
بسم اهلل الرحمن الرحیم



سرشناسه:علویحسینی،نیرهالسادات.
عنوان:آلاهللدرکتاباهلل،»فضایلومناقبچهاردهمعصومعلیهمالسالمدرقرآنکریم«جلدپنجم.

سورههاینورـروم.
مشخصاتظاهری:۸جلد.

شابک)دوره(97۸-600-366-116-5
شابک)جلدپنجم(97۸-600-366-121-9

وضعیتفهرستنویسی:براساسجلداول
یادداشت:عنواندیگر:فضایلومناقبچهاردهمعصومعلیهمالسالمدرقرآنکریم.

یادداشت:کتابنامه.
موضوع:تفاسیرشیعه-قرن14.

موضوع:چهاردهمعصومعلیهمالسالمدرقرآن.
موضوع:خانداننبوتدرقرآن.

موضوع:چهاردهمعصومعلیهمالسالم-فضایل-احادیث.
موضوع:چهاردهمعصومعلیهمالسالم-احادیث.
BP104/ردهبندیکنگره:۸5،1396ع9چ

ردهبندیدیویی:297/159
شمارهمدرک:4246159

آل اهلل در کتاب اهلل  )جلد پنجم(
مشخصاتظاهری:۸جلد

مولف:نیرهالساداتعلویحسینی
انتشارات:طوبایمحبت

تیراژ:500نسخه
چاپخانهونوبتچاپ:طه،اول1396

شابک)دوره(97۸-600-366-116-5
شابک)جلدپنجم(97۸-600-366-121-9

قیمت:220000تومان

پخش تهران: 66923234 - 021
نشانی:قم،بلوارسمیه،خیابانعباسآباد)شهیدین(،پالک112.

0912253496709126514329025-37۸32143025-37740066
مرکزتوزیعبینالمللیکتابوآثاراسالمیرسالتغدیر

www.tobaymohebat.ir
info@tobaymohebat.ir

www.islamicbookshop.net



بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
لو  ة و الّسالم َعلي سّيدنا و نبّينا  الحمدهلل رّب  العالمين، و الصَّ

محّمد»صّلي  اهلل  عليه وآله و سّلم«، و َعلي اهل بيته الّطّيبين الّطاهرين 
المعصومين »سالم  اهلل عليهم اجمعين«، سّيما بقّيةاهلل االعظم 

حّجة بن الحسن القائم المهدي »صلوات  اهلل و سالمه عليه«، و لعنة اهلل 
َعلي اعدائِهم اجمعين، من اآلن الي يوم الّدين.

آمين يا رّب العالمين





»فضائل و مناقب چهارده معصوم عليهم الّسالم در قرآن كريم«

جلد پنجم
سوره های نور، فرقان، شعرا، نمل، قصص، عنکبوت، روم

لقمان، احزاب، سبأ، فاطر، یس، صافات، ص، زمر، مؤمن، فصلت

تألیف :
نّیره الّسادات علوی حسینی

آل اهلل در کتاب اهلل

هنگام زیارت امام حسین علیهالّسالم در نیمه ماه رجب، و هنگام 
زیارت امام هادی علیهالّسالم عرض می کنیم:

الّسالم عليکم يا آل اهلل 
الّسالم عليک يا آل اهلل 
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» سوره نور «

آیه 26، سوره نور:
يِّباِت...«  يُِّبوَن لِلطَّ يِِّبيَن َوالطَّ يِّباُت لِلطَّ »الَْخَبيثاُت لِْلَخِبيثيَن َوالَْخِبيُثوَن لِْلَخِبيثاِت َوالطَّ

ترجمه: 
زنان.خبیث.و.ناپاک.از.آِن.مردان.خبیث.و.ناپاکند.و.مردان.خبیث.و.ناپاک.به.زنان.

خبیث.و.ناپاک.تعّلق.دارند.
همچنین،..زنان.طیّب.و.پاک.از.آِن.مردان.طیّب.و.پاکند.و.مردان.طیّب.و.پاک.به.زنان.

طیّب.و.پاک.تعّلق.دارند.1

منظور از خبیثین و خبیثات در این آیه شریفه چیست؟
منظور.از.خبیثین.و.خبیثات.در.این.آیه.شریفه.می.تواند.موارد.ذیل.باشد:

1..سخنان.زشت.و.ناروا.مانند.تهمت،.دروغ،..ناسزا.و.امثال.این.ها؛.
2..گناهان.و.َسیّئات؛

3..زنان.و.مردان.خبیث.و.ناپاک.و.آلوده.دامن؛

منظور از طیّبین و طیّبات در این آیه شریفه چیست؟
منظور.از.طیّبین.و.طیّبات.در.این.آیه.شریفه.می.تواند.موارد.ذیل.باشد:.

1.تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه450.
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1. سخنان.نیكو.و.خوب؛
2..کارهای.نیكو.و.پسندیده.یعنی.حسنات؛

3..زنان.و.مردان.طیّب.و.پاکدامن.
برخی.از.مفّسرین.اظهار.می.نمایند.که:

منظور.از.خبیثین.و.خبیثات.غیرمؤمنین.هستند.»زنان.و.مردان.غیرمؤمن«
و.منظور.از.طیّبین.و.طیّبات.مؤمنین.می.باشند.»زنان.و.مردان.م.ؤمن«.

بنابراین:
اَلَْخبيثاُت لِْلَخِبيثيَن َوالَْخِبيُثوَن لِْلَخِبيثاِت =.یعنی:.

1..سخنان.زشت.و.ناروا.»دروغ.گفتن،.تهمت.زدن.و....«.تعّلق.به.افراد.خبیث.و.
پلید.دارد.و.افراد.خبیث.و.پلید.متعّلق.به.سخنان.زشت.و.ناروا.هستند؛.

2..گناهان.و.َسیّئات.مربوط.به.افراد.خبیث.و.پلید.هستند.و.افراد.خبیث.و.پلید.
مربوط.به.گناهان.و.سیّئات؛.

3..زنان.خبیث.و.آلوده.دامن.از.آِن.مردان.خبیث.و.پلید.هستند.و.مردان.خبیث.و.
پلید.از.آِن.زنان.خبیث.و.آلوده.دامن؛

قابل.ذکر.است.که.هر.سه.مورد.فوق.االشاره.می.تواند.صحیح.باشد.لیكن.معنی.سّوم.
واضح.تر.و.روشن.تر.است.و.ظاهراً.منظور.آیه.شریفه.نیز.همین.معنا.می.باشد،.یعنی:

زنان.خبیث.از.آِن.مردان.خبیث.و.مردان.خبیث.از.آِن.زنان.خبیث.می.باشند.
يِّباِت.=.یعنی: يُِّبوَن لِلطَّ يِِّبيَن َوالطَّ يِّباُت لِلطَّ َوالطَّ

1..سخنان.نیكو.برای.افراد.پاک.و.طیّب.و.افراد.پاک.و.طیّب.برای.سخنان.نیكو.و.
طیّب.می.باشند؛

2..کارهای.نیكو.و.پسندیده.یعنی.حسنات.از.آِن.افراد.طیّب.و.پاک.است.و.افراد.
پاک.و.طیّب.از.آِن.کارهای.نیكو.و.پسندیده.»یعنی.حسنات«؛

3..زنان.پاک.و.پاکدامن.از.آِن.مردان.طیّب.و.پاک.می.باشند.و.مردان.طیّب.و.پاک.
از.آِن.زنان.پاک.و.پاکدامن؛

هر.سه.مورد.فوق.می.تواند.صحیح.باشد.لیكن.معنی.سّوم.واضح.تر.و.روشن.تر.
است.و.ظاهراً.منظور.آیه.شریفه.نیز.همین.معنا.است،..یعنی:



13 سوره نور

زنان.پاک.و.پاکدامن.از.آِن.مردان.طیّب.و.پاک.می.باشند.و.مردان.طیّب.و.پاک.از.
آِن.زنان.پاک.و.پاکدامن،.یا:.

زنان.مؤمن.برای.مردان.مؤمن.و.مردان.مؤمن.برای.زنان.مؤمن.
بنابراین:

خبیثات.و.خبیثون.اشاره.به.زنان.و.مردان.آلوده.دامن.است،
و.طیّبات.و.طیّبین.اشاره.به.زنان.و.مردان.پاکدامن.و.مؤمن.

اگر.آیه.شریفه.زنان.خبیث.و.آلوده.دامن.را.به.مردان.خبیث.و.مردان.خبیث.را.به.
زنان.خبیث.و.آلوده.دامن.اختصاص.داده،.

همچنین.زنان.و.مردان.پاک.و.طیّب.را.نیز.به.یكدیگر.اختصاص.داده.به.خاطر.
هم جنسی.و.هم.سنخ.بودن.آن.ها.می.باشد،.

و.به.عبارت.دیگر.هر.کس.سراغ.همفكر.و.همنوع.خود.می.رود،.پاکان.به.سوی.
پاکان.و.ناپاکان.به.سوی.ناپاکان.1

حدیث:
وقتی.معاویة.بن.ابی.سفیان.و.یارانش.به.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.
دشنام.و.ناسزا.گفتند.وجود.مقّدس.امام.مجتبی.علیه..الّسالم.این.آیه.شریفه.را.»آیه.26.

سوره.نور«.را.تالوت.نموده.و.به.معاویه.فرمود:
ای.معاویه:

به.خدا.قسم:.
اَلَْخِبيثاُت لِْلَخِبيِثيَن َوالَْخِبيُثوَن لِْلَخِبيثاِت تو.و.پیروان.تو.می.باشند،.

يِّباِت علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.و.شیعیان.آن.حضرت. يُِّبوَن لِلطَّ يِِّبيَن َوالطَّ يِّباُت لِلطَّ َوالطَّ
هستند،.یعنی:
ای.معاویه:.

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه121.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه143.

تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه451ـ453.
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به.خدا.قسم.مردان.خبیث.و.ناپاک.و.زنان.خبیث.و.آلوده.دامن.تو.و.پیروان.تو.
می.باشند،.

و.مردان.طیب.و.زنان.پاک.و.پاکدامن.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.و.
شیعیان.آن.حضرت.هستند.1

1.احتجاجطبرسی،جلددّوم،احتجاجاماممجتبیعلیهالّسالمدرمجلسمعاویه،صفحه40،حدیث150.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه257،حدیث75»حدیث7737«.

المیزان،جلدبیستونهم،صفحه157.

تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه601.
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آیه 35 سوره نور:
ُزجاَجٍة  في  الِْمْصباُح  ِمْصباٌح  ِفيها  َكِمْشکاٍة،  نُوِرِه  َمَثُل  َوااْلَْرِض،  َماَواِت  السَّ نُوُر  »اهللُ 
باَرَكٍة َزْيُتوِنٍة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة، َيکاُد َزْيُتها  يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ جاَجُة َكَانَّها َكْوَكٌب ُدرِّ الزُّ
ْمثاَل  ُيضيُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه ناٌر، نُوٌر َعلى نُوٌر، َيْهدي اهللُ لُِنوِرِه َمن َيشاُء َوَيْضِرُب اهللُ ااْلَ

لِلّناِس َواهللُ بُِکلِّ َشْيٍء َعِليٌم«.

ترجمه:
خداوند.متعال.نور.آسمان.ها.و.زمین.است،.

َمثَل.نور.خداوند.همانند.چراغدانی.است.که.در.آن.چراغی.پرفروغ.باشد،.
آن.چراغ.داخل.حبابی.»داخل.شیشه.ای«.قرار.گرفته.که.آن.حباب.»شیشه«.شّفاف.و.
درخشنده.است.مانند.یک.ستاره.فروزان.و.پرنور..این.چراغ.با.روغنی.افروخته.می.شود.

که.از.درخت.پربرکت.زیتون.گرفته.شده.که.نه.شرقی.است.و.نه.غربی.
روغن.این.چراغ.آنچنان.صاف.و.خالص.است.که.نزدیک.است.بدون.تماس.با.آتش.

شعله.ور.شود..
نوری.است.فوق.نور.»نوری.باالی.نوری«،

خداوند.هر.کس.را.که.بخواهد.به.نور.خود.هدایت.می.کند..
خداوند.برای.مردم.َمثَل.ها.می.زند.و.خداوند.به.هر.چیزی.دانا.است.1

شرح لغات و توضیحات:
ِمْشکاة.=.چراغدان،.محفظه.ای.که.چراغ.را.آن.جا.قرار.می.دهند.

در.گذشته،.داخل.اطاق.و.در.دیوار.اطاق.»دیواری.که.ُمشرف.به.حیاط.بود«.طاقچه.ای.

درست.می.کردند.»شبیه.به.پنجره«.و.در.آن.قسمت.از.طاقچه.که.به.طرف.حیاط.بود.

شیشه.می.گذاشتند.»بین.اطاق.و.حیاط«.تا.وقتی.چراغ.را.روشن.کرده.و.روی.طاقچه.

گذاشتند.هم.داخل.اطاق.روشن.شود.و.هم.داخل.حیاط،.و.ضمناً.باد.و.طوفان.نیز.نتواند.
چراغ.را.خاموش.کند.

1.تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه502ـ503.
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ِمْصباح.=.چراغ؛
ِزجاَجه.=.شیشه،.مقصود.حبابی.است.شیشه.ای.که.روی.چراغ.می.گذاشتند.تا.باد.آن.

را.خاموش.نكند،.و.ضمناً.نور.چراغ.نیز.بیش.تر.شود؛
َكْوَكْب.=.ستاره،.ستاره.پرنور؛

.=.ستاره.درخشان،.ستاره.پرنور؛ یٌّ َكْوَكٌب.ُدرِّ
ُيوَقُد.=.برافروخته.می.شود،.روشن.می.شود،.فروغ.می.گیرد.»ایقاد.به.معنی.روشن.

کردن.چراغ.یا.آتش.است«؛
َضْوء،.ِضياء=.روشنی،.نور؛

َزْيْت.=.روغن،.روغنی.که.از.زیتون.می.گیرند.1
ماواِت َو ااْلَْرِض.=.خداوند.متعال.نور.آسمان.ها.و.زمین.است. اهللُ نُوُر السَّ

خصوصیّات و ویژگی های نور:
1..لطیف.ترین.و.زیباترین.عنصر.در.جهان.ماده.است.و.سرچشمه.همه.زیبایی.ها.
است،.و.اهمیّت.و.زیبایی.نور.و.روشنایی.زمانی.مشّخص.می.شود.که.با.نقطه.مقابلش.

یعنی.ظلمت.و.تاریكی.مقایسه.شود..

2..سرعت.نور.از.سرعت.همه.اجسام.بیش.تر.است.یعنی.در.هر.ثانیه.سیصد.هزار.
کیلومتر.را.طی.می.کند.

3..همه.چیز.به.وسیله.نور.دیده.می.شود،.یعنی.اگر.نور.نباشد.هیچ.جسم.و.هیچ.

شیئی.را.نمی.توانیم.ببینیم،.پس.نور.باعث.می.شود.تا.اشیاء.و.اجسام.ظاهر.شوند.و.دیده.
شوند.و.به.همین.عّلت:.

نور.ُمظهِر.است.»یعنی.ظاهرکننده«..اما.خودش.ظاهر.است.و.دیده.می.شود.و.ما.

برای.دیدن.نور.احتیاج.به.چیزی.نداریم.که.نور.را.به.ما.نشان.دهد.و.ظاهر.کند.تا.

1.المیزان،جلدبیستونهم،صفحه175ـ176.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه509ـ510.

مفرداتراغب.
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ما.او.را.ببینیم.
پس،.نور:

الف(.خودش.ظاهر.است.»واضح.است،.آشكار.است«.و.هر.چشم.سالمی.می.تواند.
آن.را.ببیند.و.برای.دیدن.نور.چشم.سالم.نیاز.به.هیچ.چیز.ندارد.

ب(.نور،.ُمظهِر.است،.یعنی.ظاهرکننده.اشیاء.و.اجسام،.پس.اگر.نور.نباشد.با.اینكه.

اجسام.و.اشیاء.وجود.دارند.و.هستند.و.چشم.ما.نیز.کاماًل.سالم.می.باشد.لیكن.قادر.به.
دیدن.اشیاء.نخواهیم.بود.

پس.نور.عبارت.از.چیزی.است.که.ظاهر.بالّذات.است.و.ُمظهِر.غیر.»ُمظهِر.اجسام.
قابل.دیدن«

4..منشأ.گرما.و.حرارت.است.

و. می.روند،. بین. از. گیاهان. و. اکثر.جانوران. نور. بدون. و. است. عامل.حیات. ..5
خصوصیّات.دیگری.که.این.جا.مجال.پرداختن.به.آن.نیست.

بنابراین،.با.این.ویژگی.هایی.که.برای.نور.عنوان.شد.اگر.بخواهیم.برای.ذات.پاک.

خداوند.متعال.از.بین.این.همه.عناصر.ماّدی.تشبیهی.بیاوریم.و.تمثیلی.بزنیم.»با.علم.

به.اینكه.خداوند.متعال.شبیه.به.هیچ.چیزی.نیست.و.خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.

فرموده: لَْيَس َكِمْثِلِه َشْىٌء«..آیا.غیر.از.واژه.و.کلمه.نور.می.توانیم.از.کلمه.دیگری.استفاده.

کنیم،.ضمناً.اگر.نور.را.به.معنی.وسیع.آن.در.نظر.بگیریم.یعنی.هر.چیز.که.ذاتش.ظاهر.

و.آشكار.باشد.و.ظاهرکننده.غیر.»ظاهر.بالّذات.و.ُمظهر.غیر«،.در.این.صورت.به.کار.

بردن.کلمه.نور.در.ذات.پاک.خداوند.متعال.جنبه.تشبیه.نیز.نخواهد.داشت.چرا.که.

در.عالم.خلقت.و.عالم.هستی.از.خداوند.متعال.آشكارتر.نیست.و.تمام.آنچه.غیر.او.
است.از.برکت.وجود.او.آشكار.و.ظاهر.می.باشد.

این.قسمت.از.آیه.شریفه.ممكن.است.معانی.ذیل.را.نیز.شامل.شود.
خداوند.متعال.نور.آسمان.ها.و.زمین.می.باشد.یعنی:

الف( خداوند.متعال.خالق.نور.است.و.آسمان.ها.و.زمین.را.به.وسیله.خورشید.و.ماه.
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و.ستارگان.روشن.می.کند.

ب(.خداوند.متعال.زینت.بخش.آسمان.ها.است.با.مالئكه.و.فرشتگان،.
و.زینت.بخش.زمین.است.با.انبیاء.و.اوصیاء.آن.ها.»یعنی.آسمان.ها.را.با.مالئكه.و.زمین.

را.با.انبیاء.و.اوصیاء.آن.ها.زینت.داده.است«.
قابل.ذکر.است.که.در.قرآن.کریم.و.احادیث.و.روایات.از.چند.چیز.به.عنوان.نور.یاد.

شده.است.که.به.تعدادی.از.آن.ها.اشاره.می.شود.
1..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سلم:

ِنيًرا،.یعنی.ما.تو.را.»خطاب. در.آیه.46.سوره.احزاب.آمده:.َوَداِعًيا ِإلَى اهللِ بِِإْذِنِه َوِسراًجا مُّ

به.پیامبر.اکرم«.به.اذن.و.فرمان.خدا.دعوت.کننده.مردم.به.سوی.خدا.قرار.دادیم.و.
چراغی.نوربخش.و.نوردهنده.

2..ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.اهل.بیت.پیامبر.اکرم:
آیه.174.سوره.نساء،.آیه.122.سوره.انعام،.آیه.157.سوره.اعراف.و.آیه.8.سوره.تغابن.
که.تأویل.این.آیات.شریفه.در.رابطه.با.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
و.والیت.آن.بزرگواران.می.باشد،.همچنین.در.زیارت.جامعه.کبیره.آمده.که: َخَلَقُکُم اهللُ 

اَْنواراً... اَْنُتْم نُوُر ااْلَْخياِر.

3..قرآن.کریم:.
آیات.متعددی.در.این.خصوص.است.از.جمله.آیه.15.سوره.مائده.

4..ایمان:.
آیات.مختلفی.در.این.رابطه.است.از.جمله.آیه.257.سوره.بقره.

5. هدایت.الهی:.
آیه.122.سوره.انعام،.که.ظاهر.آیه.شریفه.در.رابطه.با.هدایت.الهی.است.لیكن.تأویل.

کلمه.نور.در.این.آیه.شریفه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.هستند.
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6 ..دین.اسالم:.
آیه.32.سوره.توبه،.که.ظاهر.آیه.شریفه.در.رابطه.با.دین.اسالم.است.لیكن.تأویل.آن.

در.خصوص.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.می.باشد.
ماواِت َو ااْلَْرِض می.تواند.معانی.ذیل.را. با.توجه.به.این.توضیحات، اهللُ نُوُر السَّ

داشته.باشد.
1..خداوند.متعال.نور.آسمان.ها.و.زمین.است،.یعنی:.

و. هادی. و. می.باشد. خلقت. و. هستی. همه. پدیدآورنده. و. خالق. متعال. خداوند.
هدایت.کننده.آن.ها.به.سمتی.است.که.به.مصلحت.و.صالح.آن.ها.می.باشد.

2..خداوند.متعال.نور.آسمان.ها.و.زمین.است،.یعنی:
با.نور.خورشید.و.ماه.و.ستارگان،.آسمان.ها.و.زمین.را.روشن.می.کند.

3..خداوند.متعال.نور.آسمان.ها.و.زمین.است،..یعنی:
با.مالئكه.آسمان.ها.را.زینت.می.بخشد.و.با.پیامبران.و.اوصیاء.آن.ها.را.زینت.می.دهد.

.4..خداوند.متعال.نور.آسمان.ها.و.زمین.می.باشد.چرا.که.خداوند.متعال.ظاهر.

بالّذات.است.و.مظهر.غیر،.و.نور.نیز.اگر.به.معنی.وسیع.کلمه.در.نظر.گرفته.شود.همین.

مقصود.را.می.رساند،.یعنی.هر.چیزی.که.ذاتش.ظاهر.و.آشكار.باشد.و.ظاهرکننده.غیر،.
بنابراین:

خداوند.سبحان.نوری.است.که.به.وسیله.او.آسمان.ها.و.زمین.و.همه.مخلوقات.
ظهور.یافته.اند.

چون.خداوند.متعال.ظاهر.بالّذات.است.و.مُظهر.غیر.»به.همین.لحاظ.همه.مخلوقات.

به.وسیله.خداوند.متعال.ایجاد.می.شوند.و.ظهور.می.یابند«.لذا.به.این.اعتبار.خداوند.

متعال.را.نور.می.دانیم،.نه.اینكه.خداوند.متعال.نعوذباهلل.از.جنس.و.سنخ.نوری.است.

که.ما.آن.را.می.شناسیم.و.در.علم.فیزیک.از.آن.صحبت.می.شود.که.از.فوتون.تشكیل.

شده.و.تئوری.های.مختلفی.نیز.درباره.نور.ارائه.شده.از.قبیل.تئوری.ذّره.ای.بودن.نور.یا.
موجی.بودن.و.یا.سایر.خواّص.نور.
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پس،.خداوند.متعال.نور.است.به.این.اعتبار.که.ظاهر.بالّذات.است.و.ُمظهر.غیر.
قابل.ذکر.است.که.در.آیات.فراوانی.آمده.که.خداوند.متعال.آفریننده.و.خالق.آسمان.ها.

و.زمین.و..آنچه.که.بین.آن.ها.است.
از.جمله.در.آیه.اّول.و.دّوم.سوره.انعام.و.آیه.دّوم.و.سّوم.سوره.ملک.آمده.که.خداوند.
متعال.خالق.آسمان.ها،.زمین،.انسان،.نور،.ظلمات،.حیات.و.موت.می.باشد.»و.در.یک.

کالم.خالق.همه.مخلوقات«.
در.دعای.جوشن.کبیر.و.در.بند.چهل.و.هفتم.این.دعا.که.مجموعه.ای.از.صفات.

خداوند.متعال.مطرح.شده.آمده.است.که:
َر الُنّوِر، يا نُوَر ُكِلّ نُوٍر يا نُوراً  َر النُّوِر، يا خالَِق النُّوِر، يا ُمَدبَِّر الُنّوِر، يا ُمَقِدّ يا نُوَر النُّوِر، يا ُمَنِوّ

َقْبَل ُكِلّ نُوٍر، يا نُوراً بَْعَد ُكِلّ نُوٍر، يا نُوراً َفْوَق ُكِلّ نُوٍر، َيا نُوراً لَْيَس َكِمْثِلِه نُوٌر، یعنی:
ای.نور.نورها،.ای.روشنی.بخش.نور،..ای.خالق.و.آفریننده.نور،.ای.تدبیرکننده.نور،.
ای.تقدیرکننده.نور،.ای.نور.همه.نورها،.ای.نور.قبل.از.هر.نور،.ای.نور.بعد.از.هر.نور،.

ای.نوری.که.برتر.و.باالتر.از.هر.نوری،.ای.نوری.که.همانندش.نوری.نیست.
به.این.ترتیب.مالحظه.می.شود.که.همه.انوار.هستی.و.خلقت.از.نور.خداوند.متعال.

مایه.می.گیرد.و.به.نور.ذات.پاک.خداوند.متعال.منتهی.می.گردد..
قابل.ذکر.است.که.دعای.جوشن.کبیر.را.حضرت.جبرئیل.علیه..الّسالم.از.جانب.

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آوردند.1
در.ادامه.آیه.شریفه.برای.اینكه.این.نور.خداوند.و.این.نور.الهی.به.خوبی.تبیین.شود.
و.مردم.بتوانند.به.خوبی.آن.را.درک.کنند.خداوند.متعال.مثال.می.زند.تا.موضوع.به.فهم.

و.درک.مردم.نزدیک.شود،
َمَثُل نُوِرِه َكِمْشکاٍة، ِفيها ِمْصباٌح =.َمثَل.نور.خداوند.متعال.همانند.چراغدانی.است.که.

داخل.آن.چراغی.قرار.گرفته.است..
خداوند.متعال.این.مثال.را.برای.توضیح.و.تبیین.نور.خودش.می...زند..

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه138.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه176.

تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه504تا508.
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مقصود از نور خدا چیست »مقصود از َمثَُل نُِورِه چیست«؟
اقوال.مختلفی.در.این.باب.عنوان.شده.که.ممكن.است.همه.آن.ها.صحیح.باشد.

1..مقصود.از.نور.خدا.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.
می.باشند،.یعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.

در.این.خصوص.روایات.و.احادیثی.نیز.از.ناحیه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.
شده.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

2..مقصود.از.نور.خدا.قرآن.کریم.است.که.دل.ها.و.قلوب.مؤمنین.را.نورانی.می.کند.
3..منظور.از.نور.خدا.نور.هدایتی.است.که.خداوند.متعال.در.دل.مؤمنین.برافروخته.

