که فرمود:  از ابو جعفر -5

گویند: به همان جا رود. چند ده هزار نفر از بتریه که با خود سالح دارند به او میبه سوی کوفه می
دهد و تا ی برگرد، ما به فرزندان فاطمه نیازی نداریم. پس شمشیر را در میانشان قرار میاکه آمده

هایشان برد، کاخکشد. سپس به کوفه داخل شده، تمام منافقین شکاک را از بین میآخرینشان را می
ص  12ج  :بحار االنوار .(کشد تا خداوند عزِوجل راضی گرددکند و مبارزینشان را میرا ویران می

338. 
 .255ص  3اقبال االعمال: ج  -2
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باشد می یمقامات و درجات (،هابهشت)ات جنِشامل خیر آخرت مراتب بسیاری دارد که 

ات و جنِ  ،این مقاماتبه دست آوردن خود برای و تالش و هر انسان به میزان سعی 

وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ  * وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى :آوردآنها را به دست می ،درجات

تالش کرده  خود آنچه جز ،انسان برای اینکه و) (5)ثُمَّ یُزْزَاهُ الْزَزَاء الْأَوْفَى * یُرَى

 تمام را پاداشی او آید * سپس نظر در او کوشش که زود است و *نیست  ،است

 .(دهند

تفاوت چرا که  ؛کندرا درخواست می (جنِات)ها بهشتاین مقامات و  یهمه ،دعا کننده

کسی که  .بسیار زیاد است ،مقامی دیگر بابهشتی دیگر و یک مقام  بایک بهشت 

کوشد بهشتی در آسمان سوم نوشته شده باشد می شبهشتی در آسمان دوم برای

و سبحان  وندکه رضای خدا مقامات گردد و به این ترتیب تا به باالترینِثبت  شبرای

 .نمایدبندد و درخواست میاست امید میمتعال 

و سبحان  وندکه خشم خداشود مگر اینبنده وارد جهنم نمیآخرت جهنم است و  شرِ

که همان جهنم ـرا آخرت  شرِ بازگردانیدن پس کسی که  .متعال را به جان خریده باشد

به هیچ وجه خواهد که می ،کندیمدرخواست از خودش  ـو خشم خدای سبحان است

 .یکسان است ،طبقات و درجات عذاب آن یو این در مورد همه ،در آن قدم ننهد

ای واقع چرا که بر هیچ بنده ؛آخر آن تااول از  ؛انسیکی است جهنم شرِتمامیِ 

 ،از همین روو  ؛غضب خدای سبحان و خشم او نسبت به بنده یاز ناحیهشود مگر نمی

این کثرت و تعدد که بدون این ،کندکفایت می ،آخرت استعاذه کند نده از شرِکه بهمین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .45تا  33نزم:  -5



  10صارامام مهدی اننتشارات ا

رای کسی بسیار است و در حقیقت ب ،شی است که اندکشرِ چرا که  ؛کندرا بیان  شرِ

  .شودیکسان محسوب میی شرِ ،که پای در آن نهدکه آن را بشناسد بدون آن

وجود دارد که  (حیات سِزِّل) (زندگانی یپرونده) به نامای پروندهاز سوی دیگر 

زندگانی  یپرونده کسی که نامش در .نگارندفرشتگان در آن اسامی اهل بهشت را می

ات در مقامات و جنِاو را و به خداوند امید دارد که است کامیاب گشته  ،ثبت شده باشد

در نام نوشته شدن  .از اهل آتش است ،کسی که اسمش ثبت نشده باشد لیو ؛باال ببرد

کردن درخواست کننده برای  حسب درجات و مقامات است و دعای دعا این پرونده بر

در این پرونده که شخص اما نوشته نشدن نام  .باشدمیتمام این مقامات و درجات 

کند کننده درخواست می و دعاشود یکسان محسوب می یچیز ،آخرت است همان شرِ

 .بازداشته شوداز او یکسان که این چیز 

حکمی را بر من جاری ساختی که هوای نفسم را  !خدا و سرور من) معنای :18 پرسش

 (در آن پیروی کردم

 :در دعای کمیل آمده است

إِلَهِی وَ مَوْالَیَ أَجْرَیْتَ عَلَیَّ حُکْماً اتَّبَعْتُ فِیهِ هَوَى نَفْسِی وَ لَمْ أَحْتَرِسْ فِیهِ مِنْ تَزْیِینِ )

هْوَى وَ أَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِکَ الْقَضَاءُ فَتَزَاوَزْتُ بِمَا جَرَى عَلَیَّ مِنْ ذَلِکَ عَدُوِّی فَغَرَّنِی بِمَا أَ

وَ الَ حُزَّةَ لِی  بَعْضَ حُدُودِکَ وَ خَالَفْتُ بَعْضَ أَوَامِرِکَ فَلَکَ الْحُزَّةُ عَلَیَّ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ

حُکْمُکَ وَ بَالَؤُکَ وَ قَدْ أَتَیْتُکَ یَا إِلَهِی بَعْدَ فِیمَا جَرَى عَلَیَّ فِیهِ قَضَاؤُکَ وَ أَلْزَمَنِی 

 تَقْصِیرِی وَ إِسْرَافِی عَلَى نَفْسِی مُعْتَذِراً نَادِماً مُنْکَسِراً مُسْتَقِیالً مُسْتَغْفِراً مُنِیباً مُقِرِاً مُذْعِناً 
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أَتَوَجَّهُ إِلَیْهِ فِی أَمْرِی غَیْرَ قَبُولِکَ عُذْرِی وَ مُعْتَرِفاً الَ أَجِدُ مَفَرِاً مِمَّا کَانَ مِنِّی وَ الَ مَفْزَعاً 

 (5)(.إِدْخَالِکَ إِیَّایَ فِی سَعَةٍ مِنْ رَحْمَتِکَ

حکمی را بر من جاری ساختی که هوای نفسم را در آن  !خدای من و سرور من)

پس مرا به خواهش دل فریفت و  ،پیروی کردم و از فریبکاری آرایش دشمنم نهراسیدم

هایم از گذشته یسان و بر پایه پس بدین ،ام یاریش نمودر این امر اختیار و ارادهب

تنها از آن  بر منحزِت  پس ؛حدودت گذشتم و با برخی از دستوراتت مخالفت نمودم

چه بر من از سوی قضایت جاری و مرا هیچ حقی نیست در آن ،ی اینهاست در همها تو

به سوی تو روی آوردم اینک  !ای خدای من .دهشده و فرمان و آزمایشت ملزمم نمو

 ،خواه های نفس عذرروی در خواهشدر عبادت و زیاده امکوتاهیقصور و پس از 

و کنان با حالت اقرار بازگشت ،طالب آمرزش ،جویای گذشت ،شکسته دل ،پشیمان

چه از من سر زده بیابم و نه بی آنکه گریزگاهی از آن ،اذعان و اعتراف به گناه

و مرا در رحمت  ،عذرم باشی یاکه پذیرجز این ،به آن رو آورم پیدا کنم ناهگاهی کهپ

  .(فراگیرت بگنزانی

 ؟دعا چیست معنای این کلماتِ -5

چطور ممکن است تزاوز و مخالفت با خدای  .است ین علیمؤمنال امیر ،گوینده -2

بهشت و آتش  یدهقسمت کنن و و حال آنکه ایشان سید اوصیا ،سبحان از او سر بزند

 ؟!باشدو از تزاوز و مخالفت با امر خداوند معصوم می ،است
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 :پاسخ

اگر آب به سوی شما در  .از جریان آب گرفته شده است :(جاری نمودی) (تَیْرَجْأ)

جاری )یعنی قضا و امضا  :(کماًحُ) و .سازدور میحتماً شما را در خود غوطه ،جریان باشد

و مالزم همنشین همان  :«هوای نفس و دشمن» و .ینپیش پس از قدر و تقدیرِ (شدن

یا  ؛(5)وجود داردسیاهی است که در فطرت انسان  ینقطههمان  ،منظورو  ،باشدمی

عبارت است از  :(حکم اجرا شده) (یکم مزرِحُ) .ظلمت در انسان یهمان شائبه

انسان به وجود یعنی رضایت  ؛انسانتوسط ظلمت  یسیاه و شائبه یاین نقطهپذیرفتن 

 .داشتن فرضی توسط اواین وجود پذیرفتن یا داشتن 

و با اوامرَت  ...از حدود تو تزاوز کردم) (أَوَامِرِکَ  ....حُدُودِکَ وَ خَالَفْتُ  ....فَتَزَاوَزْتُ)

ام با جهت پذیرفتن وجود داشتنم و محقق شدن آمیختگییعنی به  :(مخالفت نمودم

هر چند این  ؛مخالفت نمودم تاوامر باتو تزاوز کردم و من از حدود  ،ظلمت و تاریکی

شود و بدون آن انسان جدا نمی تِهمان گناهی است که از انسانیِ ،تزاوز و مخالفت

من چرا که  ؛تزاوز و مخالفت است ،و این ،ماندار باقی نمیقهِ  واحدِ وندجز خداچیزی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
سفید  یدر قلب او نقطهاینکه ی نیست مگر ابنده)روایت شده است که فرمود:  از امام باقر -5

سیاه  ین نقطهکند، آاگر توبه  شود وظاهر می یسیاه ینقطهنقطه، ن آدر نماید  یاگر گناه .باشد
گردد تا اینکه سفیدی را بپوشاند و ن سیاهی زیاد میآد وور شدر گناهان غوطهر و اگ گرددحذف می

 :استعزِوجل کالم خداوند این همان گردد و پوشاند صاحبش به خیر بازنمیباگر سیاهی قلب را 
َکَالَِ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَِا کَانُوا یَکْسِبُون (،مسلِط  هاشاندل بر بودند کرده که هاییکار که حقا

 (.است شده



 (3متشاهبات )جلد                                           11 
 .تالش نکردم ،عدم (لصیناخا) یشائبهاین برای برطرف کردن  محمد یبه اندازه

حضرت تر از پیامبر خدا پایینای مرتبهدر که سالم و صلوات خداوند بر او باد  علی

و  کنار زده شد شکسی است که حزاب الهوت برای قرار دارد و محمد محمد

لِیَغْفِرَ  * إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِینًا :طاب قرار داده استخدای تعالی ایشان را چنین خِ

* ایمکرده مقدر را نمایانی پیروزی تو برای ما) (5) مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ اهللُلَکَ 

این و  (برایت بیامرزد باشد این از پس آنچه و بوده این از پیش آنچه را تو گناه خدا تا

 .باشدمیمخالفت و تزاوز نخستین  و همان ،ظلمت و عدم یهمان شائبه ،گناه

اگر پرده برای من ) (2)(....الْغِطَاءُلِیَ لَوْ کُشِفَ ) :فرمایدمی ین علیمؤمنال اما امیر

برای او برداشته  محمد یحزاب الهوت فقط به واسطهبنابراین  ؛(....برداشته شود

علی خدای سبحان را به وسیله  :یعنی ؛شناسدمی محمد اپس علی خدا را ب ،شد

 .شناسدمی (محمد)در خلق  یخدا

یعنی من در پیوستن و رسیدن به  :(ستا تو از آنِتنها ت حزِپس ) (فَلَکَ الْحُزَّةُ)

پیامبر خدا حضرت  ؛تقصیرکارمش تاحواال یو همراهی کردن با او در همه محمد

 ین علیمؤمنال است که امیرمتعالش داشته و  سبحان حالتی با پروردگار محمد

 ،نداهنداشت ای از آننصیب و بهرهنیز فرستادگان و  هیچ یک از انبیا ه ورا آن حالت نبود

زیرا در  ؛اختصاص پیدا کرد ،قرینش شده است ،به اینکه تسلیم شدن پیامبر خدا و
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ظلمت و از  ایشائبهصورت پذیرفت و هیچ و فتح مبین  ،حزاب برداشته شدلحظاتی 

نوری که  ؛قهار واحدِ وندخدامگر  ماندچیزی باقی نمی و از محمدنماند عدم باقی 

تر است از بسی برتر و منزِه) شرکونیا عمِ یسبحانه و تعال ؛ظلمتی در آن نیستهیچ 

 .(داریدآنچه شریکش می

و مرا هیچ ) (وَ الَ حُزَّةَ لِی فِیمَا جَرَى عَلَیَّ فِیهِ قَضَاؤُکَ وَ أَلْزَمَنِی حُکْمُکَ وَ بَالَؤُکَ)

من از سوی قضایت جاری شده و فرمان و آزمایشت ملزمم  حقی نیست در آنچه بر

سبحان ای از بندگانت بر تو و هیچ بنده ،ستا تو از آنِ فقط بر من حزِت  پس :(نموده

بندگانت در و کوتاهی حکم و قضا و بالی تو به خاطر تقصیر  .تی نداردحزِو متعال 

و ین موحِدسید ال .استجاری  آنهابر  ،س خودشان و التفات به آننظر کردن به نفْ 

إِلَهِی قَدْ جُرْتُ عَلَى نَفْسِی فِی النَّظَرِ لَهَا فَلَهَا ) :فرمایدمی علی گویان سرور توحید

 .بر خود ستم کردم ،به خواهش نفسو نظر با گرایشم  !معبودا) (5) (الْوَیْلُ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَهَا

 ،امبه سوی تو آمده !من خدایای  :یعنی ؛!(اگر بر آن آمرزش نیاوری آنپس وای بر 

و نظر و گرایش به آن و  ،بر نفس خود و کوتاهی و اسراف و تزاوزم از تقصیرپس 

 ....بخششم خواهانِ  ،محالی که عذرخواهدر  ،التفات به آن

ر و مرا د ،ای عذرم باشیپذیر) (قَبُولِکَ عُذْرِی وَ إِدْخَالِکَ إِیَّایَ فِی سَعَةٍ مِنْ رَحْمَتِکَ)

پس مرا  ،در خلق باشم ییعنی اگر من لیاقت ندارم که خدا :(رحمت فراگیرت بگنزانی

 :بنما اشمرا دروازه ،و اگر شایسته نیستم که شهر باشم ،رحمان در خلق قرار ده
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 ْنَ أَیًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ األَسْمَاء الْحُسْنَىـ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَاهللَ ادْعُوا(5) (بخوانید را اهلل چه 

 .(او است آنِ  از نیکو هاینام ،بخوانید که را کدام هر ،را رحمان چه

 ،در خلق یدروازه خدا و ایشان ،شدمحقق برایش درخواست کرد  چه علیو آن

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ  :باشدمیرحمان در خلق همان و 

 بلند یآوازه و نیکو به آنها سخن و داشتیم ارزانی آنها به را خویش رحمت و) (2)عَلِیًّا

  (.دادیم

 او سوی به و پاک نیکو سخن) إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ یمعنای آیه :13پرسش 

 .(رودمی باال

 سخن) (3)الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ  إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ  ؟معنای این آیه چیست

  .(بردمی باال را آن که است نیک کردار و رودمی باال او سوی به و پاک نیکو

 :پاسخ

همان  (و پاکنیکو سخن ) الْکَلِمُ الطَّیِّبُ  :فرمایدمی صادقجعفر بن محمد 

رسول جانشین  وعلی ولی اهلل و خلیفه  ،محمد رسول اهلل ،مؤمن از ال اله اال اهللگفتار 

ی است به اعتقاد قلب (کردار نیکو ) وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ  :فرمایدمیو نیز  .(اهلل است
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و شکی در آن نیست که از سوی پروردگار  ،همان حق است از جانب خداوند ،که ایناین

 (5).(ن آمده استاعالمی

و  نیکو سخن) مُ الطَّیِّبُإِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِ :نیز فرموده است علی بن موسی الرضا

علی ولی اهلل و  ،محمد رسول اهلل ،گفتن ال اله اال اهلل ،(رودمی باال او سوی به پاک

 خلفای خداوند ،اوجانشینان و  ،است به حق محمد رسول اهللجانشین خلیفه 

نی علم یع (دبرمی باال را آن که است نیک کردار و) وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ  ،هستند

 (2).(امراندهکه آن را به زبان درست است چنان که این مرامِباشد به ایناو در دلش می

یعنی لفظ  ؛باشدمیهمان الفاظ  ،و پاکنیکو شاید چنین گمان شود که مراد از سخن 

از  منظور امام .این اشتباه است لیو ،علی ولی اهلل ،محمد رسول اهلل ،ال اله اال اهلل

عمل خویش ال اله اال اهلل بگوید نه فقط به  ااین است که مؤمن ب (ال اله اال اهلل) گفتن

معرفت ال اله اال اهلل سعی و عمل کند و برای اعتالی شناخت و یعنی در راه  ؛زبانش

ال اله اال اهلل مزاهدت کند و اگر  یبکوشد و در راه کلمه ـال اله اال اهللـ اهلل یکلمه

 :دهنداز کسانی باشد که با خون خود شهادت می ،دگردان اشروزی خداوند شهادت را

از تنها زمامداری پادشاهی و ست که ا به این معنا (ال اله اال اهلل)عبارت  .ال اله اال اهلل

ست نه ا خدا و قانون از آنِ ،ست نه مردما خدا شریعت از آنِ ،ست نه مردموند اخدا آنِ

و  ،حدود و شریعت را تشریع ،است که حاکم را معینسبحان و متعال و خداوند  ،مردم
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 او سرِ  که با حاکمیتِردم است که آن را بپذیرند نه اینو بر م ،کندوضع میرا قوانین 

 وندبردارند و شریعت او را تحریف و قوانینی مخالف با قوانین خداو مخالفت تعارض 

 .نمایندوضع و متعال سبحان 

گویند ما با مردم می .که امروز حاصل گشته استاین همان چیزی است  متأسِفانه

اند که کنیم و گویی آنها این سخن خدا را نشنیدهحاکم را تعیین می ،انتخابات

 تویی !بارخدایا :بگو) (5)هُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاءاللقُلِ  :فرمایدمی

به آنها  !یعنی ای محمد ؛(دهیمی مُلک بخواهی که هر به .مُلک و پادشاهی یدارنده

سبحان و متعال  و بر او ،است نه مردم (صاحب سلطنت)لک مُ  کِبگو که خداوند مالِ

اعتراض و متعال کم خدای سبحان و مردم را نرسد که بر حُ  ،تعیین کندحاکم که ست ا

مردم  سِفانهمتأ .داندچه صالح دنیا و آخرتشان در آن است را میچرا که تنها او آن ؛کنند

 چه ازآن ،از این رو ؛قانون وضع کنندخود خواهند خودشان طبق هوای و هوس می

چه را که با هوا و پذیرند و آنشان سازگار باشد را میقوانین الهی که با هوا و هوس

 :اند کهخدای متعال را نشنیدهاین سخن گویی  ؛کنندرد می ،شان موافق نباشدهوس

ُفِرُونَ لْکَ ٱ هُمُ  ئِکَلَفَأُو هللُٱ أَنزَلَ م بِمَا وَمَن لَّمْ یَحْک(2) (که آیاتی وفق بر که هر و 

  (.است کافر ،نکند حکم است کرده نازل خدا

از بسیاری از مسلمانان  یهودیان در زمان طالوت !دریغا بر مسلمانان این زمان

آنها  ،تعیین شودهنگامی که قرار شد حاکمی برای آنها  .به مراتب بهتر بودندامروزی 
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  19صارامام مهدی اننتشارات ا

خودشان او را منصوب نکردند بلکه به پیامبرشان گفتند از خدا بخواهد حاکمی برای 

 برای :گفتند خود پیامبران از یکی به) إِذْ قَالُواْ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا :آنها برگزیند

 (5).(کن نصب پادشاهی ما

لک خدا شریک خدا را در مُ  غیرِ  هر کسو  ،د استتوحی یکلمه (ال اله اال اهلل) یکلمه

 امام ،از همین رو .بگوید ال اله اال اهللحتی اگر  ؛است موحِدمشرک و غیر ،گرداند

 (ال اله اال اهلل) و همنشین سخنرا قرین  (علی ولی اهلل) و (محمد رسول اهلل)گفتار 

و ک لِاست و او مَ عال و متسبحان  وندخداو جانشین خلیفه  ،علیچرا که  ؛نموده است

 جانشین از او یا از هر  هر کسو  ،باشدحق تعالی میسوی شده از  پادشاه تعیین

 ،شده باشدتعیین حان و متعال باز طرف خداوند سکه  هر ملک و پادشاهیخداوند یا 

از ده است و یروی برگردان (ال اله اال اهلل) گفتارکسی است که از همانند  ،روی گرداند

و من از شروط ) :فرمایدمیو  ،(بشرطها و شروطها) :فرمایدمی امام رضا همین رو

در  وندخداو جانشین و خیلفه  وندخدا من به عنوان ولیِپذیرفتن یعنی  (2)؛(آن هستم

شرطی از شروط توحید  ،و متعال سبحان وندشده از سوی خداتعیین زمینش و حاکمِ 

 .باشدمی

 وندخدا عبارت است از اخالص در عمل برای (دار نیکوکر) الْعَمَلُ الصَّالِحُ  اما

 و (نیت شخص برتر از عمل اوست) (3)(نیة المرء خیر من عمله) وو متعال سبحان 
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 (5).(برای هر کسی آن خواهد بود که نیت کرده است»

 باال او سوی به و پاک نیکو سخن) إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ  یآیهمعنی پس 

ها و و پاک به سوی آسماننیکو یعنی سخن  ؛سبحان وندیعنی به سوی خدا :(رودمی

ای ب و کریمانهصورت و مثالی برای هر عمل و گفتار طیِ ،و این رودملکوت او باال می

که عمل رود مگر اینسخنان پاک باال نمی این .پسندداست که خداوند آن را می

جز رضایت خدای  ،اوند که بنده در آنیعنی عملی خالص برای خد ؛دنصالحی باش

که ند بود مگر ایناینها سخنان پاک حقیقی نخواهو حتی  ،سبحان را امید نبسته باشد

و در عملش  «ال اله اال اهلل» کسی که بگویدپس  .دنباشخداوند وجه برای  خالصانه

ن آنها را چه بسیارند قاریان قرآن که قرآ) کند کهاین کلمه او را لعنت می ،مشرک باشد

حتی  ،کندچه در آن است عمل نمیخواند و به آناو قرآن میچرا که  ؛(2)(کندلعنت می

 .نمایدمیمل ف آن عخالبر

هاشمی است و آیا یارانش برتر از یاران رسول   آیا وزیر امام مهدی :80پرسش 

 ؟هستند خدا

است یا غیر هاشمی  ،او و وصیِجانشین و  آیا وزیر امام مهدی محمد بن الحسن

و اصحاب  برتر از اصحاب رسول خدا و آیا اصحاب امام مهدی ؟هاشمی

 ؟از آنها برترند که اصحاب حسینیا این ،هستند حسینامام و اصحاب  ائمه
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  10صارامام مهدی اننتشارات ا

 :پاسخ

باید به حتی  ،علی و فاطمه باشدفرزندان باید هاشمی از  امام مهدی وصیِ

و فرزندان طعاً و اکیداً باید از ذریه قو حتی  ،باشد حسینامام فرزندان خصوص از 

نور خالفت و وصایت به چرا که  ؛باشد و الغیر محمد بن الحسن امام مهدی

باید و یقیناً پس این نور قطعاً  ،منتقل شد محمد بن الحسن صلب امام مهدی

ظاهر  ،که خداوند بخواهد ظاهر گرداند آن کسبه فرزندان و نسل او منتقل گردد و در 

 .دهدقرار می امام مهدی شود و او را وصیِمی

باشد که از دوازده مهدی می که پس از امام مهدیاست در روایات وارد شده 

دفع کن  !خداوندا)( ....اللَِهُمَِ ادْفَعْ عَنْ وَلِیِِکَ) که در دعایهمان طور  .هستند فرزندان او

 :فرمایدمی که امامآنزا  ،روایت شده آمده است که از امام رضا ....(اتاز ولیِ 

 أَعْطِهِ فِی نَفْسِهِ وَ أَهْلِهِ وَ وَلَدِهِ وَ ذُرِّیَّتِهِ وَ أُمَّتِهِ وَ جَمِیعِ رَعِیَّتِهِ مَا تُقِرُّ بِهِ عَیْنَهُ وَ  هُمَّالل)

در وجودش و  به او عطا کن !خداوندا) (الْمَمْلَکَاتِ کُلِّهَا تَسُرُّ بِهِ نَفْسَهُ وَ تَزْمَعُ لَهُ مُلْکَ 

که چشمش را به آن روشن  یزیچ ،تشیرع یت و همهاهلش و فرزندان و نژادش و امِ 

 یهمه ییِفرمانروا ،یاو گردآور یو برا ،ییو وجودش را به آن خوشحال نما ،یکن

 (5).(ها رامملکت

ةِ وَ صَلِّ عَلَى وَلِیِّکَ وَ وُال ....) :آمده است از امام مهدییت شده وارو در صلوات 

ینا عَهْدِکَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ وَ مُدَّ فِی أَعْمَارِهِمْ وَ زِدْ فِی آجَالِهِمْ وَ بَلِّغْهُمْ أَقْصَى آمَالِهِمْ دِ

امامان از فرزندانش و داران پایبند به عهدت و بر ولیِت و زمام ).... (وَ دُنْیَا وَ آخِرَةً

و به  ،طول حیاتشان فزونی بخش رفزا و بو بر عمرشان بیا ،درود فرستصلوات و 



 (3متشاهبات )جلد                                           11 
 (5).(نهایت آرزوهای دینی و دنیوی و اخرویشان برسان

همان گونه که در  ،پدران و پسران هستند و در آنها برادری وجود نداردآنها  یو همه

امامت بین دو برادر جمع  پس از حسن و حسین) :استآمده  حدیث از اهل بیت

ائمه ولی همانند  ،هدایت شده هستند هدایتگر وامامانی  ،هدیو این دوازده م (شودنمی

 .باشندنمی ،وات خداوند بر ایشان بادلالم و صکه س از آل محمد

 ماند وگانه زمین بر جای میدوازده مهدیِوناین  یبه واسطه ،پس از امام مهدی

است آمده  ت اهل بیتاوایطور که در ر همان ؛بردمی اگر آنها نبودند اهلش را فرو

 آنها پس از امام مهدی (5).(برداهلش را فرو می ،اگر زمین از امام خالی شود) که

 :آنها بسیار است مورد هستند و احادیث درو متعال سبحان  وندخدا یحزت بالغه

پسر  یا :عرض کردم جعفر بن محمد به امام صادق :دیگویم ریبص ابو :از جمله

 .(باشدیمامام دوازده  ،پس از قائم) :فرمودیکه م دمیشن من از پدرت !رسول خدا

 یآنها گروه کنیلو !و نگفته دوازده امام یدوازده مهد :فرمود) :فرمود امام صادق

شناخت حق ما دعوت  وما  یما هستند که مردم را به مواالت و دوست انیعیاز ش

 (2).(کنندیم

رسول ) :ه است که فرمودنقل شد ینمؤمنال از امیراز پدرانش  از امام صادق

یا اباالحسن صحیفه و  ...) :فرمود ش واقع شد به علیوفاتکه  یدر شب اهلل
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  11صارامام مهدی اننتشارات ا

 :وصیتش را امال فرمود تا به این جا رسید که فرمود و پیامبر خدا .دواتی حاضر کن

یا  ،هستند خواهند بود و پس از آنها دوازده مهدی یا علی پس از من دوازده امام

دهد تا آنزا که و سپس حدیث را ادامه می ....ن دوازده امام هستیعلی تو نخستی

 سلیمت مستحفظ از آل محمد ،محمد ،آن را به فرزندش و حسن :فرمایدمی

پس  .باشدبعد از او می مهدی باشند و سپس دوازدهکند و ایشان دوازده امام می

سیلم کند که سه نام نخستین مهدیین ت خالفت را به فرزندش ،اگر وقت وفاتش رسید

و نام سوم مهدی است و  ،نامی مانند نام من و نام پدرم که عبداهلل و احمد است ،دارد

 (5).(باشدآورنده میاو اولین ایمان

 یمهد زدهدوا از ما پس از قائم» :که فرموداست روایت شده  و از امام صادق

 الحسن المهدیهمان امام محمد بن  ،و این قائم (2)؛«است نیاز نسل حس

  .باشدمی

از  یمهد ازدهی ،از ما پس از قائم) :که فرموداست روایت شده  و از امام صادق

 امام مهدی محمد بن الحسن ،و قائم در این روایت (3)؛(است نینسل حس
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 33( )یکی از انتشارات انصار امام مهدی (مهدیِون در حدیث اهل بیت»ام و در کتاب آورده

 به آن رجوع نمایید. ؛ایمحدیث را نگاشته
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چرا که  ؛باشدمی پس از او نِ یمهدیِ  آن حضرت و نخستینِ  بلکه وزیر و وصیِ  ،نیست

نسل اندر او ، دوازده مهدی از نسل  (حمد بن الحسنم) از امام مهدیپس 

یازده  ،گانهدوازده نمهدییِباشند و پس از اولین این یکی پس از دیگری می ،نسل

 .باشندوار از نسل یکدیگر میمهدی سلسله

بر  و لعنت خدا ،اول و آخر و ظاهر و باطن ،ستوند اخدا از آنِتنها و حمد و سپاس 

اولین و  بر دشمنان آل محمد از وندو لعنت خدا ،انس و جن ابلیس و ارتش او از

و لعنت خدا بر دشمنان فرزندان امام  ،و لعنت خدا بر دشمنان امام مهدی ،آخرین

 !باد و لعنت خدا بر دشمنان انصار امام مهدی ،مهدی

آنها برگزیدگان  ؛و سیزده نفرند که سیصد امام مهدییاران  یدر خصوص بقیهاما 

و همان  ؛باشندمی ،گاه که قیامت برپا شودرا آفرید تا آناز زمانی که خداوند آدم خلق 

 :در مورد آنها به این مضمون فرموده است ینمؤمنال ین و امیرموحِدطور که سید ال

هایشان در آسمان معروف است و ای هستند که نامآنها عده !پدر و مادرم به فدایشان)

گیرند و نه پسینیان به آنها ینیان بر آنها سبقت مینه پیش ،ندادر زمین گمنام

 (5).(رسندمی

حتی  و ندشبامی حسینامام آنها قطعاً برتر از اصحاب پیامبر خدا و برتر از اصحاب 

این سیصد و سیزده  :آنها آمده است یدرباره از اهل بیتهمانطور که در روایت 

ها امِت در حالی که ،کنندمیروز قیامت عبور  ،باشندمی محمدامِت  نفر که
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 (5).اینها همگی پیامبرند :گویندمی

برادرانم را  !خداوندا) :آنها فرمود یدرباره ،از روی اشتیاق به دیدارشان رسول خدا 

برایشان  ،پیشبیش از هزار سال  و جعفر بن محمد صادق (2)؛(یبه من بنما

و  (4)،ا نمودآنها را تمنِ ،یامبرپ لوطِ ،و هزاران سال پیش (3)،فرمودگریست و دعا 

 ،آنها کند و به عبور کردنِ کنند بر آنها افتخار میزمینی که آنها بر آن گذر می

 (1).کندفخرفروشی می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
خاتم پیامبران آن روز  گوید: محمد)... گفت: پس می: 282ی صفحه 5ر مسند احمد جلد د -5

به )فرماید: می شود. رسول خدااش آمرزیده میشود و تمامی گناهان گذشته و آیندهحاضر می
، ما را نزد پروردگارت شفاعت کن. پس گویم: من از آنها . گویند: ای محمد(سوی من بیاوریدشان

هستم تا اینکه خداوند عزِوجل به آنکه بخواهد و راضی باشد، اجازه فرماید. پس آن هنگام که خداوند 
تبارک و تعالی اراده فرماید خلقش را جدا نماید، منادی ندا دهد: احمد و امِتش کزایند؟ که ما آخریِن 

ها از جلوی راه ما شویم. پس امِتها هستیم که اول از همه محاسبه میخرین امِتاولین هستیم؛ ما آ
این امِت، جملگی  ها گویند: گویاکنار روند و ما در اثر پاکی، سپیدرویان عبور کنیم در حالی که امِت

 .پیامبرند!....(
  ؛345ص  1ج و از منابع اهل سنِت: معزم أوسط طیرانی:  ؛23تحصین ـ ابن فهد حلی: ص  -2

 .82ص  5سنن کبری بیهقی: ج 
 .1ح  402ص  5کافی: ج  - 3
 لوط) قَالَ لَوْ أَنَِ لِی بِکُمْ قُوَِةً أَوْ آوِی إِلَى رُکْنٍ شَدِیدٍفرماید: ی لوط میتعالی درباره حق -4

 (.80)هود:  (ببرم رکن شدید پناه به توانستممی یا داشتممی قدرتی شما برابر در کاش: گفت
 قدرتی شما برابر در کاش) لَوْ أَنَِ لِی بِکُمْ قُوَِةً ن سخن حق تعالی ی ایدرباره از ابو عبد اهلل

ص  25بحار االنوار: ج  .(سیصد و سیزده نفر: رُکْنٍ شَدِیدٍقائم، و  :قُوَِةً)روایت شده است:  (داشتممی
518. 

بینم که بر شرق و غرب را می ان قائمگویا یار)روایت شده است که فرمود:  از ابا جعفر -1
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و این همان شرف عظیم و فضل  ،خوشا به حالشان و چه سرانزام نکویی دارندپس 

و انصار آنها و از  ی اولیانمایم که مرا در زمرهاز خداوند مسئلت می .سترگ است

قرار  ،کنندجهاد میسبحان و متعال اهلل  یکسانی که همراه آنها در راه اعتالی کلمه

 .دهد

 ؟آیا قرآن مخلوق و حادث است :85پرسش 

 در روایتی از اهل بیت ؟و آیا حادث است یا قدیم ؟آیا قرآن مخلوق است یا خالق

عنوان خالق آمده و در روایتی نیز تی دیگر به یآمده که قرآن مخلوق است و در روا

 !نه خالق است و نه مخلوق ؛ستوند اآمده که کالم خدا

 :پاسخ

ای پسر رسول ) :عرض کردم به امام رضا :گویدابن خالد آمده که می ی ازدر روایت

نه خالق است و نه ) :فرمود ؟مرا از قرآن آگاه فرما که خالق است یا مخلوق !خدا

 (5).(است عزِوجلوند بلکه کالم خدا ،مخلوق

به یکی از شیعیانش در  امام هادیابو الحسن سوم  :استو از یقطینی روایت شده 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
، حتی وحوش زمین و پرندگان برداند و هیچ چیزی نیست مگر آنکه از آنها فرمان میعالم مسلِط شده

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

113. 
 .558ص  83بحار االنوار: ج   ؛223توحید صدوق: ص  -5
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خداوند ما و شما را از فتنه و  .مهربان یبه نام خداوند بخشنده) :نوشتچنین بغداد 

آشوب در امان بدارد که اگر چنین کند نعمت بزرگی را به ما مبذول داشته و اگر چنین 

 یما این است که جدال در مورد قرآن بدعت یعقیده .بار خواهد بودهالکت ،ننماید

چه پرسد آنکننده میسوال ؛ندادهنده در آن گناه شریکپاسخ که سوال کننده و  ،است

 .دهد که در ارتباط با او نیستربطی به او ندارد و پاسخ دهنده چیزی را پاسخ می

برای آن  ؛ستوند اقرآن کالم خدا .ندامه مخلوقه ،تنها خداوند است و جز او ،آفریدگار

خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد  .شویاز طرف خودت نامی مده که گمراه می

 (5).(نداهراسناک (قیامت)ساعت ترسند و از خویش میپروردگار که در نهان از 

 ؛داوند استکالم خ ،قرآن ....) :که فرموداست نقل شده  از امام صادق و در روایت

 ؛باشدازلی نمی ،تهمراه خداوندی که ذکرش بلند اس حادثی غیر مخلوق است و به

نه معلوم و نه ـبود و چیزی غیر از خدا  عزِوجلخداوند  .خداوند بسیار برتر از اینها است

و نه مرید و نه متحرک و بود نه متکلم  و ،بود عزِوجل وندخدا .وجود نداشت ـمزهول

جل  ونداز جانب خداعملی است بدون انزام هیچ  این صفات حادثمی تما .نه فاعل

از پیش اخبار آنان که  ،و در آن ؛که مخلوق نیست استخداوند و قرآن کالم  ؛جالله

اش فرستادهاز جانب خداوند بر  ؛از شما خواهند بود وجود داردپس آنچه  و اندشما بوده

 (2).(نازل شده است محمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .558ص  83بحار االنوار: ج   ؛  814ح  133امالی صدوق: ص  -5
 .553ص  83بحار االنوار: ج   ؛  221توحید صدوق: ص  -2
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در آن است ذکر قرآن آنچه از  ،مراد از این حدیثگویا ) :گویدمی شیخ صدوق

یعنی دروغی در آن  ،و منظور از اینکه در آن گفته شده مخلوق نیست ،باشدمی

حادث  ،گویدچرا که حدیث می ؛باشدنمی ،به این معنی که غیر حادث باشدو باشد نمی

دروغین و  تواند به معنیمی ،مخلوق در لغت» :دگویمی شیخ صدوق .«است

آخر  تا «....ینیعنی کالم دروغ ،کالم مخلوق :شودگفته میوقتی و  ؛ساختگی هم باشد

 (5).(داردبلند را مقام شریفش که خداوند  شیخسخن 

 :شودمواردی در آن دیده می ،ر شوداگر در این روایات تدبِ

خلفای  که در زمان «خلق قرآن» یخواستند شیعیانشان را از فتنهمی اهل بیت -5

به کفر و زندیق بودن  ،شداینکه هر کس در آن گرفتار میعباس اتفاق افتاد و بنی

از کسانی که به برخی جز زندان و قتل چیزی  ،این فتنه ینتیزهو  ،شدمتهم می

 .دور سازند ،بود ،شدندو نه چیز دیگر گرفتارش میدالیل سیاسی 

 خداوند است و هر چه غیر از او فقط ،ازلیموجود تأکید داشتند که  اهل بیت -2

  .باشدحادث میست ا

فرا چرا که زمان آن  ؛اندتفاصیل بیان نکرده یقرآن را با همه کالمِ اهل بیت -3

 (2).اش نیز حاضر نشده بودندنرسیده و اهل و شایسته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .223توحید صدوق: ص  -5
هر آنچه دانسته شود، گفته نشود، و هر آنچه گفته شود، )روایت شده است:  در حدیث از ائمه -2

مختصر  .(اش حاضر نشده باشدوقتش نرسیده باشد، و هر آنچه وقتش رسیده باشد، اهل و شایسته
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به اینکه مخلوق به  ،باشد و هر کس که در مسیر فکری وی شیخ صدوق -4

این در حالی است که اگر عرب بخواهد از  .ل خواهد بودئومس ،شدبامعنی دروغین می

خلق سخن را ) (الکالم قَ لَ ختَإ) :گویدمی ،استفاده کند« روغیند» این عبارت در معنای

، (الکالم قَلَخَ)و فیض نا ،نون است یقرآن نقطه :گویندو نمی (دروغ گفت) یعنی (کرد

از عبارت بلکه کند نمیاستفاده  (مخلوق)ارت عبباشد از  (و دروغکذب )، منظور اوو اگر 

وجود  (و دروغکذب ) معنای (مخلوق) یدر کلمهنماید. بنابراین استفاده می (مختلق)

احتراز و خودداری از چنین معنایی احتیاجی به برای دفاع از ائمه از این معنا، و  ،ندارد

 .وجود ندارد

  است که محمدسبحان و متعال  دونقرآن نور خدا نیست. ازلیو است حادث قرآن 

از   پس محمد .است  خالق محمد ی، قرآن،را از آن خلق فرمود، و به این معن

بلند مرتبه و خلق گردید؛ تبارک و تعالی،  وندخداقضای قدرت و  باقرآن )نور خداوند( 

 . (است خداوند، آن برترینِ آفرینندگان )تبارک اهلل احسن الخالقین

 ی خداوندبنده  بر محمد وندانب خداشده از ج نازل قرآن نقطه نون است و فیض

و قرآن  ،رویارو گردید  است که با آن با محمدخداوند همان وجه  ،قرآن .باشدمی

 همانطور که در روایتی از امام صادق ،است بین خدا و محمد ان حزاب نورهم

 (5).(....در نوسان بودو میان این دو حزابی  ...) :آمده است
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همان عرش اعظم الهی است که با  ؛خداوند استاعظم عرش  یهمان سراپرده ،قرآن

در عرفه آمده  حسین در دعای امام .باشدرویارو می (الرحمان)باب اهلل یا ذات 

آثار را با  .عرش در ذاتش پنهان گشت پس .که به رحمانیتش چیره شدای آن) :است

ای که در  .حو نمودیم ،کنندگان افالک انوارو اغیار را به احاطه ،آثار نابود کردی

 (5).(....نشین شدپرده ،های عرششسراپرده

خدای رحمان بر عرش استیال )(2 )ىحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوالرَِ :فرمایدحق تعالی می

عرش  با و برای محمد ،شدپوشیده  (عرش) با (الرحمن) (باب خدا) پس (.دارد

برداشته  این حزاب برای محمد (تیلحظا)و در آناتی  ،یافت تزلِیاعظم یا قرآن 

و گرفت بررا درهای نور یا قرآن حزاب  ست که محمدا شود و این از آن رومی

و   یا محمد ؛و قرآن یکی هستند  محمد ،لحظاتدر این  .شد تزلِیدر او مآنها 

ماند و نه عرش اعظم یا باقی می  سپس نه محمد .باشندیکسان می ،عرش اعظم

و اغیار را محو  ،آثار را با آثار نابود کردی .پس عرش در ذاتش پنهان گشت ....) :قرآن

 ،به این ترتیبماند و و در این لحظات چیزی جز خدای واحد قهار باقی نمی (....نمودی

 .آیددرمینوسان به  ،با نوسان حزاب حضرت محمد

 ....مِ إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یَا قَوْ یمعنای آیه :82پرسش 

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ  :چیستمتعال خداوند  یمعنای این فرموده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 مراجعه نمایید. 221ص  31،  به بحار االنوار: ج حسین ی امامفرازی از دعای روز عرفه -5
 .1طه:  -2



  80صارامام مهدی اننتشارات ا

مْ عِندَ بَارِئِکُمْ أَنفُسَکُمْ بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِزْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِکُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُ

 ای :گفت خود قوم به موسی که را هنگام آن و) فَتَابَ عَلَیْکُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ

 به اینک .داشتید روا ستم خود بر ،پرستیدید را گوساله که سبب به آن شما !من قوم

 آفریدگارتان زدن کاری چنین که ،بکشید را یکدیگر و کنید توبه آفریدگارتان درگاه

 (5).(است مهربان و پذیراو توبه زیرا ؛پذیرفت را شما یتوبه خدا پس .است ترستوده

 :پاسخ

و نیز عقیده فاسدی را خود بدی ه به های امارِاز قوم خود خواست که نفس موسی

 .ها بودعالوه بر کشتن بدن ،و این ؛بکشند ،ور شده بوددر آن غوطههایشان را که نفس

سامری در  .گیردپند  مسلمانی باید از داستان سامری و گوساله مطلع باشد و از آنهر 

و  ،کندتحریف می که دین خدا رااست عامل گمراهی بیعالم  عبارت ازامِت  این

فاسد و گمراهی است که علمای سوء بین مردم منتشر  یهمان عقیده ،گوساله هم

  .کنندمی

خویش رجوع کند تا مبادا در روز قیامت از پیروان  سشایسته است هر مسلمانی به نفْ 

پرستندگان گوساله  یو مبادا در روز قیامت در زمره ،گمراه باشد ملِعبی عالمِ سامریِ

و شما ) :که آن حضرت فرموداست نقل شده  از حذیفه از پیامبر .برانگیخته گردد

پِی طریق آنها را ه گام گام بو هر آینه  ،ها به بنی اسرائیل هستیدامِت ترینشبیه
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 (5).(؟دانم آیا گوساله را نیز پرستش خواهید کرد یا نهکه نمیجز این ،گرفت خواهید

جهاد  و تعطیل کردن ،استامِت  سامری این ،کندمی که جهاد دفاعی را تعطیل میعالِ

سزاوارتر برای  .شودای است که به جای خداوند پرستیده میگوسالههمان  ،دفاعی

آن است که به درگاه پروردگار خویش توبه کنند و خود را در راه خدا بکشند و  مسلمین

که گوساله را نه این ؛ی اهلل جهاد کنندکلمهدر راه برافراشتن خود های جانبا اموال و 

همان کسانی که  ؛را پیروی نمایند ـعاملبیعلمای گمراه ـها بپرستند و سامری

 ؛ا تحریف کردند و نعمت خدا را به کفر بدل ساختندرو متعال سبحان  وندشریعت خدا

 کسانی که خدای همان ؛آرزو دارد هزار سال عمر کند آنهاهمان کسانی که هر یک از 

 کسانی مَثَل) (2)مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَا :فرمایدمی شانتعالی درباره

زیرا آنها  ،یعنی قرآن ؛(کنندنمی عمل به آن است ولی شتهگ تحمیل آنها بر تورات که

هُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی اللقُلِ  :است عمل نکردندشان آمده بینبه قرآنی که در 

 بخواهی که هر به .مُلک و پادشاهی یدارنده تویی !بارخدایا :بگو) (3)الْمُلْکَ مَن تَشَاء

کند و نه مردم با انتخاباتی را خداوند تعیین می (هیپادشا)لک یعنی مُ ؛(دهیمی مُلک

 ،که مردمنه این ،قانون است ،چرا که قرآن ؛انده گذاشتهبر آن صحِگمراهی که علمای 

کَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ  :اندکرده نگمراهی چنیقانون وضع کنند همان طور که علمای 

 آن مَثَل) (4) لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ اهللُ وَاهللِکَذَّبُوا بِآیَاتِ  أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ
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 خدا آیات که مردمی داستان است داستانی بد کندمی حمل را هاییکتاب که است خر

 .(کند نمی هدایت را ستمکاران خدا و اندشمردهمی دروغ را

به آنها  .نمایندقرآن را تعطیل میآیات الهی را تکذیب و  ،ملعبیپس این علمای 

متن آشکار به  توجِهو با  ،کننداقرار نمی ،سازد نه مردمن میمعیِ  وندحاکم را خدااینکه 

انتخابات باطل  به ،محکم که اختالفی در آن نیست (حق و باطل)ی جدا کننده قرآنیِ 

ین مؤمنال ق امیرکسانی که ح رب ،انتخابات آنها با گردن نهادن به .کنندنمی یاعتراض

  .زنندمهر تأیید میرا غصب کردند  علی

 .(مُخلِصین) و (مُخلَصین)فرق بین  :83پرسش 

 ؟چیست (خلِصینمُ)و  (خلَصینمُ)فرق بین 

 :پاسخ

به این معنا که اخالص به شکل تام در آنها تبلور یافته باشد وجود  (مخلِصین) در واقع

و متعال سبحان  وندکند برای خدات میه نیِچه موجود است این است که بندآن .ندارد

درخواستِ پس توفیق الهی بر این بنده که در قلب خود نیت و  ؛اخالص داشته باشد

اخالص  ،توفیق الهی برای او ااین بنده ببر  بنابراین .شودنازل می ،استاخالص کرده 

ی که این او بنده ،است (خالص و تصفیه شدن) (تخلیص) و این همان ؛شودواقع می

فتح الم و نه  اب)باشد میمخلَص  ،گزینش و پروردن بر او واقع شده باشد ،توفیق

 .(کسر الم امخلِص ب
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 .تفاوت میان فرقان و قرآن :84پرسش 

 ؟تفاوت میان فرقان و قرآن چیست

 :پاسخ

شود و با آن حدود خدای و با آن حق و باطل از هم جدا می ،همان محکم است ،فرقان

صاحب  باشد ومی نزد پیامبر یا وصی ،فرقان .گرددشناخته می شریعتسبحان و ش

آن چیزی است  (کلیِت) مزملِ  ،اما قرآن .است امام مهدی ،فرقان در این زمان

نیز آن را به بندگان خدای  نازل فرمود و پیامبر که خدای سبحان بر پیامبرش

 .سبحان ابالغ نمود

 .... لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْاهللُ وَمَا کَانَی معنای آیه :81پرسش 

 لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اهللُوَمَا کَانَ  ؟چیست حق تعالی یمعنای این فرموده

 نکند عذابشان خدا هستی میانشان در تو که آنگاه تا) (5) مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ اهللُ

 (.کرد نخواهد عذابشان خدا نیز طلبندمی آمرزش داخ از که آنگاه تا و

 :پاسخ

و به  را بهمراه دارد عذاب ،مادی یاین است که معززهو متعال سبحان  وندخدا سنِت
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نازل  ،و متعالسبحان  وندخدا سنِتبلکه  .گرددمی  عذاب نازل ،د تکذیب آنمزرِ

که پس از این ،دشمارنمی هایی است که فرستادگان را دروغامِت عذاب برشدن 

وضعیت  همانندِ ؛گیردبه کار میهای تبلیغ و هدایت را برای آنها فرستاده تمام شیوه

هایی شد که امِت آنها چیزی نبود جز عذابی که باعث نابودی یمعززه .نوح و هود

 :برای دفع این عذاب دو راه وجود دارد .نمودندآنها را تکذیب 

برداشتن مبنی بر و متعال سبحان  ونداو از خداو درخواست فرستاده دعای  :نخست

رنج و مشقت  ،درخواستاین  .شده است مکلِفی که به تبلیغ و هدایت آن امِت عذاب از

کردن مواردی چون  تحمِلبه معنای چرا که  ؛کندتحمیل میفرستاده  ربسیاری ب

کذیب ی که او را تامِت ازفرستاده تمسخر و خوارشماری است که معموالً  ،تکذیب

فقط برای  ،داردبرمیسرکش  امِت ازرا عذاب که  ییدعاو چنین  ؛بیندمی ،کندمی

  لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْاهللُ وَمَا کَانَ  :اتفاق افتاده است محمدحضرت پیامبر خدا 

تو برای  در حالی که :یعنی ؛(نکند عذابشان خدا هستی میانشان در تو که آنگاه تا)

 .کنیدعا می شانبرای ،امِت عذاب ازدن برداشته ش

 .است امِت توبه و استغفار از جانب ،شودعذاب میبرداشته شدن که باعث  :اما دوم 

که وقتی عذاب بر آنها سایه وقتی  ،نیز فقط برای قوم یونس حاصل شدچنین چیزی 

یَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا فَلَواْلَ کَانَتْ قَرْ :توبه کردند و از خداوند طلب آمرزش نمودند ،افکند

کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْیِ فِی الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَمَتَّعْنَاهُمْ  إِیمَانُهَا إاِلَّ قَوْمَ یُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ 
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 ایمان ،دادمی سودشان ایمانشان که هنگامی به ایقریه هیچ مردم چرا) (5)إِلَى حِینٍ 

 آنان از را دنیا در بارذلت عذاب آوردند ایمان چون که ،نسیو قوم مگر ،نیاوردند

و پس از  ؛(نمودیم برخوردارشان زندگی از رسید فرا اجلشان که هنگامی تا و برداشتیم

از آنها  ،آمرزش طلبیدند ،و متعالسبحان  وندتوبه کردند و از خدا ،کنانهکه ضزِآن

 خدا از که آنگاه تا و) (2)هُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ  مُعَذِّبَاهللُوَمَا کَانَ  :عذاب برداشته شد