است.
4..مقصود.از.نور.خدا.حقیقت.ایمان.است.که.خداوند.متعال.آن.را.به.مؤمنین.

اختصاص.داده.است.
5..مقصود.از.نور.خدا.روح.تقوا.و.اطاعت.است.که.خداوند.متعال.به.مؤمنین.اعطا.

فرموده.است.
6 ..مقصود.از.نور.خدا.آیات.و.نشانه.های.وجود.خداوند.متعال.و.یگانگی.خدا.و.

عدل.خداوند.متعال.است.که.از.شّدت.ظهور.مانند.نور.است.
مصادیق.مختلفی.برای.نور.خدا.ذکر.شد.لیكن.روح.همه.آن.ها.در.واقع.یک.چیز.
می.باشد.و.آن.نور.ایمان.و.نور.هدایت.است.که.خداوند.متعال.آن.را.فقط.به.مؤمنین.
اختصاص.داده.و.در.دل.آن.ها.قرار.داده.تا.در.راه.سیر.به.سوی.خدا.و.رفتن.به.طرف.

خداوند.متعال.از.آن.نور.الهی.بهره.ببرند.
این.نور.ایمان.و.هدایت.که.به.مؤمنین.اختصاص.یافته.دارای.همان.چهار.عاملی.
است.که.خداوند.متعال.در.آیه.شریفه.مثال.زده.است.که.در.ادامه.بحث.به.آن.اشاره.

خواهد.شد.
تا.این.جا.معنی.آیه.شریفه.این.شد.که.خداوند.متعال.نور.خودش.را.»همان.نور.
ایمان.و.هدایت.که.به.مؤمنین.اختصاص.یافته«..به.مشكاة.و.چراغدانی.تشبیه.فرموده.

که.داخل.آن.مصباح.قرار.گرفته.است.»یعنی.چراغی.پرفروغ«..
ادامه.آیه.شریفه.می.فرماید:
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اَلِْمْصباُح فى ُزجاَجٍة =.یعنی.این.چراغ.پرفروغ.داخل.شیشه.قرار.گرفته.است..
سابق.بر.این.روی.چراغ.شیشه.می.گذاشتند.تا.هم.چراغ.پرنورتر.شود.و.هم.اینكه.باد.

و.طوفان.چراغ.را.خاموش.نكند.
ٌی =.یعنی.این.شیشه.ای.که.روی.چراغ.قرار.گرفته.مانند.ستاره. جاَجٍة َكَانَّها َكْوَكٌب ُدرِّ اَلزُّ

فروزان.و.پرنور.می.باشد.
تشبیه.زجاجه.»شیشه«.به.ستاره.درخشان.و.پرنور.به.خاطر.شّدت.نور.چراغ.می.باشد.
و.این.شّدت.نور.چراغ.باعث.می.شود.تا.این.شیشه.مانند.ستاره.درخشان.و.پرنور.

بدرخشد.
ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمباَرَكٍة َزْيُتونٍَة ال َشْرِقيٍَّة َو ال َغْربِيٍَّة =.این.چراغ.با.روغنی.افروخته.

می.شود.که.از.درخت.پربرکت.زیتون.گرفته.شده.که.نه.شرقی.است.و.نه.غربی.
یعنی.این.مصباح.»چراغ«.که.روشن.است.ماده.سوختی.خود.را.از.درخت.زیتون.

گرفته.که.این.درخت.زیتون.نه.شرقی.است.نه.غربی،.یعنی:.
این.درخت.نه.در.طرف.شرق.باغ.و.در.پناه.دیوار.واقع.شده.و.نه.در.غرب.باغ.
و.در.پناه.دیوار،.بلكه.در.وسط.و.در.جایی.واقع.شده.که.تمام.جوانب.آن.به.طور.

یكسان.در.معرض.تابش.خورشید.قرار.گرفته.و.میوه.آن.کاماًل.می.َرَسد.
يکاُد َزْيُتها ُيضىُء َو لَْولَْم َتْمَسْسُه ناٌر.=.روغن.این.چراغ.آنچنان.صاف.و.خالص.است.

که.گوئی.بدون.تماس.با.آتش.می.خواهد.شعله.ور.شود.
نُوٌر َعلى نُوٍر.=.نوری.است.باالی.نور.دیگر.

این.جمله.به.نور.زجاجه.»شیشه«.بازمی.گردد.و.معنایش.این.است.که:
نور.زجاجه.»شیشه«.نوری.است.عظیم.که.باالی.نور.عظیم.دیگری.قرار.گرفته.

است.
مراد.از.بودن.نور.باالی.نور.دیگر.دو.چندان.بودن.نور.و.شّدت.نور.می.باشد.نه.تعّدد.

آن.
نور.مربوط.به.مصباح.»چراغ«.است.و.زجاجه.»شیشه«.آن.نور.را.تشدید.می.کند.و.

این.است.معنی.نوری.باالی.نور.دیگر.
در.حقیقت.یک.نور.بیش.تر.وجود.ندارد.و.آن.هم.نور.چراغ.است.که.شیشه.چراغ.
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آن.را.تشدید.می.کند.و.این.شیشه.خودش.مثل.ستاره.فروزان.و.پرنور.دیده.می.شود،.
لیكن.نور.شیشه.از.چراغ.می.باشد.که.نور.چراغ.را.دو.چندان.می.کند..

لُِنوِرِه َمْن َيشاُء =.خداوند.هر.کس.را.که.بخواهد.به.نور.خود.هدایت. َيْهِدی اهللُ 
می.کند.

َمثَل.ها.می.زند.تا.از. لِلّناِس.=.خداوند.متعال.مثال.می.آورد.و. ااْلَْمثاَل  َو َيْضِرُب اهللُ 

آسان.ترین.راه.حقایق.را.به.مردم.نشان.دهد.تا.عالم.و.عامی.و.باسواد.و.بی.سواد.آن.را.

بفهمند،..و.در.واقع.این.َمثَل.زدن.ها.برای.این.است.که.همه.مردم.به.سهولت.مطلب.را.
درک.کنند.

َو اهللُ بُِکلِّ َشْىٍء َعليٌم =.خداوند.متعال.به.همه.چیزها.آگاه.است.
قابل.ذکر.است.که.این.نور.ایمان.و.نور.هدایت.که.در.دل.و.قلب.مؤمنین.است.و.
خداوند.متعال.آن.را.به.مؤمنین.اختصاص.داده.دارای.همان.چهار.عاملی.است.که.در.

آن.مصباح.»چراغ«.موجود.است..»البته.تشبیه.است«،.یعنی:.
1..مشكاة،.سینه.مؤمن.است.
2. زجاجه،.قلب.مؤمن.است.

3..مصباح،.شعله.های.ایمان.است.که.در.دل.و.قلب.مؤمن.دیده.می.شود..
4..شجره.مبارکه.زیتونه،.همان.وحی.الهی.است.که.ایمان.مؤمنین.به.وسیله.آن.

شعله.ور.و.پربار.می.گردد.
ایمان.و.نور.هدایت.همان.نور.خدا.است،.و.این.نور.خدا.همان. بنابراین.نور.
نوری.است.که.از.یک.طرف.آسمان.ها.و.زمین.و.همه.هستی.را.نورانی.نموده.و.از.
طرف.دیگر.در.دل.و.قلب.مؤمنین.جای.گرفته.و.همه.وجود.مؤمنین.را.نورانی.نموده.

است.
مؤمنین.آیات.و.نشانه.های.خداوند.متعال.را.با.عقل.و.علم.خویش.می.یابند.و.در.آن.ها.
تدبّر.می.کنند.و.آن.ها.را.با.نور.ایمان.و.هدایت.که.خداوند.متعال.در.دل.و.قلبشان.قرار.
داده.ممزوج.و.مخلوط.می.کنند.که.نتیجه.آن.افزایش.ایمان.و.معرفت.آن.ها.می.شود.و.

این.قضیه.مصداق.نُوٌر َعلى نُورٍ.می.باشد.
اینكه.این.مصباح.الهدی.»مصباح.و.چراغ.هدایت«.در.چه.مكان.ها.و.منازلی.استقرار.



آل اهلل در کتاب اهلل 24

دارند.و.دیده.می.شوند.در.آیه.بعد.آمده.است.1

حدیث:
ماَواِت َوااْلَْرِض.ـ.آیه.35. 1..امام.باقر.علیه..الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اهللُ نُوُر السَّ

سوره.نور«.فرمودند:
مِشکاة،.نور.علم.است.که.در.سینه.پیامبر.اکرم.است،.

زجاجه.سینه.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.است.که.علم.پیامبر.اکرم.به.
سینه.ایشان.منتقل.شده.است،.

َيکاُد َزْيُتها ُيِضيُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه ناٌر یعنی.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.و.عالمان.آل.محّمد.

علیهم.الّسالم.یعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.به.علم.خود.سخن.می.گویند.قبل.از.
آنكه.از.آن.بزرگواران.سؤال.شود،.

نُوٌر َعلى نُوٍر.یعنی.امامی.از.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.که.بعد.از.امامی.می.آید.»یعنی.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.که.یكی.بعد.از.دیگری.به.امامت.می.رسند«.

این.بزرگواران.حّجت.های.خداوند.متعال.هستند.و.خداوند.متعال.آن.ها.را.خلیفه.و.
جانشین.و.حّجت.خویش.در.روی.زمین.قرار.داده.است.

این.حدیث.را.عیسی.بن.راشد.از.امام.باقر.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.2

ماَواِت َوااْلَْرِض... ـ آیه. 2..امام.صادق.علیه..الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اهللُ نُوُر السَّ
35،.سوره.نور«.فرمودند:

ِمشکاة.وجود.نازنین.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.است.

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه140-139.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه178تا180.

تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه512،510،509.
2.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه141.

تفسیربرهان،جلدششم،صفحه573،حدیث5.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه204.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه291،حدیث174»حدیث7836«.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه519.
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ِمصباح.امام.حسن.مجتبی.سالم.اهلل.علیه.است.
ُزجاَجه.امام.حسین.سالم.اهلل.علیه.می.باشد.

.»ستاره.پرنور.و.فروغ«.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.است.در.میان.بانوان. َكوَكب ُدِریٌّ
و.زنان.عالم.

نُوٌر َعلى نُوٍر.یعنی.امام.معصومی.که.پس.از.امام.معصوم.دیگری.می.آید.
َيْهِدي اهللُ لُِنوِرِه َمن َيشاُء یعنی.خداوند.متعال.هر.کس.را.که.بخواهد.به.سوی.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.هدایت.و.راهنمایی.می.کند..
این.حدیث.را.صالح.بن.سهل.همدانی.از.امام.صادق.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
روایات.و.احادیث.فراوانی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.که.این.آیه.
شریفه.را.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.تطبیق.

فرموده.اند.
همانطور.که.قباًل.نیز.عرض.شده.تطبیق.آیات.شریفه.قرآن.کریم.به.یكی.از.چهارده.
معصوم.علیهم.الّسالم.و.یا.به.همه.آن.ذوات.مقّدسه.تأویل.آیات.شریفه.قرآن.کریم.
می.باشد.که.از.لسان.مبارک.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.و.اشاره.به.بطن.
قرآن.کریم.و.معنی.باطنی.آیات.شریفه.قرآن.کریم.دارد.نه.تفسیر.آیات.شریفه.قرآن.
کریم.و.معنی.ظاهری.آیات.شریفه،.لذا.مالحظه.می.فرمائید.که.مشكاة.در.یک.روایت.
به.قلب.و.سینه.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.تطبیق.شده.و.در.
روایت.دیگر.به.وجود.نورانی.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها، .و.یا.در.یک.روایت.زجاجه.
به.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.تطبیق.شده.و.در.روایت.و.

حدیث.دیگر.به.وجود.مبارک.امام.مجتبی.و.سیّدالشهدا.سالم.اهلل.علیهما.

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه278،حدیث5»حدیث513«.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه578،574،570،حدیث2و8و13.

المیزان،جلدبیستونهم،صفحه205.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه289،حدیث169»حدیث7831«.

تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه520.
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این. نیست.و. بین.روایات. از.تضاد. احادیث.حاکی. بنابراین.اختالف.روایات.و.

روایات.و.احادیث.هیچگونه.مغایرتی.با.یكدیگر.ندارند.چرا.که.آیات.شریفه.قرآن.کریم.

مفاهیم.وسیعی.دارند.و.بطونی، .لذا.هر.روایت.یكی.از.مصادیق.بارز.آیات.شریفه.را.بیان.
نموده.و.معنی.باطنی.آن.را.روشن.می.کند.1

ماَواِت َوااْلَْرِض....ـ.آیه. 3..امام.صادق.علیه..الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اهللُ نُوُر السَّ
35.سوره.نور«.فرمودند:

این.آیه.شریفه.َمثَلی.است.که.خداوند.متعال.برای.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.زده.است..

به.درستی.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.و.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.از.آیات.خداوند.متعال.می.باشند،.آیاتی.که.مردم.به.وسیله.آن.ها.
به.سوی.توحید.و.به.سوی.خداوند.متعال.راه.می.یابند.و.هدایت.می.شوند.2

ماَواِت َوااْلَْرِض....ـ.آیه. 4..امام.صادق.علیه..الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اهللُ نُوُر السَّ
35،.سوره.نور«.فرمودند:

مشکاة.قلب.و.دل.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد،.
مصباح.نور.علم.و.هدایت.است.

زجاجه.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.است.که.بعد.از.رحلت.
پیامبر.اکرم.مصباح.علم.و.هدایت.در.قلب.و.دل.آن.حضرت.قرار.گرفت.

این.حدیث.را.جابر.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.3

1.المیزان،جلدبیستونهم،صفحه204.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه520.

2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه573،حدیث7.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه289،حدیث172»حدیث7834«.

المیزان،جلدبیستونهم،صفحه203ـ204.
3.المیزان،جلدبیستونهم،صفحه204.
تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه616.

تفسیربرهان،جلدششم،صفحه571،حدیث3.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه293،حدیث177»حدیث7839«.

تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه519.
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ماَواِت  نُوُر السَّ امام.رضا.علیه..الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اهللُ  5..وجود.مقّدس.
.آیه.35.سوره.نور«.فرمودند: َوااْلَْرِض...ـ 

ما.مشکاة.هستیم.و.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.مصباح.است،.
و.منظور.از.َيْهِدی اهللُ لُِنوِرِه َمْن َيشاُء.یعنی:

خداوند.متعال.هر.کس.را.که.بخواهد.به.سوی.ما.و.به.والیت.ما..هدایت.می.فرماید.1

ماَواِت َوااْلَْرِض َمَثُل نُوِرِه  6 ..امام.صادق.علیه..الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اهللُ نُوُر السَّ
.آیه.35.سوره.نور«.فرمودند: َكِمْشکاٍة ...ـ.

منظور.از.نور.خدا.»َمَثُل نُوِرِه«.در.این.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد،.

ِمشکاة.سینه.مبارک.پیامبر.اکرم.است،.
ِفيها ِمْصباٌح یعنی.نور.علم.و.نبوت،.

الِْمْصَباُح في ُزَجاَجٍة یعنی.علم.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد،.که.به.
قلب.مبارک.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.سرازیر.شده.است،..

.یعنی.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.علیه..الّسالم،. يٌّ جاَجُة َكَانَّها َكْوَكٌب ُدرِّ اَلزُّ
َيکاُد َزْيُتها ُيضىُء..یعنی.علمی.که.از.دهان.مبارک.آل.محمد.علیهم.الّسالم.و.اهل.بیت.

آن.حضرت.خارج.می.شود،.
و نُوٌر َعلى نُور.یعنی.امام.معصومی.که.بعد.از.هر.امام.معصومی.به.امامت.می.رسد.

این.حدیث.را.فضیل.بن.یسار.از.امام.صادق.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.2

ماَواِت  السَّ نُوُر  »اهللُ  آیه.شریفه. این. درباره. علیه..الّسالم. باقر. امام. مقّدس. 7..وجود.
.آیه.35.سوره.نور«.فرمودند: َوااْلَْرِض، َمَثُل نُوِرِه َكِمْشکاٍة...ـ.

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه579،حدیث15.
مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه141.

2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه572،حدیث4.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه291،حدیث173»حدیث7835«.

تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه615ـ616.
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مقصود.از.مشکاة.در.این.آیه.شریفه.سینه.مبارک.پیامبر.اکرم.می.باشد.که.داخل.

آن.مصباح.»چراغ«.قرار.گرفته.است،..و.آن.مصباح.نیز.مصباح.علم.است.که.داخل.

زجاجه.ای.»شیشه.ای«.واقع.شده،.و.آن.زجاجه.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.
علیه..الّسالم.است.که.علم.و.دانش.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نزد.او.است.

این.حدیث.را.جابر.بن.یزید.از.امام.باقر.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.1

8..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه..الّسالم.در.پاسخ.به.نامه.عبداهلل.بن.جندب.که.از.آن.
ماواِت َوااْلَْرِض، َمَثُل نُوِرِه َكِمْشکاٍة فيها  حضرت.در.رابطه.با.این.آیه.شریفه.»اهللُ نُوُر السَّ

.آیه.35.سوره.نور«.سؤال.کرده.بود.فرمودند: ُمْصباٌح...ـ 
بدان.و.آگاه.باش.که:

وجود.مبارک.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.امین.خداوند.متعال.در.

میان.مخلوقش.بود.و.هنگامی.که.آن.حضرت.رحلت.فرمود.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.
وارث.آن.حضرت.شدیم،.بنابراین:

ما.امینان.خداوند.متعال.در.روی.زمین.هستیم.و.به.هر.کس.که.نگاه.کنیم.حقیقت.
ایمان.و.نفاق.او.را.درمی.یابیم.

در.ادامه.فرمایش.آن.حضرت.آمده.است.که:
نام.شیعیان.ما.و.نام.پدر.آن.ها.نوشته.شده.است.»یعنی.ما.اسم.شیعیان.خودمان.و.نام.

پدر.آن.ها.را.می.شناسیم«،.
و.تا.روز.قیامت.غیر.از.ما.و.شیعیان.ما.کسی.مسلمان.واقعی.نیست.

ما.از.نور.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نور.می.گیریم.و.آن.حضرت.نیز.از.نور.خدا.نور.
می.گیرند.و.شیعیان.ما.نیز.از.نور.ما.نور.می.گیرند.

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه..الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.»در.مكتوب.آن.حضرت.
به.عبداهلل.بن.جندب«.فرمودند:

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه573،حدیث6.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه578،حدیث14.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه293،حدیث175»حدیث7837«.
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هر.کس.از.ما.جدا.شود.»امامت.ما.را.نپذیرد«.هالک.می.شود،.
و.هر.کس.از.ما.پیروی.کند.نجات.می.یابد،.

هر.کس.از.ما.جدا.شود.و.ما.را.انكار.نماید.کافر.است،.
و.هر.کس.والیت.ما.را.بپذیرد.و.از.ما.پیروی.نماید.مؤمن.می.باشد.

هیچ.کافری.ما.را.دوست.نمی.دارد،.و.هیچ.مؤمنی.ما.را.دشمن.نمی.دارد،.
بنابراین:

هر.کس.با.دوستی.و.محبت.ما.از.دنیا.برود.خداوند.متعال.او.را.با.ما.مبعوث.می.کند،.
و.هر.کس.که.از.ما.نباشد.»شیعه.و.پیرو.ما.نباشد«.از.دین.اسالم.بهره.ای.نبرده.است.

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
َمثَل.ما.در.قرآن.کریم.چنین.است.و.آنگاه.آن.حضرت.به.آیه.35.سوره.نور.اشاره.

نموده.و.فرمودند:
ماَواِت َوااْلَْرِض، َمَثُل نُوِرِه َكِمْشکاٍة، ِفيها  مقصود.از.مشکاة.در.این.آیه.شریفه.»اهللُ نُوُر السَّ

.آیه.35.سوره.نور«.ما.هستیم،. ِمْصباٌح الِْمْصباُح في ُزجاَجٍة...ـ.
مقصود.از.مصباح.در.این.آیه.شریفه.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.است،..

مقصود از.نُوٌر َعَلى نُوٌر.در.این.آیه.شریفه.امامی.است.که.پس.از.هر.امامی.به.امامت.
می.رسد،.

مقصود.از.نور.در.این.قسمت.از.آیه.شریفه.»َيْهِدي اهللُ لُِنوِرِه َمن َيشاُءـ  آیه.35.سوره.
نور«.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.می.باشد،.

خداوند.متعال.هر.کس.را.که.دوست.داشته.باشد.به.والیت.ما.هدایت.و.راهنمایی.

می.فرماید،.و.خداوند.متعال.بر.خود.واجب.دانسته.که.محبّین.و.دوستان.ما.را.با.چهره.ای.
نورانی.مبعوث.کند.»برانگیزد«،.

و.محبّین.پرهیزکار.ما.را.با.شهدا.و.صدیقین.و.صالحین.محشور.بفرماید.1

1.تفسیرقمی،جلدسّوم،صفحه322ـ323.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه575،حدیث10.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه295،حدیث180»حدیث7842«.
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9..علّی.بن.جعفر.می.گوید:
از.وجود.مقّدس.ابوالحسن.»امام.کاظم.یا.امام.رضا.علیهماالّسالم«.درباره.این.آیه.
.آیه.35.سوره.نور«.سؤال.کردم.و.آن.حضرت.در. ماواِت َوااْلَْرِض...ـ  شریفه.»اهللُ نُوُر السَّ

پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:
مقصود.از.مشکاة.در.این.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.است،..

مقصود.از.مصباح.در.این.آیه.شریفه.امام.حسن.و.امام.حسین.علیهماالّسالم.می.باشند،.
مقصود.از.زجاجه.در.این.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.می.باشد.

که.در.میان.بانوان.جهان.مانند.ستاره.ای.درخشان.هستند،.
مقصود.از نُوٌر َعلى نُوٍر در.این.آیه.شریفه.امامی.است.که.پس.از.امامی.دیگر.به.امامت.

می.رسد،.
و.مقصود.از.َيْهدي اهللُ لُِنوِرِه َمن َيشاُء این.است.که:

خداوند.متعال.هر.کس.را.که.بخواهد.به.والیت.ما.هدایت.و.راهنمایی.می.فرماید.
این.حدیث.را.تفسیر.برهان.از.مناقب.ابن.مغازلی.شافعی.نقل.نموده.است.1

10..در.زیارت.نورانی.و.شریف.جامعه.کبیره.که.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.هادی.

علیه..الّسالم.صادر.شده.هنگام.زیارت.هر.کدام.از.حضرات.معصومین.علیهم.الّسالم.
خدمت.آن.ذوات.مقّدسه.عرض.می.کنیم:

جى، یعنی: ِة الُْهدي، َو َمصابِيِح الدُّ الُم َعلى اَئِمَّ اَلسَّ
سالم.بر.ائّمه.هدایت،

و.سالم.بر.چراغ.های.تاریكی،.یعنی:.
سالم.بر.شما.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.ائّمه.هدایت.هستید.و.مردم.را.به.راه.

راست.و.به.صراط.مستقیم.الهی.هدایت.می.فرمائید،.
و.سالم.بر.شما.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.چراغ.های.تاریكی.هستید.

وجود.مقّدس.امام.هادی.علیه..الّسالم.در.این.فرمایش.نورانی.خویش.وجود.مبارک.

ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.به.مصابیح.تشبیه.فرموده.»َمصابيح جمع ِمْصباح یعنی.

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه579،حدیث16.
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چراغ.ها«.و.جهل.و.ضاللت.و.گمراهی.را.به.ظلمت.و.تاریكی.»ُدجى.یعنی.ظلمت.و.
تاریكی«.

این.فرمایش.امام.هادی.علیه..الّسالم.بر.اساس.استعاره.است.زیرا.در.این.کالم.نورانی،.

ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.مصابیح.تشبیه.شده.اند.و.جهل.و.ظلمت.و.گمراهی.به.
ظلمت.و.تاریكی،.بنابراین:

همچنان.که.انسان.در.تاریكی.شب.به.چراغ.نیاز.دارد.تا.از.راه.منحرف.نشده.و.به.چاه.

نیفتد،.در.تاریكی.و.ظلمات.جهل.و.گمراهی.نیز.به.چراغ.معنوی.نیاز.دارد.تا.او.را.از.

خطرات.حفظ.نماید،.و.این.چراغ.های.معنوی.که.از.آن.ها.به.عنوان.مصباح.و.مصابیح.

یاد.شده.وجود.مقّدس.ائّمه.معصومین.هستند.که.از.جانب.خداوند.متعال.مأموریت.
دارند.تا.مردم.را.از.ظلمت.به.طرف.نور.هدایت.نمایند.1

قابل.ذکر.است.که.در.آیات.دیگری.نیز.نور.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.تأویل.
شده.که.ذیاًل.به.تعدادی.از.آن.آیات.شریفه.اشاره.می.شود.

»يا اَيَُّها الّناُس َقْد جائَُکم بُْرَهاٌن ِمْن َربُِّکْم َو اَنَزلْنا اِلَْيُکْم نُوًرا ُمِبينًا ـ آیه.174،.سوره.
نساء«.

ُلماِت لَْيَس  »اََو َمْن كاَن َمْيتًا َفَاْحَيْيناُه َوَجَعْلنا لَُه نُوراً َيْمشي بِِه ِفي الّناِس َكَمن َمَثُلُه ِفي الظُّ
ْنها ـ.آیه.122،.سوره.انعام«. بِخاِرٍج مِّ

.آیه. ُروُه َونََصُروُه َواتََّبُعواْ النُّوَر الَِّذَي اُنِزَل َمَعُه اُْولِئَک ُهُم الُْمْفِلُحوَنـ  »َفالَِّذيَن آَمُنواْ بِِه َوَعزَّ
157،.سوره.اعراف«.

.آیه.8.،.سوره.تغابن«. »َفآِمُنوا بِاهللِ َوَرُسولِِه َوالنُّوِر الَِّذي اَنَزلْنا َواهللُ بِما َتْعَمُلوَن َخِبيٌرـ.
ذیل.این.آیات.شریفه.توضیحات.الزم.به.عرض.رسیده.است.

مالحظه.فرمودید.که.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مصباح.هدایت.»چراغ.هدایت«.
هستند.و.مردم.را.به.سوی.خداوند.متعال.و.به.صراط.مستقیم.الهی.هدایت.می.کنند.

به.عنوان.حسن.ختام.این.بحث.به.یک.حدیث.نورانی.که.از.ناحیه.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.در.رابطه.با.سیّدالشهداء..علیه..الّسالم.صادر.شده.اشاره.می.شود.