 (.کرد نخواهد عذابشان خدا نیز طلبندمی آمرزش

 ....مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ یناسخ و منسوخ در آیه :81پرسش 

أَلَمْ تَعْلَمْ  مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ؟معنای این آیات چیست

 بهتر آنکه مگر کنیمنمی ترک یا منسوخ را ایآیه هیچ) (3) عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ اهللَأَنَّ 

 و (؟چیزی توانا است هر بر خداوند که دانینمی آیا .آوریممی را آن همانند یا آن از

َیُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَکْثَرُهُمْ الَ  أَعْلَمُ بِمَا اهللُ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَةٍ و

 نازل چیز چه داندمی بهتر خدا ،کنیم دیگر ایجایگزین آیه را ایآیه چون) (4)یَعْلَمُونَ 

 .(اندنادان بلکه بیشترینشان ،نه !بافیمی دروغ تو :گفتند .کند

 :پاسخ
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در شرایع آسمانی است که و متعال سبحان  وندهای خداسنِتی از سنِتناسخ و منسوخ 

 ؛خداوند برخی امور را بر یهود حرام کرد .از اسالم هم وجود داشته استپیش حتی 

ایشان حالل را بربود تا آنچه بر آنها حرام شده  را مبعوث نمود سپس عیسی

عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا  :فرمایدحق تعالی می .گرداند

 انصراف و داشتند روا یهودیان که ستمی کیفر به و) (5) کَثِیرًااهللِ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ 

 برایشان حرام ،بود حالل آنان بر که را پاکیزه چیزهای آن ،خدا راه از بسیارشان

م بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ وَلِأُحِلَّ لَکُ :فرمایددر قرآن می یو عیس (کردیم

 حرام شما بر که را چیزهایی از ایپاره و) (2) وَأَطِیعُونِ اهللَ وَجِئْتُکُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ فَاتَّقُواْ 

 از و بترسید خدای از .امبرایتان آورده پروردگارتان از و نشانی کنممی حالل ،بود شده

 .(کنید اطاعت من

های از حکمتتر کمکه وجود دارد های بسیاری حکمت (سخ و منسوخنا)در آن  

بخشی از متشابه است و غیر  ،ناسخ و منسوخحتی  ؛موجود در محکم و متشابه نیست

از آن باخبر  کس دیگری ،است دهیمعصوم یا کسی که معصوم او را مطلع گرداناز 

 یقانون و شریعت انیزم ،مشخص ییا حکمباشد و منسوخ چه شریعتی کامل  .باشدنمی

چرا که  ؛استایمان به آن و احترام و مقدس شمردنش واجب پس  ؛استالهی بوده 

  .باشدسبحان میو متعال  وندامری از اوامر خدا
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رجعت و بازگشتی است و  که منسوخ را در زمان قائماست ماند این میآنچه باقی 

همان طور که در  .برسد کند تا به اسالماساس شرایع پیشین حکم میحضرت بر آن

 ؛کنندبرخی انصارش بر ایشان اعتراض میاست آمده  روایات وارده از اهل بیت

و همان طور که  ،راندحکم میپیشین  یشریعت انبیا اساس حکم وزیرا آن حضرت بر

  .باشدمیبا اسالم در تضاد و تعارض این احکام است مشخص 

کند این است که آن حضرت ین حکم میکه قائم با شرایع پیشاز جمله اسباب این

ر و منذر و فرستادگان نیز مبشِ  ا بر روی زمینش است و تمام انبیامزری دین خد

 .ه استبر روی زمین و در عمل اجرا نشدآن گونه که باید و شاید اند و شرایع آنها بوده

ا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحً :فرمایدتعالی میحق 

وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَال تَتَفَرَّقُوا فِیهِ کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِکِینَ 

دین و  شما برای) (5)إِلَیْهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُ   یَزْتَبِیاهللُمَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ 

 به و ایمکرده وحی تو بر از آنچه و بود کرده وصیت نوح آنچه به از ،کرد مقرِر آیینی

 فرقه آن در و دارید نگه پای بر را دین که ایمکرده وصیت عیسی و موسی و ابراهیم

 را که هر خدا .است دشوار مشرکان بر کنیدمی دعوت به آن آنچه تحمِل .مشوید فرقه

 .(نمایدمی راه خود به بازگردد به او را که هر و گزیندبرمی خود رسالت برای واهدخب

آنها چرا که  (2)؛هستند آل محمد ،ی که دین را برای آنها تشریع فرمودانکسو آن 
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او تنها و  ،در وصف او نازل گشته ،است و این آیه مختص قائمهستند  وارثان انبیا

  .را قصد نموده است

عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ هذا  :فرمایدمی خطاب به سلیمان حق تعالی

 و ببخش را آن خواهیبه هر که می ،بی هیچ حسابی ؛ما است عطای این) (5)حِسَابٍ 

است و امر به  همان سلیمان آل محمد ،قائمو  ؛(دریغ کن ،از هر که خواهی

 وندعلمی که خداآن طبق  ؛ه بخواهد عمل کندهر طور ک تا اختیار ایشان گذاشته شده

 .از علم خویش به او آموخته استو متعال سبحان 

از برخی  وکند قضایا را قضاوت می قائم) :آمده است در روایتی از امام باقر

قضاوتش که قضاوت حضرت  هاند باصحابش از کسانی که در رکابش شمشیر زده

پس برای بار س .زندگردن می ،ا به صف کردهکنند که آنها راست اعتراض می آدم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
همان کسانی هستیم که خداوند برای ما در کتابش تشریع فرمود و  ما»روایت شده است که فرمود: 

ای آل  (کرد مقرِر دین و آیینی شما برای) شَرَعَ لَکُمْ :این همان سخن خداوند عزِوجل است
مُوسَى وَعِیسَى أَْن مِنَ الدِّینِ َما وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیَْنا إِلَیْکَ وََما وَصَّیَْنا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَ محمد

 و موسی و ابراهیم به و ایمکرده وحی تو بر از آنچه و بود کرده وصیت نوح آنچه به از) أَقِیمُوا الدِّینَ 
تَتَفَرَّقُوا فِیهِ کَبُرَ عَلَى  الوَ ای آل محمد (دارید نگه پای بر را دین که ایمکرده وصیت عیسی

 بر کنیدمی دعوت به آن آنچه تحمِل مشوید. فرقه فرقه آن در و) هِ الْمُشْرِکِینَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَیْ
 خدا) هللُ یَزْتَبِی إِلَیْهِ مَنْ یََشاءُ وََیْهدِی إِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُ   از والیت علی (است دشوار مشرکان

یعنی ( ایدنممی راه خود به بازگردد به او را که هر و گزیندبرمی خود رسالت برای بخواهد را که هر
 .311ص  23بحار االنوار: ج  «.گویدتو را پاسخ می کسی که در روی آوردن به والیت علی

 .33ص:  -5
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اند به کند و افراد دیگری از اصحابش که در رکابش شمشیر زدهدوم قضاوت می

کنند که باز هم آنها را پیش است اعتراض می ودوقضاوتش که قضاوت حضرت دا

کند که افراد دیگری از پس از آن برای بار سوم قضاوت می .زندآورد و گردن میمی

 اند به قضاوت او که قضاوت حضرت ابراهیمصحابش که در رکاب وی شمشر زدها

برای بار  ،نهایتگردن می زند و در  ،کنند که آنها را به صف کردهاست اعتراض می

این بار کسی به و است  محمد قضاوت حضرتکه همان کند چهارم قضاوت می

 (5).(کندوی اعتراض نمی

هِ ما فِی لِل :باشدمیاین آیه  ،کندبه آن عمل می ئماز جمله آیات منسوخی که قا

 از) (2)اهللُ السَّمَاواتِ وَمَا فِی األَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِی أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُم بِهِ 

 خواه ،دارید دل در که را آنچه .است زمین و هاآسمان در آنچه هر خداوند است آنِ

 .(خواهدکرد بازخواست به آن را شما خدا ،دارید اشپوشیده یا سازید آشکارش

ولی با این  ،منسوخ شده است بقره آمده یاین آیه با آیاتی که پس از آن در سوره

آمده است به این  روایات وارد شده از اهل بیتهمان طور که در  قائم ،حال

به قتل  ،ش شمشیر زدهمردی را که در رکاب ،آن حضرت .کندی نسخ شده عمل میآیه

که چیزی با این ،ابانید و گردنش را بزنیدگوید او را بر زمین بخورساند و به آنها میمی

ولی  ؛از او صادر نشده است ،مستحق قتل باشد تاکه در ظاهر مخالف شریعت باشد 

از امام  .کندبازخواست می ،ش وجود دارددر نفسجهت آنچه این مرد را به  قائم
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به  ،در آن میان که مردی پشت سر قائم ایستاده) :که فرموداست ل شده نق صادق

پس  .برگردانید دهد او راکند و دستور میناگاه آن حضرت امر می .کندامر و نهی میاو 

 .زده شود شدهد گردنگردانند و حضرت فرمان میمیاو را به پیش روی آن حضرت بر

 (5).(هراسدکه از او میاینماند جز و غرب چیزی باقی نمیپس در شرق 

شود فقط به این دلیل مهدی نامیده می) :روایت شده است که فرمود و از امام باقر

نماید تا آنزا که مردی را که مردم در او گناهی که به امری مخفی هدایت می

 (2).(رساندبینند به قتل مینمی

یُعْرَفُ  ند متعالی این سخن خداودرباره از معاویه دهنی از ابو عبد اهلل

هاشان چهره نشان به مزرمان) (3)الْمُزْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَِوَاصِی وَالْأَقْدَامِ 

 :روایت شده است که فرمود (شوندگرفته می پاهایشان و سر جلو موی از و ،شناخته

که خداوند پندارند چنین می :عرض کردم .(گوینددر این خصوص چه می !ای معاویه)

پس به ایشان امر  ؛شناسدهایشان میمزرمان را از چهره ،تبارک و تعالی در روز قیامت

 .اندازندشوند و آنها را در آتش میکند و از موی سر و پاهایشان گرفته میمی

و چگونه خداوند جبِار تبارک و تعالی به شناختن خلقی » :به من فرمود ایشان

 فدایت :عرض کردم .«؟ه خودش او را خلق فرموده استشود در حالی کمحتارج می

خداوند علمی به  ،هنگامی که قائم ما به پا خیزد» :فرمود ؟در چه خصوصی است ؛گردم
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شناسد و دستور می دهد آنها را از موی هایشان میدهد که کافران را از چهرهاو می

 (5).(کندبا شمشیر چاک چاک میسپس  ،پیشانی و پاهایشان گرفته

هِ ما فِی السَّمَاواتِ وَمَا لِل ی نسخ شدهکمی در خصوص این آیه ،ترتوضیح بیشبرای 

 خداوند است آنِ  از) اهللُ فِی األَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِی أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُم بِهِ 

 یا سازید ارشآشک خواه ،دارید دل در که را آنچه .است زمین و هاآسمان در آنچه هر

آیاتی  :نمایمروشنگری می (.خواهدکرد بازخواست به آن را شما خدا ،دارید اشپوشیده

 نَفْسًا إاِلَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ اهللُالَ یُکَلِّفُ  ... اند عبارت ازکه این آیه را نسخ کرده

تکلیف  طاقتش یاندازه به زج را کس هیچ خداوند ).... (2)... وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ

 (....خودش است آنِ  از هایشبدی او و خود از آنِ کس هر هاینیکی .کندنمی

یعنی ایمان به خداوند و  ؛باشندحقیقت مشروط به آیات پیش از آن می باشند و درمی

و پراکنده ق آنچه به پیامبر نازل شده و همچنین به فرشتگان و کتب آسمانی و متفرِ

 ،اندها و پیامبرانی که آنها را آوردهو از جمله موارد ایمان به این کتاب ؛آنها نشدن در

آنها و تسلیم شدن به او هنگامی که به حکمی که در  به پذیرفتن عمل کردن قائم

 قائم .حتی اگر در تضاد با حکم اسالم باشد ؛باشدمی ،راندحکم می ،آنها آمده است

زند و در روایات آمده است که او اسالمی جدید نمیسر ،معصوم است و از او جز حق

 .خواهد آورد

هنگامی که قائم قیام  :پرسیدم از امام باقر :از عبد اهلل بن عطا روایت شده است
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 همانند رسول خدا) :فرمود ؟راندکند به کدامین سیره و روش در بین مردم حکم می

 (5).(کندگذاری میجدید را پایه کند و اسالمیآنچه پیش از خودش بوده را ویران می

به امری  ،هنگامی که قائم ما قیام کند) :روایت شده است که فرمود از امام باقر

غریبانه  ،و اینکه اسالم ؛چنین کرد طور که رسول خداهمان ،خواندمی اجدید فر

پس خوشا بر  ؛غریبانه بازخواهد گشت ،آغاز شد و همان طور که آغاز شده بود

 (2).(غریبان

اند که برای مردم باقی ماندهجهت این فقط به  ایلیا و عیسی ،در واقع خضر

موسی و  ،ابراهیم ،نوح ،همان چیزی است که آدم شهادت دهند که حکم قائم

اساس حکم اسالم و طبق آنچه حضرت بردر نهایت  قائم .اندآورده عیسی

ن یآنچه پیامبران پیش نبه اینکه بی توجِهبا  ؛راندحکم میاست آورده  محمد

 .هیچ گونه تعارض حقیقی وجود ندارد ،آورده است اند و آنچه حضرت محمدآورده

 .در کعبه علت والدت علی :81پرسش 

 ؟دلیلی وجود دارد ،در کعبه آیا برای والدت علی

 :پاسخ
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ر قراو ظهور بیت المعمور است که در آسمان  تزلِی ،کعبه یا بیت اهلل الحرام در واقع

فرمان  ایکه بر هت اعتراض و جدالیجتا فرشتگان گرد آن طواف کنند و به  داده شد

 .آمرزش نماینددرخواست  ،داشتند وند سبحان و متعالبا خدا ـآدمـ انشین خداوندج

تعدِی و  ،و درخت والیت به درخت علم آل محمد هنگامی که آدم

 اییعنی بر (قدم نیافتیماو را استوار و ثابت و) (5)وَلَمْ نَزِدْ لَهُ عَزْمًا درازی نموددست

کعبه گرد و به طواف فرود آورده شد به زمین  (2)کردن والیت آل محمد تحمِل

 .بگذرداش و کوتاهیخداوند از سر تقصیر  تافرمان داده شد 

را تشریع  ـ(کعبه)بیت اهلل الحرام ـاش حج به سوی خانهبه جا آوردن سپس خداوند 

و به  ،عرضه شانخدا در زمانحزِت  والیتشان را بر ،آن یه وسیلها مردم بنمود ت

 ،اندداشتهروا که در حق او  و کوتاهی و از تقصیر ،در حق او اعترافو کوتاهی تقصیر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .551طه:  -5
من آیا  :فرمود و گرفتاز پیامبران عهد خداوند )روایت شده است که فرمود:  از ابو جعفر -2

پس  ؛بلی :گفتندنیست؟ مؤمنین العلی امیر  من وی فرستاده ،محمدآیا این و  ؟پرودگار شما نیستم
 و هستملعزم گرفته شد که من پروردگار شما الوومیثاق بر ا سپس عهد وگردید. نها ثابت آنبوِت برای 

و  من ن علمیو خزا من از او والیان امرپس  یمن و علی امیر المؤمنین و اوصیای فرستاده ،محمد
و با او از دشمنانم انتقام سازم گردانم و دولت و حکومتم را آشکار میرا پیروز میبا مهدی دینم  اینکه

اقرار کردیم ای  :همه گفتند .رضایتبا چه و با اکراه عبادت خواهم شد، چه خواهم گرفت و با او 
برای این پنج  یعزمبنابراین،  .انکار نمودنه و کرد نه اقرار  دمآ دهیم.شهادت میپروردگار و 

عزم و استواری در چنین اقرار و اعترافی  آدم تثبیت گردید در حالی که مورد تا مهدی
وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ  :فرمایدنداشت؛ که این همان سخن خداوند تبارک و تعالی است که می

او را  و کرد فراموش ولی بستیم؛ پیمان آدم با این از پیش ما و) قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَزِدْ لَهُ عَزْماً
 .2ح  30. بصائر الدرجات: ص (قدم نیافتیماستوار و ثابت
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تا که خداوند به مسلمانان دستور داد طور که همان (5)؛و طلب بخشش نماینداستغفار 

بوده  شانالمقدس قبلهکه بیتپیشین های امِت الفخبر ،بدارندخویش  یکعبه را قبله

  .است

 :نکاتی چند وجود دارد در این خصوص

 برای دیدار با ،چرا که حج به سوی آن ؛ارتباط تنگاتنگی با والیت دارد ،کعبه -5

از تقصیر بخشش درخواست و والیت بر وی از جانب مردم و استغفار  یهو عرضحزِت 

 .ر داده شده استقرا ،و کوتاهی در حق او

 هدبا اینکه سز ،و متعال استسبحان  وندنماز و سزود برای خدا یقبله ،کعبه -2

 هدو حتی سز ؛است بوده ـاوحزِت  خدا وو جانشین خلیفه ـ برای آدم ،از آنپیش 

بنابراین  .باشدمی ینمؤمنال نور امیر که همان ،که در صلب او بود هبرای نوری بود

 .باشدمی علی بن ابی طالب ،آوردند شکه فرشتگان روی به سویای نخستین قبله

گوهری است که کعبه به آن بلکه  ؛ها نیستکعبه و سنگ ،حقیقی یقبلهبنابراین 

 .باشدمی علی بن ابی طالب ،تام الهیحزِت  خدا وولیِ  همان ،آورد و او یشدنیا

کتاب  ،این سنگچرا که  ؛قرار داده شده استاالسود در رکن کعبه  حزراز همین رو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
کردند روایت شده است: حضرت، به مردمی که گردِ کعبه طواف می از فضیل از ابو جعفر -5

که گرد آن اند کردند. آنها فرمان داده شدهدر جاهلیت، اینگونه طواف می)نگاهی انداخت و فرمود: 
شان را بر ما عرضه طواف کنند؛ سپس به سوی ما بیایند تا ما والیت و دوستی آنها را بدانیم و یاری

 هایپس دل) اجْعَلْ أَفْئِدَةً مِِنَ النَِاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ و  سپس این آیه را تالوت فرمود: (بدارند
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 .از مردم گرفته است بن ابی طالبمیثاقی است که خداوند بر والیت علی 

بن ابی  به ناچار به والیت علی ،در عمل ،آوردکسی که روی به کعبه میبنابراین 

حق  .به آن کافر باشد ،قلبشدر و گفتار اگر در حتی  ؛کندمیو اعتراف اقرار  طالب

 و خواه) (5)هِ یَسْزُدُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ طَوْعًا وَکَرْهًالِلوَ :فرمایدتعالی می

از  ؛(زمین هستند و هاآسمان در که آنها یهمه کنندمی سزده خداوند برای ناخواه

و کسی که به والیت اقرار  ،برای کسی که به والیت اقرار کرده روی میل و رغبت

 .ارمیلی و اجببیسرِ از  ،ندارد

 یَسْزُدُ لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ اهللَأَلَمْ تَرَ أَنَّ  :فرمایدحق تعالی می

 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّزُومُ وَالْزِبَالُ وَالشَّزَرُ وَالدَّوَابُّ وَکَثِیرٌ مِّنَ النَّاسِ وَکَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ 

 هر بینی کهنمی آیا) (2) یَفْعَلُ مَا یَشَاءاهللَ فَمَا لَهُ مِن مُّکْرِمٍ إِنَّ هللُاالْعَذَابُ وَمَن یُهِنِ 

 و هاکوه و ستارگان و و ماه آفتاب و ،است زمین در که کس هر و هاآسمان در کس

 عذاب بسیاری بر و ؟کنندمی سزده را خدا ،مردم از بسیاری و جنبندگان و درختان

 زیرا ؛بخشی نخواهد داشتکرامت هیچ  سازد خوار خدا را که هر و ،است شده محقق

 .(کندمی همان بخواهد چه هر خداوند

کسانی  ،است عذاب بر آنها محقق گشته ،و در عین حالکنند کسانی که سزده می

قبول  هاشاندل درو نه کنند با گفتار اعتراف میرا نه  که والیت علیهستند 
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و  ،مزبور به اعتراف به آن هستند ،ناچاربه  ،ودخو کردار ولی با اعمال  ؛دارند

 در آن متولد شده که علی استبر مکانی  ،گزاری آنها بر حسب اتفاقسزده

آنها را خوار و  گزاریهمتعال با این سزد وند سبحان وو خدا ،کعبهیعنی همان  ؛باشدمی

 فَمَا لَهُ مِن هللُاوَمَن یُهِنِ  :خواهد بودآنها  ایو این حسرتی برنموده است حقیر 

 .(بخشی نخواهد داشتکرامت هیچ  سازد خوار خدا را که هر و) (5)مُّکْرِمٍ

همان چیزی است که به واسطه آن به سوی  ،این است که قبله ،ماندچه باقی میآن

 یقبله ،بنابراین .شودشناخته میو متعال سبحان  وندخدا ،و با آن ،روی آورده وندخدا

 اهللوجه همان  ،و او ،شودامل است که با او خداوند شناخته میانسان ک ،حقیقی

 ،به اوو رو کردن  توجِهرویارو گشته است و  شاست که با آن با خلقسبحان و متعال 

سرور اوصیا و  ،طالب علی بن ابی ،انسان کامل و ،باشدوند میبه خدا توجِه همان

 شما یقبله ،به مردم بگوید که این انسانخداوند او را از کعبه به در آورد تا  .است اولیا

بگوید که من کعبه و متعال سبحان  و تا خداوند ؛باشدمی ست و حج شما به سوی اوا

و اگر مرا  ،امدر آن متولد شود آفریده که علیو این را فقط به خاطر علی

لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ  قُلْ إِن کَانَ :ام به دنیا آمده استهمانی بود که در خانه ،بودفرزندی می

 نخستین از من ،بودمی فرزندی را رحمان خدای اگر :بگو) (2)فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِینَ 

 .(بودممی پرستندگان
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که کسی یا آن  ؟!هاسنگ ؟به عنوان قبله برگرفته شود چه چیز سزاوارتر است کهحال 

 ؟قداست بخشیده است ،ها را با والدت خویش در آنسنگ

آن که  :گوییدمی !عملشما ای علمای بی) :فرمایدبه این معنا میسخنی  عیسی

ماند ولی کسی که به طالی هیکل بر سوگندش استوار نمی ،به هیکل سوگند یاد کند

طال  ؟تر استکدام یک بزرگ ،ای کوردالن .ماندبر سوگندش پایبند می ،قسم بخورد

 .(5)(؟یا هیکلی که به طال قداست بخشیده است

 ؟وسوسه کند تامار وارد بهشت گردید میان موهای یک چگونه ابلیس  :88پرسش 

طبق  ؟را وسوسه کند آدم تامار وارد بهشت گردید میان موهای یک چگونه ابلیس 

ابلیس میان موهای آن مار بزرگ ) :فرمایدکه می روایتی از امام حسن عسکری

  .(ابلیس را وارد بهشت کرداو پنهان شد و 

 :پاسخ

به را  آدم ،لعنت خدا بر او بادکه دنیوی است و ابلیس زندگانی  ،از مارمنظور 

اگر به  ؛این دنیا  استزندگانی مار همچون  .دنیوی وسوسه کردی زندگانی وسیله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
وای بر شما ای پیشوایان  5. و همچنین در آن: )42ـ کنیسه: ص کتاب مقدس: عهد جدید  -5

گویید: کسی که به هیکل سوگند یاد کند، کاری صورت نداده است ولی آن که به کوردل که می
تر است؟ ای نادانان و ای کوردالن! کدام یک بزرگ 51ماند د میطالی هیکل قسم بخورد، پایبن

 .....(طال؟! یا هیکلی که به طال قداست بخشیده است؟
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شما را نیش خواهد زد و یا که شوید یا موفق به گرفتن آن می ،برویدیک مار دنبال 

که ی خشک یصحرادر  هاد تا شما را به دور دسترویاینکه آن قدر به دنبال آن می

 باشد وآب به معنی علم و غذا به معنی دین می .کشاندمی ،هیچ آب و غذایی ندارد

را در زندگانی دنیوی از جهت  آدم برایلعنت خدا بر او باد که ابلیس  یوسوسه

 (5).به آن مراجعه نمایید ،سوال پیشین پاسخ گفتم

پدرش  به یوسف که آنگاه) ....إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یآیهمعنای  :83پرسش 

 .....(گفت

إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا  :معنای این آیه چیست

 در ،پدر یا :پدرش گفت به یوسف که آنگاه) (2)وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ 

  .(کنندمی امسزده که دیدم ،را دیدم ماه و خورشید و ستاره یازده خواب

 :پاسخ

 :و معنایش این است که ،دید و به حقیقت پیوست این رؤیایی بود که یوسف

 .هستند برادران یوسف ،و یازده ستاره ،و راحیل مادر یوسف یعقوب ،خورشید و ماه

 .باشدمی آنها یقبله این معنا بود که یوسف به آنها برای یوسف دنگزارسزده
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و  (5)،شودبه جا آورده میحج  شو به سوی می روندهمان چیزی است که قصدش قبله 

حج  شو به سویکردند را قصد  یوسف ،محقق شد و آنها در نهایتموضوع این 

که ایندر مصر باقی ماند تا  و نسل یعقوب ،استقرار یافتندگزاردند و با او در مصر 

است این در مورد زمان گذشته  .به بعثت رسید و آنها را از مصر خارج نمود موسی

 .اندو خبر کسانی است که پیش از شما بوده

 .باشدمی علی ،است و ماه پیامبر خدا محمد ،خورشید :چه باقی ماندهو اما در آن

جعفر بن  ،محمد بن علی ،علی بن الحسین ،حسین ،حسن ،یازده ستاره نیز فاطمه

الحسن بن  ،علی بن محمد ،محمد بن علی ،علی بن موسی ،موسی بن جعفر ،محمد

  .باشدمی امام مهدی ،و یوسف ،هستند علی

قصد شده  همان کسی است کهست که آن حضرت ا و سزودشان برای او به این معنا

ت خداوند باشند که سالم و صلوامی ی رسیدن به آنست که در پِا آنها یقبلههمان و 

شریعت ی جاری کننده امام مهدی .باشدمی خاتم آنها ،و اوشان باد بر همگی

امام دین اسالم را آورده تا در نهایت  و حضرت محمدباشد میبر زمینش  وندخدا

و  فاطمه ،امام علی ،پیامبربنابراین  ؛نمایدجاری و پیاده آن را  مهدی

بر روی  اال اهلل هستند که امام مهدی ساز حکومت ال الههمگی زمینه ائمه

و فرستادگان  تمام انبیا یقبله ،در واقع آن حضرتحتی  .نمودزمین برپا خواهد 

کنند و امام بسترسازی کرده و میاهلل  یکلمهبرافراشتن و همگی آنها برای باشد می

ا که پس آن حضرت از آنز ؛افرازدبرمیاهلل را  یهمان کسی است که کلمه مهدی
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 .رودآنها به شمار می یقبله ،شریعت الهی استی جاری کننده

پیامبر خدا  .کندرو میچنین گمان نشود که قبله همیشه برتر از کسی است که به آن 

و پیامبر  ،باشداز آن میکه قطعاً برتر و حال آن رودبه سوی قبله می محمدحضرت 

او را از میان آنها  ه و پیامبر خدارا دید و ائمه (قائم)او  ،در معراج خدا

بود آنها میان و قائم آنها در ) :فرمایدمیاین مضمون  اای بتشخیص داده است و جمله

ست که نور آن حضرت تمام ا و این از آن رو (5)؛(بود درخشان اختریچون گویی و 

هد و حکومت او تمام زمین را به زیر سلطه در خوا نقاط زمین را روشن خواهد کرد

 پروردگارش نور به زمین و) (2)وَأَشْرَقَتِ األرْضُ بِنُورِ رَبِِهَا :فرمایدتعالی میحق  .آورد

امام  ،پروردگار زمین ،است وارد شده و طبق روایاتی که از معصومین (شود روشن

 (3).باشدمی مهدی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
وقتی مرا به آسمان  :فرمود رسول خدا)روایت شده است که فرمود:  ز امیر المؤمنینا -5

بلند کن. سرت را .... تا آنزا که فرمود: خداوند عزِوجل فرمود: بردند خداوند عزِوجل به من فرمود: 
ن محمد ب ،علی بن الحسین ،حسین ،حسن ،فاطمه ،سرم را باال گرفتم و خود را در برابر انوار علی

حسن بن  ،علی بن محمد ،محمد بن علی ،علی بن موسی ،بن جعفر موسی ،جعفر بن محمد ،علی
. عرض ای درخشان بود دیدمحسن قائم که در وسط آنها همچون ستارهالبن  «د م ح م» علی و

کردم: پروردگارا! اینان چه کسانی هستند؟ فرمود: اینها امامان هستند و این قائمی است که حاللم را 
گیرم. او آرامش و آسودگی اولیای من کند و با او از دشمنانم انتقام میالل و حرامم را حرام میح

 .....(دهدهای شیعیان تو را از ظالمان، منکران و کافران بهبود میاست و او همان کسی است قلب
 .212کمال الدین و تمام النعمة: ص 

 .13زمر:  -2
هنگامی که قائم ما قیام کند زمین با نور )است که فرمود: روایت شده  اهللاز ابو عبد -3
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 ؟والیت مُقدِم است یا برائت :30پرسش 

یعنی  ؛است (والیت و برائت)هترین اعمال آمده است که ب در روایات اهل بیت

و دشمنی با باشند می همان انبیا و اوصیاالهی که  یپیروی و دوست داشتن اولیا

 مقدِمکدام عمل  ،حال .باشندمی الهی و شیعیان آنها یدشمنان خدا که دشمنان اولیا

 ؟والیت یا برائت :است

 :پاسخ

حق تعالی  .شودبا برائت محقق نمیوالیت جز بلکه  ؛دارد تقدِمبرائت بر والیت 

 فَقَدِ اسْتَمْسَکَ اهللِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِ :فرمایدمی

طاغوت  به کس هر پس .است شده مشخص گمراهی از هدایت) (5)بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ 

 گسستنش که زده چنگ استواری یرشته چنان به ،ردآو ایمان خدای به و ورزد کفر

 مقدِمکفر به طاغوت را بر ایمان به خداوند  ،و متعالسبحان  وندخدابنابراین  (.نباشد

و ی کفر به طاغوت یعنی برائت از دشمنان خدا و ایمان به خدا یعنی تولِ و ،داشته است

  .باشدمی اهلل یاولیا دوست داشتن

واقع اهلل به  یاولیاو دوست داشتن ی و تولِ سبحان و متعالوند پس ایمان به خدا

در  .اهلل یشود مگر پس از برائت جستن از دشمنان خدا و دشمنان اولیامحقق نمی
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 .313شیخ مفید: ص 
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نماید و به این بر این معنا تاکید میو متعال مزادله خداوند سبحان  یسورهانتهای 

بینی که با نمی را آورده باشندآنان که به خدا و روز قیامت ایمان  :فرمایدمضمون می

حتی اگر  ؛دوستی کنند ،کسانی که با خدا و پیامبرش و ائمه سر دشمنی و عناد دارند

 :فرمایدحق تعالی می .ترین افراد به آنها باشداز نزدیک ،این معاند از نظر خویشاوندی

ِوَرَسُولَهُ وَلَوْ کَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ اهللَونَ مَنْ حَادَّ  وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّاهللِلَا تَزِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ ب 

 أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ أُوْلَئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمَانَ وَأَیَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ 

 عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اهللُینَ فِیهَا رَضِیَ وَیُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَزْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِ

 و خدا به که را مردمی یابینمی) (5) هُمُ الْمُفْلِحُونَ اهللِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اهللِ أُوْلَئِکَ حِزْبُ 

 ورزندمی مخالفت پیامبرش و خدا با که کسانی با ولی ،باشند آورده ایمان قیامت روز

 باشند آنها یقبیله یا و برادران یا فرزندان یا پدران ،الفانمخ آن چند هر ،کنند دوستی

 هاییبهشت به را آنها و کرده یاریشان ،خود از روحی با و رقم زده ایمان دلشان بر خدا

 است خوشنود آنها از خدا .باشند جاودانه آنزا و در درآوَرَد است جاری نهرها آن در که

 (.رستگارانند ،خدا حزب که باش آگاه ،خدایند زبح اینان .خوشنودند خدا از نیز آنان و

جویند تا ی میآنها ابتدا از طاغوت تبرِ .الهی است اولیای راه و رسم خودِ همان این  

م سبحان و متعال متقدِخداوند به نشان دهند که برائت از طاغوت بر ایمان و تسلیم 

و متعال سبحان  ونداگرنه چطور ممکن است انسان به خدو ،آیداز آن میپیش است و 

کند یا آنها را دوست و سازش مداهنه  واغیتدر عین حال با طایمان داشته باشد و 

نمایند و با آنها باب و سازش مداهنه  ،خدا و رسولش است یا با کسی که مخالف ،بدارد
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 .باشد اشو عشیرهنزدیکان حتی اگر این مخالف از  ؛دوستی گشاید

 مقدِمورزد و برائت را بر والیت ین معنا تاکید میبر اکه  است حضرت یوسفاین 

وَاتَّبَعْتُ  *  وَهُم بِاِخخِرَةِ هُمْ کَافِرُونَ اهللِ إِنِّی تَرَکْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ الَّ یُؤْمِنُونَ بِ :شماردمی

 مِن شَیْءٍ ذَلِکَ مِن اهللِی إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ مَا کَانَ لَنَا أَن نُّشْرِکَ بِـمِلَّةَ آبَآئِ

کیش و آیین  من) (5)نَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یَشْکُرُونَ لَکِ عَلَیْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَ اهللِفَضْلِ 

 ام * منکرده ترک ،کافرند قیامت روز به و ندارند ایمان یکتا خدای به که را مردمی

 را چیز هیچ که نَسِزد را ما و هستم یعقوب و اسحاق و ابراهیم ،پدرانم کیش پیرو

 داشته ارزانی دیگر مردم بر و ما بر خدا که است فضیلتی این .دهیم قرار خدا شریک

  .(اندناسپاس مردم بیشتر ولی است

 یْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُواْ لَ یمعنای آیه :35پرسش 

لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُواْ إِذَا  :ستمعنای این آیه چی

 یُحِبُّ اهللُمَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَ

 اندخورده آنچه در اندکرده شایسته کارهای و اندآورده نایما که آنان بر) (2)الْمُحْسِنِینَ 

 باز ،پردازند شایسته کارهای به و بیاورند ایمان و کنند پرهیزگاری هرگاه ،نیست گناهی

 خدا که ،نیکی و کنند پرهیزگاری هم باز ،بیاورند ایمان و کنند پرهیزگاری هم

تکرار شده  اتَّقَواْ و و واْ الصَّالِحَاتِ عَمِلُ  آمَنُواْ وَ  چرا (.دارد دوست را نیکوکاران
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 ؟!است

  :پاسخ

 ْلَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُوا (ایمان که آنان بر 

یعنی بر کسانی  :(نیست گناهی اندخورده آنچه در اندکرده شایسته کارهای و اندآورده

یعنی تابع  :(اندکارهای شایسته کرده) و ،اند گناهی نیستان آوردهکه به پیامبر ایم

هستند  پس از او که اهل بیت یائمهو او  و جانشینان لفاو از خُ اندوالیت بوده

 غذای روح یعنی علمهمان این  :(اند گناهی نیستچه خوردهدر آن) .پیروی کنند

گیرند باکی فرا می بیت او و اهل از علم پیامبر خداآنچه یعنی در  ؛باشدمی

و علم آنها همان درختی است که خداوند آدم را از نزدیک شدن به آن نهی  ،نیست

 پس) (5)فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ  در مورد و در روایتی از معصومین ،فرمود

  (2).کندمی دریافتکه از کزا آن را  (شلمعِ) بهیعنی  ؛(بنگرد خود طعام باید به آدمی

 ِإِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَات (به و بیاورند ایمان و کنند پرهیزگاری هرگاه 

یعنی بر آنها باکی نیست اگر تقوا پیشه کنند یعنی از خدای  :(پردازند شایسته کارهای

یت و اهل ب حضرت محمدی خدا فرستادهلمی که از سبحان بترسند و به عِ 
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و  ،است محمد آلِ علمِ  از درختِ ،این علم که اند ایمان بیاورندگرفته ایشان

سدرة المنتهی همان طیبه و  یو این همان شزره ،این درختی است در وسط بهشت

 .است

 ِوَعَمِلُواْ الصَّالِحَات (و به کارهای شایسته بپردازند): ند عمل اهچه آموختیعنی به آن

و انسان اگر علمی بیاموزد  ،شودن عمل ه آچه بناست مگر آ تزِح یگلمج ،علم .کنند

اگر مؤمن بداند که رفع  ؟!ای داردچه فایده آن علم ،عمل نکندآنچه آموخته است و به 

چه علم این  ،است ولی حاجت مؤمنی را برآورده نکندو نیکویی نیاز مؤمن حسنه 

 ؟سودی دارد

 ْثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُوا ( پرهیزگاری کنند و ایمان بیاورندباز هم): عِلم چه از انسان اگر به آن

بر عبادت و بندگی که  عمل کند واست آموخته  و اهل بیت آن حضرت پیامبر

غیب به روی او گشوده های دربقطعاً  ،مداومت نمایدباشد میهمان اصل عمل 

به چه  ،اهد دیدخو های پروردگارشاز نشانه ،و اگر در عملش مخلص باشد ،خواهد شد

و متعال رؤیای صادقه یا مکاشفه و مشاهده یا هر راهی که خدای سبحان  یوسیله

ها مشاهده و این چیزی که مؤمن در ملکوت آسمان ؛مخلص خود بگشاید یبرای اولیا

و از خدای سبحان کند که تقوا پیشه پس از آن ،باید به آن ایمان آوردحتماً  ،کندمی

 یدر این آیه کلمه .بداند ،استچه را که دیده أویل آنکند تا ت و صبوری پیشهبترسد 

 ،کردنعمل محض یعنی به رساند را می (خیرأت) و (به عقب انداختن) (،سپس) (ثم)

بر عمل و  ،گشوده نخواهد شد بلکه وی باید با اخالص مؤمنملکوت برای ی دروازه

 .گرددالهی گشوده  یای اولیاها برهای ملکوت آسمانبندگی مداومت نماید تا دروازه
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 ْثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُوا (باز هم پرهیزگاری کنند و نیکی):  یعنی از خدا بترسند و به

چه را که در صورت که آنها را آموزش دهند و آنن و مردم نیکی کنند به این امؤمن

از و  ،یغ استتبل یهمان مرحله ،و این ،اند به آنها بشناسانندها دیدهملکوت آسمان

 ،اندچه مشاهده کردهچرا که آنها به آن (ایمان آورند) (آمنوا) :همین رو نفرموده است

 .باشندمیسبحان  وندخداسوی تبلیغ از  یآنها اکنون در مرحله .یقین دارند

َیُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ اهللُو  (که خدا نیکوکاران را دوست دارد): َل ثَافراد مَ ل اینثَ زیرا م

 شبرای خلقو متعال سبحان  وندکه آنها تبلیغ کننده از جانب خدا ،است انبیا

 امیر .کنندشان میشناسانند و به صراط مستقیم هدایتحق را به آنها می ؛باشندمی

 وَ یُخَوِّفُونَ مَقَامَهُ اهللِکِّرُونَ بِأَیَّامِ یُذ....) :فرمایدمی در شرح حال این اولیا ینمؤمنال

قَطَعُوا اَلدُّنْیَا إِلَى اَِخْخِرَةِ وَ هُمْ فِیهَا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ  مافَکَأَنَّ ....زِلَةِ اَلْأَدِلَّةِ فِی اَلْفَلَوَاتِبِمَنْ

هِمْ اِطَّلَعُوا غُیُوبَ أَهْلِ اَلْبَرْزَخِ فِی طُولِ اَلْإِقَامَةِ فِیهِ وَ حَقَّقَتِ اَلْقِیَامَةُ عَلَیْ ذَلِکَ فَکَأَنَّمَا

مَا عِدَاتِهَا فَکَشَفُوا غِطَاءَ ذَلِکَ لِأَهْلِ اَلدُّنْیَا حَتَّى کَأَنَّهُمْ یَرَوْنَ مَا الَ یَرَى اَلنَّاسُ وَ یَسْمَعُونَ 

آورند و مردم را از جالل و بزرگی خدا را به یاد می روزهای خدای ).... (5)(....الَ یَسْمَعُونَ

کنند که در دنیا زندگی میبا این ....هایندخدا در بیابان های روشنآنان نشانه .ترسانندمی

گویا از مسائل  ،سرای دیگر را مشاهده کرده ،اندبه آخرت پیوسته ،گویا آن را رها کرده

های خود وعده ،و گویا قیامت ،شان آگاهی دارندپنهان برزخیان و مدت طوالنی اقامت

تا آنزا که  ،اندرا برای مردم دنیا برداشته هاآنان پرده .را برای آنان تحقق بخشیده است

 ....(.شنوندنمیشنوند آنچه را که مردم و می ،نگرندچه را که مردم نمیبینند آنمی
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 الَّذِی جَعَلَ لَکُم مِّنَ الشَّزَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا یمعنای آیه :32پرسش 

رِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ الَّذِی جَعَلَ لَکُم مِّنَ الشَّزَ :معنای این آیه چیست

 ،آتش آن از شما و آورد پدید آتشی برایتان سبز درخت از کس که آن) (5)تُوقِدُونَ 

 (.افروزیدمی

 :پاسخ

خداوند از دین برای شما  :استچنین و معنای آیه باشد میدین به معنای  ،درخت سبز

یابید و از دین برای شما می ها ارتقاسمانآن در آ یکه شما به واسطه نوری قرار داد

 .شناسیدمی کنید و حق را از باطل بازیر میکه با آن میان مردم سِ نوری قرار داد

و خداوند برای او نوری قرار کند میپیدا  وند انسان ارتقابا عبادت و بندگی خدابنابراین 

و مراد حقیقت این  .کندو با آن حق را مشاهده می شناسددهد که با آن حق را میمی

  .باشدمی از این آیهمنظور 

فرایند از هر کس که  .نیاز نداردو توضیح مشخص است و به شرح نیز ظاهر آیه اما 

به داند که چوب یکی از نتایج این فرایند است که سنتز در گیاهان مطلع باشد می فوتو

ای از نشانه ،این و باشدمیها وابسته موجود در برگی سبزینهبه طور معمول 

گرمای که ای است مانند کارخانهه خالصه گیاهبه طور  .ستوند اهای خدانشانه

این حرارت را در هر تواند میکند و این چوب چوب ذخیره میدر قالب خورشید را 
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 .باز پس دهدموقعیتی 

 .اربعینرمز و راز  :33پرسش 

اربعین  ،مدن نوزاد و برای اخالصبه دنیا آ ،چرا برای مرده ؟چیست رمز و راز اربعین

 ؟وجود دارد

 :پاسخ

ست که سه تای آنها ظاهر و یکی غایب ا چهار تاو متعال سبحان  وندهای خدانام

نه و حقیقت نام غایب نیز کُ .رحیمرحمن و  ،ند از اهللاظاهر عبارتهای اسم .باشدمی

  .شودبه آن اشاره می (اعظم اعظم اعظم) یا اسم (هو) است و با

که چیز قابل ذکری و پس از آن تزلِیموجودات  ،در تمام عوالم نام هااین  تزلِیبا 

 ،کرسی ،های هفتگانهآسمان :ده تا هستند که عبارتند از عوالم .یابندنبودند ظهور می

آنها در حج است و هفت تا هنگامی که  که سه تای ،سرادق عرش اعظم ،عرش اعظم

 :برگشتید

َهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ واَلَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَکُمْ لِلجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَتِمُّواْ الْح

حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِیضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِّن صِیَامٍ أَوْ 

إِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَن لَّمْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ فَ
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رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ ذَلِکَ لِمَن لَّمْ یَکُنْ  یَزِدْ فَصِیَامُ ثاَلثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا

 را عمره و حج) (5) شَدِیدُ الْعِقَابِ اهللَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اهللَسْزِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَ

 است میسِر که قدر آن ،بازداشتند حج از را شما اگر و آرید جای به کامل خدا برای

 یا بیمار شما از یکی اگر .برسد قربانگاهش به شما قربانی تا متراشید سر و کنید قربانی

 ایمن چون و کند قربانی یا دهد صدقه یا بدارد روزه فدیه عنوان به بود آزاری سرش در

 و کند قربانی است میسِر را او که قدر آن ،بازآید حج به تمتع یعمره از که هر ،شوید

 ،بازگردد حج از چون روز هفت و بدارد روزه حج در روز سه ،نشد میسِر را قربانی که هر

 خدا از .نباشد مکه مردم از که است کسی برای حکم این و ودش کامل روز ده تا

 .(کندمی عقوبت سختی به خدا که بدانید و بترسید

عرش اعظم  ،کرسی :ند ازاعبارتباشند می ـخدا ییعنی در خانهـسه عالم که در حج 

های آسمان :از اندعبارت ،اما هفت تایی که وقتی برگشتید .مو سرادق عرش اعظ

ی است یعنی برای کس :ز مردم مکه نباشدی است که ااین حکم برای کس .انهگهفت

  .نباشد که از آل محمد

کرسی و  :سه تا در حج :باشدمی (ده مقام) در منیِتروزه گرفتن از  ،روزه در اینزا

 .گانههای هفتآسمان :هنگامی که برگشتید ی دیگرتاهفت و  ،عرش و سرادق عرش

 اسمات و ظهور چهار تزلِیحالت وجود دارد که مربوط به چهار  یو در هر مقام

کسی که چهل صبح  .باشدمیدر چهل حالت  منیِتاز  یبه این ترتیب روزه .باشدمی
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  (5).شودهای حکمت از قلبش بر زبانش جاری میچشمه ،برای خدا اخالص پیشه کند

عالمی دیگر انتقال از یک عالم به به طور کلی نفس به این چهل حالت نیاز دارد تا 

ت مستقر و نفس میِ روز مگر پس از چهلیابد استقرار نمینفس نوزاد از همین رو  .یابد

 ،بیان شدچه آندر باب اربعین بسیار است ولی سخن  .روز شود مگر پس از چهلنمی

  .کندمیکفایت 

 ....الدُّهْنِ وَشَزَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاء تَنبُتُ بِ یمعنای آیه :34پرسش 

 (2)وَشَزَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاء تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآکِلِینَ  :فرمایدتعالی میحق 

 برای خورشی نان ،روغن آن و دهدمی روغن ،رویدمی سینا طور در که است درختی و)

 ؟معنای این آیه چیست (.است خورندگان

 :پاسخ

عَلَى ذَهَابٍ  وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَسْکَنَّاهُ فِی الْأَرْضِ وَإِنَّا :فرمایدحق تعالی می

 جای زمین در را آن و فرستادیمفرو  آب ،نیاز یاندازه به آسمان از و) (3)بِهِ لَقَادِرُونَ 

لم و همان ع محمد همان نورِ (آب) و ،(هستیم توانا کردنش نابود ما بر و دادیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
کند مگر ای برای خداوند عزوجل چهل صبح اخالص پیشه نمیبنده)فرماید: می رسول خدا -5

 .14ص  5: ج عیون اخبار الرضا (.های حکمت از قلبش بر زبانش جاری گردداینکه چشمه
 .20مؤمنون:  -2
 .58مؤمنون:  -3
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فَأَنشَأْنَا لَکُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِیلٍ وَأَعْنَابٍ لَّکُمْ فِیهَا فَوَاکِهُ کَثِیرَةٌ وَمِنْهَا .باشدمی

 آن در را شما .آوردیم پدید انگور و خرما از هاییبوستان برایتان (آب) آن با) (5)تَأْکُلُونَ 

و  آل محمد :هابوستان .(خوریدمی آنها از که است بسیاری هایمیوه ،هاباغ

 و اولیای مخلص آنها بزرگوارانشیعیان آن  ،هامیوه درختان خرما و انگور و

 .باشندمی

 َوَشَزَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاء تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآکِلِین(2) (در که است درختی و 

این  (.است خورندگان برای خورشی نان ،روغن آن و دهدمی روغن ،رویدمی سینا طور

 :استآمده  در روایات اهل بیت .باشدمی نزف ،و طور قائم آل محمد ،درخت

  (3).(ندرا به نزف منتقل کرد فرشتگان طور سینا)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .53مؤمنون:  -5
 .20مؤمنون:  -2
گوید که خداوند طور سینا را به پرواز درآورد. طاووس به طاووس یمانی پاسخ می امام صادق -3

از آن دیگر نپرید و پس و پیش  وبه پرواز درآمد بار  ای که فقط یکپرندهگفت: ... مرا باخبر ساز از 
سینا که خداوند آن را بر روی بنی  ورط) فرمود: ؟ امامه استخداوند نیز در قران از آن یاد نمود

 اقسام عذاب خویش که در آن انواع وسوی که آنها را  زیر بالی از آن هنگام اسرائیل به پرواز درآورد 
این همان سخن خداوند عزِوجل است که  و پذیرفتند،تا اینکه تورات را  ،قرار داد ،وجود داشت

بر  را آن گاه که کوه و) .... اِخیةقَهُمْ کَأَنَِهُ ظُلَِةٌ وَظَنُِوا أَنَِهُ وَاقِعٌ بِهِمْوَإِذْ نَتَقْنَا الْزَبَلَ فَوْ :فرمایدمی
.... تا انتهای افتاد خواهد سرشان بر اکنون که پنداشتندمی و داشتیم نگه سایبانی چون سرشان فراز
ود؟ پاسخ، نزف . اما مکانش پس از پرواز و منتقل شدنش کزا ب11ص  2احتزاج طبرسی: ج «. آیه(
در وصیت امیر ) در حدیثی برایم روایت نمود: ی روایت شده است: ابو جعفرلباشد. از ثمامی

پاهایتان آسیب دید )سنگین شد( و وقتی حرکت دهید و به پشت سر آمده است که مرا  المؤمنین
واین کار را انزام  (آنزا ابتدای طور سینا است ؛مرا آنزا به خاک بسپارید ،نسیمی به استقبالتان آمد



  001صارامام مهدی اننتشارات ا

 ِتَنبُتُ بِالدُّهْن (دهدروغن می):  است  یرقیق درختان با آب که مایعبه طور معمول

است معموالً باعث رشد درختان سنگین غلیظ و کنند ولی روغن که مایعی رشد می

خاص است و این ویژگی را دارد که با روغن سیراب  ،ولی این درخت ؛شودنمی

است  و نور خالصسنگین از علم  که عبارتروغن با این درخت  .شود نه با آبمی

 روغنش) (5)عَلَى نُورٍ  یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ  :شودسیراب می