1.شرحزیارتجامعهکبیره،تالیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه129تا132.
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در.این.حدیث.شریف.آمده.است.که:
اِنَّ الُْحَسْيَن ِمْصباُح الُْهدی َو َسفيَنُة النَّجاِة، یعنی:

امام.حسین.علیه..الّسالم.چراغ.هدایت.است.و.کشتی.نجات.»همینطور.سایر.ائّمه.
علیهم.الّسالم«.

توضیح:
الف(.هنگام.زیارت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.»مثاًل.زیارت.امام.کاظم.و.امام.رضا.
سالم.اهلل.علیهما«،.همچنین.هنگام.زیارت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.روزهای.هفته.

محضر.آن.ذوات.مقّدسه.عرض.می.کنیم:
الُم َعَلْيَک يا نُوَر اهللِ فى ُظُلماِت ااْلَْرِض؛ اَلسَّ
الُم َعَليُکْم يا نُوَر اهللِ فى ُظُلماِت ااْلَْرِض؛ اَلسَّ

الُم َعَليَک يا نُوَر اهللِ؛ اَلسَّ
الُم َعَلْيَک يا نُوَر اهللِ الَّذی َيْهَتدی بِِه الُْمْهَتدُوَن. اَلسَّ

این.زیارت.شریف.»زیارت.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.در.روزهای.

هفته«.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.هادی.علیه..الّسالم.صادر.شده.و.در.مفاتیح.الجنان.نیز.
آمده.است.

ب(.در.آیه.35.سوره.نور.صحبت.از.این.بود.که.خداوند.متعال.نور.آسمان.ها.و.

زمین.است،..همچنین.خداوند.متعال.نور.خویش.را.به.مشكاة.َمثَل.زده.بود.که.داخل.

آن.مصباح.قرار.گرفته.و.آن.مصباح.نیز.داخل.زجاجه.ای.قرار.گرفته.که.مانند.ستاره.
درخشان.و.پرنور.می.باشد.و.تعابیر.دیگری.که.ذیل.آیه.شریفه.به.آن.ها.اشاره.شد.

همانطور.که.در.بخش.حدیث.مالحظه.فرمودید.مقصود.از نور خدا و مشکاة و 
مْصباح و ُزجاجه و نوٌر َعلى نُوٍر و َيْهِدی اهللُ لِنُوِرِه َمْن َيشاُء.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.یعنی.وجود.مبارک.چهارده.معصوم.

علیهم.الّسالم.بودند.
خداوند.متعال.پس.از.این.آیه.شریفه.در.آیه.39.و.40.همین.سوره.»سوره.مبارکه.نور«.
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به.اوضاع.و.احوال.کافرین.پرداخته.و.ظلمت.و.جهل.و.ُکفر.آن.ها.را.بیان.می.فرماید.
همانطور.که.مالحظه.فرمودید.طبق.آیه.35.سوره.نور،.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.یعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.

علیهم.الّسالم.َمثَل.نور.خداوند.متعال.هستند،.
اما.در.آیات.39.و.40.سوره.نور.سخن.از.کسانی.است.که.اعتقادات.و.اعمال.و.رفتار.
آن.ها.به.ظلمت.تشبیه.شده.آن.هم.نه.ظلمت.عادی.و.معمولی،.بلكه.ُظُلماٌت بَْعُضها َفْوَق 

بَْعٍض، یعنی.ظلمت.هایی.که.یكی.بر.فراز.دیگری.قرار.گرفته.است.
خداوند.متعال.اعمال.این.گروه.فاسد.و.کافر.را.با.دو.مثال.بیان.فرموده.و.در.واقع.

اعمال.این.گروه.را.تشبیه.به.دو.چیز.نموده.و.فرموده:
اعمال.این.کافرین.مانند.سراب.است.در.یک.کویر.که.از.دور.شبیه.آب.می.باشد.لیكن.

وقتی.به.سراغ.آن.ها.می.روی.چیزی.نمی.یابی،.
یعنی.این.افراد.ظاهراً.اعمالی.انجام.می.دهند.که.مثل.اعمال.سایر.مسلمین.است.اما.
اعمال.این.افراد.هیچ.ارزشی.در.پیشگاه.خداوند.متعال.ندارد.و.خداوند.متعال.این.

اعمال.را.به.سراب.تشبیه.فرموده.است.»ترجمه.و.توضیح.آیه.39«.
همچنین،.خداوند.متعال.در.آیه.40.سوره.نور.اعمال.این.گروه.فاسد.و.کافر.و.

منحرف.را.به.ظلمات.تشبیه.فرموده.و.می.فرماید:
يٍّ َيْغشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َسحاٌب ُظُلماٌت بَْعُضها َفْوَق  اَْو َكُظُلماٍت ِفي بَْحٍر لُجِّ

بَْعٍض ...«،.یعنی:
را. پهناور.که.موجی.آن. مانند.ظلماتی.است.در.یک.دریای. این.کافرین. اعمال.
پوشانده.و.بر.فراز.آن.موج.موج.دیگری.است.و.بر.فراز.آن.ابر.تاریک.و.سیاهی.قرار.
گرفته.و.به.این.ترتیب.ظلمت.هایی.است.که.یكی.روی.دیگری.قرار.گرفته.»ُظُلماٌت 

بَْعُضها َفْوَق بَْعٍض«،..یعنی:
ظلمت.دریا.از.یک.طرف،.ظلمت.امواج.خروشان.دریا.از.طرف.دیگر،.و.ظلمت.ابر.

تیره.ای.که.باالی.دریا.قرار.گرفته.باعث.می.شود.که.همه.جا.را.ظلمت.فرا.بگیرد.
الزم.به.ذکر.است.که.این.ظلمت.ها.روی.هم.قرار.گرفته.اند.»اّول.ظلمت.اعماق.دریا،.

روی.آن.ظلمت.امواج.خروشان،.و.روی.آن.ابر.تیره.و.تار«.
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بَْحر.لُّجى.=.دریای.عمیق.و.پرموج؛
ُظُلمات.=.جمع.ظلمت.یعنی.تاریكی.ها؛

َسحاب.=.ابر..
ذیل.آیه.35.سوره.نور.احادیثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شد.که.طبق.
آن.احادیث.شریف.و.نورانی.مصادیق.نور.خداوند.متعال.و.مشکاة.و.مصباح.و.زجاجه.
»که.نور.خداوند.متعال.به.آن.ها.َمثَل.زده.شده.بود«.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.

اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.بودند.
در.آیه.40.سوره.نور.به.سه.ظلمت.اشاره.شده.است.

1..ظلمت.دریا:
به.جهت.اینكه.نور.مستقیم.خورشید.فقط.چند.متر.می.تواند.به.داخل.آب.نفوذ.کند،.

لذا.اعماق.دریاها.و.اقیانوس.ها.کاماًل.تاریک.هستند..

2..ظلمت.امواج.خروشان:
اگر.آب.دریاها.و.اقیانوس.ها.آرام.و.بدون.تالطم.باشد.نور.خورشید.تا.عمق.بیش.تری.
نفوذ.می.کند.»تا.حداکثر.عمقی.که.می.تواند.نفوذ.کند.نفوذ.می.کند«.لیكن.در.دریای.

متالطم.و.طوالنی.مقدار.نفوذ.نور.کاهش.می.یابد.

3..ظلمت.ابر.متراکم.و.تیره.:
نور. تا. می.شود. مانع. می.گیرد. قرار. اقیانوس.ها. و. دریاها. روی. که. متراکمی. ابر.

خورشید.مستقیماً.به.دریا.و.اقیانوس.بتابد،.
لذا.وجود.ابر.متراکم.در.مقابل.خورشید.باعث.تاریک.شدن.هوا.می.شود.»روزهای.
ابری.این.قضیّه.کاماًل.مشهود.است«،.لذا.این.ابر.متراکم.و.تیره.عامل.ظلمت.و.تاریكی.

هر.چه.بیش.تر.می.باشد.1

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه147ـ148.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه527،526،524،523.
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توضیح:
ظلمت.اعماق.آب.از.یک.سو،.ظلمت.امواج.خروشان.دریا.از.سوی.دیگر،.و.ظلمت.
ابر.متراکم.و.تیره.از.سوی.دیگر.ظلماتی.هستند.که.بر.روی.یكدیگر.قرار.گرفته.و.به.
تعبیر.قرآن.کریم.ُظُلماٌت بَْعُضها َفْوَق بَْعٍض،.و.بدیهی.است.در.این.تاریكی.و.ظلمت.مطلق.
اگر.انسان.دستش.را.مقابل.چشمان.خویش.نیز.بگیرد.نمی.تواند.آن.ها.را.ببیند.تا.چه.

رسد.به.نقاط.دورتر.
کافرانی.که.از.نور.ایمان.بی.بهره.می.باشند.در.چنین.ظلماتی.گرفتارند،.ضمن.اینكه.

خودشان.نیز.مصداق.بارز.این.ظلمات.هستند.
اینكه.مصداق.اتّم.و.اکمل.و.مصداق.بارز.ظلمات.که.در.آیه.40.سوره.نور.از.آن.

صحبت.شده.چه.کسانی.هستند.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.
قابل.ذکر.است.که.این.احادیث.شریف.افراد.مختلفی.را.به.عنوان.مصادیق.ظلمت.
معّرفی.می.نمایند.و.همانطور.که.در.صفحات.قبل.اشاره.شد.این.احادیث.هیچگونه.
مغایرتی.با.هم.ندارند.چرا.که.آیات.شریفه.قرآن.کریم.مفاهیم.وسیعی.دارند.و.همچنین.
دارای.بطن.های.متعدد،.که.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.از.بطون.قرآن.
کریم.و.تأویل.آیات.شریفه.قرآن.کریم.مّطلع.بوده.و.آن.را.بیان.می.فرمایند،.لذا.ممكن.

است.یک.آیه.قرآن.کریم.چندین.مصداق.داشته.باشد.

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه..الّسالم.درباره.این.آیات.شریفه.»آیات.39.و.40.

سوره.نور«.فرمودند:.
منظور.از:.

.»ظلمت.دریای.عمیق.و.پرموج«.فالنی.و.فالنی.هستند،. ىٍّ ُظُلماٌت فى بَْحٍر لُجِّ
منظور.از:

َيْغشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج »ظلمت.امواج.خروشان«.فالنی.است،.
و.منظور.از:

ِمْن َفْوِقِه َسحاٌب ُظُلماٌت بَْعُضها َفْوَق بَْعٍض.»ظلمت.ابر.متراکم.و.تیره«.معاوية.بن.ابی.
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سفیان.و.فتنه.های.بنی.امیه.است،..و.این.سه.ظلمت.ظلمت.هایی.هستند.یكی.بر.فراز.
دیگری.

این.حدیث.را.صالح.بن.سهل.همدانی.از.امام.صادق.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
الف(.طبق.این.حدیث.شریف.مصداق.ظلمت.اّول.»ظلمت.اعماق.دریاها«.فالنی.و.

فالنی.هستند،.
مصداق.ظلمت.دّوم.»ظلمت.امواج.خروشان.دریا«.فالنی.است،.

و.مصداق.ظلمت.سّوم.»ظلمت.ابر.متراکم.و.تیره«.معاویة.بن.ابی.سفیان.و.فتنه.های.
بنی.امیه.می.باشد.

بنابراین،.مصادیق.این.سه.ظلمت.که.از.آن.ها.یاد.شد.و.مالحظه.فرمودید.ظلماتی.
هستند.یكی.بر.فراز.دیگری،.یعنی ُظُلماٌت بَْعُضها َفْوَق بَْعٍض،.

و.در.مقابل.این.ظلمت.ها.که.خداوند.متعال.در.آیه.39.و.40.سوره.نور.به.کّفار.نسبت.

داده،..پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.یعنی.وجود.مقّدس.
چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.قرار.گرفته.اند.که.نور.خداوند.متعال.هستند،.

آن.هم.نوری.فوق.نور.دیگر.یعنی.نُوٌر َعلى نُوٍر.

ب(.ذیل.آیه.257.سوره.بقره.حدیثی.از.امام.صادق.علیه..الّسالم.نقل.شد.که.آن.
حضرت.فرمودند: 

ُهْم، یعنی: ُلماُت َعُدوُّ الُم َو الظُّ اَلنُّوُر آِل محّمٍد َعَلْيِهُم السَّ
آل.محّمد.علیهم.الّسالم.نور.هستند.و.دشمنان.آن.ها.ظلمات.

2..امام.صادق.علیه..الّسالم.درباره.این.آیات.شریفه.»آیات.39.و.40.سوره.نور«.
فرمودند:

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه278،حدیث5»حدیث513«.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه590ـ591،حدیث1و2.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه305ـ307،حدیث196و199»حدیث7858و7861«.
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.فالنی.و.فالنی.و.فالنی.هستند،. ىٍّ ُظُلماٌت فى بَْحٍر لُجِّ
َيْغشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج سران.و.اصحاب.َجَمل.و.صّفین.و.نهروان.می.باشند،.

و.منظور.از ِمْن َفْوِقِه َسحاٌب بنی.امیه.هستند،.
و.همه.افراد.این.سه.گروه.ظلمت.هایی.هستند.یكی.بر.فراز.دیگری،.یعنی:.

ُلماٌت بَْعُضها َفْوِقَ بَْعٍض.1 ُظَ

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه519،حدیث3.
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آیه 36، 37 و 38 سوره نور: 
»ِفي بُُيوٍت اَِذَن اهللُ اَن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح لَُه ِفيها بِالُْغُدوِّ َواآْلصاِل«.آیه.36.

َكاِة َيخاُفوَن َيْوًما  الِة َوِايتاِء الزَّ »ِرجاٌل ال ُتْلِهيِهْم ِتجاَرٌة َوال بَْيٌع َعن ِذْكِر اهلِل َواِقاِم الصَّ
َتَتَقلَُّب فيِه الُْقُلوُب َوااْلَْبصاُر« آیه.37.

َيْرُزُق َمن َيشاُء بَِغْيِر ِحساٍب«   َأْحَسَن ما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهم مِّن َفْضِلِه َواهللُ  »لَِيْجِزَيُهُم اهللُ 
آیه.38.

ترجمه: 
این.مصباح.»چراغ.هدایت«.در.خانه.هایی.قرار.دارد.که.خداوند.متعال.اذن.و.اجازه.

داده.و.مقرر.فرموده.تا.رفیع.شده.و.برافراشته.شوند.و.در.آن.ها.نام.خدا.برده.شود.
صبح.و.شام.در.آن.خانه..ها.تسبیح.خدا.را.می.گویند.»اهل.آن.خانه.ها«.»36«.

در.این.خانه.ها.مردانی.هستند.»افرادی.هستند«.که.هیچ.تجارت.و.معامله.ای.آن.ها.را.
از.یاد.خدا.و.اقامه.نماز.و.دادن.زکات.غافل.نمی.کند،.

.آن.ها.از.روزی.می.ترسند.»یعنی.از.روز.قیامت«.که.در.آن.روز.دل.ها.و.چشم.ها.منقلب.
می.شوند.»زیر.و.رو.می...شوند«.»37«.

آن.ها.این.عبادات.را.انجام.می.دهند.تا.خداوند.متعال.بهتر.از.آنچه.که.عمل.کرده.اند.
به.آن.ها.پاداش.دهد.»تا.آن.ها.را.به.بهترین.اعمالی.که.انجام.داده.اند.پاداش.دهد«،.
و.از.فضل.خویش.بر.پاداش.آن.ها.بیفزاید.»با.فضل.خود.بر.پاداش.آن.ها.بیفزاید«.

خداوند.متعال.به.هر.کس.که.بخواهد.بی.حساب.روزی.می.دهد..»38«1

شرح لغات و توضیحات:
ُغُدو=.جمع.غداة.یعنی.صبح؛

بَْيت.=.خانه،.منزل.»جمع.بیت.می.شود.بُیُوت«؛
آصال.=.جمع.اصیل.یعنی.عصر.»شام«؛

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه137.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه503.
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ُتْلهِيهْم.=.از.الهاء.می.آید.یعنی.بازداشتن.کسی.از.کاری؛
قلب.=.برگرداندن.چیزی.از.این.رو.به.آن.رو؛

بيع.=.دادن.کاال.و.گرفتن.بهای.آن؛
تجارت.=.استمرار.در.کسب.»بیع.و.تجارت.در.واقع.به.یک.معنا.هستند«.1

در.آیه.35.آمده.بود.که.خداوند.متعال.نور.آسمان.ها.و.زمین.است،.و.در.ادامه.آیه.

شریفه.خداوند.متعال.نور.خودش.را.به.چراغدانی.»مشکاة«.تشبیه.فرموده.بود.که.داخل.

این.چراغدان.چراغی.پرفروغ.»مصباح«.قرار.گرفته.و.این.چراغ.داخل.یک.شیشه.ای.

»ُزجاجه«.واقع.شده.که.نور.چراغ.به.این.شیشه.برخورد.کرده.و.آن.را.مثل.کوکب.ُدّري.
»ستاره.درخشان.و.پرنور«.می.کند.

بیان.شد.که.این.چراغ،.چراغ.هدایت.است.و.نور.خدا.یعنی.نور.هدایت.و.ایمان.»البته.
چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.عالی.ترین.مصداق.نور.خدا.هستند.که.ذکر.شد«..

اینكه.این.مصباح.»چراغ.هدایت«.که.نور.ایمان.و.نور.هدایت.را.به.جهان.منتشر.

می.کند.کجا.واقع.شده.و.در.چه.خانه.هایی.است.در.آیات.36.تا.38.مشخص.شده.
است،.که.انشاءاهلل.تعالی.به.آن.اشاره.خواهد.شد..

گرچه.احادیث.ذیل.آیه.35.سوره.نور.مصادیق.نور.خداوند.متعال.و.مصادیق.مشكاة.

و.مصباح.و.زجاجه.و.کوکب.ُدّری.»چراغدان.ـ.چراغ،.شیشه.و.حباب،.ستاره.پرنور.و.

درخشان«.را.مشخص.فرمود.و.معلوم.شد.که.این.بزرگواران.وجود.مقّدس.چهارده.

معصوم.علیهم.الّسالم.هستند،..و.بالطبع.وقتی.مصادیق.انوار.الهی.و.مصادیق.مشكاة،.

مصباح،..زجاجه.و.کوکب.دّری.را.شناختیم.بیوت.و.خانه.هایی.را.که.این.مصادیق.در.

آن.ها.واقع.شده.اند.را.نیز.می.شناسیم،.یعنی.عالی.ترین.مصداق.این.بیوت،.بیوت.و.منازل.
چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.می.باشد.

در.آیات.36،.37.و.38.خصوصیات.و.ویژگی.های.این.بیوت.»خانه.ها«.و.صفات.و.
ویژگی.های.ساکنین.آن.ها.بیان.شده.است.

در.بخش.حدیث.عرض.خواهد.شد.که.عالی.ترین.و.بارزترین.مصداق.این.بیوت.که.

1.المیزان،جلدبیستونهم،صفحه182ـ183.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه517.
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چراغ.هدایت.در.آن.ها.واقع.شده.و.نور.ایمان.و.هدایت.از.آن.جا.به.سراسر.جهان.منتشر.

می.شود.بیت.شریف.و.نورانی.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.و.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.
علیهما.می.باشد.

خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.»آیه.36.سوره.نور«.می.فرماید:
في بُُيوٍت اَِذَن اهللُ اَن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيها اْسُمُه =.این.مصباح.هدایت.و.این.چراغ.هدایت.
در.خانه.هایی.قرار.گرفته.که.خداوند.متعال.اجازه.داده.و.مقرر.فرموده.تا.رفیع.شوند.و.

نام.خدا.در.آن.ها.برده.شود.
منظور.از.رفیع.بودن.این.بیوت.»خانه.ها«..رفعت.و.باال.بودن.قدر.و.ارزش.و.منزلت.

آن.بیوت.می.باشد.
همچنین.گفته.شده.که.منظور.از.رفعت.بیوت.تطهیر.و.پاک.کردن.بیوت.و.اهل.آن.از.
آلودگی.ها.و.معاصی.می.باشد.و.مویّد.این.مطلب.آیه.33.سوره.احزاب.است.که.خداوند..

متعال.اراده.فرموده.تا.اهل.این.خانه.را.از.پلیدی.پاک.کند.و.تطهیر.نماید.
هر.دو.نظر.در.واقع.یک.معنا.را.می.رسانند،.یعنی.وقتی.این.بیوت.از.معاصی.و.
آلودگی.ها.تطهیر.و.پاک.شدند.قدر.و.منزلت.آن.بیوت.و.اهل.آن.ها.بیش.تر.خواهد.شد،.

پس.این.خانه.ها.خانه.هایی.هستند.که:
خداوند.متعال.اذن.داده.و.مقرر.فرموده.تا.رفیع.شوند.و.رفعت.مقام.پیدا.کنند.»از.
طریق.تطهیر.و.پاک.کردن.بیوت.و.اهل.آن.که.هیچ.معصیتی.در.آن.جا.صورت.نگیرد«.

و.نام.خدا.در.آن.ها.برده.شود.
ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه =.این.چراغ.هدایت.»یعنی.این.مصباح«.در.خانه.هایی.است.که.در.آن.

خانه.ها.نام.خدا.برده.می.شود.
برده.شدن.نام.خدا.در.این.خانه.ها.استمرار.دارد.یعنی.اهل.این.خانه.ها.الیزال.و.مدام.

نام.خدا.را.می...برند.و.این.عمل.استمرار.دارد..
مقصود.از.بردن.نام.خدا.تالوت.قرآن.کریم.و.یا.بردن.اسماء.نیكوی.خداوند.متعال.

»اسماء.الحسنی«.و.یا.هر.دو.آن.ها.می.باشد.
ُيَسبُِّح لَُه ِفيها بِالُْغُدوِّ َواآْلصاِل.=.این.خانه.های.رفیع.و.بلندمرتبه.خانه.هایی.هستند.که.

اهل.آن.ها.هر.صبح.و.شام.تسبیح.خداوند.متعال.را.می.گویند.



41 سوره نور

مقصود.از.تسبیح.کردن.خداوند.متعال.تنزیه.و.پاک.شمردن.خداوند.متعال.است.از.
هر.عیب.و.نقص.

پس،.مقصود.از.تسبیح.خداوند.متعال.یعنی.منزه.دانستن.خداوند.متعال.از.هر.عیب.
و.نقص،

و.وقتی.که.تسبیح.کامل.شد.معرفت.نیز.کامل.می.شود،.و.پس.از.اینكه.معرفت.به.
خداوند.متعال.کامل.شد.آن.وقت.خود.به.خود.حمد.و.ثنا.جای.خود.را.می.گیرد،.

و.خالصه.کالم.اینكه.حمد.و.ثنای.واقعی.بعد.از.حصول.معرفت.است.و.خلوص.

معرفت.نیز.زمانی.حاصل.می.شود.که.انسان.تمام.صفات.نقص.را.از.خداوند.متعال.نفی.
کند.یعنی.خداوند.متعال.را.تسبیح.نماید.

اشاره.به.تسبیح.و.تنزیه.خداوند.متعال.در.هر.صبح.و.شام.کنایه.از.استمرار.تسبیح.

اهل.این.خانه.ها.در.تمام.اوقات.شبانه..روز.است.نه.اینكه.اختصاص.به.صبح.و.شام.
داشته.باشد،.لذا.اهل.این.خانه.ها.مدام.در.حال.تسبیح.و.تنزیه.خداوند.متعال.می.باشند.
كاِة =.در.این.خانه.ها. الِة َواِيتاِء الزَّ ِرجاٌل ال ُتْلِهيِهْم ِتجاَرٌة َوال بَْيٌع َعن ِذْكِر اهللِ َواِقاِم الصَّ
مردانی.هستند.»افرادی.هستند«.که.تجارت.و.خرید.و.فروش.»کار.و.کسب«.آن.ها.را.از.

یاد.خدا.و.اقامه.نماز.و.اداء.زکات.بازنمی.دارد.
مراد.از.اقامه.نماز.و.اداء.زکات.فقط.اشاره.به.این.دو.فریضه.یعنی.نماز.خواندن.و.
پرداختن.زکات.نیست،..بلكه.مقصود.انجام.دادن.همه.واجبات.می.باشد.که.خداوند.

متعال.ما.را.موظف.به.انجام.آن.ها.نموده.است.
اقامه.نماز.تجّسم.عبودیت.و.بندگی.ما.در.مقابل.خداوند.متعال.است،.

و.پرداختن.زکات.تجّسم.وظیفه.ما.در.مقابل.خلق،.ضمن.اینكه.این.آیه.شریفه.اقامه.

نماز.و.اداء.زکات.»خواندن.نمازهای.واجب.و.پرداختن.حقوق.واجب.و.شرعی«.را.نیز.
تأکید.می.فرماید،..بنابراین:

معنی.این.آیه.شریفه.»آیه.37.سوره.نور«.به.اختصار.این.می.شود.که:
در.این.خانه.ها.افراد.و.رجالی.هستند.که.تجارت.و.کار.و.کسب.آن.ها.را.از.یاد.خدا.

»َعْن ِذْكِر اهللِ«.غافل.نمی.کند.
مقصود.از.این.قسمت.آیه.شریفه.»َعْن ِذْكِر اهللِ«.و.مقصود.از.َعْن ِذْكِر اهللِ،.ذکر.قلبی.
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است.که.نقطه.مقابل.فراموشی.و.غفلت.از.یاد.خدا.می.باشد.
به.عبارت.دیگر.مراد.از.ِذْكراهلل.در.این.آیه.شریفه.ذکر.قلبی.است،.

و.مراد.از.اقامه.نماز.و.اداء.زکات.ذکر.َعَملی.می.باشد.چرا.که.نماز.و.زکات.نیز.از.
مصادیق.ذکر.خدا.هستند،.لیكن.ذکر.َعَملی.نه.قلبی.

َيخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب فيِه الُْقُلوُب َوااْلَْبصاُر =.آن.ها.»اهل.این.خانه.ها«.از.روزی.می.ترسند.

»یعنی.از.روز.قیامت«.که.در.آن.روز.دل.ها.و.چشم.ها.منقلب.می.شوند.»زیرورو.می.شوند«.

َيخاُفوَن.به.مقتضای.اینكه.فعل.مضارع.است.داللت.بر.استمرار.خوف.و.ترس.آن.ها.از.
قیامت.دارد.

اهل.این.خانه.ها.از.روز.قیامت.می.ترسند.چرا.که.روز.قیامت.روز.انقالب.و.دگرگونی.
حالت.دل.ها.و.چشم.ها.می.باشد.

منظور.از.تقّلب.قلوب.و.ابصار.»انقالب.و.دگرگونی.حالت.دل.ها.و.چشم.ها«.این.

است.که.دل.ها.و.قلوبی.که.در.دنیا.نسبت.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.و.احكام.اسالم.و.به.طور.کّلی.به.آیات.خداوند.متعال.شک.و.