نور  بر افزون نوری ،باشد نرسیده به آن آتشی چند هر بخشد نزدیک است روشنی

 (.دیگر

 َوَصِبْغٍ لِّلْآکِلِین ( برای خورندگان استو نان خورشی:) غذا تقدیم  ،برای خورنده

 ؛باشدمیی خوردن از این درخت همان نتیزه ،این روغنبنابراین  ؛شود نه روغنمی

گیرند و از علم امام میخورند و از علوم آن توشه برکسانی که از این درخت میچرا که 

 وَمَنْ أَحْسَنُ اهللِصِبْغَةَ  :گیرندمیخود  بهالهی  صبغه ،شوندمیمند بهره مهدی

 .(است بهتر خدا رنگ از کسی چه رنگ و خدا است رنگ این) (2) صِبْغَةً اهللِمِنَ 

 ؟کنددرخواست می زنده کردن مردگان را  براهیمچگونه ا :31پرسش 

تعالی حق  .کنددرخواست زنده کردن مردگان را   ابراهیمشایسته بود آیا 

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى  :فرمایدمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .311ص  54. وسایل الشیعه )آل البیت(: ج دادند

 .31نور:  -5
 .538بقره:  -2
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قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى کُلِّ جَبَلٍ  کِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِیـوَلَ

 و آنگاه که ابراهیم) (5) عَزِیزٌ حَکِیمٌاهللَمِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ 

 آیا :گفت .سازیمی زنده چگونه را مردگان که بنمای من به !من پروردگار ای :گفت

 و برگیر پرنده چهار :گفت .گیرد آرام دلم خواهممی ولکن ،بلی :گفت ؟نداری ایمان

 ،فراخوان را آنها پسس ؛بِنِه کوهی بر را آنها از جزئی هر و ،بیامیز هم به را آنها گوشت

 (.است حکیم و پیروزمند خداوند که بدان و ،آیندمی تو نزد شتابان

 :سخپا

به من بنمای ) ( بی) أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَى این بود که درخواست ابراهیم

که  این نبود ابراهیم و درخواست (سازیزنده می (توسط من) که مردگان را چگونه

ثُمَّ  :آیه آمده استانتهای در  .کندچگونه مردگان را زنده می وندخدا مطلقاً  ببیند

یعنی تو ای  ؛(آیندشتابان نزد تو می ،خوانس آنها را فراسپ) ینَکَ سَعْیًاادْعُهُنَّ یَأْتِ

 خود ابراهیم ،یعنی مزری مستقیم برای زنده کردن ،خوانبابراهیم آنها را فرا 

خود را گناهکار و  از آن جهت بود که انبیا و اولیا و این درخواست ابراهیمباشد می

خدا بر خلقش و محل فیض و عطا حزِت  کهرای اینبینند و خویشتن را بمیتقصیرکار 

که درخواست است آمده  ائمهو در روایتی از  ،دانندشایسته نمیگردند و کرم او 

  (2).باشدمیابراهیم برای این بود که مطمئن شود او خلیل اهلل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .210بقره:  - 5
 از علی بن محمد بن جهم روایت شده است: مزلس مأمون برپا شد و علی بن موسی الرضا -2

یست که پیامبران معصوم ی شما ننزد او بود. مأمون به او گفت: ای فرزند رسول خدا! آیا این گفته



  001صارامام مهدی اننتشارات ا

ای کسی که با ذات خود بر ذاتش گواه ) (یا من دلِ علی ذاته بذاته) معنای :31پرسش 

 .(تاس

معنای  (.ای کسی که با ذات خود بر ذاتش گواه است) (5)(یا من دلِ علی ذاته بذاته)

 ؟چیستاست این کلمات که در دعای صباح آمده 

 :پاسخ

با ذات خودش در خلق که  ،و متعال سبحان اهللیعنی بر ذاتش یا شهر کماالت الهی یا 

وجه  محمد .است داللت نمودهباشد می حضرت محمدشهر علم یا  همان

 ،و صورت او در خلقش است و شما هنگامی که صورت را ببینیو متعال خدای سبحان 

 .صاحب آن را خواهی شناخت

 !عبادت آزادگان و ترس از آتش :31پرسش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ها به او گفت: از سپس از آیاتی از قرآن کریم سوال کرد و در این پرسش. (آری) فرمود:؟ باشندمی

 رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـکِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِی این سخن ابراهیم
: نداری؟ گفت ایمان آیا: گفت سازی.می زنده چگونه را مردگان که بنمای من به من، پروردگار ای)

خداوند تبارک و تعالی به ) :فرمود  مرا باخبر نما. امام رضا (گیرد آرام دلم خواهممی ولکن بلی،
ام که اگر از من زنده کردن مردگان وحی فرموده بود من از میان بندگانم دوستی برگزیده ابراهیم

باشد. چنین افتاد که او همان خلیل )دوست( می رخواست کند، اجابتش گویم. در قلب ابراهیمرا د
کنی. فرمود: آیا ایمان نداری؟ پس گفت: پروردگار من! به من بنمای که چگونه مردگان را زنده می

 .532توحید شیخ صدوق: ص  .....(گفت: آری ولی برای اینکه دلم بر این دوستی آرام گیرد
 .340ص  84بحار االنوار: ج  -5
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به خاطر ترس از آتش  که طبق روایات وارد شده از معصومین  عبادت یحیی

 ؟با عبادت آزادگان تناسب داردچطور  ،است بوده

 :اسخپ

و به  هراسندبه این معنا نیست که آنها از آتش خدا و از خشم خدا نمی ،عبادت آزادگان

شوق و  ،را از روی عشق وندکسی که خدا .بهشت خدا و ثواب الهی امید ندارند

و متعال سبحان  ونداست از خدا چطور ممکن ،کندعبادت مییا ستایش گزاری سپاس

همان و عدم یعنی  تحقیقت عبودیت او با ظلمنترسد در حالی که او عبد است و 

ست که همواره مالزم و ا ی که از او جدا نیست آمیخته است و این گناه اومنیِت

 بوده این از پیش آنچه را تو گناه) ما تَقَدَِمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَِرَ  :باشدمیهمراهش 

تقصیرکار که او گنهکار ل آناز خدا نترسد و حا پس چگونه (.باشد این از پس آنچه و

 و فضل اگر و) (5) عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَکَا مِنکُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًااهللِوَلَوْلَا فَضْلُ  ؟باشدمی

 پاکی رویِ  هرگز شما از یک هیچ ،بودنمی است داشته ارزانی شما بر خدا که رحمتی

 (.دیدنمی

و ها معصوم معصیتی نداشته باشد و بنده از لغزشگناه و  ،این در صورتی است که بنده

ست که از ترس خدا اندامش به لرزه ا او یشایستهدر این صورت که  ،باشددر امان 

 !کارکاران جنایتچه برسد به معصیت ،افتددر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .25نور:  -5
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به عطای خداوند و بهشت و  ،داردمیچطور ممکن است کسی که خدا را دوست اما 

او را دوست  و بخشش کسی که خدا را دوست بدارد عطا .ثواب او امید نداشته باشد

نه به  ؛دارددارد و هر نعمتی که از جانب خداوند بر او ارزانی شود را نیز دوست میمی

یا و برد بلکه از آن رو که از عطالذت می ،مند شدهبهرهاین خاطر که از آن 

ی به این معنا در حدیث قدس .باشدمتعال می وسبحان  وندحبیبش خدا هایبخشش

ارپایت و نمک خمیرت نیز هبرای بند کفشت و علف چ !ای پسر عمران) :کهاست آمده 

 (5).(مرا بخوان

 وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا * وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَای معنای آیه :38پرسش 

 (2)نَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَاوَال * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا * وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا :فرمایدحق تعالی می

 و *برآید  آن پیِ  از چون ماه به سوگند برآمدن آفتابش * و خورشید و به سوگند)

باعث باشد که عاملی چطور ممکن است که روز  (.کند روشن آن را چون روز به سوگند

بخشد و آن این خورشید نیست که روز را روشنی میآیا   ؟!گرددروشن شدن خورشید 

 ؟!سازدر میرا ظاه

 :پاسخ

آید علی او می یِ است و ماه که در پِ محمدحضرت پیامبر خدا  ،خورشید ،در این آیه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .234ص  5تفسیر رازی: ج   ؛303ص  30بحار االنوار: ج  -5
 .3تا  5شمس:  -2
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امام  ،آیه روزاین در  .باشدمی او و جانشین وصی و خلیفه  طالب بن ابی

متولد  و علی محمدحضرت از  امام مهدیو یقیناً است و قطعاً  مهدی

همان کسی  امام مهدیولی  ؛یافته است تزلِیظهور و  شده و از پیامبر خدا

و  تزلِی ،برای مردم خورشید را به هنگام ظهورش یا است که حقیقت پیامبر خدا

 پس امام مهدی .سازدآشنا می بخشد و مردم را با حقیقت پیامبر خداظهور می

را  محمدحضرت او پیامبر خدا  ،به عالوهیافته و  تزلِیظهور و  از پیامبر خدا

  .گرداندو ظاهر می تزلِیم ،برای خلق

 بر اسرائیل که آنها مگر) إِالَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِیلُ عَلَى نَفْسِهِ  یمعنای آیه :33پرسش 

 .(بود کرده حرام خود

ِإِالَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِیلُ عَلَى نَفْسِه(5) (بود کرده حرام خود بر اسرائیل که آنها مگر.) 

 ؟ین آیه چیستمعنای ا

 :پاسخ

که یعقوب خوردن گوشت شتر را بر خود روایت شده است  اهل بیتحدیث از در 

 یو از جمله پیامبران .باشدمیکه این مصداقی برای این آیه  (2)،حرام کرده بود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .33آل عمران:  -5
لُِ الطَِعامِ کاَن کُسخن خداوند متعال ی این درباره اهلل از ابا عبدگوید: میابی یعفور ابن  -2

 مگر بود، حالل اسرائیل بنی بر هاطعام یهمه) ما حَرَِمَ إِسْرائیلُ عَلی نَفْسِهِ حِالًِ لِبَنی إِسْرائیلَ إاِلَِ
اسرائیل اگر گوشت شتر )سوال نمودم. حضرت فرمود: ( بود کرده حرام خود بر اسرائیل که آنها



  009صارامام مهدی اننتشارات ا

توانستند بنابراین می .اندیا اسرائیل در برخی موارد حق انتخاب داشته آنها یعقوب

این  .یا حکمی را بپذیرند یا رد کنند ،چیزی را حالل یا حرام کنندموارد برخی در 

اگر پیامبر  :اندکه فرمودهمانند این ،فراوان آمده است موضوع در سخنان اهل بیت

پیامبر  :که فرمودند یا این سخن آنها ،شدواجب میکار کرد آن میچنان  خدا

  (5).یا دو رکعت بر آن افزود ،نماز را در سفر و حضر دو رکعتی تعیین نمود خدا

وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ  :نمودحکم مینیز  و سلیمان راندحکم می  دوداوچنین  این

فَفَهَّمْنَاهَا  *إِذْ یَحْکُمَانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَکُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِینَ 

 درباره که آنگاه کن یاد را سلیمان و داوود و) (2)ا حُکْمًا وَعِلْمًاسُلَیْمَانَ وَکُلًّا آتَیْنَ

 شاهد ما و چریدندمی آنزا در شبانبی ،قوم آن گوسفندان که کردند داوری کشتزاری

 علم و حُکم را همه و آموختیم سلیمان به را داوری یشیوه این بودیم * و آنها داوریِ

 که با هم متفاوتبا این ،وند استکم خداحُ صحیح و هر دو ،سخنهر دو  (.دادیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
از این پیش  پس گوشت شتر را بر خود حرام نمود و .کردخورد درد شدیدی در خود احساس میمی

 3بحار االنوار: ج  .(خوردداشت و نمیمین را حرام نآوقتی تورات نازل شد  تورات بود وشدن نازل 
 ، روایت شده از تفسیر عیاشی.535ص 

: چرا نماز عرض کردند اهلل عبد واببه از اصحاب برخی  نقل شده است:علی بن مهزیار از  -5
 ،نماززیرا ) :فرمودحضرت ؟ ننمودکسته در سفر و حضر ش 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  ترک نمود و نماز مغرب را

ص  2محاسن: ج  (.باشد ، هفده رکعتر و حضرتا تمام نماز در سفنماز صبح را نیز شکسته نکرد 
 .18ح  321

 .13و  18انبیا:  -2
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 این) (5)ابَ حِس عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِهذا  :فرمایدتعالی می حق .باشندمی

از هر که  و ببخش را آن خواهیبه هر که می ،بی هیچ حسابی ؛ما است عطای

 (.دریغ کن ،خواهی

و در و متعال سبحان  وندبه حدود خداد و محدود حرکت آنها مقیِ جوالنگاه البته 

به  .روندنمیفراتر از آن کنند و ی نمیارچوب شریعت الهی است که از آن تخطِ هچ

هِ ما فِی لِل که این آیهدر خصوص این در حدیثی از اهل بیت ،عنوان مثال

 فَیَغْفِرُ اهللُ فُوهُ یُحَاسِبْکُم بِهِ السَّمَاواتِ وَمَا فِی األَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِی أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْ 

 آنچه هر خداوند است آنِ  از) (2) عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ اهللُلِمَن یَشَاء وَیُعَذِّبُ مَن یَشَاء وَ

 اشپوشیده یا سازید آشکارش خواه ،دارید دل در که را آنچه .است زمین و هاآسمان در

 هر و آمرزدمی بخواهد که را که هر پس ؛واهدکردخ بازخواست به آن را شما خدا ،دارید

مندرج در آن مورد یا مفهوم  (توانا است کاری هر بر خدا و کندمی عذاب بخواهد را که

 امِت و و ائمه به جز حضرت محمد ،آمده است ،نیست انبیا یقبول همه

  .باشندمی که در واقع سیصد و سیزده مرد از اصحاب قائم محمد

اند و کسانی که آن را پذیرفته ،این حکم مختارندنپذیرفتن یا پذیرفتن در  اپس انبی

اند نفس خود نموده یشروع به محاسبه ،جریان داردچه در اندرونشان و به خاطر آن

ند اهرفیع دست یافت یبه پیروزی عظیم و مقام ،که مورد محاسبه قرار گیرندپیش از آن

 .باشندمی خشنود وندنیز از خدا خدا از آنان خشنود است و آنانکه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .33ص:  -5
 .284بقره:  -2
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 (....شودبنده پیوسته با نَوافِل به من نزدیک می)معنای حدیث قدسی  :500پرسش 

شود تا به من نزدیک مینَوافِل با پیوسته بنده ) :در حدیث قدسی به این معنا آمده که

و دست  چشم بینایشپس چون دوستش داشتم  .دارمب شآنزا که او را دوست

فرایض بنده با ) :است آمده مضمونو در حدیث دیگر به این  (شوممی ...و  نیرومندش

 (5).(....شودچشم من و گوش من می ،تا آنزا که دست من ....شودبه من نزدیک می

 ،ضینوافل همان نمازهای مستحبی و فراآنچه مشخص است این است که منطور از 

آورد زهای مستحب را به جا نمیانسان نمابه طور عادی و  ،باشدمینمازهای واجب 

واجبات به تنهایی  ابجستن  تقرِبپس چطور ممکن است  ،مگر پس از ادای واجبات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
به معراج برده شده  خدارسول که هنگامی )روایت شده است که فرمود:  از ابا جعفر -5

من تقرِب از بندگانم ب ک... و هیچ ی:.چگونه است؟ فرمودتو حال مؤمن نزد  ،ای پروردگارعرض کرد: 
ه درستى که به ام، و بتر باشد از آنچه بر او واجب کردهبا عملى که نزد من محبوبمگر نزوید 
دارم آنگاه گوش بنماز نافله بمن تقرِب جوید تا آنزا که من دوستش دارم، و چون دوستش  یوسیله

بگوید، و دستش ن با آن ببیند، و زبانش گردم که با آن بشنود، و چشمش شوم که با آاو شوم که 
 2کافی: ج  (.او بدهمه ن برگیرد، اگر بخواندم اجابتش کنم، و اگر خواهشى از من کند ببا آشوم که 

. همچنین به صحیح 8و  1، باب کسی که مسلمانان را اذیت کند و حقیر شمارد، ح  313و  312ص 
 ، کتاب رقاق مراجعه نمایید.530ص  1بخاری: ج 

خداوند تبارک و تعالی ) فرمود:روایت شده است که خداوند عزِوجل از از جبرئیل  از رسول اکرم
ی من ی من با چیزی جز آنچه بر او واجب گردانیدم به من نزدیک نشود و پیوسته بنده... بندهفرمود:.

به سوی من منتقل شود تا آنزا که دوستش بدارم و چون دوستش داشتم، گوشی و چشمی و دستی 
توحید  ....(.م، اگر دعایم کند، اجابتش کنم و اگر از من بخواهد، به او ببخشایمگری برایش شوو یاری

 .5ح  12، باب 400و  338صدوق: ص 
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تر نتیزه در حدیث دوم عظیمچرا که واجبات و مستحبات باشد  ابجستن  تقرِببرتر از 

 ؟!شودیعنی انسان چشم خدا و دست خدا می ،است

 :پاسخ

چه را که ام آنبلکه تم ،قط نماز مستحبی نیستف ،در حدیث قدسیمنظور از نوافل 

شامل  ،است کردهفرض نموده و به سوی آن رهنمون و متعال سبحان  وندخدا

نماز  ،اساس این حدیث قدسیبنابراین بر .الخ ....حج و  ،زکات ،روزه ،از نماز ؛شودمی

 و اینها نافله ،دنشوعشا و صبح نیز همگی نوافل محسوب می ،مغرب ،عصر ،ظهر

دیگر که در واقع همان مهم عمل بنیادین یعنی زیادی یا اضافه شده به یک  ؛باشندمی

 رساند و این عمل همانبنده را بدون آن سودی نمیچرا که هیچ چیز  ؛استو مطلوب 

  .باشدمیبر زمینش  اوو جانشین خدا و خلیفه  والیت ولیِ 

و دوستی حضرت الت پس اگر یک شخص مسیحی تمام عبادات اسالم را بدون موا

سودی به حالش ندارد و اگر یک مسلمان تمام عبادات اسالم را  ،بیاورد محمد

تمام  ،سودی برایش ندارد و اگر یک شیعه ،علی بیاوردو پیروی از بدون مواالت 

امام و دوستی را بدون مواالت  و ائمه عبادات اسالم و مواالت علی

که در همین زندگی دنیوی از مگر این ،تنخواهد داشبیاورد سودی برایش  مهدی

 .خدا قرار دهد ای برای معرفت واقعی و شناخت ولیِ و آن را وسیلهگردد  مندآن بهره

سودی به دست  ،خدا باشد حتی اگر پیرو ولیِ ،ب جویداگر کسی با نوافل تقرِ به عالوه 

  .اش داردکه در سینهو دوستی مواالتی ی و اندازهیابد مگر به قدر نمی آورد و ارتقانمی
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همان  ،همان نماز واجب ،خدا و والیت عبارت است از والیت ولیِو واجبات ض یفرااما 

نماز عبارت است از روی آوردن به  .باشدمیواجب  یزکات واجب و روزه ،حج واجب

 خدا در زمانش و ولیِ  ،کندای که انسان با آن رو میو دعا و بهترین قبله تضرِعقبله با 

همان دوست  ،به درگاه الهی تضرِعو بهترین دعا و باشد میخدا بر بندگانش ت حزِ

ای حسنه ،علیو دوست داشتن حب ) :او بر بندگانش استحزِت  خدا و داشتن ولیِ 

 (5).(رسانداست که با آن هیچ گناهی آسیب نمی

سفر به سوی خدا به قصد  ،و برترین سفراست حج به معنای سفر به مکانی مشخص 

ای است که با آن خدا او قبلهچرا که  ؛باشدمیخدا بر بندگانش حزِت  خدا و ولیِ

 (2).(شما خدا شناخته شد یبه وسیله) :شودشناخته می

در این که  ،در کار نیک بکوش و زشتی را واگذار !ای فرزند آدم) :فرمود پیامبر خدا

 (3).(در راه راست الهی قرار خواهی داشتصورت 

به و  ؛خدا و ترک زشتی همان کفر به طاغوت است نیک همان والیت ولیِانزام کار 

کسی که در تمام حرکات  .خدا مراتب مختلفی دارد ولیِو پیروی از مواالت طور قطع 

ست و در کردارش از ا کسی که با زبانش پیرو اوهمانندِ  ،کندو سکنات از او پیروی می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .311ص  5: ج ینابیع المودة  ؛81ص  4: ج عوالی اللئالی -5
با ما خداوند عبادت شد، و با ما )فرماید: می از برید عزلی نقل شده است: شنیدم ابا جعفر -2

ناخته شد، و با ما خداوند تبارک و تعالی به یگانگی شناخته شد، و محمد حزاب خداوند خداوند ش
 .50ح  541ص  5کافی: ج  (.تبارک و تعالی است

 .511خطبه  31نهج البالغه: ص  - 3
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ب تقرِ ،تر باشدخدا بیش ولیِهمراهی با  و کند نیست و هر چه مالزمتاو متابعت نمی

ی تا این بنده رودترتیب پیش میهمین تر خواهد بود و به به خدا بیشو نزدیکی 

به این  .گردداو بر بندگانش میحزِت  خدا و تصویری دیگر از ولیِ ،خدا ولیِ مالزمِ

او بر حزِت  خدا و طور که ولیِ همان ،شود چشم خدا و دست خدااین بنده می ترتیب

 .(5)باشدوند میبندگانش چشم خدا و دست خدا

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ  در (نماز میانه) الصَّالَةِ الْوُسْطَىمعنای :505پرسش 

 والصَّالَةِ الْوُسْطَى

 نماز و نمازها)(2 )حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّالَةِ الْوُسْطَى :حق تعالی فرموده است

 ؟نماز میانه کدام است (.بدارید پاس را میانه

 :پاسخ

نماز ظهر  ،آن در باقی ایام یهمان نماز جمعه است و قرینهبه طور خاص  ،میانهنماز 

 ؛و این امر به خصوص برای محافظت بر نماز جمعه و برای تاکید بر آن است ،باشدمی

همچنین و است ن تباه شده شاچه از دین و دنیایرا مسلمانان در آن برای اصالح آنزی

و این به حسب ظاهر  ؛آیندگرد هم میو متعال سبحان  وندطلبی از فیض خدافزون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
فرمود: من علم خدا و من می امیر المؤمنین)روایت شده است که فرمود:  از ابو عبد اهلل -5

توحید  (.بان گویای خدا و چشم بینای خدا هستم و من جنب خدا و دست او هستمقلب بیدار خدا و ز
 رجوع نمایید. 248ی . همچنین به اختصاص مفید صفحه5ح  22باب  514صدوق: ص 

 .238بقره:  -2
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  .است

میانه یا  و نماز ،او بر بندگان استحزِت  و ولیِ خدااما در حقیقت نماز همان والیت 

همان نماز  باشد و نماز قائممی نماز جمعه همان عمل و جهاد در رکاب قائم

گمراه  یکه ائمهپس از آن ،آوردرا بر حق گرد می اسالمی امِت ویچرا که  ؛است جمعه

همان نماز میانه است زیرا  نماز قائم .اندمل آن را پراکنده ساختهعبیو علمای 

 لِکَوَکَذَ ؛(5)باشندمی امِت همان ـعمل و جهاد هستند و همچنین که نمازـیاران او 

 آری) (2)شَهِیدًا عَلَیْکُمْ لرَِسُولُ ٱ وَیَکُونَ  لنَِاسِ ٱ عَلَى شُهَدَآءَ لِِتَکُونُوا طًاوَسَ أُمَِةً  جَعَلْنَکُمْ 

 بر پیامبر و باشید گواه مردمان بر تا گردانیدیم هاامِت بهترین را شما که است چنین

  (.باشد گواه شما

کن است چطور مم .توانند شاهدی بر مردم باشندمسلمانان نمیتر به طور قطع بیش

در دادگاه الهی بر مردم شاهد  ،کار دیگریخوار یا زناکار یا هر معصیتفردی شراب

یصد و سیزده ند از ساو عبارت ـباشندو اینها ائمه نیز میـاند میانه امِت بلکه اینها ،باشد

اینها گروهی  .باشندمی چرا که بندگان واقعی خداهستند بر مردم  نفر و اینها گواهان

و در راه  ،اند و در زمین گمناممخلص و مستضعف که در آسمان معروف ،د عابدهستن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
).... سپس فرمود: د پاره شدن امِت روایت شده است: در پایان حدیث چن از امیر المؤمنین -5

فتاد و سه تا که همگی ادعای دوستی و محبت من را دارند، فقط یکی از آنها در سیزده فقره از ه
امالی شیخ طوسی:  (.باشد که همان امِت میانه است و دوازده تای دیگر در آتش هستندبهشت می

 .124ص 
 .543بقره:  - 2
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 .هراسندگری نمیخدا از سرزنش هیچ مالمت

وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَزْعَلَهُمْ أَئِمَّةً  :فرمایدمیحق تعالی 

به استضعاف  زمین کسانی که روی بر که هستیم آن بر ما و) (5)وَنَزْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ 

 (.گردانیم وارثان و سازیم پیشوایان را آنان کشیده شدند منِت گذاریم و

چنین  ،اگر توانستی جز خداوند را نخوری) :معنای گفتار امام صادق :502پرسش 

 (کن

 ،نخوریرا  اگر توانستی جز خداوند) :فرمایدمیحدیثی به این معنا  امام صادق

 ؟معنی این حدیث چیست .(چنین کن

 :پاسخ

 .غذای روح است ،که ذکر ،باشیو متعال سبحان  وندکه در همه حال ذاکر خدایعنی این

ت یعنی خوردن برای قوِ ؛که نیاز دارد بکاهی آن مقدار تاکه از غذای بدن دیگر این

ماند یغذا زنده نم فقط باانسان ) :فرمایدمی عیسی .گرفتن باشد نه از روی شهوت

  .(یابدمی یزندگ زیخدا ن یبلکه با کلمه

سپس او بدون غذای  ،رسدهای ملکوتی به مقامات میبه این ترتیب انسان در آسمان

سیر و سیراب  ،دار اگر در روز بخوابدروزه .آشامدخورد و میمی ،جسمانی مادی
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بسیاری از  (5).استروایت شده  اهل بیتحدیث از در همان طور که  ،شودمی

بینند که در خواب می ،روندداری در هنگام روز به خواب میکسانی که در ایام روزه

 شانبینند که گرسنگی و تشنگیشوند مینوشند و وقتی بیدار میخورند و میمی

مردم  امام صادق .اندآنها در این عالم جسمانی خوردهکه گویی  ،برطرف شده است

 .فرمایدو کاهش طلب دنیا ارشاد می وندذکر خدا نگفت را به بسیار

روح  ،با غذا و شهوات .(میردانسان با غذا می) واقعیتی که مردم باید بدانند این است که

 ،و برای روح گرددمیمنحرف و  توجِهماند و به تدبیر این بدن جسمانی ممیباز از ارتقا

ان طور که ذکر و تالش در هم ،به معنای نوعی مرگ تدریزی استشدن این مشغول 

 .باشدمینوعی حیات و پیشرفت تدریزی  ،و متعال سبحان وندراه خدا

 ....قُل لَِوْ کَانَ فِی الْأَرْضِ مَلَائِکَةٌ یَمْشُونَ یمعنای آیه :503پرسش 

زَِلْنَا عَلَیْهِم قُل لَِوْ کَانَ فِی الْأَرْضِ مَلَائِکَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِِینَ لَنَ :فرمایدمیحق تعالی 

 ،رفتندمی راه آرامی به فرشتگان زمین روی در اگر :بگو) (2)مِِنَ السَِمَاءِ مَلَکًا رَِسُولًا

دلیل عدم اطمینان فرشتگان  .(کردیممی نازل آسمان از ایفرشته ،پیامبری به برایشان

 ؟در تبلیغ رسالت چیست
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 :پاسخ

در تبلیغ رسالت مطمئن در اینکه آیه  آن گونه که شما گمان کرده یا از فرشتگان

بر تمام نقاط زمین و بر نازل شدن باشند بلکه آنها در نمی ،ایبرداشت کردهنیستند 

های د و فقط به بقعهنمقدس و طاهر ،فرشتگان .ندارندو آرامش تمام مردم اطمینان 

انی مکبر نازل شدن شوند و اگر به مقدس و طاهر یا نفس مقدس و طاهر نزدیک می

ندارند و از آن و آرامش نسبت به آن اطمینان  ،ناپاک مزبور شوند ییا نفس ناپاک

ای که در آنها است که کافران و منافقین رؤیای صالحهاز همین رو خشنود نیستند و 

و معموالً فرشتگان بر  ،بینندچنین رؤیایی نمیتقریباً بینند و یا کم می ،فرشتگان باشند

 .شوند مگر برای فرو فرستادن عذابنازل نمی یناپاکو مکان بقعه 

پاک و های های پاک و مقدس و بر نفسپس فرود آمدن فرشتگان اغلب بر مکان

  .باشدمی و ائمهفرستادگان و  انبیا هایمقدس مانند نفس

تر روشن فرشتگان بر راه رفتن بر زمین بیشو آرامش که مراد از اطمینان برای این

به عنوان مثال در آن آیا شما بر روی زمینی که  :زنمن مثال را میایمعموالً  ،شود

توانید با می ،و خارج شدن انسان از آن مشکل باشدمده آمقدار یک وجب نزاست  باال 

 ،اگر وارد فاضالب نزاست شویدیا  ؟!زمین حرکت کنیداین آرامش و اطمینان روی 

این  !د ما و شما را محفوظ بداردخداون ؟!توانید آرامش و اطمینان داشته باشیدمی

بر آن گام و آرامش چگونه با اطمینان حال  ؛باشدمیتصویر زمین از دید فرشتگان 

و  انداختصاص یافته وندهایی هست که برای عبادت و اطاعت خدامکان ،آری ؟بردارند

نازل و طاهر پاک های مکانو فرشتگان بر این  ،شودخداوند در آن اماکن عبادت می
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های پاک و مقدسی هست که فرشتگان بر آن نازل جان ،همچنین در زمین .شوندمی

و آرامش اطمینان خاطر های طاهر مکانهای پاک و شوند و فرشتگان بر این جانمی

سبحان  وندنه جاهای دیگری که بنی آدم با پیروی از شهوات و معصیت خدا ،یابندمی

 .سترا پر از آلودگی ساخته ا هاآنو متعال 

 ....نَنقُصُهَا لْأَرْضَ ٱ نَأْتِى أَنَّاأَوَلَمْ یَرَوْا  یمعنای آیه :504پرسش 

 نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا لْأَرْضَٱ نَأْتِى أَنَّاأَوَلَمْ یَرَوْا  :متعال چیست وندمعنای این سخن خدا

 از ما که اندندانسته هنوز آیا) (5)بِ لْحِسَاٱ سَرِیعُ وَهُوَ ۦیَحْکُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ  هللُٱوَ

 فسخ را او حکم چیز هیچ و ،کندمی حکم خداوند و ،کاهیممی زمین این اطراف

 لْأَرْضَ ٱأَفَلَا یَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى  :فرمایدو نیز می (؟است الحساب سریعا او و ،کندنمی

 از و کنیممی زمین این ما قصد بینندنمی آیا) (2)لِبُونَ لْغَٱ أَفَهُمُ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا 

 .(؟ندپیروز آنها آیا ؟کاهیممی آن اطراف

 :پاسخ

از آن کاسته  ،هابر آن افزوده و با باال رفتن نطفه ،بر زمینها نطفهفرود آمدن با 

به این عالم جسمانی  ی جدیدشود و این زیادت و نقصان به سبب وارد شدن انسانمی

در آیات ذکر شده  .باشدمی ،مرگ یه وسیلهاز این عالم جسمانی ب یا خروج انسان
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 .ایزاد می شود نطفه از آن به سبب مرگخارج شدن یعنی با  ،فروکاستن زمین

 و ائمهفرستادگان  ،از انبیا های الهیزمین همان حزتهای و کنارهاطراف اما 

 ،زمینی کنارهدر  .و اولش چیزی یعنی نهایت و آخر آن یا سرآغازی کناره باشند ومی

از آسمان بر زمین  شونده فیض نازل چرا که او سبب ؛باشدبر اهل زمین می حزت

و این از باشد میزمین هایی و کنارهاطراف همان  ،پس موضع اتصال این فیض ؛است

ست که این فیض همان نوری است که در زمین از یک طرف به طرف دیگر ا آن رو

  .گشتمیبرد و به عدم باززمین اهلش را فرو می ،اگر او نبودو شود می تزلِیم

و است ل اوِ و او ،انتهااست و ابتدا و او  ،زمین استی و کنارههمان طرف  ،پس حزت

نبود کسی شود و اگر زمین کاسته میهای اطراف و کنارهاز  با مرگ حزت .آخر

مین اهلش را در خود ز ،دباش ـحزتی برای خداوند در زمینشـکه جانشین او 

 ،اگر زمین از موضع نازل شدن فیض خداوند و نور خداوند سبحان و متعال ،بردمیفرو

وَعَلَیْنَا  غُالْبَلَٱنَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّیَنَّکَ فَإِنَّمَا عَلَیْکَ  لَّذِىٱوَإِن مَّا نُرِیَنَّکَ بَعْضَ  :خالی گردد

 ۦیَحْکُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُکْمِهِ هللُٱنَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَ لْأَرْضَٱ نَأْتِى أَنَّاأَوَلَمْ یَرَوْا  * لْحِسَابُٱ

 تو به ایمکرده وعده آنها به که را آنچه از ایپاره اگر) (5)لْحِسَابِ ٱوَهُوَ سَرِیعُ 

 تبلیغ تو است یعهده بر آنچه حال هر در ،بمیرانیم (وقت از پیش) را تودیا ،بنمایانیم

 اطراف از ما که اندندانسته هنوز کشیدن * آیا حساب ،ما است یعهده بر آنچه و است

 او و ،کندنمی فسخ را او حکم چیز هیچ و ،کندمی حکم خداوند و ،کاهیممی زمین این

 (.؟است الحساب سریع
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َنَنقُصُهَا الٌِرْضَ ٱ نَأْتِى أَنَِا یَرَوْنَ  الَأَفَ  لْعُمُرُ ٱ عَلَیْهِمُ  طَالَ  حَتَِى وَءَابَآءَهُمْ ؤاُلءِبَلْ مَتَِعْنَا ه 

آنزا که  تا کردیم مندبهره را پدرانشان و آنها ما بلکه) (5)لِبُونَ الْغٱ أَفَهُمُ  أَطْرَافِهَآ مِنْ

 آن اطراف از و کنیممی زمین این ما قصد بینندنمی آیا .کشید درازا به عمرشان

 .(؟نداپیروز آنها آیا ؟کاهیممی

 ،که از آن گریزی نیست وجود دارد وندهر دو آیه یادآوری مرگ و بازگشت به خدادر 

پس مرگ دیگر مردمان  ،باشدحتمی رخدادی و وفات آنها  هاتکه اگر مرگ حز

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِِن قَبْلِکَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِِتَِ  :باشدمیتر غافل از ذکر خدا اولی و منطقی

 ،بمیری نیز تو اگر .ایمنساخته جاودان را بشری هیچ تو از پیش ما) (2)خَالِدُونَ فَهُمُ الْ

 .(؟بمانند جاودان نه آنهاوچگ

ظاهراً مخالف شرع است که اش به اموری یا فرستاده آیا امام مهدی :501پرسش 

 ؟دهددستور می

 یستادهیا فر آیا امام .استفرستادگان و  انبیا سنِتهمان  امام مهدی سنِت

انزام  ـطور که در سوره کهف آمدههمان ـایشان برخی امور را که ظاهراً حرام است 

و چگونه  ؟دهدمییا گروهی از مردم دستور از یارانش دهد یا انزام آنها را به برخی می

 ؟باشندمیتوان دریافت که اینها اموری باطنی یا مشروع می
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 :پاسخ

آنها گروهی از  یا که برخی مردم و از جملهامور فراوانی ر امام مهدی ،بله

در روایات  همان طور ؛دهددانند انزام میمی امور را مخالف شریعت آن ،اصحابش

نماید پیشین حکم می یکه آن حضرت به حکم برخی انبیاآمده است   اهل بیت

 (5).گیرندکه برخی از انصار ایشان بر او خرده می

کسی که به انزام آن چرا که  ؛روع و صحیح استمش ،که این امر گرددمشخص می

بوده است و اگر موضوعی بر انسان مشتبه شود  خود امام مهدی ،مبادرت ورزیده

ها و زمین ار آسمانجبِ که همان (راهنمای سرگردانان) (ریندلیل المتحیِ) تواند بهمی

وند او و خدا متعال است رجوع کند تا با رؤیا یا هر طریقی که بین وند سبحان وخدا

 .آن را روشن سازد سبحان و متعال است

 ....لِأَهْلِهِ إِنِّی آنَسْتُ ناراً إِذْ قالَ مُوسی یمعنای آیه :501پرسش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 وکند قضایا را قضاوت می قائم)روایت شده است که فرمود:  و بصیر از ابا جعفراز اب -5

 قضاوتش که قضاوت حضرت آدم هاند باز اصحابش از کسانی که در رکابش شمشیر زدهبرخی 
کند و پس برای بار دوم قضاوت میس .زندگردن می ،کنند که آنها را به صف کردهاست اعتراض می
 اند به قضاوتش که قضاوت حضرت داوداصحابش که در رکابش شمشیر زدهافراد دیگری از 

پس از آن برای بار سوم  .زندآورد و گردن میکنند که باز هم آنها را پیش میاست اعتراض می
اند به قضاوت او که کند که افراد دیگری از اصحابش که در رکاب وی شمشر زدهقضاوت می

زند و در گردن می ،کنند که آنها را به صف کردهراض میاست اعت قضاوت حضرت ابراهیم
این بار کسی به و است  قضاوت حضرت محمدکه همان کند برای بار چهارم قضاوت مینهایت، 

 .383ص  12. بحار االنوار: ج (کندوی اعتراض نمی
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نِّی آنَسْتُ ناراً سَآتیکُمْ لِأَهْلِهِ إِ إِذْ قالَ مُوسی ؟چیست ی تعالیمعنای این سخن خدا

فَلَمَّا جاءَها نُودِیَ أَنْ بُورِکَ مَنْ  * مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتیکُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُونَ 

 اشخانواده به آن گاه که موسی) (5) رَبِّ الْعالَمینَ اهللِفِی النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ 

 شاید ،آتشی پاره یا بیاورم خبری برایتان آن از که زودا ،دیدم آتشی ورد از من :گفت

 آتش درون که آن شده داده برکت دادند ندایش ،رسید آتش به شوید * چون گرم

 .(جهانیان پروردگار آن ،یکتا خدای است همنزِ و است آن کنار در که آن و است

 :پاسخ

عنوان را برای سهولت فهم آن به  این مثال ،مبارک یاین آیهاز برای شرح مراد 

شما باور دارید که در  ،ور باشداگر در جایی مشخص آتشی شعله :نمایمه بیان میمقدِم

از اشتعال آن یقین زیر های کشد و با یکی از راهزبانه می این آتش ،خصوصجای ب آن

 :کنیدحاصل می

  .طالع دهندآتش را به شما اآن ای نزد شما بیایند و روشن بودن عده -5

 .خود به آنزا بروی و آتش را به چشم ببینی -2

را در آتش بگذاری تا انگشتانت را  تبه آنزا بروی و آتش را به عینه ببینی و دست -3

  .بسوزاند

  .بروی و آتش را به چشم ببینی و خودت را در آتش بیفکنی تا بسوزی -4

از مردم نزد شما بیایند و به شما  ایاگر عدهمثالً  ؛نقض شودتواند میعلم اول و دوم 
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 ،شویشما نسبت به خبر اول دچار شک و تردید می ،خبر دهند که آتشی در کار نیست

جادویی  بینیچه شما میما بیایند و به شما بگویند که آنای نزد شهمچنین اگر عدهو 

 ؛شویبینی مشکوک میمیچشمانت  اچه بدر آن صورت شما نسبت به آن ،بزرگ است

اثر آتش در دست یا بدن شما چرا که  ،لی علم سوم و چهارم نقض شدنی نیستو

 .ایای که خود شما آتش شدهای سوختهموجود است یا شما به گونه

معرفت کسی که انگشتش با آتش سوخته کمتر از معرفت کسی است شناخت و قطعاً 

اینها شناخت  وو معرفت  ،آتش سوختهبا واقعیتِ که دستش یا بخش بزرگی از بدنش 

آتش  ،کسی است که به طور کامل در آتش سوخته و خودو شناخت کمتر از معرفت 

 .باشدشده 

 ،ی دهیمتسرِو متعال سبحان  وندمعرفت خلق به خداشناخت و اگر این مثال را بر 

فتح و گشایش سوراخ سوزن برایش  یبه اندازهچیزی چون وضعیت کسی را که 

عدم از  کند و در لحظاتی شائبه و ناپاکیِ ان میشود و شروع به نوسحاصل می

همان کسی است که حق تعالی در  ؛درخواهیم یافت ،ی وجودش زدوده شدصفحه

 مَا تَقَدَِمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا اهللُ لِیَغْفِرَ لَکَ  * إِنَِا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا :فرمایدموردش می

 از پیش آنچه را تو گناه خدا ایم * تاکرده مقدِر را نمایانی پیروزی تو برای ما) تَأَخَِرَ 

 .(برایت بیامرزد باشد این از پس آنچه و بوده این

و وجه و  (ی خدابنده)اسرائیل خدا  ،ی خدابنده ،همان محمد بن عبد اهلل ؛فتح

جَبَلِ  یظُهُورِکَ فِ و :باشدهمان اهلل در خلق می ،صورت خدا در خلقش و حتی او
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یعنی ظهور اهلل در مکه  (ـکوهی در نزدیکی مکه ـ و ظهور تو در کوه فاران) (5)ارَانَ فَ

 . با محمد

بر  ،در این آیه است و او برکتی است که خداوند با آنهمان آتشِ  حضرت محمد

که در آتش است کس اما آن  .دهدکسی که در آتش و پیرامون آن باشد برکت می

أنا مَن کَلِم ) :فرمایدمی شهایدر یکی از خطبه آن حضرت .باشدمی علی

ین مؤمنال امیرسخنان این  .(کسی بودم که با موسی سخن گفتهمان من ) (2)(موسی

  :فرمایدحق تعالی می .گردیمیشدگان هالکرا منکر نشو که جزو  علی

ُیَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِهَااهلل (3) (گیردمی مردنشان هنگام به را هاجان خدا). 

 ِقُلْ یَتَوَفَّاکُم مَّلَکُ الْمَوْت(4) (میراندمی را شما مرگ یفرشته :بگو). 

 ْالَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِکَةُ ظَالِمِی أَنفُسِهِم(1) (روا ستم خود بر که هستند کسانی 

 .(بستانند را جانشان فرشتگان چون ،اندداشته
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َّاهُمُ الْمآَلئِکَةُ طَیِّبِینَالَّذِینَ تَتَوَف(5) (شانسیرت پاک ،فرشتگان چون که آنان 

 .(بمیرانند

حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا(2) (رسد فرا مرگ را شما از یکی چون تا 

 .(بگیرند او جان ما دگانفرستا

ْحَتَّی إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا یَتَوَفَّوْنَهُم(3) (را جانشان تا ما بیایند فرستادگان که آنگاه 

 .(بگیرند

 متأسِفانهاز این سخن مبارکش که  تا بدانی منظور علیکن ر در این آیات تدبِ

چه بوده  ،کنندرا انکار میرشان آن تدبِ بودن شان و کمجهلدلیل بسیاری از مردم به 

 ،ط بر تمام عوالمزیرا او خالق مسلِ ؛گیردها را میجانو متعال سبحان  وندخدا .است

گیرد زیرا او ها را مینیز جان (عزرائیل)زنده کننده و میراننده است و ملک الموت 

 یکننده گیرند زیرا آنها اجراها را میو فرشتگان نیز جان ،فرمانده فرشتگان مرگ است

 .باشندمی ،سبحان است وندمزری دستور خدا ،خودکه دستور ملک الموت 

به  ند از ائمهاعبارت هستند ـهای آتشیعنی کنارهـآن اطراف اما کسانی که در 

که گرداگرد مرکز هستند  هاییهپس از آن حلق .ترین حلقه به مرکز آتشعنوان نزدیک

و نیز پیامبران و  ،هستند انه پس از قائمگدوازده مهدیِونآیند و اینها می
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ست و نه اندوهگین ا ی که نه ترسی بر آنهایو شیعیان خاص از اولیافرستادگان 

 .یر آنهااو سلمان محمدی و نظ مانند سیصد و سیزده اصحاب قائم ،شوندمی

 بیاورد تا شاید با اش خبر و هدایتی از آتشخواست برای خانوادهمی بنابراین موسی

یقینی که آمیخته با شک نیست دست آن یعنی با آن بسوزند تا به  ؛آتش گرم شوند

إِذْ رَأى نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّی  *وَهَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ مُوسَى  :یابند

* ؟است رسیده تو به موسی خبر اآی) (5)آتِیکُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً 

 شاید ،دیدم آتشی دور از من که کنید درنگ :گفت اشخانواده به و دید آتشی که آنگاه

 .(بر آن آتش هدایتی بیابم یا ای از آن بیاورمپاره برایتان

از آزار  ها و دردهایی که آنهاآتش عبارت است از دشواری ،اما در این زندگی دنیوی

روایت شده  .نداهشد تحمِلم ،که خداوند لعنتشان کندان و فرعونیان و اذیت طاغوتی

ست و هر کس وارد آن ا آید که کوهی از آتش همراه اودر حالی می دجِالکه است 

است و کوه آتش ادوات عظیم  دجِالآمریکا همان  (2).یابدشود به بهشت ورود می

 .شوندارد بهشت میجنگ با آمریکا و یمؤمنان به وسیله باشد ومی جنگی او

که آتشی که طاغوتیان و فرعونیان  ،وارد آتش شددنیوی در این زندگی  ابراهیم

هر کس را که  ،با ظلم و جور و فساد برافروخته بودند تا با آن لعنت خداوند بر آنها باد

و  سرد ولی این آتش بر ابراهیم ؛بسوزانندبایستد رویاروی ظلم و جور و فسادشان 
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  .شد آرام

وند خدا سنِتو این  ،خواهد بود آرامو سرد بر هر کس که خود را در آن بیاندازد نیز  

تبدیلی خداوند  سنِتهرگز و  ؛ی نخواهی یافتتغییر وندخدا سنِت ست و هرگزا

 .نخواهی یافت

 ؟مبارزه کنیم منیِتچگونه با  :501پرسش 

 ؟مبارزه کنیم منیِتچگونه با 

 :پاسخ

در ملکوت و عالم  :در این عالم جسمانی و دوم :نخست ؛ه دارددو جنب منیِتمبارزه با 

ترین در پایین هاس که ناطق است و در بهشتیا نفْ )انسان از جسم و روح  .روحانی

 .ترکیب یافته است (مراتب روح کاشته شده

  در این عالم جسمانی از طریق آراسته شدن به مکارم اخالقی که  منیِتمبارزه با

 :فرمایدحق تعالی می .پذیرداست صورت می (بخشش و سخاوت)م رَکَ مهمترین آنها

 خَصَاصَةٌ  بِهِمْ  کَانَ وَلَوْ أَنفُسِهِمْوَیُؤْثِرُونَ عَلَى(5) (ترجیح خویش بر را دیگران و 

مساکین و  ،بر مؤمن است که در راه خدا بر فقرا .(باشند نیازمند خود چند هر دهندمی

ساز و برگ الزم برای جنگ با دشمن خدا را برای آنها فراهم  بر مزاهدین انفاق کند و
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وَیُؤْثِرُونَ عَلَى  :نیاز یا تنگدستی باشد همراه بااست که  م آنرَو برترین کَ ،آورد

 خود چند هر دهندمی ترجیح خویش بر را دیگران و) خَصَاصَةٌ  بِهِمْ  کَانَ وَلَوْ أَنفُسِهِمْ

ن یا مراکز ابر مؤمن الزم است پیش افتادن بر مؤمنهمان طور که  .(باشند نیازمند

مضمون روایت شده این  اب در حدیثی از پیامبر .فرماندهی را دوست نداشته باشد

ه اهلل على م على قوم مؤمنین وهو یعلم أن فیهم من هو خیر منه أکبِقدَّمن تَ ) :است

داند در میان حالی که می جوید در تقدِمن اکسی که بر گروه مؤمن) (5)(ریه فی النارنخَمَ

اش در جهنم خداوند در قیامت او را بر دو بینی ،آنها شخصی برتر از او وجود دارد

 .سپارمن میاو تفصیل را به مؤمنشرح کنم و مقدار بسنده میهمین به  .(افکند

  مبر پیا .شودانزام می تفکِر ر وت در عالم روحانی با تدبِانانیِو  منیِتو اما مبارزه با

یا علی ساعة تفکر خیر من عبادة ألف ) :فرمایدمیبه این معنا  به علی خدا

  .(هزار سال است بهتر از عبادتِ  تفکِریک ساعت  ،ای علی)( معا

بار خود در پیشگاه تخفِ وضعیت  یتا دربارههمراه شو با من  !ای برادر مؤمن من

حتی  !خواهد باشدهر که می ،ما ازکدام هر وضعیت  ؛بیاندیشیمو متعال سبحان  وندخدا

بای قَگیریم شما یکی از نُ وباشی شما یکی از سیصد و سیزده نفر گیریم اگر 

در  ینمؤمنال امیر !باشندو این عده برترین افراد روی زمین باشی آنها  یگانهدوازده

از کسانی اینها  !پدر و مادرم فدایشان باد) :فرمایددر روایتی به این معنا میمورد آنها 
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در  و ائمه (5)(....هایشان در آسمان معروف و در زمین مزهول استهستند که نام

و امام  (2)(کندزمین بر راه رفتن آنها بر روی خود افتخار می) :اندفرمودهمورد آنها 

به این معنا  ،آنها را دعا کردهبرای آنها گریست و پیش از هزار سال بیش  صادق

احدی از  ،خواهی بر روی زمینت عبادت شویاگر می !گاراپرورد) :است فرموده

اگر آنها ) :به این معنا فرموده است و امام صادق (مفرما مسلِطدشمنانت را بر آنها 

 ،از آن آفریده شد  لی که محمداز آن آفریده شد و از گِ از نوری که محمد

 .(3)(این گونه نبودند ،شدندآفریده نمی
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ای ابا محمد! به خدا قسم نزد ما سرِی از اسرار )فرمود:  ابو بصیر روایت شده است که ابو عبد اهلل
ا و علمی از علم خدا وجود دارد که نه ملک مقرِب و نه نبیِ مرسل و نه مؤمنی که خداوند قلبش خد

را برای ایمان آزموده است، تاب آن را ندارد. به خدا قسم که خداوند به غیر از ما کسی را به آن 
است از در نزد ما رازی . مکلِف ننموده و هیچ کس با آن به جز ما خداوند را عبادت نکرده است