تردید.داشتند.در.روز.قیامت.شّک.و.تردید.آن.ها.به.یقین.تبدیل.می...شود.چرا.که.همه.

وعده.و.وعیدهایی.را.که.خداوند.متعال.داده.بود.آن.ها.در.روز.قیامت.می.بینند.و.به.
همین.جهت.شک.و.تردید.انسان.ها.به.یقین.مبّدل.می.شود.

چشم.ها.مثل.دل.ها.در.روز.قیامت.منقلب.شده.و.حقایق.را.می.بینند،..
یعنی.چشم.هایی.که.در.دنیا.آیات.بی.شمار.خداوند.متعال.را.می.دیدند.اما.به.آن.ها.
بی.توّجه.بودند.و.از.این.آیات.خداوند.پی.به.حق.نمی.بردند.همین.چشم.ها.در.روز.
قیامت.منقلب.شده.و.تیزبین.می...شوند.و.با.نگاه.کردن.به.اوضاع.و.احوال.قیامت.همه.

حقایق.آن.را.متوّجه.می.شوند.
الزم.به.ذکر.است.که:

چشم.ها.و.دل.هایی.که.در.دنیا.کور.بوده.و.از.حقایق.غافل.بودند،.انقالب.و.دگرگونی.

آن.ها.در.روز.قیامت.جز.افزایش.حسرت.و.اندوه.آن.ها.خاصیت.دیگری.برای.آن.ها.
نخواهد.داشت.

در.همین.رابطه.آیات.متعددی.در.قرآن.کریم.آمده.است،..از.جمله.در.آیه.22.سوره.
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ق.و.آیه.47.سوره.زمر.آمده.که.خداوند.متعال.می.فرماید:
َفَکَشْفنا َعْنَک ِغطائََک َفَبَصُرَك الَْيْوَم َحِديٌد،.یعنی:.

امروز.»روز.قیامت«.ما.پرده.ها.را.از.مقابل.چشم.تو.برداشتیم.و.چشم.تو.امروز.تیزبین.
است..

َن اهللِ ما لَْم َيُکونُوا َيْحَتِسُبوَن، یعنی:. َوبَدا لَُهم مِّ
روز.قیامت.از.جانب.خداوند.متعال.حقایقی.برای.آن.ها.کشف.می.شود.که.هرگز.
گمان.نمی.کردند.و.احتمالش.را.نمی.دادند..»البته.این.آیه.شریفه.در.رابطه.با.ظالمین.

است،..لیكن.آشكار.شدن.حقایق.مربوط.به.همه.است«.
پس،.تقّلب.قلوب.و.ابصار.یعنی:.

در.روز.قیامت.دل.ها.از.شک.به.یقین.می.رسند.زیرا.پرده.ها.کنار.می.روند.و.حقایق.
ظاهر.و.آشكار.می.شوند.و.چشم.ها.نیز.روز.قیامت.تیزبین.می.شوند.

معصوم. چهارده. مقّدس. وجود. یعنی. متعال. خداوند. اولیاء. که. است. ذکر. قابل.

علیهم.الّسالم.از.این.قاعده.مستثنی.هستند.یعنی.پرده.ای.در.مقابل.چشم.آن.ها.نیست.که.

روز.قیامت.آن.پرده.ها.کنار.بروند،.چرا.که.آن.بزرگواران.حجج.خداوند.متعال.و.خلفاء.

خداوند.متعال.در.روی.زمین.هستند.»خلیفه.یعنی.جانشین«.و.از.طرف.خداوند.متعال.

مأموریت.دارند.تا.پرده.ها.را.در.همین.دنیا.از.مقابل.چشم.مردم.کنار.بزنند.و.آن.ها.را.با.
حقایق.هستی.و.خلقت.آشنا.کنند..

در.این.جا.به.دو.فرمایش.از.فرمایشات.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.اشاره.
می.شود.تا.روشن.شود.آن.بزرگواران.همه.حقایق.را.با.چشم.دل.می.دیدند.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.فرمودند:
من.خداوندی.را.که.نبینم.عبادت.نمی.کنم.یا.عبادت.نكرده.ام،.

از.آن.حضرت.سؤال.شد.که.آیا.خداوند.متعال.را.می.بینید،.
و.آن.حضرت.فرمودند.بله،.اما.با.چشم.دل.نه.با.چشم.سر.

همچنین.آن.حضرت.فرمودند:
لَْو ُكِشَف الِْغطاُء َما اَْزَدتُّ َيقينًا، یعنی: 

اگر.همه.پرده.ها.کنار.بروند.و.تمام.حقایق.ظاهر.و.آشكار.شوند.چیزی.به.یقین.من.
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اضافه.نمی.شود..
معنی.این.فرمایش.حضرت.علی.علیه.السالم.این.است.که.من.همه.حقایق.را.تمام.و.
کمال.می.بینم.و.پرده.ای.مقابل.چشمان.من.نیست.که.اگر.آن.ها.کنار.بروند.به.یقین.من.

افزوده.شود.
در.آیه.بعد.»آیه.38.سوره.نور«.آمده.است.که:

لَِيْجِزَيُهُم اهللُ َأْحَسَن ما َعِمُلوا َوَيِزيَدُهم ِمْن َفْضِلِه =.اهل.این.خانه.ها.این.کارها.را.»تسبیح.

خدا،.غافل.نشدن.از.یاد.خدا،.اقامه.نماز،.اداء.زکات.و....«.انجام.می.دهند.تا.خداوند.

متعال.بهتر.از.آنچه.که.عمل.کرده.اند.به.آن.ها.پاداش.بدهد.و.از.فضل.خویش.به.پاداش.

آن.ها.بیفزاید،.و.ادامه.آیه.شریفه.»َواهللُ َيْرُزُق َمن َيشاُء بَِغْيِر ِحساٍب«.نیز.مویّد.این.معنا.
می.باشد،.یعنی:

خداوند.متعال.در.مقابل.هر.عمل.صالحی.که.در.هر.باب.انجام.داده.اند.پاداش.بهترین.
عمل.در.آن.باب.را.به.ایشان.می.دهد،.

و.یا.اینكه.خداوند.متعال.بهتر.از.آنچه.را.که.عمل.کرده.اند.به.آن.ها.پاداش.می.دهد.
کلمه.َفضل.در.جمله َيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه به.معنی.عطا.و.بخشش.است،..یعنی.خداوند.
متعال.به.اهل.این.خانه.ها.آنقدر.عطا.می.کند.و.آنقدر.می.بخشد.که.به.مراتب.بیش.تر.از.

پاداش.اعمال.صالح.آن.ها.است.
به.عبارت.دیگر.پاداشی.که.خداوند.متعال.به.اهل.این.خانه.ها.می.دهد.هرگز.مساوی.
با.اعمال.صالح.آن.ها.نیست.بلكه.به.مراتب.بیش.تر.از.پاداشی.است.که.آن.اعمال.
استحقاق.آن.را.داشتند،.لذا.این.پاداش.اضافی.غیر.پاداش.اعمال.است.و.به.مراتب.از.

آن.اعمال.عالی.تر.و.عظیم.تر.می.باشد.
خداوند.متعال.در.مواضع.متعددی.در.قرآن.کریم.این.موضوع.را.بیان.فرموده.که.اجر.و.
پاداشی.که.خداوند.متعال.به.صالحان.و.متّقین.اعطا.می.فرماید.به.مراتب.بیش.تر.از.پاداش.
اعمال.آن.ها.است،.و.لذا.در.موارد.فراوانی.از.جمله.در.آیه.34.سوره.زمر،..آیه.16.سوره.
فرقان.و.آیه.31.سوره.نحل.پاداش.و.اجر.مؤمنین.و.صالحان.را.منوط.به.خواسته.خود.

آنان.نموده.و.فرموده.آن.ها.هر.چه.که.بخواهند.خداوند.متعال.به.آن.ها.اعطا.می.فرماید.
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َواهللُ َيْرُزُق َمن َيشاُء بَِغْيِر ِحساٍب =.خداوند.متعال.هر.کس.را.که.بخواهد.بی.حساب.
روزی.می.دهد.و.از.مواهب.بی.انتهای.خویش.بهره.مند.می.سازد.

معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.است.که:
اجر.و.پاداش.هر.عمل.برابر.و.متناسب.با.همان.عمل.است،.یعنی.هر.کس.عمل.
صالحی.انجام.دهد.استحقاق.پاداش.او.به.اندازه.عملی.است.که.انجام.داده،.لیكن.
خداوند.متعال.از.فضل.خودش.پاداش.چند.برابر.به.صاحب.عمل.می.دهد.»َيِزيَدُهْم ِمْن 
َفْضِلِه«،.تازه.از.این.هم.باالتر.و.بیش.تر.اعطا.می.فرماید،.و.این.اعطا.و.بخشش.خداوند.
متعال.به.حّدی.زیاد.است.»به.حّدی.بی.حساب.است«..که.درک.و.فهم.بشر.از.تصّور.آن.
عاجز.می.باشد.و.اصاًل.نمی.تواند.تصورش.را.بكند،.و.در.نتیجه.آن.را.از.خداوند.متعال.
تقاضا.و.درخواست.نیز.نمی.نماید،.و.به.همین.جهت.این.موهبت.و.بخشش.خداوند.

متعال.بخشش.و.موهبت.و.رزقی.است.حساب.نشده.1
مالحظه.فرمودید.که:

مصباح.هدایت.در.خانه.هایی.است.که.این.ویژگی.ها.را.دارند:
1..به.امر.خداوند.متعال.ایجاد.شده.و.رفعت.مقام.پیدا.کرده.اند.

2..مرکز.یاد.خداوند.متعال.هستند.
3..مردانی.»افرادی«.در.این.منزل.هستند.که:

الف(.صبح.و.شام.به.تسبیح.خداوند.متعال.مشغول.می.باشند.
ب(..کسب.و.کار.و.جاذبه.های.دنیا.آن.ها.را.از.یاد.خداوند.متعال.غافل.نمی.کند.

ج(.اقامه.نماز.می.کنند.
د( اداء..زکات.می.نمایند.

این.بیوت.و.اهل.این.بیوت.»خانه.ها«.سرچشمه.و.مرکز.هدایت.و.ایمان.هستند.و.
حقایق.اسالم.و.احكام.الهی.از.این.بیوت.به.سراسر.جهان.منتشر.می.شود..

مصداق.عام.این.بیوت.مساجد.و.منازل.اولیاء.و.انبیاء.و.اوصیاء.آن.ها.می.باشد،.لیكن.

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه143ـ144.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه182تا188.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه514ـ517.
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این.بیوت.مصداق.اتّم.و.اکملی.نیز.دارند.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.
خواهد.شد.1

حدیث:
1..وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

منظور.از.بیوت.در.این.آیه.شریفه.»في بُُيوٍت اَِذَن اهللُ اَن ُتْرَفَع....ـ.آیه.36.سوره.نور«.
بیوت.انبیاء.می.باشد.

ابوبكر.سؤال.کرد.یا.رسول.اهلل،.آیا.بیت.علیّ.بن.ابیطالب.و.فاطمه.زهرا.»سالم.اهلل.
علیهما«..هم.از.آن.بیوت.می.باشد.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.پاسخ.به.سؤال.ابوبكر.فرمود:
نََعْم، ِمْن اَفاِضِلها، یعنی:

بله،.باالتر.از.آن.ها.است.»بله،.از.برترین.آن.بیوت.است«.2

2..امام.باقر.علیه..الّسالم.فرمودند:
شریف. بیت. ُتْرَفَع...«. اَن  اهللُ  اَِذَن  بُُيوٍت  »في  شریفه. آیه. این. در. بیوت. از. منظور.

امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.و.بیوت.انبیاء.می.باشد..
این.حدیث.را.جابر.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.3

1.تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه515تا517.
2.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه143.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه205.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه305،حدیث194»حدیث7856«.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه516.
3.المیزان،جلدبیستونهم،صفحه205.
تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه618.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه516.

تفسیربرهان،جلدششم،صفحه580،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه297،حدیث181»حدیث7843«.
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3..امام.باقر.علیه..الّسالم.به.یكی.از.علماء.اهل.بصره.به.نام.قتاده.که.در.خدمت.آن.
حضرت.بود.و.ابهت.آن.حضرت.او.را.مضطرب.نموده.بود.فرمود:.

ای.قتاده:.
آیا.می.دانی.کجا.هستی.و.در.چه.خانه.ای.هستی.

امام.باقر.علیه..الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.به.قتاده.فرمود:
ای.قتاده،.تو.در.خانه.ای.هستی.و.مقابل.کسی.نشسته.ای.که.خداوند.متعال.در.رابطه.

با.آن.ها.و.بیت.آن.ها.فرموده:
»ِفي بُُيوٍت اَِذَن اهللُ اَن ُتْرَفَع... ِرجاٌل ال ُتْلِهيِهْم ِتجاَرٌة َوال بَْيٌع... آیات.36.و.37.و.38.سوره.

نور«.
این.حدیث.را.ابوحمزه.ثمالی.از.امام.باقر.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.1

4..ابن.عبّاس.می.گوید.من.در.مسجدالنّبی.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.بودم.و.قاری.قرآن.مشغول.تالوت.قرآن.کریم.بود.که.رسید.به.این.آیه.شریفه:

»في بُُيوٍت اَِذَن اهللُ اَن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيها اْسُمُه ُيَسبُِّح لَُه ِفيها بِالُْغُدوِّ َواآْلصاِل ِرجاٌل ال ُتْلِهيِهْم 
ِتجاَرٌة َوال بَْيٌع َعن ِذْكِر اهللِ....ـ.آیات.36.و.37.و.38.سوره.نور«.

ابن.عبّاس.می.گوید.خدمت.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.عرض.کردم:
یا.رسول.اهلل،.منظور.از.بیوت.در.این.آیه.شریفه.بیوت.چه.کسانی.است..

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
ْهرا، َصَلواُت اهللِ َعَلْيها،  الم، َو اَْوَمىَء بَِيِدِه اِلى بَْيِت بِْنِتِه فاِطَمَة الزَّ بُُيوُت ااْلَْنِبياِء َعَلْيِهُم السَّ

یعنی:
منظور.بیوت.انبیاء..می.باشد.و.با.دست.مبارک.خویش.به.بیت.دخترش.فاطمه.زهرا.

صلوات.اهلل.علیها.اشاره.فرمود.2

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه582،حدیث4.
تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه618.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه301،حدیث190»حدیث7852«.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه520.

2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه586،حدیث11.
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5..موسی.بن.عبداهلل.نخعی.می.گوید.خدمت.امام.هادی.علیه..الّسالم.شرفیاب.شده.و.
خدمت.آن.امام.بزرگوار.عرض.کردم:

یابن.رسول.اهلل،..مرا.زیارتی.کامل.و.جامع.تعلیم.فرما.تا.هر.گاه.خواستم.یكی.از.

شما.بزرگواران.از.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.یكی.از.شما.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.را.زیارت.کنم.آن.را.بخوانم.

وجود.مقّدس.امام.هادی.علیه..الّسالم.فرمودند:
هر.گاه.خواستید.یكی.از.ما.معصومین.از.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.را.زیارت.نمائید.اینگونه.زیارت.کنید،.و.سپس.امام.هادی.علیه..الّسالم.زیارتنامه.ای.
را.انشا.فرمودند.که.به.زیارت.جامعه.کبیره.معروف.است.و.شیخ.صدوق.آن.را.در.
کتاب.های.من.الیحضره.الفقیه.و.عیون.اخبارالّرضا.علیه..الّسالم.نقل.کرده.و.شیخ.عباس.

قمی.نیز.در.مفاتیح.الجنان.آورده.است.
در.قسمتی.از.این.زیارتنامه.شریف.آمده.است.که:

َخَلَقُکُم اهللُ اَْنَواراً َفَجَعَلُکْم بَِعْرِشِه ُمْحِدِقيَن َحَتّى َمنَّ َعَلْيَنا بُِکْم، َفَجَعَلُکْم ِفي بُُيوٍت اَِذَن اهللُ اَْن 
ُتْرَفَع َو ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه...، یعنی:

امام.معصومی.را.که.زیارت.می.کنیم.به.حضرتش.عرض.می.کنیم:
خداوند.متعال.شما.را.نورهایی.آفرید.و.گرداگرد.عرش.خود.قرار.داد.و.با.آوردن.
شما.به.دنیا.به.ما.منّت.نهاد.و.شما.را.در.بیوت.و.خانه.هایی.قرار.داد.و.اذن.داد.تا.آن.
خانه.ها.رفعت.مقام.پیدا.کنند.و.در.آن.خانه.ها.نام.خدا.برده.شود.»شما.را.در.بیوت.و.
خانه.هایی.قرار.داد.که.به.اذن.خداوند.متعال.آن.خانه.ها.رفعت.مقام.یافته.اند.و.در.آن.

خانه.ها.نام.خدا.برده.می.شود«.1

6 ..وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه..الّسالم.فرمودند:
منظور.از.بیوت.در.این.آیه.شریفه.»في بُُيوٍت اَِذَن اهللُ اَن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيها اْسُمُه... ـ.
آیه.36،.سوره.نور«.بیوت.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.و.حسن.و.حسین.
علیهماالّسالم.و.بیوت.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.می.باشد.»یعنی.بیت.شریف.حضرت.

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه299،حدیث183»حدیث7845«.
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علی.و.حضرت.زهرا.و.بیوت.یازده.امام.معصوم.علیهم.الّسالم.منظور.این.آیه.شریفه.
می.باشد«.

این.حدیث.را.عیسی.بن.داود.از.وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه..الّسالم.نقل.نموده.
است.1

توضیح:
اهل.سنّت.نیز.در.کتب.خویش.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.نقل.نموده.اند.که.منظور.از.بیوت.در.این.آیه.شریفه.»آیه.36.سوره.نور«.بیت.انبیاء..

الهی.و.بیت.شریف.حضرت.امیر.و.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.می.باشد.
به.عنوان.نمونه.به.یک.حدیث.شریف.اشاره.می.شود.

انس.بن.مالک.و.بریده.نقل.نموده.اند.که:
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.حال.تالوت.این.آیه.شریفه.
»في بُُيوٍت اَِذَن اهللُ اَن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيها اْسُمُه... ـ..آیه.36.سوره.نور«.بودند.که.مردی.از.جای.

خود.بلند.شد.و.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:
یا.رسول..اهلل:

منظور.این.آیه.شریفه.چه.بیوتی.است.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.فرمود:

منظور.بیوت.انبیاء..است.
در.این.هنگام.ابوبكر.از.جای.خود.بلند.شد.و.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:

یا.رسول.اهلل:
آیا.بیت.علیّ.بن.ابیطالب.و.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.هم.در.زمره.این.بیوت.است.

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.در.پاسخ.به.سؤال.ابوبكر.فرمود:
نََعْم، ِمْن اَفاِضِلها،.یعنی:

بله،.از.برترین.آن.بیوت.است.»بله،.باالتر.از.آن.ها.است«.

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه586،حدیث10.
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این.حدیث.شریف.را.تفاسیر.دّرالمنثور،.ثعلبی،.روح.المعانی،.همچنین.شواهدالتّنزیل.
»از.تفاسیر.و.از.کتب.معروف.اهل.سنّت«.نقل.نموده.اند.1

1.المیزان،جلدبیستونهم،صفحه205.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه585،حدیث8.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه587،حدیث14.
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آیه 55 سوره نور:
»َوَعَد اهللُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الّصالِحاِت لََيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي ااْلَْرِض َكما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن 
لَنَُّهم ِمن بَْعِد َخْوِفِهْم اَْمًنا َيْعُبُدونَني اَل  َننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم َولَُيَبدِّ ِمن َقْبِلِهْم َولَُيَمکِّ

ُيْشِرُكوَن بي َشْيًئا...« 

ترجمه: 
خداوند.متعال.به.کسانی.از.شما.که.ایمان.آورده.و.عمل.صالح.می.کنند.و.عده.داده.تا.
آن.ها.را.در.روی.زمین.خلیفه.کند.»حاکم.روی.زمین.کند.و.حكومت.ببخشد«.همانطور.

که.پیشینیان.را.خلیفه.کرد.»به.آن.ها.حكومت.بخشید«،.
و.دین.و.آئینی.را.که.برای.آن.ها.پسندیده.تمكین.بخشد.»یعنی.دین.اسالم.را.استقرار.
دهد.و.پابرجا.نماید«،.و.پس.از.ترس.آن.ها.را.ایمنی.بخشد.تا.مرا.»خداوند.متعال.را«.

.عبادت.کنند.و.چیزی.را.شریک.من.قرار.ندهند.1

شأن نزول:
هنگامی.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.مسلمانان.به.مدینه.مهاجرت.
کردند.و.انصار.با.آغوش.باز.آن.ها.را.پذیرفتند.همه.اعراب.به.دشمنی.با.مسلمانان.
برخاستند.لذا.مسلمانان.شب.ها.با.سالح.می.خوابیدند.و.روزها.سالح.را.از.خودشان.

جدا.نمی.کردند..
ادامه.این.وضعیت.برای.مسلمانان.سخت.و.دشوار.بود.و.به.همین.لحاظ.با.خودشان.
می.گفتند.آیا.روزی.خواهد.آمد.که.ما.در.امنیت.و.آسایش.قرار.بگیریم.و.جز.از.خداوند.

متعال.از.کسی.نترسیم.
پس.از.این.قضیّه.بود.که.خداوند.متعال.این.آیه.شریفه.را.نازل.فرمودند.

در.واقع.این.آیه.شریفه.وعده.ای.است.که.خداوند.متعال.به.مؤمنین.می.دهد.مبنی.بر.

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه161.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه209.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه562.
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اینكه.زمین.در.اختیار.آن.ها.خواهد.بود.و.در.روی.زمین.حاکمیّت.پیدا.خواهند.نمود.

و.امنیت.جایگزین.ترس.خواهد.شد.و.در.آن.زمان.مسلمانان.از.کّفار.و.مشرکین.و.

منافقین.ترس.و.واهمه.ای.نخواهند.داشت.و.قادر.خواهند.بود.که.خداوند.متعال.را.
آزادانه.عبادت.کنند.و.آن.هنگام.دین.اسالم.بر.همه.ادیان.غلبه.خواهد.کرد.

این.وعده.خداوند.متعال.پس.از.چند.سال.برای.مسلمین.مدینه.محّقق.شد.و.مردم.

مّكه.و.مدینه.و.اطراف.آن.ها.یا.مسلمان.شدند.و.یا.اینكه.تسلیم.حكومت.مسلمین.

گردیدند،.اما.اینكه.چه.زمانی.اسالم.در.تمام.کره.زمین.گسترش.خواهد.یافت.و.تنها.

یک.حكومت.در.سراسر.جهان.وجود.خواهد.داشت.آن.هم.به.نام.حكومت.جهانی.
اسالم،.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.مشخص.خواهد.شد.1

َوَعَد اهللُ الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِملُوا الّصالِحاِت =.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.همه.

مسلمین.را.مورد.خطاب.قرار.می.دهد.اما.وعده.حاکمیّت.در.روی.زمین.را.فقط.به.

مؤمنینی.اختصاص.می.دهد.که.هم.ایمان.داشته.باشند.و.هم.عمل.صالح.انجام.بدهند،.

بنابراین.وعده.خداوند.متعال.شامل.حال.مؤمنینی.خواهد.بود.که.این.دو.خصوصیّت.
در.آن.ها.باشد:

1..ایمان.داشته.باشند..»ایمان.به.خدا.و.رسول.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.به.
روز.قیامت«.

2..عمل.صالح.انجام.دهند،.یعنی.به.تكالیف.شرعی.خویش.عمل.نمایند.»به.واجبات.
عمل.کرده.و.از.محّرمات.اجتناب.نمایند«.

به.این.مؤمنین.خداوند.متعال.وعده.می.دهد.که:
لََيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي ااْلَْرِض َكما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم  =.آن.ها.را.در.روی.زمین.خلیفه.
خواهد.نمود.و.به.آن.ها.حكومت.خواهد.بخشید.و.آن.ها.را.حاکم.روی.زمین.خواهد.
نمود،.همانطور.که.اّمت.های.قبل.از.اسالم.را.خلیفه.نمود.و.به.آن.ها.حكومت.بخشید.و.
آن.ها.را.حاکم.زمین.قرار.داد.»حاکمیّت.در.همان.منطقه.ای.که.آن.جا.زندگی.می.کردند.

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه162.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه230،218،217.

تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه562ـ563.
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نه.حاکمیّت.در.تمام.کره.زمین«.
این.اّمت.هایی.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.خلیفه.و.حاکم.نمود.و.به.حاکمیت.رساند.

قوم.نوح.و.هود.و.صالح.و.شعیب.و.بنی.اسرائیل.و....بودند،.
پس.مراد.از.لََيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي ااْلَْرِض »مراد.از.استخالف.در.روی.زمین«..این.است.که.
خداوند.متعال.به.این.مؤمنین.»با.ویژگی.هایی.که.برای.آن.ها.ذکر.شد«..در.روی.زمین.

خالفت.می.دهد،.
و.مراد.از.خالفت.ارث.دادن.زمین.به.ایشان.و.مسّلط.کردن.آن.ها.بر.زمین.می.باشد.

»آن.ها.را.حاکم.و.حكمران.زمین.و.اهل.زمین.خواهد.کرد«.
َننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم =.دینی.را.که.برای.آن.ها.پسندیده.»اسالم«.در.روی. َولَُيَمکِّ

زمین.تمكین.خواهد.بخشید.و.استوار.و.پابرجا.خواهد.نمود.

تمکین در دین یعنی چه: 
تمكین.هر.چیز.کنایه.از.ثبات.آن.چیز.و.زوال.ناپذیری.آن.می.باشد،.بنابراین:

تمكین.دین.عبارت.است.از.اینكه.دین.اسالم.در.جامعه.مورد.عمل.قرار.بگیرد.و.
هیچ.قدرتی.نتواند.از.آن.جلوگیری.نماید.و.معارف.آن.مورد.اعتقاد.همه.باشد،.

همچنین.گفته.شده.که.تمكین.دین.یعنی.عزیز.و.قدرتمند.کردن.اهل.دین.»مؤمنین«..
و.ذلیل.و.خوار.کردن.ُمنكرین.و.مخالفین.دین.

بدیهی.است.مقصود.از.دین.در.این.آیه.شریفه.دین.اسالم.است.
پس،.معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.شد.که:

خداوند.متعال.دینی.را.که.برای.مؤمنین.پسندیده.»یعنی.دین.اسالم«.آن.را.در.روی.

زمین.مستقر.خواهد.نمود،..عزیز.و.قدرتمند.خواهد.کرد،.و.بر.همه.ادیان.غلبه.خواهد.
داد.»یعنی.دین.اسالم.جهانگیر.خواهد.شد«.