رازهای خدا و علمی از علم خدا که خداوند ما را به تبلیغش امر فرموده است و ما آن را از جانب 
خدای عزِوجل تبلیغ کردیم و برایش محلی و اهلی و مردمی که یارای تحمِل آن را داشته باشند 

 یمد و آل و ذریهنیافتیم، تا اینکه خداوند برای پذیرش آن، اقوامی را از همان طینت و نوری که مح
او را  یرا آفرید، خلق کرد و آنها را از فضل و رحمت خود پدید آورد چنان که محمد و ذریه او

پدید آورد. پس چون ما آنچه را از جانب خدا به تبلیغش مأمور بودیم تبلیغ کردیم، آنها پذیرفتند و 
 ل کردند( و یاد ما به آنها رسید پستحمِل کردند )تبلیغ ما به آنها رسید، ایشان هم پذیرفتند و تحمِ

شدند، های ایشان به معرفت ما و به حدیث ما متمایل گشت؛ اگر آنها از آن طینت و نور خلق نمیدل
خداوند مردمی را برای دوزخ و آتش سپس فرمود: کردند. این چنین نبود، نه به خدا آن را تحمِل نمی

کنیم و ما هم تبلیغ کردیم ولی آنها چهره در هم کشیدند و  آفرید و به ما دستور داد که به آنها تبلیغ
دلشان نفرت پیدا کرد و آن را به ما برگردانیدند و تحمِل نکردند و تکذیب نمودند و گفتند: جادوگر و 
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ر تدبِ  اهل بیت یشیعه یمردم و بر عامه یافراد بر عامه در فضل و برتری این

 اند  و این شیعیانِ و از زیادی گل آنها آفریده شده شیعیان از نور اهل بیت .کن

از آن خلق شده و از گلی که  از نوری که محمد  قائم اصحابِ  مخلصِ

مقام بلند مرتبه اند و با وجود این فضل عظیم و شدهآفریده  ،از آن خلق شد محمد

ست و ا الهی که نه ترسی بر آنها یاولیای جملهین و از مقرِبو با وجودی که آنها جزو 

حتی آنها و وضعیت روز قیامت بیا تا  هایهلیکن با من به عرص ،شوندنه اندوهگین می

هنگامی که قیامت بر پا شود هیچ  .را ببینیم  تمام خالیق به جز محمدوضعیت 

تا آنگاه که محمد سزده کند و  ،پیشگاه خداوند سخنی بگویدکند در ت نمیأکس جر

م کند و برای تکلِ گاه که محمدد خدا را حمد و ثنا گوید و تا آنگاه که محمتا آن

گزارد و حمد چرا در آن موقف کسی سزده نمی .بخواهدخلق خدا و بندگانش شفاعت 

 ؟گویی محمدد و سخنحم ،نماید مگر پس از سزودم نمیگوید و تکلِنمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
هاشان مهر نهاد، و آن را از یادشان برد. سپس خداوند زبانشان را به گو است. خدا هم بر دلدروغ

گویند و به دل باور ندارند، تا همان سخن، دفاعی گویا ساخت که به زبان میقسمتی از بیان حق 
کرد. ما برداران خدا و اگر چنین نبود، کسی در روی زمین خدا را عبادت نمیباشد از دوستان و فرمان

ایم که از آنها دست برداریم و حقایق را پوشیده و پنهان داریم. شما هم از آن که خدا به مأمور شده
دست برداشتن از او امر فرموده است، پنهان دارید و از آن که به کتمان و پوشیدگی از او دستور داده 

کرد )به های خود را در حالی که گریه میدست راوی گفت: سپس حضرت .است، پوشیده دارید
گی آنها و بارخدایا! ایشان مردمانی اندک و ناچیزند، پس زندگی ما را زند :دعا( بلند نمود و فرمود

زده کنی؛ زیرا مرگ ما را مرگ آنها قرار ده و دشمنت را بر آنها مسلِط نفرما که ما را به آنها مصیبت
اگر ما را به غم و اندوه آنها مبتال سازی هرگز در روی زمینت عبادت نخواهی شد، و درود خدا بر 

 .(محمد و آل او، و سالم خداوند بر آنان باد
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به خاطر ستمی است که در این یا  ؟تقصیر دارند خالیق به جز محمد یآیا همه

 (و تعالی عن ذلک علواً عظیماً و کبیراً) ؟!و متعال وجود داردسبحان  وندساحت خدا

 !(تر از چنین نسبتی استخداوند بسیار برتر و عظیم)

 !برادر عزیزم

إِلَهِی قَدْ ) :فرمایدمی ،است ن خالیق پس از محمدبرتریکه  ین علیمؤمنامیرال

با گرایشم به  !معبودا) (5)(جُرْتُ عَلَى نَفْسِی فِی النَّظَرِ لَهَا فَلَهَا الْوَیْلُ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَهَا

 .!(ی بر من اگر بر آن آمرزش نیاوریپس وا .بر خود ستم کردم ،خواهش نفس

هر آنچه  ینمؤمنای که امیرالدانسته ،باشیر کرده تدبِسخن پیشینم اگر در 

حال و وضعیت ما پس  ،ی واقعی کلمه را قصد فرمودهبه معنای بیان است شایسته

 ؟خواهد بودچگونه 

انسان هر قدر هم که دارای مقامی بلند و جایگاهی  :گویمحق این است که به شما می

ش از یست که از کمی حیاا بر او ،باشدو متعال سبحان  وندآبرومند در پیشگاه خدا

انگشت حسرت و پشیمانی بگزد و  ،کریم حلیمِ  رحیمِ  رحمانِ وند سبحان و متعالِ خدا

برمن  دریغای ) (نب اهللجَ یف طتُ سرتی علی ما فرِیا حَ) :این کلمات را تکرار کند که

 .و الحمد هلل وحده ؛تا قیامت برپا شود (کوتاهی ورزیدم وندچه در حضور خدااز آن

 انسان بر آینه هر) ....نِ الْإِنسَٱ عَلَىی هَلْ أَتَ  یمعنای انسان در آیه :508ش پرس
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 (....گذشت زمان از مدتی

لَمْ  لدَّهْرِ ٱحِینٌ مِّنَ  نِلْإِنسَ ٱ عَلَىهَلْ أَتَى  :چیستسخن خداوند متعال معنای این 

 در چیزی او در حالی که تگذش زمان از مدتی انسان بر آینه هر) (5)مَّذْکُورًا شَیئاًیَکُن 

 .(نبوده است ذکر خور

 :پاسخ

چیزی در خور ذکر در آن است و روزگاری نبوده که بر او بگذرد و او  علی ،انسان

ولی در  ؛استو متعال ذکر شده سبحان  وندآن حضرت در علم خداچرا که  ؛نباشد

خداوند  ؛ه استخور ذکر نبود چیزی دروی  ،در آنای از روزگار بوده که پاره ،تخلق

 .را بیافرید را آفرید سپس علی  محمدحضرت 

 لَفِى خُسْرٍ  نَ لْإِنسَٱإِنَّ  * لْعَصْرِٱوَ یمعنای آیه :503پرسش 

زمان *  این به سوگند) (2)لَفِى خُسْرٍ  نَلْإِنسَ ٱإِنَّ  * لْعَصْرِٱوَ :معنای این آیه چیست

 .(است خسران انسان در که

 :پاسخ
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و در خسران  محمدحضرت انسان است و ایشان نسبت به  ،علی ینمؤمنامیرال

 .باشدمی تر از مقام امام علیبرتر و عظیم چرا که مقام پیامبر ؛استکاری زیان

و باب  شهر کماالت الهی در خلق یا شهر علم است و علی حضرت محمد

وسین یا صاحب مقام محمود و صاحب مقام قاب ق پیامبر .باشدی آن میدروازه

 شسوراخ سوزنی برای یبه اندازهچون تر است و آن حضرت کسی است که نزدیک

تر ین پایینمؤمنامیرال و ،به نوسان درآمدشد و بین حق و خلق فتح و گشایش حاصل 

 ،اگر پرده از برایم برداشته شود) :فرمایدمی از این مقام و مرتبه است و آن حضرت

پوشش و حزاب الهوت که برای همان یعنی  (5)؛(چیزی بر یقینم افزوده نگردد

 .برداشته شد محمد

د باالتر از فضل کسی است که در ئم را بکشفضل کسی که دشمنی از قا :550 پرسش

 .رکابش شهید شود

آمده است که هر کس دشمنی از دشمنان آنها را در رکاب  در حدیثی از اهل بیت

و این فضیلت  (2)؛را خواهد داشت اجر بیست شهید ،به قتل برساند امام مهدی

  .استروایت نشده برای کسی که در رکاب آن حضرت شهید شود 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .351ص  5مناقب ابن شهر آشوب: ج  -5
فرمود: به ایشان عرض کردند: ای فرزند در حالی که ایشان جماعتی را وصیت می از ابا جعفر -2

و بدانید کسی که منتظرِ این امر .... ): رسول خدا! ما رهسپار عراق هستیم. ما را وصیتی فرما. فرمود
دار است و کسی که قائم ما را درک کند و با  زنده دارِ شبباشد، پاداش کسی را دارد که همواره روزه

او خارج شود و دشمن ما را به قتل برساند، اجر بیست شهید را دارد و کسی که همراه قائم ما شهید 
 .222ص  2کافی: ج  .(شود، اجر بیست و پنج شهید را دارد
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 :پاسخ

امام  ی از دشمنانزیرا کسی که دشمن ؛باالتر از شهادت است موضوعدر ظاهر این 

اینزا از  در .الهی نهاده است خشتی در دولت عدل و حقِ ،را بکشد مهدی

 ؛کردند و علی برتر از حمزه بودمیپیکار هر دو کنم که یاد می و علی حمزه

مزاهدین باید غلبه بر  .یزانو حمزه با هَ کردبا احتیاط مبارزه می علیچرا که 

به هر هر چند بخواهند که فقط شهادت کافر حربی را طالب باشند نه این دشمن

  .دنیا و آخرت استبرتر از  ،شهادت ،صورت

کسی که دشمن ما را بکشد یعنی  :استین چناما به حسب باطن معنی حدیث 

 فاسد او را از میان بردارد و او را به حق و به پیروی از قائم از آل محمد یعقیده

 .هدایت کند

اگر خداوند مردی را به دست تو  !علی ای) :به این معنا فرمایشی دارد پیامبر خدا

  (5).(برایت از اشتران سرخ موی بهتر است ،هدایت کند

یعنی  ؛کنددشمنی می سی که با امام مهدیقتل نفْ ،چنین به حسب باطنو هم

 .منیِتقتل 

 ....ألَرْضِٱ عَلَى تَقَعَ أَن لسَِمَآءَٱوَیُمْسِکُ  یمعنای آیه :555پرسش 
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 إاِلَِ  ألَرْضِٱعَلَى  تَقَعَ أَن لسَِمَآءَٱوَیُمْسِکُ  ؟چیستسخن حق تعالی معنای این 

 .(نیفتد زمین بر او فرمان به جز که داشته نگه را مانآس و) (5)بِإِذْنِهِ

 :پاسخ

دارد که نگه می ،هایی که آسمان را با آنها برافراشتهستون ییعنی آسمان را به وسیله

 خداوندی همان ،اهلل) (2)بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا لسَّمَوَتِٱرَفَعَ  لَّذِىٱ هللُٱ :بر زمین نیفتد

 .(برافراشت ،ببینید را آن که ستونی هیچ بی ار هاآسمان که است

همان ستون نور نازل شده از آسمان  ،ستونی که آسمان را نگه داشته و آن را برافراشته

و نیز در  ؛باشدمی در خلق و وجه اهلل یعنی حضرت محمد یخدا همانبه زمین و 

برد و به ا فرو میاهلش رزمین  ،که اگر او نباشدباشد میبر اهل زمین حزِت  ،هر زمان

پس او ستون نور نازل شده از آسمان به زمین است و او زمین را نگه  .گرددمی عدم باز

 (سبحانه و تعالی عما یشرکون) ؛دارددارد و او آسمان را به اذن خداوند نگه میمی

 .(دندارمی یکشتر است از آنچه شرخداوند برتر و بلند مرتبه)

 ....اهللَالَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ  إِنَّ یمعنای آیه :552پرسش 

 فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَن اهللِ یَدُ اهللَ إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ  :معنای این آیه چیست
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 (5) فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًااهللَنَّکَثَ فَإِنَّمَا یَنکُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ 

 روی خدا دست .کنندمی بیعت خدا با که نیست این جز کنندمی بیعت تو با که آنان)

 به آن که هر و است شکسته خود زیان به ،بشکند بیعت که هر و است هایشاندست

 .(دهد کرامند او را مزدی ،کند وفا است بسته خدا با که بیعت

 :پاسخ

ام بنده) :ست و در حدیث قدسی به این معنا آمدها دست خدا محمدحضرت 

تا آنزا که دست من و چشم من  ،شودهمچنان با انزام واجبات به من نزدیک می

 بر اهل زمین همان دست خدا و چشم خدا در میان خلق اوحزِت  (2).(....گرددمی

و به ظهور ) (3)(فَارَانَ جَبَلِ  یظُهُورِکَ فِو) :و در دعای سمات آمده است باشدمی

یعنی ظهور اهلل  ؛(ـکوهی نزدیک مکه و محل مناجات پیامبرـپرفروغت در کوه فاران 

 .محمد یدر مکه به وسیله

 ،هابانگ ترینناخوش) لْحَمِیرِ ٱلَصَوْتُ  تِالْأَصْوَٱإِنَّ أَنکَرَ  یمعنای آیه :553پرسش 

 (است خران بانگِ
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 ترینناخوش) (5)لْحَمِیرِ ٱلَصَوْتُ  تِ الْأَصْوَٱإِنَّ أَنکَرَ  :استفرموده حق تعالی چرا 

  .(است خران بانگِ ،هابانگ

 :پاسخ

 مَثَل) (2)الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَا کَمَثَلِ الْحِمَارِ  مَثَلُ :فرمایدمیحق تعالی 

خَر  آن مَثَل کنندنمی عمل به آن ولیاست  گشته تحمیل آنها بر تورات که کسانی

به  ،بینندها و آن گونه که فرشتگان او را میمل در ملکوت آسمانعبیم عالِ .(است

های پیامبران و که از دعوتعمل بیعلمای  یمانند االغ است و حق تعالی درباره

 مانند) (3)رَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ فَ * مُّسْتَنفِرَةٌکَأَنَّهُمْ حُمُرٌ  :فرمایدمیگریزند میفرستادگان 

یعنی گویی آنها خرانی هستند که از شیر فرار  ؛(گریزندمی شیر از وحشی * که خران

زیرا صدای باشد می ترین صداهاو زشت ترینمل ناخوشعبیو صدای علمای  ،اندکرده

اهل زمین  ایبر هاتو پیامبران و حزِ طلی است که با حق خالصی که انبیابا

  .خیزدمیآورند به مزادله بریم

 پیدایش نخست از شما) ....وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَِشْأَةَ الْأُولَى یمعنای آیه :554پرسش 

 ....(آگاهید
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پیدایش  از شما) (5)تَذَکَِرُونَ  فَلَوْلَاوَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَِشْأَةَ الْأُولَى  ؟معنای این آیه چیست

 .(؟آوریدنمی یادش به چرا ؛آگاهید نخست

 :پاسخ

و است که در آن امتحان نخستین بوده باشد میهمان عالم ذر  ،آفرینش نخست

متراکم حزاب  ،هنگامی که به این عالم آمدند لیفرزندان آدم از آن آگاهی دارند و

 .را در پرده گرفت آنها ،آنها از یاد خدا هایشان و غفلتِ و گناه جسمانی و سپس شهوات

شوند و ر میاین آفرینش و نشأت را متذکِ  هاتفرستادگان و حز ،ز پیامبراناولیا ا

و هر کس که فطرتی پاک داشته باشد این عالم  ،شناسندخود را در آن میداران دوست

 اهللَنَسُوا  :داند ولی عموم مردمخود را در آن میوضعیت آورد و را به یاد میپیشین 

 فراموش را خود تا کرد چنان نیز خدا و کردند فراموش را خدا) (2)فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ 

 .(کنند

 ،ور شدن در شهواتشان از خدا و اهتمام به عالم جسمانی و غوطهآنها به سبب غفلت

چیزی  ،وضعیت خود در آن اند و ازکه در آن زندگی کردهپیشین از خودشان و از عالم 

  .آورندبه یاد نمی

 (حسین از من است و من از حسینم) :دیث پیامبر خدامعنای ح :551پرسش 
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به  (من از حسین هستم) (5)(محسین از من است و من از حسین) :فرمود پیامبر خدا

 ؟ستا چه معنا

 :پاسخ

تر از پیامبر خدا است و قطعاً پایین  از پیامبر خدا عوالم یدر همه  حسین

و مقام بلند و حق آن حضرت را  و فضل  کسی که امر پیامبر خدااما  ؛باشدمی

أَرْسَلَ  لَّذِىٱهُوَ  :است امام مهدی ،شناساندسازد و به اهل دنیا میآشکار می

 کسی او) (2)لْمُشْرِکُونَ ٱوَلَوْ کَرِهَ  ۦکُلِّهِ  لدِّینِ ٱعَلَى  ۥلِیُظْهِرَهُ لْحَقِّ ٱوَدِینِ  دیالهُ ب ۥرَسُولَهُ 

 هادین یهمه بر را آن تا ،حق فرستاد و دین یتبا هدا را ی خودفرستاده که است

 .(نیاید خوش را مشرکان چند هر ،گرداند پیروز

گردد و می بر روی زمین ظاهر امام مهدی یبه وسیله ،اصیل محمدیِ  دین اسالم

است و پایه و کانون حقیقی انقالب امام  از فرزندان امام حسین امام مهدی

 ۥلِیُظْهِرَهُ  یآیه پس با امام مهدی .باشدیم حسینامام انقالب  ،مهدی

و شأن عظیم و مقام واالی   محمد ،اهل زمین و یابدق میتحقِ  کُلِّهِ  لدِّینِٱعَلَى 

 از نتایج انقالب حسینای نتیزه ،خود ،و امام مهدی شناسندآن حضرت را می

واقعی ی و نتیزهچیزی جز ثمره  ،است و انقالب اصالحی جهانی امام مهدی

و پایدار اسالم  پس با حسین .نیست حسینامام از انقالب برگرفته شده 
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و  ،گرددظاهر می باقی ماند و با حسین اسالم و حضرت محمد حضرت محمد

 .گرددشناخته مینیز  شود و حضرت محمدبا حسین اسالم شناخته می

 .معنای صلوات بر محمد و آل محمد :551پرسش 

 ؟ر محمد و آل محمد چیستمعنای صلوات ب

 :پاسخ

ه و سبحان در طلب چیزی از او وندبه خداجستن ل ع و توسِصلوات به معنای دعا و تضرِ 

هنگامی  .باشدمی ـکردن استکه این هم نوعی طلب ـیا نزدیک شدن به او  ،یتعال

و متعال سبحان  وندیعنی از خدا (اللهم صل علی محمد و آل محمد) گوییمکه می

 .باال ببرد و مقام آن حضرت را رفعت ببخشد را کنیم که شأن محمدست میدرخوا

ترین مقامی است که پس از آن مقامی نزدیک مقام محمدبه طور قطع و یقین 

که سالم و صلوات خداوند بر او خاندانش است و او شده مقام آن حضرت ثابت  .نیست

شود می درخواست وندحمد از خدابا صلوات بر م .باشدمیصاحب مقام قاب قوسین  ،باد

یعنی  ؛بخشدرا نزد مردم رفعت  بخشد و مقام محمد که شأن آن حضرت را ارتقا

 ظهور امام مهدی هنگامِ  ،را به مردم بشناساند و این عظمت شأن محمد

کند و مردم آن حضرت بیست و پنج حرف از علم را منتشر میچرا که  ؛گرددحاصل می

حضرت با و و متعال سبحان خلق خداوند  ،فرشتگان ،هاباکت ،رانپیامب ،را با توحید

اللهم صل علی محمد و آل ) گوییمپس هنگامی که می .سازدآشنا می محمد

حق محمد و آل محمد را ظاهر ساز و مقام عظیم  !ای خداوند :گوییمیعنی می (محمد
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فرج محمد و آل  !ونداخدا :ایمگفتهبه عبارت دیگر  ؛یمحمد و آل محمد را آشکار بنما

و  ،حق و قسط را آشکار ساز ،عدل !خداوندا :گوییممیگویی و  ،محمد را تعزیل فرما

اللهم صل علی محمد و آل ) ذکر یعنی ایناز همین رو فساد و ظلم را بمیران و  ،جور

 چه از امام مهدیو آن ؛ثواب بسیار زیادی دارد ست واذکار ا ترینِ فضیلتبا (محمد

بسم اهلل الرحمن الرحیم وال حول وال قوة ) م این است که برترین ذکر گفتناآموخته

 .باشدمی (إال باهلل العلی العظیم اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وسلم تسلیماً

شود و اگر آن در آن روز جزو غافلین نوشته نمی ،را پنزاه بار بگویداین ذکر کسی که 

شود و اگر هزار بار بگوید نزد خداوند و رین نوشته میدر آن روز از ذاک ،را صد بار بگوید

 .خواهد بودپیروزمندان جزو  امام مهدی

 وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُِونَ عَلَى النَِبِیِِ یَاأَیُِهَا الَِذِینَ آمَنُوا صَلُِوا عَلَیْهِ اهللَ إِنَِ  :فرمایدحق تعالی می

 که کسانی ای .فرستندمی صلوات پیامبر رب فرشتگانش و خدا) (5)وَسَلِِمُوا تَسْلِیمًا

یعنی مؤمنان از  ؛(نیکو سالمی ،کنید سالم و فرستید صلوات او بر ،ایدآورده ایمان

اللهم صل علی ) گویندپس می ،خداوند درخواست کنند که بر محمد صلوات بفرستد

و امان  یِتمنکه به آنها ایعنی این (م تسلیماًسلِ) و (م تسلیماًمحمد و آل محمد و سلِ

 دولت قائمحکومت و در  (امان)و  بیعت قائمبه معنی  (منیِتا) عطا فرما و

 داخل به آن که هر و) (5)اکَانَ ءَامِنً ۥوَمَن دَخَلَهُ  :فرمایدمیحق تعالی  .(2)باشدمی
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 هاراه آن در) (2)سِیرُوا فِیهَا لَیَالِیَ وَأَیَّامًا آمِنِینَ  :فرمایدو نیز می (است ایمن ،شود

  .(کنید سفر روزها و هاشب ،گزند از ایمن

 .و بر محمد و آل او ،صلوات بر ابراهیم و آل او :551پرسش 

بر  !اخداوند) (هم صلِّ علی محمد و آل محمد کما صلِیت علی إبراهیم و آل إبراهیملال)

محمد و آل محمد درود فرست همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود 

 ،باشندروشن است که محمد و آل محمد برتر از ابراهیم و آل ابراهیم می .(ادیفرست

شود که بر محمد و آل محمد همان طور که بر پس چگونه از خدا درخواست می

پیش فرض بر آن آیا  ؟درود فرستد ،درود فرستاده است ابراهیم و آل ابراهیم

 ؟!اشدبرتر از صلوات بر ابراهیم و آل ابراهیم بنیست که 

 :پاسخ

و متعال بر سبحان  ونداز خداکردن درخواست صلوات بر محمد و آل محمد یعنی 

از که در کار محمد و آل محمد گشایش پدید آورد و قائم آنها را آشکار سازد و این

و سبحان  وندخداچرا که  ؛با صلوات بر ابراهیم و آل ابراهیم قرین گشته استهمین رو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
هر کس به آن وارد شود ) (کان آمنا من دخله) با قائم ما اهل بیت؛ و اما این سخن خداوند که) فرمود:

ی یعنی کسی که با او بیعت کند و همراه او داخل شود و بر سر او دست بکشد و در زمره( ایمن است
 .30و83ص 5. علل الشرایع: ج (یاران او درآید، ایمن خواهد بود

 .31آل عمران:  - 5
 .58سبأ:  - 2



 (3متشاهبات )جلد                                           011 
و قائم آنها را ظاهر ساخت و او پیامبر را تعزیل فرمود ابراهیم  ابراهیم و آلمتعال فرج 

پس درخواست از خدا با صلوات بر محمد و آل محمد  .بود موسیحضرت خدا 

قائم آل  !وندای خدا :یعنیاست همان طور که بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستاده 

بود را ظاهر  موسیکه  همان طور که قائم آل ابراهیم فرمارا ظاهر  محمد

بودند همان طور که اکنون مسلمانان در انتظار  بنی اسرائیل منتظر موسی .ساختی

  .باشندمی امام مهدی

 .معنای روح القدس :558پرسش 

روحی که مانند آن  ،وچک و بزرگ وجود داردو آیا در میان آنها ک ؟روح القدس چیست

 ؟است مراه معصومگوید و آن که ههمراه کسی است که حق را می

 :پاسخ

سبحان و تش را برای خداوند اگر بنده نیِ .روح القدس همان روح پاکی و عصمت است

کی را لَ مَدارد و خداوند او را دوست می ،گرداند و خواهان وجه او باشدخالص متعال 

سوی ی خارج کند و او را به او را به هر خیری وارد و از هر شرِ کند تااو میبر موکِل 

 یروح القدس واسطه .دهدسوق می (واالترین خصوصیات اخالقی)مکارم اخالق 

 .باشدمی ،انسانی که موکِلش استانتقال دانش به 

و انبیا  روح القدسی که با حضرت عیسی ؛ها متعددند و یکی نیستندروح القدس

است فرق  و ائمه و فاطمه علی ،با روح القدسی که با محمِد بوده است

برای حضرت اعظم است که فقط  همان روح القدس ،روح القدس این ؛ندکمی
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 منتقل شد و و پس از او به ائمه پس از وفات او به علیو  ،نازل محمِد