لَنَُّهم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم اَْمًنا.=.خوف.و.ترس.آن.ها.را.به.امنیت.تبدیل.می.کند..خداوند. َولَُيَبدِّ
متعال.وعده.فرموده.تا.پس.از.ترس.به.آن.ها.ایمنی.خواهد.بخشید.

این.وعده.الهی.در.صدر.اسالم.تا.حّدی.محّقق.شد.یعنی،.مسلمانانی.که.در.مّكه.در.

خوف.و.ترس.زندگی.می.کردند.و.به.وسیله.کّفار.و.مشرکین.شكنجه.و.آزار.می.شدند.
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پس.از.هجرت.به.مدینه.خداوند.متعال.به.آن.ها.عّزت.و.قدرت.بخشید.و.دیگر.آن.ترس.

و.خوف.را.نداشتند،.لیكن.تحّقق.کامل.این.وعده.الهی.انشاءاهلل.تعالی.در.زمان.ظهور.
امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.صورت.خواهد.پذیرفت.

َيْعُبُدونَني ال ُيْشِرُكوَن بي َشْيًئا =.بعد.از.اینكه.خداوند.متعال.مؤمنین.را.در.روی.زمین.

حكومت.و.خالفت.داد.و.دین.اسالم.را.بر.همه.ادیان.غلبه.داد.و.اسالم.را.عزیز.»قوی.

و.شكست.ناپذیر«.و.مقتدر.نمود،.در.آن.وقت.و.در.آن.هنگام.وضع.آنچنان.می.شود.

که.خداوند.متعال.درباره.آن.روز.می.فرماید.که.در.آن.روز.فقط.مرا.»خداوند.متعال.را«.
می.پرستند.و.چیزی.را.شریک.من.قرار.نمی.دهند.

یعنی.یک.جامعه.صالحی.درست.می.شود.که.در.آن.جامعه.صالح.و.امن.جز.خداوند.

متعال.چیز.دیگری.پرستش.نمی.شود.و.خداپرستی.خالص.و.ناب.در.همه.جهان.رایج.

می.شود.به.نحوی.که.هیچگونه.شرک.اعم.از.شرک.آشكار.یا.پنهان.دیده.نمی.شود.»یعنی.
نفی.شرک.به.طور.کامل.و.به.طور.اطالق«.

خالصه.معنی.آیه.شریفه.این.شد.که:
خداوند.متعال.به.مؤمنین.وعده.فرموده.که.آن.ها.را.در.روی.زمین.حاکمیّت.خواهد.
بخشید.و.آن.ها.را.حكمران.زمین.خواهد.نمود.و.دین.اسالم.را.در.سراسر.کره.زمین.
مستقر.خواهد.کرد.و.آن.را.به.ادیان.دیگر.غلبه.خواهد.داد.و.مؤمنین.جامعه.صالح.و.
امنی.خواهند.داشت.و.در.آن.زمان.فقط.خداوند.متعال.پرستش.خواهد.شد.و.شرک.به.

تمام.معنا.از.کره.زمین.ریشه.کن.خواهد.گردید.
همانطور.که.در.بخش.حدیث.اشاره.خواهد.شد.این.وعده.جمیل.و.زیبای.خداوند.
متعال.پس.از.ظهور.امام.زمان.صلوات.اهلل.و.سالمه.علیه.به.طور.کامل.محّقق.خواهد.شد.
و.در.سراسر.کره.زمین.یک.حكومت.آن.هم.به.امامت.و.زعامت.حضرت.حجة.بن.الحسن.

المهدی.سالم.اهلل.علیه.تشكیل.خواهد.شد.1

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه162ـ163.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه221،220،218.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه563تا566.
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حدیث:
1..امام.سجاد.علیه..الّسالم.این.آیه.شریفه.را.تالوت.کرده.»آیه.55.سوره.نور«..سپس.

فرمودند:
ِة، َو  َهْم َواهللِ شيَعُتنا اَْهَل الَْبْيِت َيْفَعُل اهللُ ذلَِک بِِهْم َعلى َيَدْي َرُجٍل ِمّنا َو ُهَو َمْهِديُّ هِذِه ااْلُمَّ

ُهَو الّذي قاَل َرُسوُل اهلل صّلى اهلل عليه وآله: 
َل اهلل ذلَِک الَْيْوَم َحّتى َيِلَي َرُجٌل ِمْن ِعْتَرتي، اِْسُمُه اِْسمي، َيْمَل  ْنيا ااّل َيْوٌم لََطوَّ لَْولَْم َيْبَق ِمَن الدُّ

اَْلْرَض َعْداًل َوِقْسطًا َكما ُمِلَئْت ُظْلمًا و َجْوراً، یعنی:
به.خدا.قسم.آن.ها.شیعیان.ما.اهل.بیت.می.باشند.که.خداوند.متعال.به.دست.مردی.

از.ما.که.مهدی.این.اّمت.است.این.وعده.ها.را.درباره.آن.ها.محّقق.و.عملی.می.سازد.
سپس.امام.سّجاد.علیه..الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند.که.پیامبر.اکرم.صّلی.

اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.درباره.حضرت.مهدی.علیه..الّسالم.فرموده.اند:
اگر.از.عمر.دنیا.فقط.یک.روز.باقی.مانده.باشد.خداوند.متعال.آن.روز.را.آنقدر.
طوالنی.می.کند.تا.مردی.از.عترت.و.اهل.بیت.من.که.همنام.من.است.زمامدار.و.حاکم.

زمین.شود.و.زمین.را.پس.از.آنكه.پر.از.ظلم.و.جور.شده.پر.از.عدل.و.داد.کند.
شبیه.این.روایت.از.امام.باقر.و.امام.صادق.سالم.اهلل.علیهما.نیز.نقل.شده.است.1

توضیح:
پس.منظور.از الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الّصالِحاِت در.این.آیه.شریفه.»آیه.55.سوره.نور«.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.می.باشند.که.خداوند.متعال.به.آن.
ذوات.مقّدسه.نوید.و.بشارت.می.دهد.که.خلیفه.و.زمامدار.و.حاکم.زمین.می.شوند.و.در.
تمام.بالد.و.سراسر.جهان.قدرت.را.به.دست.می.گیرند.و.این.قضیّه.در.زمان.حضرت.

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه164.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه229.

تفسیربرهان،جلدششم،صفحه618،حدیث11.
تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه630.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه325،حدیث226»حدیث7888«.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه567ـ568.
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مهدی.علیه.الّسالم.محّقق.خواهد.شد.1

2..از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.فرموده.اند:
این.آیه.شریفه.»آیه.55.سوره.نور«.درباره.مهدی.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.است.2

3..از.وجود.مبارک.امام.صادق.علیه..الّسالم.در.خصوص.این.آیه.شریفه.»آیه.55.
سوره.نور«.سؤال.شد.آن.حضرت.فرمودند:

ُة یعنی:.. ُهُمُ ااْلَئِمَّ
آن.ها.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.

این.حدیث.را.عبداهلل.بن.سنان.از.امام.صادق.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.3

4..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه..الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.در.رابطه.با.والیان.امر.»صاحبان.امر،.اُولی.االمر،.جانشینان.

رسول.اهلل«.بعد.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرماید:
»َوَعَد اهللُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الّصالَِحاِت لََيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْلَْرِض.ـ.آیه.55.سوره.

نور«.

1.نورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه325،حدیث226»حدیث7888«.
تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه630.
مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه164.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه230.
2.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه164.

تفسیربرهان،جلدششم،صفحه618،حدیث10.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه229.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه325،حدیث225»حدیث7887«.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه567ـ568.

تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه630.
3.اصولکافی،جلداّول،صفحه275،حدیث3»حدیث508«.

تفسیربرهان،جلدششم،صفحه607،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه317،حدیث217»حدیث7879«.

تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه629.
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سپس.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه..الّسالم.فرمودند:
ما.هستیم.آن.والیان.امر.

جانشین. امام،. مردم،. سرپرست. مردم،. اختیار. صاحب. اولی.االمر،. امر=. »واليان 
رسول.اهلل«.1

5..امام.صادق.علیه..الّسالم.فرمودند:
. این.آیه.شریفه.»َوَعَد اهللُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الّصالِحاِت لََيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْلَْرِض...ـ 
آیه.55.سوره.نور«.درباره.حضرت.قائم.علیه..الّسالم.و.اصحاب.آن.حضرت.می.باشد..
این.حدیث.را.هم.ابو.بصیر.و.هم.عبداهلل.بن.سنان.از.امام.صادق.علیه..الّسالم.نقل.نموده.

است.2

6 ..امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.فرمودند:
تحّقق.وعده.الهی.در.این.آیه.شریفه.»آیه.55.سوره.نور«.مربوط.به.زمانی.است.که.از.

اسالم.جز.اسم.آن.و.از.قرآن.جز.رسم.آن.»جز.خّط.آن«..چیزی.باقی.نمانده.باشد،.
و.در.این.زمان.صاحب.االمر.»یعنی.وجود.مقّدس.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه«.از.نظر.
و.از.چشم.مردم.غایب.می.باشند.تا.اینكه.خداوند.متعال.آن.حضرت.را.با.لشگریان.
غیبی.خودش.تأیید.و.یاری.نماید.و.آن.حضرت.دین.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.
و.سّلم.را.بر.همه.ادیان.دیگر.غلبه.دهد.»غلبه.اسالم.به.ادیان.دیگر.و.تشكیل.حكومت.
واحد.جهانی.به.وسیله.امام.زمان.علیه..الّسالم،..یعنی.عملی.شدن.وعده.خداوند.متعال.

که.در.آیه.55.سوره.نور.به.آن.بشارت.داده.شده.است.3

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه366تا368،حدیث7»حدیث643«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه319،حدیث218»حدیث7880«.

تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه629.
2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه607،حدیث4.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه608،حدیث6.

3.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه619،حدیث12.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه323،حدیث221»حدیث7883«.

تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه631.
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توضیح:
ذیل.آیه.32.و.33.سوره.توبه،.آیه.105.سوره.انبیاء،.آیه.41.سوره.حج.و.آیه.5.سوره.
قصص.در.رابطه.با.ظهور.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.و.غلبه.اسالم.بر.تمام.ادیان.دیگر.
و.تشكیل.حكومت.واحد.جهانی.به.دست.مبارک.آن.حضرت.احادیثی.درج.شده.

است.
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آیه 63 سوره نور:
ُسوِل بَْيَنُکْم َكُدعاء بَْعِضُکم بَْعًضا...«. »ال َتْجَعُلوا ُدعاء الرَّ

ترجمه: 
صدا.کردن.و.همچنین.دعوت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.در.بین.

خودتان.مانند.صدا.کردن.و.دعوت.خودتان.ندانید.1

شرح لغات و توضیحات:
در.آیات.گذشته.در.خصوص.دو.موضوع.مواردی.عنوان.شده.بود.»به.قرار.ذیل«:.

1..نحوه.معاشرت.مسلمانان.با.اقوام.و.دوستان.خویش.
2..لزوم.اطاعت.از.خدا.و.رسول.

در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.به.مسلمانان.دستور.می.دهد.که:
ُسوِل بَْيَنُکْم َكُدعاء بَْعِضُکم بَْعًضا =.یعنی:. ال َتْجَعُلوا ُدعاء الرَّ

ای.مردم،.دعوت.پیامبر.اکرم.را.مانند.دعوت.بین.خودتان.ندانید.
درباره.اینكه.مقصود.از.دعاء.رسول.»دعوت.رسول.اهلل«.چیست.مفّسرین.سه.قول.بیان.

کرده.اند.که.هر.سه.قول.می.تواند.صحیح.باشد.
1..خداوند.متعال.به.مردم.امر.می.فرماید.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.
مورد.تعظیم.و.تكریم.فراوان.قرار.بدهند.و.آن.حضرت.را.به.همه.مردم.ترجیح.دهند.و.
وقتی.خواستند.ایشان.را.صدا.کنند.او.را.با.اسم.صدا.نكنند،.یعنی.به.آن.حضرت.نگویند.
یا.محّمد،.ای.پسر.عبداهلل،.یا.اباالقاسم،.بلكه.ایشان.را.با.ادب.و.احترام.و.تواضع.کامل.

که.شایسته.مقام.رسالت.و.نبّوت.می.باشد.صدا.کنند.و.اینگونه.صدا.کنند:.
يا رسول اهلل، يا نَِبىَّ اهلل،.آن.هم.با.کمال.تواضع.و.احترام..

2..خداوند.متعال.به.مردم.دستور.می.دهد.که.دعوت.پیامبر.با.دعوت.شما.فرق.

دارد،.یعنی.دعوت.پیامبر.اکرم.درباره.شرکت.مردم.در.نماز.جمعه،.حفر.خندق،.

1.تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه597ـ603.
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حضور.در.میدان.نبرد.و.جهاد.با.دشمنان.و.هر.گونه.دعوت.پیامبر.با.دعوت.سایر.

مردم.تفاوت.دارد.و.مردم.ملزم.به.اطاعت.از.دعوت.آن.حضرت.می.باشند.چرا.که.

هر.چه.ایشان.بفرمایند.از.جانب.خداوند.متعال.است.و.اگر.کسی.از.اوامر.پیامبر.

اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.سرپیچی.کند.از.اوامر.خداوند.متعال.سرپیچی.کرده.

است،.لذا.این.آیه.شریفه.به.مردم.دستور.می.دهد.که.چنانچه.پیامبر.اکرم.شما.را.به.هر.

کاری.دعوت.نمود.»دعوت.به.نماز.جماعت،.دعوت.به.نماز.جمعه،.دعوت.به.جهاد،.

دعوت.به.مشورت.در.امور.اجتماعی.و.دعوت.در.هر.موضوعی«..بالفاصله.دعوت.

پیامبر.اکرم.را.اجابت.کنید.چرا.که.امر.و.فرمان.پیامبر.اکرم.امر.و.فرمان.خداوند.متعال.

است.و.همچنین.نهی.پیامبر.اکرم.نیز.نهی.خداوند.متعال،.بنابراین.مؤمن.واقعی.کسی.

است.که.همه.اوامر.و.نواهی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.بالفاصله.و.
بی.چون.و.چرا.اجرا.کند.

ذیل.آیه.59.سوره.نساء.و.ذیل.آیه.هفتم.سوره.حشر.در.این.رابطه.توضیحات.کاملی.
ارائه.شده.است.

3..خداوند.متعال.مردم.را.بر.حذر.می.دارد.از.اینكه.کاری.کنند.که.مورد.نفرین.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.قرار.بگیرند.چرا.که.دعای.آن.حضرت.»چه.
به.نفع.فرد.مقابل.باشد.و.چه.به.ضررش«.با.دعای.دیگران.تفاوت.دارد،.

زیرا.دعای.آن.حضرت.مستجاب.است.و.هر.دعایی.که.بفرماید.بالفاصله.به.هدف.
اجابت.می.رسد..

همانطور.که.عرض.شد.هر.سه.قول.می.تواند.صحیح.باشد.1

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه176ـ177.
تفسیرنمونه،جلدچهاردهم،صفحه599ـ603.

المیزان،جلدبیستونهم،صفحه247.
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حدیث:
1..وجود.مقّدس.ابا.عبداهلل.الحسین.علیه..الّسالم.از.مادر.بزرگوار.خویش.صدیقه.

ُکبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.نقل.می.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:
ُسوِل بَْيَنُکْم َكُدعاء بَْعِضُکم بَْعًضاـ  آیه.63.سوره. وقتی.این.آیه.شریفه.»ال َتْجَعُلوا ُدعاء الرَّ
نور«.نازل.شد.خدمت.پدر.بزرگوارم.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
شرفیاب.شده.و.پدرم.را.با.عنوان.یا.رسول.اهلل.صدا.کردم،.و.پس.از.این.قضیّه.بود.که.

پدرم.مرا.در.آغوش.گرفته.و.فرمود:
يا بَُنيََّة: 

لَْم َتْنِزْل فيِک َو ال فى اَْهِلِک،
اَْنِت ِمّنى َو اَنَا ِمْنِک...، یعنی: 

دخترم:.
این.آیه.شریفه.برای.تو.و.اهل.تو.»اهل.بیت.تو«.نازل.نشده.است،.

دخترم:.
تو.از.من.هستی.و.من.از.تو،

دخترم:.
وقتی.تو.مرا.پدر.صدا.می.کنی.بیش.تر.دوست.دارم.»پدرجان.گفتن.تو.برای.من.

دوست.داشتنی.تر.است«،.
و.خداوند.متعال.نیز.از.آن.راضی.تر.است.1

2..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه..الّسالم.از.صدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.
نقل.می.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

ُسوِل بَْيَنُکْم َكُدعاء بَْعِضُکم بَْعًضا ـ.آیه.63. وقتی.که.این.آیه.شریفه.»ال َتْجَعُلوا ُدعاء الرَّ

سوره.نور«.نازل.شد.از.رسول.خدا.به.خاطر.هیبتش.شرم.داشتم.که.آن.حضرت.را.

پدرجان.صدا.کنم.»می.ترسیدم.که.پیامبر.اکرم.را.با.عنوان.پدرجان.صدا.کنم«،.و.به.همین.
جهت.به.آن.بزرگوار.عرض.می.کردم.یا.رسول.اهلل.

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه630،حدیث1.
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وجود.مقّدس.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
دو.یا.سه.بار.من.پدرم.را.با.عنوان.یا.رسول.اهلل.صدا.کردم،.و.در.هر.دو.سه.بار.که.آن.
حضرت.را.با.عنوان.یا.رسول.اهلل.صدا.می.کردم.آن.حضرت.از.من.روی.برمی.گردانید.تا.

آنكه.مرا.مورد.خطاب.قرار.داده.و.فرمود:
يا فاِطَمُة:

اِنّها لَْم َتْنِزْل فيِک َو ال في اَْهِلِک َو ال في نَْسِلِک، 
اَْنِت ِمّني َو اَنَا ِمْنِک،

اِنَّما نََزلَْت في اَْهِل الَجفاِء و...،
، یعنی:  بِّ َو اِنَّ َقْولَِک يا اَبَِة ِفَانَّها اَحيى لِْلَقْلِب َو اَْرضى لِلرَّ

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.به.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.فرمود:
ای.فاطمه:

این.آیه.شریفه.درباره.تو.و.اهل.بیت.تو.و.اوالد.تو.»نسل.تو«.نازل.نشده.است.»یعنی.
تو.و.اهل.بیت.تو.و.ذّریّه.تو.مخاطب.این.آیه.شریفه.نیستید«،.

ای.فاطمه:.
تو.از.من.هستی.و.من.از.تو،.بلكه:

این.آیه.درباره.اهل.جفا.نازل.شده.است.
ای.فاطمه:.

تو.مرا.پدرجان.صدا.کن.زیرا.این.گفتار.و.این.خطاب.تو.قلب.پدرت.را.بیش.تر.زنده.
می.کند.و.خداوند.متعال.از.آن.راضی.تر.است.1

 1.تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه642.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه343،حدیث265»حدیث7927«.



» سوره فرقان «

آیه 23 سوره فرقان:
»َوَقِدْمنا اِلى ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناُه َهباء َمْنُثوراً«.

ترجمه: 
خداوند.متعال.می.فرماید:.

ما.به.سراغ.تمام.اعمالی.که.آن.ها.انجام.داده.اند.می.رویم.»ما.به.اعمال.آن.ها.می.پردازیم«.
و.همه.اعمال.آن.ها.را.مانند.ذّرات.گرد.و.غبار.در.هوا.پراکنده.می.کنیم.1

شرح لغات و توضیحات:
َقِدمنا.=.از.ماده.قدوم.به.معنی.وارد.شدن،.سراغ.چیزی.رفتن..

این.کلمه.در.این.آیه.شریفه.جّدی.بودن.مطلب.را.می.رساند.و.موضوع.را.تأکید.
می.کند،.یعنی.حتماً.و.مسلماً.به.سراغ.کارهای.آن.ها.می.رویم.

َعَمْل.=.کاری.که.با.قصد.و.اراده.صورت.می.گیرد.»کاری.را.که.شخص.با.قصد.و.

اراده.انجام.می.دهد.َعَمل.می.نامند«،.لیكن.فعل.به.کاری.گفته.می.شود.که.با.قصد.و.یا.
بی.قصد.از.موجود.زنده.سر.می.زند.

َهباء.=.ذّرات.بسیار.ریز.گرد.و.غبار.که.در.حال.عادی.انسان.آن.ها.را.نمی.بیند.»به.

علت.ریز.بودن«،.مگر.زمانی.که.نور.خورشید.از.یک.منفذ.و.روزنه.ای.به.اطاق.تاریک.

1.المیزان،جلدبیستونهم،صفحه289.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه75.
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بتابد.که.در.این.صورت.این.ذّرات.گرد.و.غبار.که.معّلق.در.هوا.می.باشند.قابل.رؤیت.

و.مشاهده.می.شوند.»این.ذرات.گرد.و.غبار.به.حّدی.کوچک.هستند.و.به.قدری.وزن.

آن.ها.ناچیز.است.که.به.زمین.نمی.افتند.و.جاذبه..زمین.باعث.افتادن.آن.ها.به.زمین.
نمی.شود«.

َمْنُثوراً.=.از.کلمه.نثر.می.آید.و.نثر.یعنی.پاشیدن،.پراکندن1.
خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.اعمال.کّفار.و.مشرکین.را.در.روز.قیامت.مجّسم.

فرموده.است..
َوَقِدْمنا اِلى ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل =.ما.به.طور.قطع.و.یقین.سراغ.همه.اعمال.کّفار.و.

مشرکین.خواهیم.رفت.و.به.آن.ها.خواهیم.پرداخت.
در.این.آیه.شریفه.بحث.از.همه.اعمال.کّفار.و.مشرکین.است،.یعنی:

اگر.کّفار.و.مشرکین.در.دنیا.اعمالی.انجام.داده.اند.که.این.اعمال.ذاتاً.بد.بوده.اند،.مانند.

ظلم.به.دیگران،.خوردن.مال.مردم.به.ناحق،.تجاوز.به.نوامیس.مردم،.قتل.نفس.و....

بدیهی.است.که.پاداش.این.اعمال.غیر.از.آتش.جهنّم.نیست،.اّما.در.این.آیه.شریفه.

»آیه.23.سوره.فرقان«.صحبت.از.همه.اعمال.کّفار.و.مشرکین.و.منكرین.والیت.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.است،.

یعنی.اگر.این.افراد.در.دنیا.اعمالی.انجام.داده.اند.که.ذاتاً.خوب.بوده.»مثل.کمک.به.

مستمندان،.سیر.کردن.گرسنه.ها،..صله.رحم،.آزاد.کردن.برده.و.....«،.چون.این.اعمال.را.

جهت.تقرب.به.درگاه.خداوند.متعال.انجام.نداده.اند.»یا.برای.تقرب.به.بت.ها.بوده.یا.

تقرب.به.حكام.ظلم.و.جور.و.یا.تقرب.به.غاصبین.خالفت.و.یا.تقرب.به.هر.چیزی.

که.ارتباط.با.خدا.و.رسول.و.ائّمه.علیهم.الّسالم.نداشته.است«،..لذا.این.اعمال.صالح.نیز.
به.حال.صاحبانش.ذره.ای.فایده.نخواهند.داشت.
بنابراین.معنی.آیه.شریفه.تا.این.جا.این.شد.که:

خداوند.متعال.می.فرماید:.
ما.در.آخرت.و.روز.قیامت.به.سراغ.همه.اعمال.این.افراد.»کّفار.و.مشرکین.و.منكرین.

1.المیزان،جلدبیستونهم،صفحه289.
تفسیرنمونه،جلدپانردهم،صفحه75.



65 سوره فرقان

والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.می.رویم.و.به.آن.ها.می.پردازیم..
در.ادامه.آیه.شریفه.به.سرنوشت.اعمال.این.افراد.اشاره.نموده.و.می.فرماید:

َفَجَعْلناُه َهباًء َمْنثُوراً =.همه.اعمال.این.افراد.را.مانند.گرد.و.غبار.در.هوا.پخش.می.کنیم،.
یعنی:.

اگر.این.افراد.»کّفار.و.مشرکین.و.منكرین.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«..در.

دنیا.اعمالی.انجام.داده.اند.که.ظاهراً.خوب.بوده.آن.اعمال.را.نیز.به.همراه.دیگر.اعمالشان.
همچون.ذرات.گرد.و.غبار.در.هوا.پخش.کرده.و.آن.ها.را.محو.و.نابود.می.کنیم.

خالصه.معنی..آیه.شریفه.این.شد.که:
خداوند.متعال.می.فرماید:.

ما.روز.قیامت.به.سراغ.همه.اعمال.آن.ها.می.رویم.و.به.یک.یک.اعمالی.که.انجام.

داده.اند.می.پردازیم.و.آن.ها.را.طوری.از.هم.می.پاشیم.که.مانند.گرد.و.غبار.نابود.شوند.و.
فایده.ای.برای.صاحبان.اعمال..»انجام.دهندگان.اعمال«..نداشته.باشند.

این.نوع.بیان.در.واقع.یک.نوع.تمثیل.می.باشد.و.می.خواهد.قهر.و.غضب.خداوند.

متعال.را.برساند.که.خداوند.متعال.تمام.اعمال.کّفار.و.مشرکین.را.»به.خاطر.ِشرک.

و.کفرشان«.نابود.نموده.و.بی.اثر.می.کند.طوری.که.اعمالی.که.حتّی.ظاهراً.نیز.خوب.
بوده.اند.نفعی.به.حال.آن.ها.نخواهد.داشت.

دلیل.عقلی.این.موضوع.نیز.کاماًل.روشن.است.چرا.که.وقتی.انسان.در.اصول.دین.

مشكل.داشته.باشد.و.در.شّک.و.تردید.باشد.و.یا.منكر.یكی.از.موارد.اصول.دین.بشود.

»انكار.خدا.یا.رسول..خدا.یا.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.یا.انكار.قیامت«،.در.این.
صورت.همه.اعمال.انسان.تباه.و.نابود.می.شود.و.اصطالحاً.َهباًء َمنثوراً.می.شود..

اینكه.غیر.از.کّفار.و.مشرکین.چه.افرادی.چنین.سرنوشتی.دارند.انشاءاهلل.تعالی.در.
بخش.حدیث.اشاره.خواهد.شد.1

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه197ـ198.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه289ـ296.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه75ـ76.
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توضیح:
همانطور.که.مالحظه.فرمودید.کّفار.و.مشرکین.از.مصادیق.این.آیه.شریفه.هستند،.
یعنی.اگر.آن.ها.در.دنیا.اعمال.صالح.و.شایسته.ای.نیز.انجام.داده.باشند.»از.قبیل.کمک.
به.مستمندان.و.فقرا،..صله.رحم،.سیر.کردن.گرسنه.و...«.اعمال.آن.ها.هیچ.و.پوچ.شده.

و.تباه.می.گردد.
قابل.ذکر.است.که:

عالوه.بر.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین،..این.آیه.شریفه.»آیه.23.سوره.فرقان«.مصداق.
اتّم.و.اکملی.نیز.دارد.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

حدیث:
1..امام.باقر.علیه..الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»آیه.23.سوره.فرقان«.فرمودند:.

افرادی.هستند.که.خداوند.متعال.آعمال.آن.ها.را.در.روز.قیامت.هیچ.و.پوچ.کرده.و.
مانند.گرد.و.غبار.نابود.می.نماید.».اعمال.آن.ها.َهباًء منثُوراً.می.شود«.
سپس.امام.باقر.سالم.اهلل.علیه.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

به.خدا.قسم.این.ها.کسانی.هستند.که.وقتی.در.دنیا.چیزی.از.حرام.به.آنها.پیشنهاد.

می.شد.آن.را.می.پذیرفتند،.لیكن.وقتی.فضائل.و.مناقب.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.
علیه..الّسالم.به.آن.ها.گفته.می.شد.آن.را.انكار.می.کردند.

این.حدیث.شریف.را.ابی..حمزه.ثمالی.از.امام.باقر.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه..الّسالم.سؤال.شد.اعمال.چه.کسانی.در.روز.
قیامت.َهباًء منثُوراً.می.شود.»هیچ.و.پوچ.و.تباه.می.گردد«.

امام.صادق.علیه..الّسالم.فرمودند:
اعمال.دشمنان.ما.و.اعمال.دشمنان.شیعیان.ما.

1.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه14ـ15.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه649،حدیث3.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه363،حدیث32»حدیث7961«.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه77ـ78.
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این.حدیث.را.سلیمان.بن.خالد.از.امام.صادق.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..امام.سّجاد.علیه..الّسالم.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.
می.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

به.خدا.قسم:.
اگر.روز.قیامت.فردی.با.عمل.هفتاد.پیغمبر.محشور.شود،.خداوند.متعال.اعمال.او.
را.نمی.پذیرد.مگر.اینكه.والیت.من.و.والیت.اهل.بیت.مرا.قبول.داشته.باشد.»یعنی.اگر.
فردی.اعمال.و.عبادات.هفتاد.پیغمبر.در.نامه.عملش.باشد.اّما.والیت.پیامبر.اکرم.و.اهل.
بیت.آن.حضرت.یعنی.والیت.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.را.نپذیرفته.
باشد.خداوند.متعال.هیچكدام.از.اعمال.وی.را.نمی.پذیرد،.و.این.قضیّه.همان.تباه.شدن.
و.ضایع.شدن.و.َحبط.اعمال.می.باشد.که.در.این.آیه.شریفه.به.َهباًء َمنُثوراً.تعبیر.شده.

است«.
این.حدیث.را.یونس.بن.حباب.از.امام.سجاد.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.2

4..در.یک.حدیث.طوالنی.از.وجود.مقّدس.عسكری.سالم.اهلل.علیه.نقل.شده.که.آن.

حضرت.در.رابطه.با.اهمیّت.زکات.و.نماز.و.همچنین.در.رابطه.با.اهمیّت.والیت.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.مطالبی.فرمودند.که.ذیاًل.به.خالصه.ای.از.فرمایش.آن.حضرت.
که.در.رابطه.با.اهمیّت.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.اشاره.می.شود.

در.قسمتی.از.فرمایش.وجود.مقّدس.امام.عسكری.علیه..الّسالم.آمده.است.که:
منادی.خداوند.متعال.روز.قیامت.ندا.می.دهد.که:

این.نگهبانان.آتش.»ای.مالئكه.مأمور.آتش«:
بیائید.و.این.اعمال.را.بردارید.و.آن.ها.را.بسوزانید.و.نابود.کنید.زیرا.صاحب.این.اعمال.

1.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه15.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه650،حدیث4.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه365،حدیث34»حدیث7963«.
2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه656،حدیث8.

امالیشیخطوسی،جلداّول،مجلسپنجم،صفحه303،حدیث42»حدیث229«.
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به.والیت.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.و.والیت.اهل.بیت.او.ایمان.نداشته.است.1

5..ابو.اسحاق.لیثی.می.گوید:
خدمت.امام.باقر.علیه..الّسالم.عرض.کردم:

یا.بن.رسول.اهلل:
از.نواصب.و.دشمنان.شما.کسانی.را.یافته.ام.که.»افرادی.از.نواصب.را.می.بینم.که«:

بسیار.نماز.می.خوانند،.
فراوان.روزه.می.گیرند،.

زکات.اموالشان.را.می.پردازند،.
حج.و.عمره.به.جای.می.آورند،.

بر.جهاد.مشتاق.و.حریص.می.باشند،
اعمال.صالح.به.جای.می.آورند،.

صله.رحم.می.کنند،
حقوق.برادران.دینی.خودشان.را.ادا.می.کنند،

از.خوردن.شراب.احتراز.می.کنند،.
مرتكب.زنا.و.لواط.و.سایر.فواحش.»سایر.گناهان«..نمی.شوند،.

لیكن.این.نواصب.اینگونه.هستند.که:
اگر.شرق.و.غرب.عالَم.را.پر.از.طال.و.نقره.بكنند.و.به.آن.ها.بدهند.تا.از.محبّت.
طواغیت.»خلفا.و.حّكام.ظلم.و.جور«.دست.کشیده.و.به.سوی.شما.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.بیایند.و.والیت.شما.را.بپذیرند.این.کار.را.نخواهند.کرد،.
و.حتّی.اگر.با.شمشیر.کشته.شوند.حاضر.نمی.شوند.از.دوستی.و.محبّت.طواغیت.و.

حّكام.ظلم.و.جور.دست.بردارند،.همچنین:
این.نواصب.اینگونه.هستند.که.اگر.فضیلت.و.منقبتی.از.فضائل.و.مناقب.شما.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.را.بشنوند.بدحال.شده.و.آن.را.ناپسند.شمرده.و.رنگ.چهره.
آن.ها.تغییر.کرده.و.آثار.کراهت.در.صورتشان.دیده.می.شود،.و.همه.این.ها.به.خاطر.

دشمنی.آن.ها.با.شما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.می.باشد.

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه654،حدیث7.
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ابو.اسحاق.لیثی.می.گوید:
پس.از.عرایض.بنده.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه..الّسالم.تبّسمی.نموده.و.فرمودند:

ای.ابو.اسحاق:
این.جا.است.که.این.ناصبی.ها.با.این.همه.اعمال.صالحی.که.انجام.می.دهند.هالک.
می.شوند.و.وارد.جهنّم.شده.و.مخّلد.در.آتش.جهنّم.هستند،.و.خداوند.متعال.درباره.

آن.ها.می.فرماید:
.آیه.23.سوره.فرقان«.1 »َوَقِدْمنا ِإلى ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناُه َهباء َمنُثوًراـ 

توضیح:
همانطور.که.مالحظه.فرمودید.اگر.کسی.تمام.عمر.خویش.مشغول.عبادت.باشد.
و.از.همه.گناهان.احتراز.نماید.لیكن.به.والیت.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
ایمان.نداشته.باشد.و.والیت.و.امامت.آن.ذوات.مقّدسه.را.نپذیرفته.باشد.تمام.اعمال.
چنین.شخصی.َحبط.می.شود.و.َهباًء َمنثُوراً می.گردد،..یعنی.تمام.اعمال.صالح.او.هیچ.و.
پوچ.و.تباه.می.گردد.گویی.که.اصاًل.عمل.صالحی.انجام.نداده.است.و.جایگاه.ابدی.و.

همیشگی.چنین.شخصی.جهنّم.می.باشد.
ذیل.چند.آیه.شریفه.به.این.موضوع.اشاره.شده.که.تعدادی.از.آن.ها.را.مالحظه.

می.فرمایید.
آیه.5.سوره.مائده.»َوَمْن َيْکُفْر بِااْلِيماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه...«.

آیه.82.سوره.طه.»اِنِّي لََغّفاٌر لَِمْن تاَب َوآَمَن َو َعِمَل صالِحًا...«.

آیات.89.و.90.سوره.نمل.»َمن جاء بِالَْحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنها...«.
آیه.105.سوره.کهف.»اُولِئَک الَِّذيَن َكَفُروا بِآياِت َربِِّهْم َولِقائِِه َفَحِبَطْت اَْعمالُُهْم...«.

يَّتي بِواٍد َغْيِر ذي َزْرٍع...«. آیه.37.سوره.ابراهیم.»َربَّنا ِانِّي اَْسَکنُت ِمْن ُذرِّ
آیه.180.سوره.اعراف.»َوهلِلِ ااْلَْسماُء الُْحْسنى َفاْدُعوُه بِها...«

آیات.1.تا.7.سوره.غاشیه.»َهْل اََتيَک َحِديُث الْغاِشَيِة...«

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه363،حدیث33»حدیث7962«
عللالّشرایعشیخصدوق،جلددّوم،باب385،صفحه972تا941،حدیث81.
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آیه 27 و 28 و 29 سوره فرقان: 
ُسوِل َسِبياًل«.آیه.27.. »َوَيْوَم َيَعضُّ الّظالُِم َعلٰى َيَدْيِه َيُقوُل يا لَْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ

»يا َوْيَلتى لَْيَتِني لَْم اَتَِّخْذ ُفالنًا َخِلياًل« آیه.28.
ْكِر بَْعَد اِْذ جاءني...«.آیه.29. »لََقْد اََضلَِّني َعِن الذِّ

ترجمه: 
روزی.که.»روز.قیامت«.ظالم.از.شّدت.پشیمانی.دو.دست.خود.را.»انگشتان.خود.
را«.با.دندان.می.گزد.و.می.گوید.این.کاش.به.راه.پیامبر.رفته.بودم.»از.پیامبر.اکرم.اطاعت.

کرده.و.از.هدایت.او.بهره.مند.شده.بودم«،.
و.ای.کاش.فالنی.»مقصود.از.فالنی.هر.کسی.است.که.انسان.را.از.راه.راست.

منحرف.می.کند«.را.به.عنوان.دوست.برای.خودم.انتخاب.نكرده.بودم.
او.»فالنی«.مرا.از.ذکر.»حق،.قرآن.کریم،.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم«..گمراه.کرد.و.مرا.
از.او.دور.نمود.بعد.از.اینكه.به.سراغ.من.آمده.بود.»مرا.از.توّجه.به.حق.که.پیامبر.اکرم.

آورده.بود.مانع.شد.و.گمراهم.کرد«.1

شرح لغات و توضیحات:
.از.ماده.َعّض.می.آید،.َعّض.یعنی.گاز.گرفتن.با.دندان. َيَعضُّ

معموالً.این.تعبیر.در.مورد.کسانی.به.کار.می.رود.که.از.شّدت.حسرت.و.تأّسف.

ناراحت.باشند..در.زبان.فارسی.نیز.ضرب.المثلی.است.که.می.گوید.فالن.کس.انگشت.

حسرت.به.دندان.می.گزید،..لیكن.در.زبان.عرب.می.گویند.فالن.کس.از.شّدت.حسرت.
دستش.را.با.دندان.می.گزید.و.گاز.می.گرفت.

اگر.در.این.آیه.شریفه.کلمه.یََدیه.آمده،.یعنی:
.هر.دو.دستش.را.با.دندان.می.گزید.و.گاز.می.گرفت،.و.این.امر.حاکی.از.شّدت.

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه194ـ199.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه293ـ294.

تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه84.
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تأّسف.و.شّدت.حسرت.شخص.نادم.و.پشیمان.می.باشد.1
این.سه.آیه.شریفه.حالت.تأّسف.و.حسرت.انسان.های.گنهكار.را.در.روز.قیامت.بیان.
می.فرماید.که.چگونه.از.شّدت.حسرت.دست.های.خودشان.را.با.دندان.های.خویش.
گاز.می.گیرند.و.نادم.و.پشیمان.هستند.که.چرا.در.دنیا.از.حق.پیروی.نكرده.و.باطل.را.

تبعیّت.و.همراهی.نمودند.
خداوند.متعال.در.بیان.حال.این.ظالمین.در.قیامت.اینگونه.می.فرماید:

الُِم َعلى َيَدْيِه =.قیامت.روزی.است.که.ظالم.و.ستمگر.از.فرط.ندامت.و. َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ
از.شّدت.پشیمانی.دستان.خویش.»انگشتانش.را«.با.دندان.می.گزد.و.گاز.می.گیرد.

پشیمانی.و.ندامت.از.این.جهت.است.که.در.دنیا.از.حق.تبعیّت.و.پیروی.نكرده.و.

همواره.مالزم.و.همراه.مخالفین.دین.بوده.و.لذا.به.جای.اعمال.صالح،.گناه.و.معصیت.

در.نامه.اعمال.وی.ثبت.و.ضبط.شده.و.دیگر.جای.جبران.و.تالفی.هم.نیست.که.بتواند.

از.گناهان.خویش.کاسته.و.به.اعمال.صالح.خویش.بیفزاید.چرا.که.قیامت.جای.حساب.

است.نه.عمل،.در.حالی.که.دنیا.دقیقاً.حالت.عكس.دارد.یعنی.جای.عمل.است.نه.

حساب،..لذا.گنهكاران.در.روز.قیامت.به.شّدت.نادم.هستند.لیكن.پشیمانی.و.ندامت.
سودی.به.حال.آن.ها.ندارد.

مقصود.از.ظالم.در.این.آیه.شریفه.عام.است.و.شامل.همه.ظالمین.و.همه.افرادی.

می.شود.که.در.دنیا.از.باطل.پیروی.کرده.و.مرتكب.گناه.شده.و.به.همین.جهت.روز.

قیامت.نادم.و.پشیمان.می.باشند.چرا.که.جایگاه.خود.را.در.آتش.جهنّم.مشاهده.می.کنند،.

اّما.این.ظالم.که.در.آیه.شریفه.از.آن.صحبت.شده.یک.مصداق.بارز.و.آشكار.و.به.قول.

معروف.مصداق.اتّم.و.اکملی.نیز.دارد.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.
خواهد.شد.

این.ظالم.در.حالی.که.دست.ها.و.انگشت.هایش.را.از.شّدت.حسرت.و.اندوه.می.گزد.
و.گاز.می.گیرد.با.خودش.می.گوید:

ُسوِل َسِبياًل.=.این.ظالم.در.روز.قیامت.می.گوید: َيُقوُل يا لَْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ

1.المیزان،جلدبیستونهم،صفحه293.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه86.
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ای.کاش.زمانی.که.در.دنیا.بودم.به.راه.پیامبر.اکرم.می.رفتم.و.از.هدایت.ایشان.

بهره.مند.می.شدم.»کاش.به.همراه.پیامبر.اکرم.راهی.به.سوی.هدایت.انتخاب.کرده.
بودم«.

مقصود.این.است.که.ظالم.با.خودش.می.گوید:
ای.کاش.در.دنیا.از.هدایت.پیامبر.اکرم.بهره.مند.می.شدم.و.مطیع.محض.آن.حضرت.
بودم.و.هر.چه.را.که.امر.می.فرمود.انجام.می.دادم.و.آنچه.را.که.نهی.می.فرمود.ترک.
می.کردم.و.بعد.از.رحلت.آن.حضرت.نیز.از.اوصیاء.آن.حضرت.که.منصوب.از.جانب.

خداوند.متعال.بودند.بی.چون.و.چرا.تبعیّت.می.نمودم.
این.ظالم.و.گنهكار.در.ادامه.گفته.خویش.که.حاکی.از.حسرت.و.ندامت.شدید.وی.

می.باشد.اینگونه.می.گوید.که:
يا َوْيَلتى.=.ای.وای.بر.من؛

لَْيَتنى.=.کاش،.من؛.
لَْم اَتَِّخْذ ُفاَلنًا َخِلياًل.=.فالن.کس.را.به.عنوان.دوست.برای.خودم.انتخاب.نكرده.

بودم.
فرد.ظالم.که.به.شّدت.حسرت.زمان.از.دست.رفته.را.می.خورد.روز.قیامت.پس.از.

مشاهده.آتش.جهنّم.می.گوید:
وای.بر.من،.ای.کاش.زمانی.که.در.دنیا.بودم.فالن.شخص.گمراه.را.به.عنوان.دوست.
برای.خودم.انتخاب.نمی.کردم.و.با.او.دوست.نمی.شدم.که.مرا.فریب.دهد.و.از.راه.

راست.منحرف.کرده.و.به.انحراف.بكشاند.تا.مستحّق.آتش.جهنّم.شوم..
مقصود.از.کلمه.فالن.در.این.آیه.شریفه.نیز.عام.می.باشد.و.شامل.همه.افرادی.می.شود.
که.در.دنیا.مردم.را.فریب.داده.و.اغفال.نموده.و.آن.ها.را.گمراه.می.کنند..»هر.دوست.و.

رفیقی.که.انسان.را.گمراه.کند«.
اّما.این.کلمه.فالن.که.در.آیه.شریفه.آمده.مصداق.خاص.و.اصطالحاً.مصداق.اتّم.و.

اکملی.نیز.دارد.که.انشاء.اهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.
حسرت. »روز. می.باشد. یَومُ الَحسرة. قیامت. اسامی. از. یكی. که. است. ذکر. قابل.
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خوردن«..چرا.که.افراد.گنهكار.وقتی.که.جایگاه.خودشان.را.در.جهنّم.می.بینند.حسرت.

می.خورند.که.چرا.در.دنیا.از.انبیاء.و.اوصیاء.آن.ها.و.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.

آله.و.سّلم.و.اوصیاء.آن.حضرت.»یعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«..

تبعیّت.نكرده.و.چرا.مرتكب.گناه.شدند.که.االن.باید.عقوبت.آن.ها.را.متحّمل.شوند.
و.در.آتش.جهنّم.بسوزند.

افراد.صالح.و.نیكوکار.نیز.که.از.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.تبعیّت.کرده.و.

اعمال.صالح.انجام.داده.و.به.بهشت.می.روند.روز.قیامت.تأّسف.و.حسرت.می.خورند.

که.چرا.اعمال.صالح.و.مستحبات.بیش.تری.انجام.ندادند.تا.مقام.آن.ها.در.بهشت.
باالتر.از.این.باشد،.اما.تفاوت.بین.این.دو.حسرت.از.زمین.تا.آسمان.است..

همانطور.که.عرض.شد.مقصود.از.ظالم.در.این.آیه.شریفه.همه.ظلمه.»ظالمین«.
می.باشند.که.مستحّق.آتش.جهنّم.هستند،.

و.مقصود.از.فالن.در.این.آیه.شریفه.همه.دوستان.و.یاران.گمراه.و.منحرف.می.باشند.

که.انسان.را.از.راه.راست.منحرف.کرده.و.باعث.جهنّمی.شدن.شخص.می.گردند،.لیكن.

این.دو.کلمه.یعنی.ظالم.و.فالن.مصادیق.اتّم.و.اکملی.دارند.که.در.بخش.حدیث.به.
آن.ها.اشاره.خواهد.شد.

آیه.بعد.»آیه.29.سوره.فرقان«.در.ادامه.آیات.قبل.بوده.و.در.این.آیه.شریفه.آمده.که:.

ظالم.در.روز.قیامت.در.ادامه.صحبت.خویش.که.ناشی.از.حسرت.و.تأّسف.شدید.او.
می.باشد.این.چنین.می.گوید:

ْكِر بَْعَد اِْذ جاءِني.=.فالنی.مرا.از.ذکر.گمراه.کرد.و.دور.نمود.پس.از. لََقْد اََضلَّني َعِن الذِّ
اینكه.سراغ.من.آمده.بود.

اینكه.مقصود.از.ذکر.در.این.آیه.شریفه.چیست.»تأویل.آیه.شریفه«.که.فالنی.باعث.
شده.تا.ظالم.از.او.اعراض.نماید.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.بیان.خواهد.شد.1

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه199.
المیزان،جلدبیستونهم،صفحه293ـ294.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه86ـ87.



آل اهلل در کتاب اهلل 74

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امام.باقر.و.امام.صادق.علیهماالّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َوَيْوَم 
ُسوِل َسِبياًل ـ.آیه.27،.سوره.فرقان«. الُِم َعلى َيَدْيِه َيُقوُل يا لَْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ َيَعضُّ الظَّ

فرمودند:
امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب. آیه.شریفه.وجود.مقّدس. این. از.سبیل.در. مقصود.

علیه..الّسالم.می.باشد.
این.حدیث.را.ابوحمزه.ثمالی.از.امام.باقر.علیه..الّسالم.و.حریز.از.امام.صادق.علیه..الّسالم.

نقل.نموده.است.1

توضیح: 
منظور.این.حدیث.شریف.این.است.که.روز.قیامت.آن.فرد.ظالم.وقتی.جایگاه.

خودش.را.در.جهنّم.مشاهده.می.کند.با.خودش.می.گوید:
ای.کاش.در.دنیا.همراه.پیامبر.اکرم.و.علیّ.بن.ابیطالب.علیهماالّسالم.بودم.و.از.پیامبر.
اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.اطاعت.
می.کردم.و.به.راه.آن.ها.می.رفتم.و.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.را.ولی.و.امام.خویش.

انتخاب.می.نمودم.
این.جمالت.را.کسانی.در.قیامت.به.زبان.می.آورند.که.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.حّق.
علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.یعنی.خالفت.را.غصب.کرده.و.آن.حضرت.را.خانه.نشین.

نمودند..

2..امام.باقر.علیه..الّسالم.درباره.این.آیات.شریفه.»َيْوَم َيَعضُّ الّظالُِم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل يا 
ُسوِل َسِبياًل ـ يا َوْيَلتى لَْيَتِني لَْم اَتَِّخْذ ُفاَلنًا َخِلياًل.ـ.آیه.27.و.28.سوره. لَْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ

فرقان«.فرمودند:

1.المیزان،جلدبیستونهم،صفحه298.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه659،حدیث2.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه660،حدیث3.
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گوینده.این.مطالب.فالنی.است.که.روز.قیامت.می.گوید.این.کاش.در.دنیا.فالنی.را.
به.عنوان.دوست.برای.خودم.انتخاب.نمی.کردم.

این.حدیث.را.حریز.از.امام.باقر.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..امام.باقر.و.امام.صادق.علیهماالّسالم.درباره.آیات.27.و.28.و.29.سوره.فرقان.
فرمودند:.

»اِنَّ هِذِه اآلياِت نََزلَْت فى َرُجَلْيِن ِمْن َمشاِيِخ ُقَرْيٍش اَْسَلما بَِالِْسَنِتِهما َو كانا ُيناِفقاِن النَّبىَّ 
صّلى اهلل عليه و آله سّلم...«، یعنی:

این.آیات.شریفه.درباره.دو.نفر.از.بزرگان.قریش.نازل.شده.است.که.به.زبان.اسالم.

اختیار.کردند.لیكن.با.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.منافقانه.برخورد.نمودند..

بین.آن.ها.در.روز.اخّوت.و.برادری.رفاقت.و.برادری.ایجاد.شده.بود.و.نهایتاً.یكی.

باعث.انحراف.دیگری.شد.و.در.نتیجه.آن.ها.هالک.شدند.»دچار.ضاللت.و.گمراهی.
شدند«.

در.این.آیات.شریفه.خداوند.متعال.داستان.آن.ها.را.در.قیامت.بیان.می.فرماید.که.
وضعشان.چگونه.است.و.هنگام.نزول.عذاب.به.یكدیگر.چه.می.گویند.2

توضیح:
در.آیه.29.سوره.فرقان.ادامه.صحبت.ظالم.در.روز.قیامت.بیان.شده.و.آمده.که.این.

فرد.در.روز.قیامت.می.گوید:
ْكِر بَْعَد اِْذ جاءِني، یعنی:. لََقْد اََضلَّني َعِن الذِّ

فالنی.مرا.از.ذکر.گمراه.کرد.و.دور.نمود.پس.از.اینكه.ذکر.به.سراغ.من.آمده.
بود.

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه660،حدیث5.
2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه671،حدیث12.
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مقصود.از.ذکر.می.تواند.موارد.ذیل.باشد:
الف(.قرآن.کریم؛

ب(.حق؛
ج(.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.»در.بخش.حدیث.به.این.موضوع.اشاره.

خواهد.شد«..
هر.سه.موضوع.در.واقع.یک.مطلب.را.می.رسانند.و.تجّلی.و.ظهور.همه.آن.ها.در.
وجود.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.خالصه.می.شود،.زیرا.امیرالمؤمنین.علی.علیه..الّسالم.

قرآن.ناطق.می.باشد.و.آن.حضرت.در.جنگ.صّفین.این.مطلب.را.بیان.فرمودند،.
ضمن.اینكه.حضرت.علی.علیه..الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.عین.حق.

می.باشند.و.در.زیارت.نورانی.و.شریف.جامعه.کبیره.آمده.که:
اَلَْحقُّ َمَعُکْم َو فيُکْم َو ِمْنُکْم َو اِلَْيُکْم، یعنی: 

حق.همراه.شما.در.شما.از.شما.و.به.سوی.شما.است،..همچنین.در.احادیث.فراوانی.
آمده.که اَلَْحقُّ َمَع َعلىٍّ َو َعلىٌّ َمَع الَْحّق،.لذا.معنی.آیه.شریفه.این.می.شود.که:

ظالم.در.روز.قیامت.می.گوید:
فالنی.مرا.از.حق.یعنی.از.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.دور.کرد.و.مرا.گمراه.نمود.آن.
هم.پس.از.اینكه.سعادت.به.سراغ.من.آمده.بود.و.من.می.توانستم.از.طریق.پیروی.از.

حق.یعنی.پیروی.از.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.سعادتمند.و.رستگار.شوم.
ْحمِن نَُقيِّْض لَُه َشْيَطانًا َفُهَو  ذیل.آیات.36.تا.39.سوره.زخرف.»َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرَّ
لَُه َقِريٌن...«.حدیثی.نقل.شده.که.روز.قیامت.یكی.از.آن.ها.از.دیگری.تبّری.جسته.و.
می.گوید.ای.کاش.در.دنیا.به.اندازه.شرق.تا.غرب.عالم.از.تو.دور.بودم.و.ای.کاش.

هرگز.تو.را.نمی.دیدم.
پس.از.ارائه.این.توضیحات.مختصر.بازمی.گردیم.به.ادامه.بخش.حدیث.

4..امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.فرمودند:
در.وجود.من.فضائل.و.مناقب.فراوانی.هست.که.بیان.آن.ها.وقت.طوالنی.می.خواهد،.
اّما.با.این.وجود.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آن.ها.پیراهن.
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خالفت.را.پوشیده.و.با.من.منازعه.کردند.در.حالی.که.در.رابطه.با.خالفت.آن.ها.حّقی.