 .شودگانه منتقل میدوازده مهدیِون به آنهاانتقال یافت و پس از 

تبارک و د سخن خداوناین  یدرباره د اهللعب از ابو :بصیر روایت شده است از ابو

وَکَذَلِکَ أَوْحَینَا إِلَیکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا کُنْتَ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ واَل  :پرسیدمتعالی 

چنین روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در حالی که تو  و این) (5)الْأِیمَانُ 

لوقات خداوند مخلوقی از مخ) :فرمود .(دانستی کتاب چیست و ایمان کدام استنمی

بود و به او  حضرت محمدهمراه است و  تربزرگکه از جبرئیل و میکائیل  عزِوجل

    (2).(باشداز او میپس ی همراه ائمه ،بعد از ایشانکرد و ی مییداد و راهنماخبر می

 :پرسیدم عزِوجلاین سخن خداوند  یدرباره د اهللاز ابو عب :گویدمیابو بصیر 

َعَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَیسْأَلونَک(3) ( بگو .پرسندروح میی دربارهاز تو: 

که  تر از جبرئیل و میکائیلعظیمای آفریده) :فرمود .(روح از امر پروردگارم است

 (4).(این روح از ملکوت استو  باشدمی بود و با ائمه خدارسول همراه 

علم پرسیدم که آیا همان  یدرباره د اهللاز ابو عب :ته اسحمزه روایت شد از ابو

را  گیرد یا در کتابی نزد شما است که آناز دانشمندان یاد میعالِم است که  یعلم
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این سخن خداوند  .ستا از اینها ترمسأله بزرگ) :دفرمو ؟گیریدمی خوانید و یادمی

ا إِلَیکَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا کُنْتَ تَدْرِی وَکَذَلِکَ أَوْحَینَ  :فرمایدمیای که متعال را شنیده

و اینچنین روحی از امر خودمان را به تو وحی کردیم در ) (5)مَا الْکِتَابُ وَال الْأِیمَانُ 

نظر اصحاب ) :پس فرمودس .(دانستی کتاب چیست و ایمان کدام استحالی که تو نمی

بود که وضعیتی در  د که پیامبرکننآیا اقرار می ؟این آیه چیست یشما درباره

دانم نمی ،گردمفدایتان  :عرض کردم (؟کدام استایمان دانست کتاب چیست و نمی

دانست در حالتی بود که نمی او ،آری) :به من فرمود حضرت .گویندآنها چه می

تا اینکه خداوند متعال این روح را که در قرآن ذکر کدام است و ایمان چیست کتاب 

ه بپیامبر  ،فرمودکه خداوند این روح را به پیامبر وحی  پس زمانی .فرستاد ،تاسشده 

این روحی است که خداوند به هر که بخواهد  .علم و فهم را دانست ،این روح یوسیله

  (2).(علم را به او آموخته است ،ای عطا فرمایدآن را به بنده اگر .فرمایدعطا می

به این عالم جسمانی آمد تا بعد از هنگامی که  رسول خدا حضرت محمِدبنابراین 

ه امتحان اوِل در عالم ذر وارد امتحان دوِم در این عالم که با جسم مادی پوشیده شد

نظیرش را  ،برای خداوند سبحان و متعال آنچنان که زمینکه  زمانی .شود ،است

اعظم را س و روح القدبرگزید  یدوستبه او را خداوند  ،اخالص ورزید ،نشناخته بود

در  ،به این صورت در این دنیا نیز درست مانند امتحان اول یا عالم ذر .او نمودموکِل 

 .مسابقه پیروز گردید
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که یکی هنگام خواب در بدن باقی است و  ،آیا روح دو قسمت دارد :553پرسش 

 ؟دیگری در آسمان

هنگام  به طوری که یک قسمت آن ،دارای دو قابلیت یا دو قسمت است ،آیا روح

 ؟رودمیماند و قسمتی دیگر به آسمان میخواب یا نماز مؤمن در بدن باقی 

 :پاسخ

 ،وقتی به آسمان صعود کند یا خداوند آن را در خواب بگیرد ،روح مانند خورشید است

  .کندماند و آن را اداره میمیمتصل شعاع آن به بدن 

 .نه اصالح فقه برای اصالح عقاید و حکمت فرستادن معصوم :520پرسش 

برای اصالح عقاید فرستاده شود و نه برای  چه حکمتی دارد که امام معصوم

و در فقه شدیدتر درست و راستین به احکام امِت  که نیازبا علم به این ،فقهاصالح 

 ؟است تربیش

 :پاسخ

 فرستادگانو  انبیا یو به سیره ش رسول خداجدِ  یبه سیره امام مهدی

مل عبیعلمای  اهل باطلِ های و روش از سیره دیگر ایاز آن به سیره کند وعمل می

و  انبیا یو به سیره رسول خداو روش اگر شما به سیره  .کندعدول نمی

د و به یعقااصالح با  ،رسالتشانابتدای بینی که آنها در مراجعه کنی می فرستادگان
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ل عقاید و توحید نسبت ثَ مَ .روندکنند سپس سراغ تشریع یا فقه میمیآغاز ویژه توحید 

شود بنا نمیسقفی هیچ  ؛باشدمیسقف نسبت به ی و دیوارها مانند پِ ،تشریع و فقهبه 

 .ی و دیوارهامگر پس از ساخته شدن پِ 

ابتدای بینیم که آن حضرت در میبازگردیم  حال اگر به رسالت حضرت موسی

تا اینکه چهل سال را در مصر و در  کردمردم را به عقاید و توحید دعوت می ،رسالتش

مدت  ،حتی پس از مصر یعنی پس از عبور از دریا .و تبلیغ عقیده سپری نموددعوت 

و  بنی اسرائیل دعوت نمود و شریعتدر بین به توحید و اصالح عقیده طوالنی زمانی 

در دوران که در بیابان پس از مدتی طوالنی پس از آننیاورد مگر  آیینی جدید

که آیات قرآنی تصریح دارد بر این .تپروردگارش رفگاه و وعدهبه میقات  انیسرگرد

 ؛نمودالواح تشریع را با خود حمل می ،وقتی آن حضرت از میقات پروردگارش بازگشت

که به نشر توحید و کرده جز اینچه می ایشانکه تشریع را بیاورد پیش از آنپس 

 قَوْمِهِ  إِلَىوَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى  :فرمایدمیحق تعالی  ؟صحیح مشغول بوده است یعقیده

ى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ وَأَلْقَ  رَبِّکُمْ أَمْرَ  أَعَزِلْتُمْ  مَا خَلَفْتُمُونِی مِنْ بَعْدِیبِئْسَ قَالَ  أَسِفًا غَضْبَانَ

 بِیَ  تُشْمِتْ  فَلَا یَقْتُلُونَنِی وَکَادُوا نِیاسْتَضْعَفُو الْقَوْمَ إِنَّ أُمَّ ابْنَ قَالَ  أْسِ أَخِیهِ یَزُرُّهُ إِلَیْهِبِرَ

 قوم نزد اندوهناک و خشمگین موسی چون) (5)الظَّالِمِینَ  الْقَوْمِ مَعَ تَزْعَلْنِی وَلَا الْأَعْدَاءَ 

 خود پروردگار فرمان بر چرا ؛بودید جانشینانی بد چه ،من غیبت در :گفت ،بازگشت خود

 .کشید خود سوی به و گرفت را برادرش سرِ و افکند مینز بر را الواح و ؟!گرفتید پیشی

 مرا ،بکشند مرا بود نزدیک و یافتند زبون مرا قوم این !مادرم پسر ای :گفت هارون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .510اعراف:  - 5



  019صارامام مهدی اننتشارات ا

 (.!میاور کارانمستم شمارِ  در و مکن کامدشمن

سیزده سال در مکه به دعوت پرداخت که بخش اعظم آن در   حضرت محمد

و آن حضرت کارش را به اصالح شریعت بسط نداد شد  سپریاصالح عقیده و توحید 

پیامبر خدا  سنِتز از نی امام مهدی .مگر پس از گذشت سیزده سال از آغاز دعوت

خدا  سنِتهمان بلکه این  ؛شودو خارج نمیکند نمیفرستادگان تعدِی و و  انبیا سنِتو 

  .اهی یافتنخودیلی بتتغیر و  وندخدا سنِتو در باشد می اوپس از و پیش 

ر مالحظه کن که شریعت در هر دیانتی با دقت و تدبِ ـ!ای برادر عزیزم ـعالوه بر این 

 ؛استپیشین تر از شرایع شریعت اسالمی کامل .باشدمیبه مقدار توحید در آن دیانت 

پیشین که  پیامبر خدا و امامان معصومسوی توحیدی که در قرآن است و از چرا که 

و تر از توحیدی است که پیامبران کامل ،بیان شده آنها باد سالم و صلوات بر

 توجِهم اهل بیتکالم اگر از  !پس ای برادر عزیزم .اندآورده تریشفرستادگان پ

باشد و میدو جزء تنها اند از توحید آوردهفرستادگان و  انبیاچه شده باشی که تمام آن

 م منتشر نشده است و امام مهدیچیز دیگری از توحید بین مردغیر از این دو جزء 

 چه در آنهاهای آسمان و آنبه راهو شناخت و معرفت  (5)بیست و پنج جزء از توحید

و بیست و هفت حرف را بین  آوردوند است میخدامورد رضایت که  یست و عقاید حقِ ا
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را با  توحید الهی است که خداوند حضرت محمدتمامی سازد که مردم منتشر می

خواهی دانست  ،منتشر نشد اده است ولی در آن زمان غیر از دو جزء آنآن فرست

تر از چیزی است که در حال بسیار وسیعآورد با خود می شریعتی که امام مهدی

همین دو ی اندازهاکنون شریعت اسالمی فقط به چرا که  ؛حاضر میان ما موجود است

هفت جزء را عت بیست و شریآیین و  آیا ممکن است امام مهدی .باشدمیجزء 

که توحید بیست و هفت جزء را که شریعت بر مبنای آن استوار پیش از آن ،منتشر کند

 ؟!منتشر سازد ،باشدمی

خواهد بود و آن هم به خاطر اسباب و دالیل متعددی است  (خیر) پاسخو یقیناً قطعاً 

بیست و شریعت  تحمِلترین و آشکارترین آنها این است که مردم آمادگی و که روشن

متعال را با بیست و هفت جزئی که امام  وندگاه که خداهفت جزء را ندارند مگر آن

و  .آن در میان مردم است به یگانگی یاد کنندانتشار دادن مور به أم مهدی

 .هلل وحدهالحمد

 .ینمؤمناختصاص داشتن نام آیت اهلل العظمی به امیر ال :525پرسش 

معنی آیت اهلل  .فراوان شده است (آیت اهلل العظمی)ذاری به گنام ،رخِأنزد علمای مت

و است که عام یا این ؟باشدمی و آیا این اصطالح مختص ائمه ؟العظمی چیست

 ؟علما اطالق نمود یتوان آن را به همهمی نتیزه در

 :پاسخ

 مَنِ  خَابَ  وَقَدْ بِعَذَابٍ کُمفَیُسْحِتَ اکَذِبً هللِٱ عَلَى تَفْتَرُوا لَا وَیْلَکُمْ قَالَ لَهُم مُّوسَى 



  010صارامام مهدی اننتشارات ا

 به را شما یهمه که مبندید دروغ خدا بر !شما بر وای :گفتشان موسی) (5)فْتَرَىٱ

 .(گردد ناامید بندد دروغ که هر و کند هالک عذابی

یا از و متعال سبحان  وندبه خداآن و نسبت دادن  ،همان عالمت یا نشانه است (آیت)

به او سبحان و متعال معرفت شناخت و یا از جهت  واست جهت اثبات وجود او 

 .باشدمی

و تمام مخلوقات و موجودات آیات  ،و متعال سبحان ونداز جهت اثبات وجود خدا

تمام  .باشدمی ترین آنهامتعال هستند و انسان عظیمسبحان و خداوند های نشانه

نیز به وجود مؤثر داللت  و ،نداآنها مخلوقچرا که  ؛موجودات به وجود خالق اشاره دارند

و ترین اشاره و داللت بر وجود خالق سبحانه بیش و ،هستند دارند چرا که آنها آثار

  .باشدمیانسان  از آنِمتعال 

او های آیات الهی فقط حزت ،متعال وند سبحان ومعرفت خداشناخت و از جهت اما 

نها خداوند شناخته آ یبه وسیلهای که به گونه ؛بر خلق هستندو متعال سبحان 

 ،به این معنا .گرهای خداوند هستندنشاندالیل و  ،پس اینها به حق و یقین ،شودمی

ین علی بن مؤمنبه طور خاص امیرال ،هستند و آیت اهلل العظمی ائمه ،آیات اهلل

و حتی بر این  ،است امام مهدی ،آیت اهلل ،در این زمان .باشدمی طالب ابی

آیت اهلل العظمی نیز   امام مهدی محمد بن الحسن صحیح نیست کهاساس 

به آن  اوصیا علی بن ابی طالب است که وصیِای این مبالغهچرا که  ؛نامیده شود
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کسی است که او  به این اعتبار که پس از حضرت محمد ؛مخصوص گشته است

 .خداوند را شناخت و خداوند سبحان و متعال را به خلق شناسانید

هر انسانی چرا که اند معنای نخست را اراده نکرده ،لما به طور قطع و یقیناز آنزا که ع

ناظر بر جنس و حتی این معنای نخستین  شودرا شامل میبدکردار و نیکوکار اعم از 

ل شدن میان افراد یک یاست و استفاده از آن برای تفاوت قابه طور عمومی مخلوق 

به طور قطع و یقین معنای بنابراین آنها  ،ای بیش نیستعقلی و سفسطهکبُسَ ،جنس

اطالق بنابراین  .اندشدهعملی حرام و ممنوع وارد و به این ترتیب در  دوم را قصد کرده

حرام است و حتی اطالق آیت اهلل  این نامگذاری یعنی آیت اهلل بر غیر از ائمه

 .باشدنیز حرام می ینمؤمنال العظمی برای کسی جز امیر

وارد شده  ،به آیت اهلل و ائمه نامگذاری فاطمه ،حیح از ائمهدر روایات ص

 :فرمودروایت شده است که  پیامبر خدااز  از پدرانش از امام کاظم .است

 ،ال اله اال اهلل :است آن با طال نوشته شده یوارد بهشت شدم و دیدم که بر دروازه)

 (5).(....آیت اهللفاطمه  ،طالب ولی اهلل علی بن ابی ،محمد حبیب اهلل

خدا  و  حزِت  وخدا  یهامام کلم) :روایت شده است که فرمود ینمؤمناز امیر ال

خداوند او را انتخاب کرده و هر چه  .وجه  خدا و نور خدا و حزاب خدا و آیت خدا است

والیت و طاعت بر جمیع خلق را برایش واجب  ،و با آندهد قرار میبخواهد در او 
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 (5).(ها و زمین استوند در آسمانولیِ خداو د و اانگردمی

شیخ  ،به آیت اهلل العظمی طالب ین علی بن ابیمؤمنگذاری امیرالدر خصوص نام

اند که روایت شده جعفر بن گفته مفید و شهید و سید بن طاووس در کتاب اقبال

زیارت را این گونه بر او باد  که سالم و صلوات خداوند ین مؤمنامیرال محمد صادق

 (2).(....السالم علیک یا آیت اهلل العظمی ...) :کرده است

نهی و  ،ین نامیده شودمؤمنامیرال طالب که کسی غیر از علی بن ابیهمچنین از این

 یکه مردی از ایشان دربارهاست روایت شده  از امام صادق .استشده انکار 

 ،نه) :فرمود ؟ین گویندمؤمنال امیر پرسید که آیا در مقام خطاب و سالم او را قائم

هیچ نام را به آن نامیده و  ینمؤمنال ین اسمی است که خداوند امیرمؤمنال امیر

 :عرض کردم .(باشدشخص کافر آن که مگر آننبوده او و نه پس از او کس نه پیش از 

 (گویند السالم علیک یا بقیة اهللمی) :فرمود ؟چگونه بر او سالم گویند !فدایت شوم

اگر ایمان )  خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ اهللِبَقِیَّتُ  :س این آیه را قرائت نمودسپ

 (3).(گذارد برایتان بهتر استچه خدا باقی میآن ،ایدآورده

 امام ؟شد به این نام نامیده المؤمنین چرا امیر :شدپرسیده  از امام رضا
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 ایآیا در کتاب خداوند نشنیده .سازدروشن مین را با علم ااو مؤمنزیرا ) :فرمودند

وَنَمِیرُ أَهْلَنَا(5) (مان را روشن سازیمو خانواده).(2) 

 شود مگر کافرین نامیده نمیمؤمنال به امیر کسی پس از حضرت علیاگر حال

ین که آیت اهلل مؤمنال امیر یاختصاص یافتهدلیل آنها چیست که خود را به نام  ،باشد

 ؟نهندنام می ،باشدمی العظمی

َإِلَّا یَتَّبِعُونَ  إِنْ   بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اهللُ لَ إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنْز 

وَمَا لَهُمْ  ....تَمَنَّى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا * الْهُدَى رَبِّهِمُ مِنْ جَاءَهُمْ وَلَقَدْ  تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَمَا الظَّنَّ

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ  *شَیْئًا  الْحَقِّ  مِنَ  یُغْنِی لَا الظَّنَّ  وَإِنَّ الظَّنَّ إِلَّا یَتَّبِعُونَ  إِنْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ 

 بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّکَ إِنَّ  الْعِلْمِ  مِنَ مَبْلَغُهُمْ لِکَ ذَ *الدُّنْیَا  الْحَیَاةَ إِلَّا یُرِدْ  وَلَمْ ذِکْرِنَا عَنْ تَوَلَّى 

 و خود که هایینام جز نیستند چیزی اینها) (3)اهْتَدَى بِمَنِ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِیلِهِ عَنْ  ضَلَّ 

 و گمان پِیِ از تنها .است نفرستاده آنها بر دلیلی هیچ خداوند و ایدداده آنها به پدرانتان

 پروردگارشان هدایت آمده است * آیا انبج از آنکه حال و روندمی خویش نفس هوای

 دانشی هیچ گویندمی به آنچه را اینان ؟....است حاصل برایش کند آرزو آدمی چه هر

 *نیست  کافی حقیقت شناخت برای پندار و کنندمی پیروی خود پندار از تنها ،نیست

 جویدمین را دنیوی زندگی جز و شودمی گردانروی ما سخن از که کسی از نیز تو پس

 او طریق از کس که آن به تو پروردگار .است دانش آنها همین مُنتَهای *کن  اِعراض
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 .(است داناتر افتدمی هدایت راه به یا شودمی گمراه

باشند  یقتاین حقمتوجِه مردم و به ویژه علما نباید از حدود خود فراتر روند و آنها باید 

  !رروید نه با تکبِیحکمت م ،که با تواضع ؛گردن نهندو به آن 
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که  یساخت یرا بر من جار یخدا و سرور من!حکم: »07پرسش 

 33 ........................................... «کردم یروینفسم را در آن پ یهوا
و پاک به  کوی)سخن ن« إَِلْيِه ي ْصع ُد اْلَكِلُم الطَّيِّبُ » یهیآ ی: معنا06پرسش 

 33 ............................................................ (رودیاو باال م یسو
 ارانیبرتر از  ارانشی ایاست و آ یهامش یامام مهد ریوز ای: آ77پرسش 

 37 ................................................................. هستند؟ رسول خدا
 33 ........................................ قرآن خملوق و حادث است؟ ای: آ77پرسش 
ِلَقْوِمِه ي ا َقْوِم ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم  و ِإْذ َقاَل ُموس ى» یهیآ ی: معنا77پرسش 

 07 .......................................................................... «َأنُفس ُكْم....
 01 ........................ «.نیُمخِلص»و « نیُمخَلص» نی: فرق ب73پرسش 
 03 .................................... ان و قرآنفرق انی: تفاوت م77پرسش 
 03 .......... «و م ا َكان  اهلُل ِلُيع ذِّب ُهْم و َأنت  ِفيِهْم....» یهیآ ی: معنا75پرسش 



 
 03 .................. «س ْخ ِمْن آي ٍة....م ا َنن» یهی: ناسخ و منسوخ در آ79پرسش 
 51 ........................................ در کعبه. ی: علت والدت عل70پرسش 
تا وسوسه کند؟ دیمار وارد هبشت گرد کی یموها انیم سی: چگونه ابل77پرسش 

 ........................................................................................... 50 
)آنگاه که يوسف به پدرش « ِإْذ َقاَل ُيوُسُف ِلَأِبيِه....» یهیآ ی: معنا76پرسش 

 55 ............................................................................. گفت....(
 371 ................................................ برائت؟ ایُمقّدم است  تی: وال67پرسش 
ع ِمُلوْا الصَّاِلح اِت ُجن اح  َلْيس  ع َلى الَِّذين  آم ُنوْا و  » یهیآ ی: معنا67پرسش 



 373 ............................................................................. «ِفيم ا َطِعُمواْ 
 370 ..... «لَِّذي ج ع َل َلُكم مِّن  الشَّج ِر اْلَأْخَضِر َناًراا» یهیآ ی: معنا67پرسش 
 375 ........................................................ گانه.: رمز و راز چهل63پرسش 
ُج ِمن ُطوِر س ْين اء َتنُبُت و ش ج ر ًة َتْخرُ » یهیآ ی: معنا67پرسش 

 333...................................................................... «ِبالدُّْهِن....
؟کندیزنده کردن مردگان را درخواست م می: چگونه ابراه65پرسش 

 .......................................................................................... 331 
که با ذات  یکس ی)ا« ذاته بذاته یمن دلَّ عل ای» ی: معنا69پرسش 

 333 ................................................................ خود بر ذاتش گواه است(
 333 ....................................... : عبادت آزادگان و ترس از آتش!60پرسش 
 333 ................. «و اْلَقم ِر ِإَذا َتَلاه ا  و الشَّْمِس و ُضح اه ا» یهیآ ی: معنا67پرسش 
 330 ................... «ِإالَّ م ا ح رَّم  ِإْسر اِئيُل ع َلى َنْفِسهِ » یهیآ ی: معنا66پرسش 

 کیبا َنواِفل به من نزد وستهیبنده پ» یقدس ثیحد ی: معنا777سش پر

 313 ..................................................................... ....«شودیم
ح اِفُظوْا ع َلى الصََّلو اِت والصَّال ِة »در « الصَّال ِة اْلُوْسَطى» ی: معنا777پرسش 

 313 ........................................................................... «اْلُوْسَطى
جز خداوند را  یاگر توانست: »گفتار امام صادق ی: معنا777پرسش 



 
 313 ........................................................ «کن نی، چنیخنور

ُقل لَّْو َكان  ِفي اْلَأْرِض م َلاِئَكٌة » یهیآ ی: معنا773پرسش 

 313 ..................................................................... «ُشون ....ي مْ 
 315 ......... «ْلَأْرض  َننُقُصه ا....ٱَأو َلْم ي ر ْوا َأنَّا َنْأِتى » یهیآ ی: معنا777پرسش 
که ظاهرًا خمالف شرع  یاش به امورتادهفرس ای یامام مهد ای: آ775پرسش 

 313 ............................................................... ؟دهدیدستورماست
 311 . «ِلَأْهِلِه ِإنِّي آَنْسُت نارًا.... ِإْذ قاَل ُموسي» یهیآ ی: معنا779پرسش 
 310 ............................................. ؟میمبارزه کن تیَّ : چگونه با من770پرسش 

 ع َلى ه ْل َأَتى  » یهیانسان در آ ی: معنا777پرسش 

 331 ..................................................................... «ْلِإنس اِن....ٱ
 331 ....... «ُخْسر   َلِفى ن  ْلِإنس   ٱِإنَّ   ْلع ْصرِ ٱو  » یهیآ ینا: مع776پرسش 
است  یاز قائم را بکشد باالتراز فضل کس یکه دمشن ی: فضل کس777پرسش 

 333 ............................................................... شود.دیکه دررکابش شه
 333 ....«أَلْرضِ ٱَأن َتَقع  ع َلى  لس َّم آء  ٱو ُيْمِسُك » یهیآ ی: معنا777پرسش 
«ِإنَّ الَِّذين  ُيب اِيُعوَنك  ِإنَّم ا ُيب اِيُعون  اهلَل....» یهیآ ی: معنا777پرسش 

 ......................................................................................... 333



 
 333 ............... «ْلح ِميِ ٱ َلص ْوتُ  تِ ْلَأْصو   ٱِإنَّ َأنَكر  » یهیآ ی: معنا773پرسش 
 شیداپی از مشا) «....و َلَقْد ع ِلْمُتُم الن َّْشَأة  اْلُأوَلى  » یهیآ ی: معنا777پرسش 

 330 ................................................................. خنست آگاهيد....(
از من است و من  نیحس: »خدا امربیپ ثیحد ی: معنا775پرسش 

 335 .............................................................................. «نمیاز حس
 333 ................................... ت بر حممد و آل حممد.صلوا ی: معنا779پرسش 
 331 ........................... و آل او، و بر حممد و آل او. می: صلوات بر ابراه770پرسش 
 333 .................................................. روح القدس. ی: معنا777پرسش 
 یهنگام خواب در بدن باق یکیروح دو قسمت دارد، که  ای: آ776پرسش 

 333 .................................................... در آمسان؟ یگریاست و د
.و نه اصالح فقه دیاصالح عقا یبرا : حکمت فرستادن معصوم777پرسش 

 ......................................................................................... 333 
 . . 337نیاملؤمن ریبه ام یاهلل العظم تی: اختصاص داشنت نام آ777پرسش 

 