نداشتند.و.به.عّلت.ضاللت.و.گمراهی.خالفت.را.غصب.کردند.و.به.نادانی.خالفت.
را.از.آن.خود.دانستند..

یكی.از.این.ها.روز.قیامت.خواهد.گفت.»می.گوید«:
ای.کاش.فالنی.را.به.عنوان.دوست.برای.خودم.انتخاب.نمی.کردم.تا.مرا.از.ذکر.

»یعنی.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم«..دور.کند.
فرمایش. ادامه. در. علیه..الّسالم. امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب. مقّدس. سپس.وجود.

خویش.فرمودند:
منم.آن.ذِْکر.که.آن.ها.از.آن.گمراه.شدند،

منم.آن.سبیل.و.راهی.که.آن.ها.از.آن.اعراض.نمودند،
منم.آن.ایمانی.که.آن.ها.به.آن.کفر.ورزیدند،

منم.آن.قرآنی.که.آن.ها.آن.را.مهجور.داشتند.»آن.را.ترک.کردند«،
منم.آن.دینی.که.آن.ها.آن.را.تكذیب.کردند،

منم.آن.صراط.مستقیم.و.راه.راستی.که.آن.ها.از.آن.انحراف.پیدا.کردند.1

توضیح:
کّلیه.افرادی.که.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.را.منكر.

شده.و.آن.را.نپذیرفتند.در.زمره.کسانی.هستند.که:
به.ایمان.کفر.ورزیدند،.

قرآن.را.ترک.کرده.و.آن.را.کنار.گذاشتند،.
دین.اسالم.را.تكذیب.کردند،.

از.صراط.مستقیم.انحراف.پیدا.کردند،.و...

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه369،حدیث41»حدیث7970«.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه17ـ18.

تفسیربرهان،جلدششم،صفحه667،حدیث7.

تفسیربرهان،جلدششم،صفحه672،حدیث1.
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الزم.به.ذکر.است.که:
آن.جا.که.امیرالمؤمنین.علی.علیه..الّسالم.می.فرماید.منم.آن.قرآنی.که.آن.ها.آن.را.
مهجور.داشتند.اشاره.به.آیه.30.همین.سوره.مبارکه.دارد.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.قیامت.در.پیشگاه.خداوند.متعال.لب.به.شكایت.باز.

کرده.و.به.خداوند.متعال.عرضه.می.دارد:
ُسوُل يا َربِّ اِنَّ َقْوِمى اتََّخذُوا هَذا الُْقرآَن َمْهجُوراً،.یعنی: َو قاَل الرَّ

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.قیامت.به.خداوند.متعال.
شكایت.کرده.و.عرض.می.کند:

خداوندا،.این.قوم.و.این.اّمت.من.بعد.از.رحلت.من.قرآن.را.ترک.کرده.و.از.آن.
دوری.جستند.و.آن.را.کنار.گذاشتند.»مهجور.=.متروک،.ترک.شده،.وانهاده«.

ظاهر.آیه.شریفه.این.است.که.شكایت.پیامبر.اکرم.از.اّمتش.این.است.که.بعد.از.

رحلت.آن.حضرت.اّمت.پیامبر.اکرم.قرآن.را.کنار.گذاشته.و.به.احكام.و.دستورات.قرآن.

کریم.عمل.نكردند،.لیكن.تأویل.آیه.شریفه.همان.است.که.در.فرمایش.امیرالمؤمنین.
علی.علیه..الّسالم.آمده،..یعنی:.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.قیامت.به.پیشگاه.خداوند.
متعال.شكایت.می.کند.که.خداوندا:

قوم.و.اّمت.من.بعد.از.رحلت.من.امیرالمؤمنین.علی.علیه..الّسالم.را.ترک.کرده.و.
ایشان.را.تنها.گذاشته.و.سراغ.دیگران.رفتند.

5..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه..الّسالم.فرمودند:
ُسوِل  تأویل.این.آیات.شریفه.»َوَيْوَم َيَعضُّ الّظالُِم َعلى َيَدْيِه َيُقوُل يا لَْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ

.آیه.27.و.28.سوره.فرقان«.این.است.که:. َسِبياًلـ  يا َوْيَلتى لَْيَتني لَْم اَتَِّخْذ ُفالنًا َخِلياًلـ 
فالنی.روز.قیامت.اینچنین.خواهد.گفت.که:

او.باعث. انتخاب.نمی.کردم.»زیرا. ای.کاش.من.در.دنیا.فالنی.را.دوست.خودم.
ضاللت.و.گمراهی.من.شد«.



79 سوره فرقان

این.حدیث.را.ابو.الخّطاب.از.امام.صادق.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.1

6..وجود.مقّدس.امام.عسكری.علیه..الّسالم.فرمودند:
کسانی.که.ظاهراً.با.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.بیعت.نمودند.اما.در.
نهان.و.باطن.خویش.عهد.و.پیمان.خویش.را.شكسته.و.بر.نفاق.خود.باقی.ماندند.
این.افراد.هنگام.مرگ.ملک.الموت.را.می.بینند.که.برای.قبض.روح.آن.ها.آمده.و.در.
همان.حال.جایگاه.آن.ها.در.جهنّم.به.آن.ها.نشان.داده.می.شود.و.به.آن.ها.گفته.می.شود.
که.اگر.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.را.پذیرفته.بودید.
و.بر.این.عهد.و.پیمان.خویش.باقی.مانده.بودید.االن.جایگاه.شما.در.بهشت.بود.و.
از.انواع.نعمات.بهشتی.بهره.مند.می.شدید،.لیكن.چون.پیمان.شكنی.کردید.و.بر.عهد.
و.پیمان.خویش.در.رابطه.با.والیت.حضرت.علی.علیه..الّسالم.محكم.و.استوار.باقی.

نماندید.لذا.جهنّم.با.انواع.عذاب.هایش.منتظر.شما.است.
این.جا.است.که.این.فرد.و.این.افراد.»کسانی.که.ظاهراً.والیت.حضرت.امیر.علیه..الّسالم.
را.پذیرفتند.اما.باطناً.آن.را.قبول.نداشته.و.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.مخالفت.خویش.را.

با.آن.حضرت.علنی.نمودند«.می.گویند:
ای.کاش.به.راه.پیامبر.اکرم.رفته.بودیم.و.از.هدایت.ایشان.بهره.مند.می.شدیم.و.
دستورات.آن.حضرت.را.درباره.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.

اجرا.می.کردیم.2

7..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه..الّسالم.فرمودند:
ُسوِل  منظور.از.این.آیه.شریفه.»َوَيْوَم َيَعضُّ الّظالُِم َعلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا لَْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ

.آیه.27.سوره.فرقان«.این.است.که: َسِبياًلـ 
روز.قیامت.فالنی.خواهد.گفت:.

ُسوِل َعِلّيًا َولّيًا،.یعنی: يا لَْيَتِني اَتََّخْذُت َمع الرَّ

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه660،حدیث4.
2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه670،حدیث8.
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ای.کاش.در.دنیا.به.همراه.پیامبر.اکرم.راهی.به.سوی.هدایت.انتخاب.کرده.بودم.و.
امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.را.به.عنوان.ولی.و.امام.خویش.برگزیده.بودم.

.آیه.28.سوره.فرقان«.این. منظور.از.این.آیه.شریفه.»يا َوْيَلَتى لَْيَتِني لَْم اَتَِّخْذ ُفالنًا َخِلياًلـ 
است.که:

روز.قیامت.فالنی.خواهد.گفت:
ای.کاش.زمانی.که.در.دنیا.بودم.فالنی.را.به.عنوان.دوست.خودم.انتخاب.نمی.کردم..
.آیه.29.سوره.فرقان«. ْكِر بَْعَد اِْذ جاَءنيـ. منظور.از.ذکر.در.این.آیه.شریفه.»لََقْد اََضلَّني َعِن الذِّ
والیت.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.»و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«..

می.باشد.
این.حدیث.را.یونس.بن.ظبیان.از.امام.صادق.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.1

8 ..وجود.مقّدس.امام.باقر.و.امام.صادق.علیهماالّسالم.فرمودند:
منظور.از.سبیل.در.این.آیه.شریفه.»َوَيْوَم َيَعضُّ الّظالُِم َعلى َيَدْيِه َيُقوُل يا لَْيَتِني اتََّخْذُت 
ُسوِل َسِبياًل ـ.آیه.27.سوره.فرقان«.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب. َمَع الرَّ

علیه..الّسالم.می.باشد،
.آیه.29.سوره. ْكِر بَْعَد اِْذ جاَءنيـ. و.منظور.از.ذکر.در.این.آیه.شریفه.»لََقْد اََضلَّني َعِن الذِّ

فرقان«.نیز.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.می.باشد.2

توضیح:
با.توّجه.به.احادیثی.که.مالحظه.فرمودید.معنی.آیات.27.تا.30.سوره.فرقان.»تأویل.

آیات.شریفه«.این.می.شود.که:.
روز.قیامت،.فالنی.از.فرط.ندامت.و.از.شّدت.پشیمانی.دستان.خویش.را.با.دندان.

1.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه17.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه671،حدیث10.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه369،حدیث40»حدیث7969«.
2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه671،حدیث11.
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می.گزد.و.گاز.می.گیرد.و.با.خودش.می.گوید:
ای.کاش.زمانی.که.در.دنیا.بودم.با.پیامبر.اکرم.راهی.به.سوی.هدایت.انتخاب.کرده.
بودم.و.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.را.به.عنوان.ولی.و.امام.خودم.انتخاب.می.کردم.و.

برمی.گزیدم.»آیه.27.سوره.فرقان«.
ای.کاش.زمانی.که.در.دنیا.بودم.فالنی.را.به.عنوان.دوست.و.رفیق.انتخاب.نمی.کردم.

تا.باعث.انحراف.من.از.راه.راست.بشود.»آیه.28«.
او.باعث.گمراهی.من.شد.و.مرا.از.والیت.و.امامت.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.و.
پذیرش.امامت.و.والیت.آن.حضرت.دور.نمود.پس.از.این.که.پیامبر.اکرم.والیت.و.
امامت.آن.حضرت.را.اعالم.فرموده.بود.و.امامت.آن.حضرت.برای.من.روشن.و.قطعی.

شده.بود.»آیه.29«.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.قیامت.لب.به.شكایت.

گشوده.و.به.خداوند.متعال.عرض.می.کند:
خداوندا:

این.قوم.من.و.این.امت.من.بعد.از.رحلت.من.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.
را.ترک.کرده.و.از.آن.حضرت.دوری.نمودند.»آیه.30.سوره.فرقان«.
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آیه 74 سوره فرقان:
َة اَْعُيٍن َواْجَعْلنا لِْلُمتَّقيَن اِماًما«. ّياِتنا ُقرَّ »... َربَّنا َهْب لَنا ِمْن اَْزَواِجنا َو ُذرِّ

ترجمه:
عبادالّرحمن.»بندگان.شایسته.و.صالح.خدا«.به.خداوند.متعال.عرض.می.کنند:.

خداوندا،.از.همسران.و.فرزندانمان.نسلی.پرهیزکار.به.ما.ببخش.که.باعث.روشنی.
چشم.ما.گردد،..و.ما.را.امام.و.پیشوای.پرهیزکاران.قرار.بده.1

شرح لغات و توضیحات:
ازواج.=.همسران؛
ُذّرّيه.=.فرزندان؛

قّرة  عين.=.نور.چشم،.کنایه.از.کسی.است.که.باعث.سرور.و.خوشحالی.انسان.

شود..به.عبارت.دیگر.به.کسی.که.باعث.مسّرت.و.شادی.و.سرور.انسان.شود.نور.

چشم.و.قّره.عین.گفته.می.شود،.لذا.اگر.به.فرزند.و.نوه.و.نتیجه.و.ذّریّه.و.نسل.انسان.
قّرة.عین.»نور.چشم«..گفته.می.شود.به.همین.دلیل.است.2

تا.آیه.63.سوره.فرقان.چند.آیه.در.رابطه.با.کّفار.و.مشرکین.مطرح.شده.بود.و.خداوند.
متعال.اوصاف.این.عناصر.لجوج.و.گمراه.را.بیان.فرموده.بودند..

توصیف. به. آیه.76«. تا. آیه.63. »از. آیه. چندین. طی. متعال. خداوند. آن. از. پس.

عبادالّرحمن.یعنی.بندگان.خالص.و.ویژه.خود.پرداخته.و.به.جایگاه.آن.ها.در.بهشت.
اشاره.می.فرماید.

قابل.ذکر.است.صفاتی.را.که.خداوند.متعال.در.رابطه.با.عبادالرحمن.می.فرماید.

اوصاف.همه.مؤمنین.نیست.بلكه.این.اوصاف.که.برای.عبادالّرحمن.بیان.شده.اوصاف.

1.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه45.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه188.

2.المیزان،جلدسیام،صفحه76.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه188.
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مؤمنین.ویژه.و.خالص.و.ممتازی.است.که.در.صف.مقدم.ایمان.قرار.دارند،.لذا.برترین.
و.باالترین.درجات.بهشت.نیز.متعلق.به.آنان.می.باشد..

اینكه.مصداق.اتّم.و.اکمل.عبادالرحمن.»بندگان.خالص.و.ویژه.و.ممتاز.خداوند.
متعال«.چه.کسانی.هستند.انشاء.اهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.1

خداوند.متعال.در.آیات.63.تا.76.سوره.فرقان.به.توصیف.عبادالّرحمن.پرداخته.و.
می.فرماید:

عبادالّرحمن.»بندگان.خالص.و.ویژه.و.ممتاز.الهی«.کسانی.هستند.که:.
1..در.روی.زمین.با.تواضع.راه.می.روند.»با.تكبر.و.غرور.راه.نمی.روند«

2..اگر.از.ُجّهال.و.نادانان.سخنان.و.حرکات.زشت.و.ناروایی.بشنوند.و.ببینند،.پاسخ.
سالم.و.درستی.که.خالی.از.گناه.باشد.به.آن.ها.می.دهند،.

به.عبارت.دیگر.جهل.جاهالن.را.با.جهل.مقابله.نمی.کنند.
3..شب.را.با.سجود.و.قیام.سپری.می.کنند،.یعنی.مقداری.از.شب.را.به.نماز.و.عبادت.

و.مناجات.با.خداوند.متعال.مشغول.هستند.
4..از.مجازات.و.کیفر.الهی.خوف.و.ترس.دارند،.لذا.از.خداوند.متعال.درخواست.

می.کنند.تا.عذاب.جهنّم.را.از.آن.ها.برطرف.نماید.
5..موقعی.که.انفاق.می.کنند.»انفاق.یعنی.بذل.مال.در.راه.خدا«.رعایت.اعتدال.را.
دارند،..یعنی.نه.اسراف.می.کنند.و.نه.اقتار.»اسراف.در.انفاق.یعنی.انسان.هر.چه.دارد.
به.دیگران.بدهد.به.حّدی.که.خودش.نیازمند.و.فقیر.شود..نقطه.مقابل.اسراف.اقتار.
می.باشد،..یعنی.انسان.از.ترس.اینكه.مبادا.فقیر.شود.به.دیگران.کمک.نكند.و.به.مشكل.

نیازمندان.رسیدگی.نكند«.
نیز. پنهان. و. و.کم.ترین.شرک.حتّی.شرک.خفی. است. آن.ها.خالص. توحید. ..6

ندارند.
7..هرگز.کسی.را.به.ناحق.نمی.کشند.مگر.در.مواردی.که.خداوند.متعال.امر.فرموده.

باشد،.مثل.موضوع.قصاص.یا.جاری.کردن.حد.

1.المیزان،جلدسیام،صفحه66.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه191،189،167.
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8..هرگز.مرتكب.زنا.نمی.شوند.و.دامن.عفت.آن.ها.هرگز.آلوده.نمی.شود.
9..شهادت.زور.نمی.دهند.»زور.=.1ـ.جلوه.دادن.باطل.به.صورت.حق؛.2ـ.کارهای.

لهو.و.باطل«،.یعنی.عبادالّرحمن:
الف(.شهادت.به.باطل.نمی.دهد.»شهادت.و.گواهی.به.دروغ.نمی.دهند«.

ب(.در.مجالس.باطل.و.لهو.حاضر.نمی.شوند.
شهادت،..هم.به.معنی.گواهی.دادن.و.شهادت.دادن.است،.هم.به.معنی.حضور..

10..هر.گاه.به.جمعی.برسند.که.مشغول.کارهای.لغو.و.بیهوده.هستند.از.آن.ها.روی.

برمی.گردانند.و.از.آن.ها.دور.می.شوند.و.خودشان.را.پاک.تر.و.منّزه.تر.از.آن.می.دانند.که.
با.آن.ها.اختالط.و.همنشینی.کنند.

11..چشم.بینا.و.گوش.شنوا.دارند.و.لذا.وقتی.که.آیات.خداوند.متعال.را.می.شنوند.

و.می.بینند.به.حكمت.آن.ها.پی..برده.و.با.بصیرت.و.آگاهی.کامل.آن.ها.را.می.پذیرند.و.
از.آن.ها.پند.می.گیرند.

12..عبادالّرحمن.از.خداوند.متعال.درخواست.می.کنند.که.خداوندا:
َة اَْعُيٍن. الف( َربَّنا َهْب لَنا ِمْن اَْزواِجنا َو ُذّرياِتنا ُقرَّ

ب( َواْجَعْلنا لِْلُمتَّقيَن اِمامًا.
همان.طور.که.مالحظه.فرمودید.عبادالّرحمن.»بندگان.خالص.و.ویژه.و.ممتاز.خدا«.

ویژگی.ها.و.خصوصیاتی.دارند.که.به.آن.ها.اشاره.شد.
یكی.از.ویژگی.های.این.بندگان.خالص.و.عباد.صالح.خداوند.متعال.این.است.
که.همواره.و.پیوسته.از.خداوند.متعال.درخواست.نموده.و.به.خداوند.متعال.عرض.

می.کنند:
َة اَْعُيٍن =.خداوندا،.از.همسران.و.فرزندان.ما.کسانی. َربَّنا َهْب لَنا ِمْن اَْزواِجنا َو ُذّرياِتنا ُقرَّ

قرار.ده.که.باعث.روشنی.چشم.ما.گردند.
به.عبارت.دیگر،.عباد.صالح.خداوند.متعال.به.خداوند.متعال.عرض.می.کنند:

خداوندا،.از.همسران.و.فرزندانمان.نسلی.پرهیزکار.و.متّقی.به.ما.عطا.کن.و.ببخش.
که.باعث.خوشحالی.و.رضایت.و.سرور.ما.باشند،..یعنی:.

خدایا،.از.همسران.و.فرزندانمان.نسلی.پرهیزکار.به.ما.هبه.کن.و.ببخش.که.موفق.به.
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عبادت.و.پرستش.تو.گردند.و.ما.را.بدین.وسیله.شاد.و.مسرور.نمایند.
عبادالّرحمن.و.عباد.صالح.و.ممتاز.خداوند.متعال.هرگز.قانع.به.این.نیستند.که.
فقط.خودشان.و.همسرانشان.و.فرزندانشان.و.نسلشان.موّحد.و.خداشناس.باشند.و.
خداوند.تبارک.و.تعالی.را.عبادت.نمایند،..بلكه.درخواست.آن.ها.از.خداوند.متعال.
این.است.که.آن.ها.را.امام.و.پیشوای.متّقین.قرار.دهد.تا.آن.ها.را.نیز.به.راه.حق.دعوت.

نمایند،.
لذا.در.انتهای.این.آیه.شریفه.در.ادامه.تقاضا.و.درخواست.خویش.از.خداوند.

متعال.درخواست.می.کنند.که.خداوندا:
َواْجَعْلنا لِْلُمتَّقيَن اِمامًا =.خداوندا،..ما.را.امام.و.پیشوای.متّقین.و.پرهیزکاران.قرار.بده.تا.

پرهیزکاران.و.مؤمنین.به.ما.تأّسی.نموده.و.از.ما.پیروی.کنند.
همانطور.که.قباًل.نیز.عرض.شد.این.آیات.شریفه.صفات.و.ویژگی.های.همه.
مؤمنین.را.بیان.نمی.کند.بلكه.اوصاف.گروه.مؤمنین.ممتاز.را.که.در.صف.مقّدم.
بندگان. واقع. در. که. می.دهد. شرح. عبادالّرحمن. عنوان. تحت. دارند. قرار. ایمان.
و.چراغ. بوده. پرهیزکاران. و.سرمشق. الگو. که. می.باشند. خاص.خداوند.رحمان.
تعالی.هستند.و.کار.آن.ها.هدایت.مردم.به.سوی.خداوند. هدایت.به.سوی.حق.

متعال.می.باشد.
در.آیات.بعد.»آیه.75.و.76«.خداوند.متعال.به.جایگاه.این.بندگان.خاص.خویش.و.

این.عباد.صالح.خودش.اشاره.نموده.و.می.فرماید:
درجه. عالی.ترین. در. رحمان. ویژه. و. خاص. بندگان. این. و. عبادالّرحمن. این.
بهشت.و.در.رفیع.ترین.موضع.بهشت.قرار.می.گیرند.و.جاودانه.در.آن.جا.اقامت.

می.کنند.
به.عبارت.دیگر.عالی.ترین.غرفه.ها.و.جایگاه.های.بهشت.یعنی.بهترین.و.برترین.
منزلگاه.های.بهشت.اختصاص.به.این.عباد.صالح.و.بندگان.خاص.و.ویژه.رحمان.دارد.

که.خداوند.متعال.به.آن.بزرگواران.اعطا.فرموده.است.
اینكه.این.عبادالّرحمن.و.این.بندگان.خاص.رحمان.چه.کسانی.هستند.که.عالی.ترین.
غرفه.های.بهشت.و.درجه.اعالی.بهشت.به.آن.ها.اعطا.شده.انشاء.اهلل.تعالی.در.بخش.
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حدیث.بیان.خواهد.شد.1

حدیث:
1..پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.جبرئیل.علیه..الّسالم.فرمود:

ازواج.ما.کیست.»منظور.از.ِمْن اَْزَواِجنا .در.آیه.74.سوره.فرقان.چه.کسی.است«؟
جبرئیل.عرض.کرد:.حضرت.خدیجه.سالم.اهلل.علیها؛

پیامبر.اکرم.به.جبرئیل.فرمود:
یاتِنا..در.آیه.74.سوره.فرقان.چه.کسی.است«؟ ُذّریّه.ما.کیست.»منظور.از.ُذرِّ

جبرئیل.عرض.کرد:..حضرت.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها؛
پیامبر.اکرم.به.جبرئیل.فرمود:

َة اَْعُيٍن.در.آیه.74.سوره.فرقان.چه.کسانی. قّرة.اعین.ما.چه.کسانی.هستند.»منظور.از.ُقرَّ
هستند«؟

جبرئیل.عرض.کرد:..حسن.و.حسین.علیهماالّسالم.»و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.
پیامبر.اکرم.به.جبرئیل.فرمود:

َواْجَعْلنا لِْلُمتَّقيَن اِمامًا چه.کسی.است.»منظور از َواْجَعْلنا لِْلُمتَّقيَن اِمامًا.در.آیه.74.سوره.
فرقان.چه.کسی.است«؟
جبرئیل.عرض.کرد:

منظور.امیرالمؤمنین.علیّ.بن.ابیطالب.علیه..الّسالم.می.باشد.
این.حدیث.را.ابو.سعید.خدری.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.2

1.مجمعالبیان،جلدهفدهم،صفحه230،229،223،222»ذیلآیه63تا75«.
المیزان،جلدسیام،صفحه67تا76،75،70»ذیلآیه63تا75«.

تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه185،177،172،170،167تا191»ذیلآیه63تا75«.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه45ـ46.

2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه707ـ708،حدیث3و7.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه433حدیث141»حدیث8070«.

تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه46.
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2..امام.صادق.علیه..الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.»آیه.74.سوره.فرقان«.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.قصد.کرده.است.»منظور.آیه.

شریفه.ما.هستیم«.
این.حدیث.را.ابان.بن.تغلب.از.امام.صادق.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..سلیمان.بن.خالد.نقل.می.کند.که:
من.در.محضر.امام.صادق.علیه..الّسالم.این.آیه.شریفه.را.»َربَّنا َهْب لَنا ِمْن اَْزَواِجنا َو 
.آیه.74.سوره.فرقان«.تالوت.کردم،..و.پس.از.پایان. َة اَْعُيٍن َواْجَعْلنا لِْلُمتَِّقيَن اَِمامًاـ  ياِتنا ُقرَّ ُذرِّ

تالوت.من.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه..الّسالم.فرمودند:
این.آیه.شریفه.درباره.ما.نازل.شده.است.2

4..وجودمقّدس.امام.باقر.علیه..الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َربَّنا َهْب لَنا ِمْن اَْزَواِجنا َو 
.آیه.74.سوره.فرقان«.فرمودند: َة اَْعُيٍن َواْجَعْلنا لِْلُمتَِّقيَن اِمامًاـ  ياِتنا ُقرَّ ُذرِّ

منظور.این.آیه.شریفه.هادیانی.هستند.که.مردم.را.هدایت.و.رهبری.می.کنند.
وجود.مبارک.امام.باقر.علیه..الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

این.آیه.شریفه.»آیه.74.سوره.فرقان«.خاص.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.است.
این.حدیث.را.ابو.جارود.از.امام.باقر.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.3

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه707،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه433،حدیث140»حدیث8069«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه433،حدیث142»حدیث8071«.

المیزان،جلدسیام،صفحه82.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه45ـ46.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه190.

2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه698،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه433،حدیث138»حدیث8067«.

3.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه707،حدیث5.
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توضیح:
به.عرض.رسید.که:

خداوند.متعال.طی.دوازده.آیه.»آیات.63.تا.74.سوره.فرقان«.اوصاف.و.ویژگی.های.

عبادالّرحمن.یعنی.عباد.صالح.و.بندگان.ممتاز.خویش.را.بیان.فرموده.و.سپس.در.آیه.75.

و.76.همین.سوره.»سوره.فرقان«.به.جایگاه.رفیع.و.واالی.عبادالّرحمن.در.روز.قیامت.

اشاره.فرموده.و.بیان.فرموده.که.عالی.ترین.غرفه.ها.و.جایگاه.های.بهشت.و.برترین.

منزلگاه.های.بهشت.اختصاص.به.عبادالّرحمن.دارد.که.خصوصیات.و.ویژگی.های.آن.ها.
طّی.دوازده.آیه.بیان.شد،..همچنین:

در.این.دو.آیه.شریفه.»آیه.75.و.76.سوره.فرقان«..بیان.شد.که:.
عبادالّرحمن.در.عالی.ترین.درجات.بهشت.اسكان.دارند.و.مالئكه.الهی.به.آن.ها.

تحیّت.و.سالم.می.فرستند،.
و.عبادالّرحمن.برای.ابد.و.برای.همیشه.در.عالی.ترین.جایگاه.های.اقامت.خواهند.

داشت،.
و.این.جایگاه.و.محّل.اقامت.به.حّدی.زیبا.و.مجّلل.و.با.شكوه.است.که.خداوند.

متعال.در.وصف.آن.می.فرماید:
ا َو ُمقاًما.»آیه.76.سوره.فرقان«،.یعنی: َحُسَنْت ُمْسَتَقرًّ

چه.قرارگاه.خوب.و.چه.جایگاه.زیبایی.
مصداق.اتّم.و.اکمل.عبادالّرحمن.که.بخشی.از.صفات.آن.ها.در.این.آیات.شریفه.بیان.
شد.»آیه.63.تا.74.سوره.فرقان«.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.هستند.
که.عالی.ترین.جایگاه.های.بهشت.را.خداوند.متعال.به.آن.ذوات.مقّدسه.اختصاص.داده.

است.
به.عنوان.نمونه.به.دو.حدیث.شریف.اشاره.می.شود.

ْحمِن الَِّذيَن  1..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه..الّسالم.درباره.این.آیات.شریفه.»َوِعباُد الرَّ
َيْمُشوَن َعَلى ااْلَْرِض َهْونًا آیه.63.تا.74.سوره.فرقان«.فرمودند:

مقصود.از.عبادالّرحمن.در.این.آیه.شریفه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.
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این.حدیث.را.زراره.از.امام.باقر.علیه..الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..سلیمان.بن.جعفر.می.گوید:
ْحَمِن الَِّذيَن  وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه..الّسالم.درباره.این.آیات.شریفه.»َوِعباُد الرَّ
داً  َيْمُشوَن َعلى ااْلَْرِض َهْونًا َو اِذا خاَطَبُهُم الْجاِهُلوَن قالُوا َسالمًا، َوالَِّذيَن َيِبيُتوَن لَِربِِّهْم ُسجَّ

َوِقيامًا...ـ  آیات.63.تا.74.سوره.فرقان«.فرمودند:
مقصود.از.عبادالّرحمن.در.این.آیه.شریفه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.2

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه693،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه339،حدیث90»حدیث8019«.

تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه39.
2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه694،حدیث3.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه399،حدیث91»حدیث8020«.





» سوره شعراِء «

آیه 214 سوره شعراء:
»َو اَْنِذْر َعشيَرَتَک ااْلَْقَربيَن«

ترجمه: 
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.دستور.مي.دهد.که:

اي.پیامبر،.خویشاوندان.نزدیكت.را.بترسان.»به.اسالم.دعوت.کن،.و.آن.ها.را.از.شرک.
و.مخالفت.فرمان.خدا.بترسان«.1

توضیح:
پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.پس.از.مبعوث.شدن.به.رسالت.تا.سه.سال.
به.طور.مخفیانه.مردم.را.به.اسالم.دعوت.مي.فرمود،.آن.هم.افرادي.از.نزدیكان.خویش.

را.
پس.از.بعثت.پیامبر.اکرم.از.مردان.اّولین.کسي.که.به.ایشان.ایمان.آورد.وجود.مقّدس.

علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بود.که.در.آن.زمان.ده.سال.سن.داشت،.
و.اّولین.بانویی.که.اسالم.آورد.همسر.گرامي.پیامبر.اکرم.یعني.حضرت.خدیجه.

ُکبري.سالم.اهلل.علیها.بود.

1.مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه66.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه392.
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این.دو.بزرگوار.بالفاصله.پس.از.بعثت.پیامبر.اکرم.به.آن.حضرت.ایمان.آوردند.
پیامبر.اکرم.در.سه.سال.اّول.بعثت.به.طور.مخفیانه.افراد.را.به.دین.اسالم.دعوت.
مي.نمود.تا.اینكه.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.دستور.داد.تا.

دعوت.خویش.را.در.بین.اقوام.و.خویشاوندان.نزدیک.خویش.علني.و.آشكار.نماید.
آنچنان.که.در.کتب.معتبر.تواریخ.اسالمي.آمده.این.قضیّه.در.سال.سّوم.بعثت.بوده.است.

خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.»آیه.214.سوره.شعراء«.به.پیامبر.اکرم.دستور.
مي.فرماید.که.اي.پیامبر:

َو اَْنِذْر َعشيَرَتَک ااْلَْقَربيَن.=.یعني:.
اي.پیامبر،.اقوام.و.خویشاوندان.نزدیكت.را.بترسان،.یعنی.آن.ها.را.به.پرستش.خداي.

یگانه.دعوت.کن.
مي.دانیم.که.اّولین.دعوت.پیامبر.اکرم.و.اّولین.دستور.پیامبر.اکرم.به.مردم.»چه.در.
دعوت.مخفي.و.چه.در.دعوت.علني.و.آشكار«.دعوت.به.پرستش.خداي.یگانه.و.
ممانعت.مردم.از.شرک.و.بُت.پرستي.بود،.لذا.اّولین.فرمان.پیامبر.اکرم.و.اّولین.موضوعي.

که.به.مردم.مي.فرمود.این.بود.که:
ُقولُوا ال اِلَه ااِّل اهللَ ُتْفِلحُوا،.یعني:

بگوئید.جز.خداي.یكتا.و.جز.خداي.یگانه.خدایي.نیست.تا.رستگار.شوید،
یعني.اّولین.دعوت.پیامبر.اکرم.دعوت.به.توحید.بود.

حدیثي.که.مربوط.به.انذار.بستگان.نزدیک.»دعوت.خویشاوندان.نزدیک«.مي.باشد.
به.حدیث.یوم.الّدار.معروف.است.که.ذیاًل.مالحظه.مي.فرمائید.

حدیث یوم الّدار:
در.روایت.است.که.وقتي.این.آیه.شریفه.نازل.شد.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.
و.سّلم.قریب.به.چهل.نفر.از.اوالد.عبدالمطلب.را.دعوت.فرمود.و.به.حضرت.علی.
علیه.الّسالم.که.آن.زمان.سیزده.سال.از.سّن.او.می.گذشت.دستور.داد.تا.یک.ران.گوسفند.
را.پخته.و.همه.آن.چهل.نفر.را.با.آن.یک.ران.گوسفند.طعام.دادند.به.نحوی.که.همه.
آن.ها.سیر.شدند،.و.یک.قدح.آب.یا.شیر.نیز.به.آن.چهل.مهمان.دادند.و.همه.آن.ها.از.این.
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یک.قدح.»یک.ظرف«.نوشیدند.به.نحوی.که.آن.ها.سیراب.شدند.»این.عمل.معجزه.ای.

بود.تا.مهمانان.به.چشم.خود.آن.را.مشاهده.کنند«..پس.از.همین.اطعام.بود.که.ابولهب.به.
حاضرین.گفت.این.َمرد.»یعنی.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم«.شما.را.سحر.و.جادو.کرد..

این.قضیّه.»دعوت.چهل.نفر.از.اوالد.عبدالمطلب«،.دو.روز.تكرار.شد.و.پس.از.

اطعام،.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آن.ها.را.به.توحید.و.پرستش.خدای.یگانه.
دعوت.نموده.و.فرمود:

 خداوند.متعال.مرا.مأمور.نموده.تا.خویشاوندان.نزدیكم.را.به.دین.اسالم.و.به.

پرستش.خداي.یگانه.دعوت.کنم،.حال.چه.کسي.دست.دوستي.به.من مي.دهد.و.با.
.من،.وارث.من.و.جانشیِن.من.باشد. من.بیعت.مي.کند.تا.پس.از.من.وصيِّ

هیچ..کس.دعوت.پیامبر.اکرم.را.اجابت.نكرد.جز.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم..
پیامبر.اکرم.سه.بار.فرمایش.خویش.را.تكرار.فرمودند.لیكن.در.هر.سه.نوبت.فقط.
امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بود.که.دعوت.پیامبر.اکرم.را.اجابت.کرده.و.
به.آن.حضرت.پاسخ.مثبت.داد.و.در.همین.جلسه.بود.که.پیامبر.اکرم.علي.علیه.الّسالم.
را.به.عنوان.وصّي.و.وارث.و.جانشین.خویش.به.حّضار.معّرفي.نموده.و.دست.

مبارک.خویش.را.بر.روي.شانه.حضرت.علي.علیه.الّسالم.گذاشته.و.فرمودند:
اِنَّ هذا اَخى َو َوصّيى َو َخليَفتى فيُکْم َفاْسَمعُوا لَُه َو اَطيعُوُه، 

لیكن.اکثریّت.حّضار.درحالي.که.خنده.تمسخرآمیزي.بر.لب.داشتند.به.حضرت.
ابوطالب.گفتند.که.پسرت.را.اطاعت.کن.که.او.را.بر.تو.امیر.ساخت.1

حدیث:
1..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:

وقتي.این.آیه.شریفه.نازل.شد.»آیه.214.سوره.شعراء«.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.
آله.و.سّلم.به.من.فرمود:

یا.علي،.خداوند.متعال.به.من.امر.فرموده.تا.خویشاوندان.نزدیكم.را.به.پرستش.

1.مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه66ـ67.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه398ـ399.



آل اهلل در کتاب اهلل 94

خداي.یگانه.دعوت.کنم.
به.امر.پیامبر.اکرم.حدود.چهل.نفر.از.بستگان.نزدیک.پیامبر.اکرم.از.جمله.عبّاس،.

حمزه،.ابولهب.»عموهاي.پیامبر.اکرم«.به.میهاني.دعوت.شدند..
پس.از.صرف.غذا.پیامبر.اکرم.مي.خواستند.وظیفه.خویش.را.ابالغ.کنند.که.ابولهب.

با.صحبت.هاي.خود.زمینه.این.کار.از.بین.برد.
روز.بعد.پیامبر.اکرم.مجّدداً.آن.ها.را.دعوت.نمود.

پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.پس.از.صرف.غذا.به.جمع.حاضر.که.حدود.
چهل.نفر.بودند.فرمودند:

اي.فرزندان.عبدالمطلب،.به.خدا.قسم.من.هیچ.جواني.را.در.عرب.نمي.شناسم.

از.آنچه.که.من.آورده.ام.آورده. بهتر. و.سراغ.ندارم.که.براي.قوم.خویش.چیزي.
باشد،

من.خیر.دنیا.و.آخرت.را.براي.شما.آورده.ام.و.خداوند.متعال.به.من.دستور.داده.تا.
شما.را.به.پرستش.او.دعوت.کنم،

کدام.یک.از.شما.مرا.در.این.کار.یاري.خواهد.نمود.تا.برادر،.وصي،.وزیر.و.جانشین.
من.باشد.

همه.حاضرین.سكوت.کردند.غیر.از.من.»یعني.علي.علیه.الّسالم«.که.از.همه.آن.ها.
سنّم.کمتر.بود.»حدود.سیزده.سالگي«.

من.برخاستم.و.به.پیامبر.اکرم.عرض.کردم:
یا.رسول.اهلل:

من.در.این.راه.یار.و.یاور.شما.هستم،.و.پس.از.اظهارات.من.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.دست.مرا.گرفت.و.فرمود:

اِنَّ هذا اَخي َو َوصّيي َو َوزيري َو َخَليفتي فيُکْم، َفاْسَمعُوا لَُه َو اَطيعُوُه،.یعني:
.من،.وزیر.و.خلیفه.و.جانشیِن.من.در.بین.شما. این.علي.بن.ابیطالب،.برادرِ.من،.وصيِّ

است،.
پس.سخنان.او.را.بشنوید.و.فرمانش.را.اطاعت.کنید.

پس.از.این.قضیّه،.حاضرین.از.جاي.خود.برخاسته.و.درحالي.که.اکثر.آن.ها.خنده.
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تمسخرآمیزي.بر.لب.داشتند.به.حضرت.ابوطالب.علیه.الّسالم.گفتند:.
به.فرمان.پسرت.باش.و.از.او.اطاعت.کن.

این.حدیث.را.عبداهلل.بن.عبّاس.از.وجود.مبارک.حضرت.علي.علیه.الّسالم.نقل.
نموده.است.1

2..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
وقتي.آیه.َو اَْنِذْر َعشيَرَتَک ااْلَْقَربيَن.نازل.شد.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
فرزندان.عبدالمطلب.را.که.در.آن.موقع.چهل.نفر.یا.یک.نفر.کمتر.و.بیشتر.بودند.دعوت.

نموده.و.فرمودند:
کدام.یک.از.شما.برادر،.وارث،.وزیر،.وصي،.و.خلیفه.من.مي.شود.

پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.این.سخن.را.به.یک.یک.آنان.فرمود.لیكن.

هیچكدام.از.حاضرین.جوابي.ندادند.تا.اینكه.پیامبر.اکرم.رو.به.من.کرده.»یعني.علي.
علیه.الّسالم«.و.آن.مطالب.را.به.من.فرمود.

علي.علیه.الّسالم.مي.فرماید،.من.خدمت.رسول.اهلل.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.عرضه.
داشتم:

یا.رسول.اهلل،.من.حاضرم.
در.این.هنگام.پیامبر.اکرم.رو.به.فرزندان.عبدالمطلب.نموده.و.فرمودند:

اي.بني.عبدالمطلب:.
این.علي.بن.ابیطالب،.وارث.من،.وزیر.و.جانشین.من.و.خلیفه.من.مي.باشد.

پس.از.این.فرمایشات.پیامبر.اکرم.حاضرین.درحالي.که.به.عنوان.تمسخر.و.استهزاء.
مي.خندیدند.به.ابوطالب.گفتند:

محّمد.»پیامبر.اکرم«،.به.تو.دستور مي.دهد.که.تحت.فرمان.این.پسربّچه.باشي.و.او.
را.اطاعت.کني.

این.حدیث.را.عبداهلل.بن.حارث.بن.نوفل.از.وجود.مقّدس.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه753،حدیث3.
اماليطوسي،جلددّوم،جلسهبیستوچهارم،صفحه439،حدیث20،»حدیث1206«.
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نقل.نموده.است.1

توضیح:
موضوع.انذار.بستگان.نزدیک.که.به.حدیث.یوم الّدار.معروف.مي.باشد.توّسط.بسیاري.

از.علماء.اهل.تسنّن.نقل.شده.که.اسامي.تعدادي.از.آن.ها.را.ذیاًل.مالحظه.مي.فرمائید.
ابن.ابي.جریر،.ابن.ابي.حاتم،.ابن.مردویه،.ابونعیم،.بیهقي،.ثعلبي،.طبري،.ابوالفداءِ،.

ابن.اثیر،.سیوطي.و...2
انشاَءاهلل.تعالي.در.پایان.بخش.حدیث.به.سه.حدیث.که.از.طریق.اهل.سنّت.نقل.

شده.اشاره.خواهد.شد.
قابل.ذکر.است.که.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.طي.23.سال.رسالت.
خویش.بارها.و.بارها.و.به.عناوین.مختلف.و.به.امر.خداوند.متعال.موضوع.والیت.و.
وصایت.و.جانشیني.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.مردم.اعالم.فرموده.

است.
همانطور.که.ذیل.آیات.سوره.مؤمنون.»آیه.اّول.تا.یازده«.مالحظه.فرمودید.هنگامي.
که.علي.علیه.الّسالم.طفل.دو.سه.روزه.اي.بودند.در.آغوش.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.آیات.اوائل.سوره.مؤمنون.را.تالوت.فرمودند.و.سپس.پیامبر.اکرم.به.

امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
یا.علي:

شیعه.با.والیت.تو.رستگار.مي.شود،.واهلل.تو.امیر.آن.ها.هستي،.تو.راهنماي.آن.ها.
هستي،.یا.علي.به.وسیله.تو.مردم.هدایت.مي.شوند.و...

در.زمان.نزول.آیه.شریفه.»َو اَْنِذْر َعشيَرَتَک ااْلَْقَربيَن«.نیز.موضوع.وصایت.و.امامت.

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه753،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه491،حدیث89»حدیث8165«.

المیزان،جلدسيام،صفحه238.
2.مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه66ـ67.

المیزان،جلدسيام،صفحه236تا238.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه398ـ399.
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علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.توسط.پیامبر.اکرم.مطرح.مي.شد.که.در.این.زمان.علي.
علیه.الّسالم.حدود.سیزده.سال.سن.داشتند.»سال.سّوم.بعثت«.

همانطور.که.عرض.شد.پیامبر.اکرم.طّي.23.سال.رسالت.خویش.بارها.و.بارها.و.به.

عناوین.مختلف.حضرت.علي.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.امام.مسلمین.و.جانشین.خویش.

به.مردم.معّرفي.نمودند.که.آخرین.آن.ها.سال.دهم.هجري.و.روز.هیجدهم.ذیحّجه.

ة الوداع«.که.طبق.نقل.مّورخین.پیامبر.اکرم.در.حضور.بیش.از.یكصد.هزار.نفر. بود.»َحجَّ

موضوع.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.اعالم.فرمودند.و.
همه.حّضار.با.علي.علیه.الّسالم.بیعت.نمودند.

این.قضیّه.در.هیجدهم.ذیحّجه.سال.دهم.هجري.در.محّل.غدیر.خم.روي.داد.

که.سال.آخر.حیات.پیامبر.اکرم.بود،.و.حدود.هفتاد.روز.پس.از.این.واقعه.عظیم.و.

تاریخي.»یعني.عید.سعید.غدیر.خم«.پیامبر.اکرم.از.دنیا.رفته.و.جان.به.جان.آفرین.

تسلیم.نمودند.و.هنوز.چند.روز.از.رحلت.پیامبر.اکرم.نگذشته.بود.که.منافقین.اّمت.

در.سقیفه.بني.ساعده.گردهم.آمده.و.خودشان.فردي.را.به.عنوان.خلیفه.مسلمین.
تعیین.کردند.و.شد.آنچه.که.نباید.مي.شد.

ذیل.آیه.67.سوره.مائده.به.طور.مفّصل.در.این.خصوص.بحث.شده.است.
همانطور.که.عرض.شد.حدیث.یوم الّدار.به.طرق.مختلف.از.طریق.اهل.سنّت.نیز.
نقل.شده.که.به.عنوان.نمونه.به.سه.حدیث.که.در.معتبرترین.کتب.اهل.سنّت.آمده.

اشاره.مي.شود.
1..سیوطي.در.دّرالمنثور.و.بیهقي.در.کتاب.دالئل.با.سندهاي.مختلف.از.امیرالمؤمنین.

علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.روایت.کرده.اند.که.آن.حضرت.فرمودند:
پس.از.نزول.آیه.َو اَْنِذْر َعشيَرَتَک ااْلَْقَربيَن.»آیه.214.سوره.شعراء«.وجود.مقّدس.

پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.بني.عبدالمطلب.فرمودند:
اي.بني.عبدالمطلب:

به.خدا.سوگند:
من.اََحدي.را.در.عرب.سراغ.ندارم.که.براي.قوم.خود.چیزي.آورده.باشد.بهتر.از.
آنچه.که.من.براي.قوم.خودم.آورده.ام.چرا.که.من.خیر.دنیا.و.آخرت.را.براي.شما.
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آورده.ام،.و.خداوند.متعال.مرا.دستور.داده.تا.شما.را.به.سوي.او.دعوت.نمایم.
حال.کدام.یک.از.شما.مرا.در.این.مأموریت.یاري.مي.کند.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
من.که.در.آن.روز.از.همه.کوچک.تر.بودم.»سنّم.از.همه.آن.ها.کمتر.بود«.خدمت.پیامبر.

اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.عرض.کردم:
من.یا.رسول.اهلل.

پس.از.این.قضیّه.حّضار.از.جاي.خود.بلند.شده.و.خنده.کنان.از.منزل.بیرون.رفتند.1

2..در.تفسیر.ثعلبي.آمده.که:
وقتي.که.این.آیه.شریفه.»َو اَْنِذْر َعشيَرَتَک ااْلَْقَربيَن.ـ.آیه.214.سوره.شعراء«.نازل.
شد.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرزندان.عبدالمطلب.را.که.
حدود.چهل.نفر.بودند.دعوت.فرموده.و.به.حضرت.علي.علیه.الّسالم.دستور.دادند.
تا.یک.ران.گوسفند.را.پخته.و.همه.آن.چهل.نفر.را.با.آن.یک.ران.گوسفند.طعام.
دادند.به.نحوي.که.همه.آن.ها.سیر.شدند،.و.آنگاه.دستور.فرمودند.قدحي.از.شیر.
آوردند.و.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.ابتدا.جرعه.اي.از.آن.نوشیده.و.سپس.به.فرزندان.
عبدالمطلب.فرمودند.به.نام.خدا.بنوشید.و.آنگاه.همگي.نوشیدند.و.سیراب.شدند،.
ابولهب.قبل.از.همه.شروع.به.صحبت.کرده.و.فرزندان. و.در.این.هنگام.بود.که.

عبدالمطلب.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.آن.ها.گفت:
این.مرد.»یعني.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم«.شما.را.سحر.کرده.است،.لیكن.وجود.

مبارک.پیامبر.اکرم.پاسخي.به.او.نداد.
روز.بعد.نیز.از.فرزندان.عبدالمطلب.دعوت.به.عمل.آمد.و.مانند.روز.قبل.از.آن.ها.
پذیرایي.شد.و.پس.از.پذیرایي.از.آن.ها.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.

و.سّلم.فرزندان.عبدالمطلب.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.فرمودند:
اي.فرزندان.عبدالمطلب:

من.از.جانب.خداوند.متعال.مأمورم.که.شما.را.انذار.کنم.و.بشارت.دهم،.بنابراین.

1.المیزان،جلدسيام،صفحه238.
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اسالم.اختیار.کنید.و.از.من.اطاعت.کنید.تا.هدایت.شوید.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمایش.خویش.به.فرزندان.عبدالمطلب.فرمود:

هر.کس.با.من.برادري.و.همكاري.کند.و.مرا.یاري.نماید.بعد.از.من.وصّي.من.و.

جانشین.من.خواهد.بود.و.این.مطلب.را.سه.بار.تكرار.فرمودند،.لیكن.در.هر.سه.نوبت.

آَحدي.سخن.نگفت.مگر.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.در.هر.نوبت.از.جاي.خود.
برخاست.و.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:

من.حاضرم.یا.رسول.اهلل.
پس.از.این.قضیّه.بود.که.پیامبر.اکرم.در.همان.جلسه.و.در.حضور.فرزندان.عبدالمطلب.

به.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:
آري،.تو.همان.هستي،.»آري،.تو.وصي.و.جانشین.من.هستي«.

پس.از.این.قضایا.بود.که.فرزندان.عبدالمطلب.از.جاي.خود.برخاسته.و.درحالي.که.
منزل.را.ترک.مي.کردند.به.حضرت.ابوطالب.علیه.الّسالم.مي.گفتند:

اي.ابوطالب.از.فرزندت.اطاعت.کن.زیرا.محّمد.»یعني.پیامبر.اکرم«.او.را.بر.تو.امیر.
کرد.»فرزندت.را.اطاعت.کن.چرا.که.او.امیر.تو.شده.است«.

این.حدیث.را.براء.بن.عازب.نقل.نموده.است.1
قابل.ذکر.است.که:

حاکم.حسكاني.هم.در.شواهد.التّنزیل.این.حدیث.را.نقل.نموده.است.2

3..در.ُمسند.احمد.بن.حنبل.آمده.که:
عباد.بن.عبداهلل.اسدي.از.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.

فرمودند:
وقتي.که.آیه.َواَنِذْر َعِشيَرَتَک ااْلَْقَربِيَن.»آیه.214.سوره.شعراء«.نازل.شد.وجود.مقّدس.

1.مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه66ـ67.
المیزان،جلدسيام،صفحه236ـ237.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه491،حدیث90»حدیث8166«.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه757،حدیث7.

2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه757ـ758،حدیث7»پاورقي«.
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پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.تعدادی.از.اقوام.و.خویشاوندان.نزدیک.خویش.

را.دعوت.فرمود.و.همه.آن.ها.را.با.یک.ران.گوسفند.پذیرایي.کرد.و.پس.از.آنكه.همه.
آن.ها.سیر.شدند.به.آن.ها.فرمود:

کدام.یک.از.شما.قرض.و.دِیْن.و.وعده.هاي.مرا.تضمین.مي.کند.و.مي.خواهد.همراه.
من.در.بهشت.باشد.و.جانشین.من.در.بین.اهلم.باشد.

پس.از.این.فرمایش.پیامبر.اکرم.بود.که.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.پیامبر.اکرم.
عرض.کرد.من.یا.رسول.اهلل.

آنگاه.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود:
علي.بن.ابیطالب.به.جاي.من.دِیْن.مرا.ادا.مي.کند.و.وعده.هاي.مرا.عملي.مي.نماید.1

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه759،حدیث9.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه759،حدیث10.
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آیه 227 سوره شعراء:
»ااِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت َوَذَكُروا اهللَ َكِثيًرا...«.

ترجمه: 
مگر.کساني.که.ایمان.آورده.و.عمل.صالح.انجام.مي.دهند.و.خداوند.متعال.را.بسیار.

یاد.مي.کنند.1

شرح لغات و توضیحات:
از.جمله.تهمت.هایي.که.کّفار.و.مشرکین.و.مخالفین.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.به.آن.حضرت.مي.زدند.این.بود.که.آن.حضرت.را.شاعر.مي.خواندند.
به.جایي.مي.رساندند.که.آن.وجود.مقّدس.را.شاعر.مجنون. را. و.حتّي.بي.شرمي.
مي.نامیدند..»در.آیه.پنجم.سوره.انبیاء.و.آیه.36.سوره.صافّات.به.این.موضوع.اشاره.

شده.است.«
خداوند.متعال.در.جواب.این.یاوه.گویان.در.آیات.69.و.70.سوره.یس.مي.فرماید:

ْعَر َوما َينَبِغي لَُه...«.یعني: »َوما َعلَّْمناُه الشِّ
ما.به.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.شعر.نیاموختیم.و.شاعري.و.شعر.گفتن.

شایسته.ایشان.نمي.باشد.
خداوند.متعال.در.آیه.224.سوره.شعرا.و.چند.آیه.بعد.به.شاعر.نبودن.پیامبر.اکرم.
.مشي.پیامبر.اکرم.را.از.خّط.شعر.و.شاعري.جدا.نموده.و.طّي. اشاره.فرموده.و.خِطّ

چند.آیه.در.خصوص.وضعیّت.فكري.و.روحي.شعرا.مطالبي.بیان.مي.فرمایند.
خداوند.متعال.در.رابطه.با.شعرا.و.پیروان.آن.ها.در.آیه.224.سوره.شعرا.مي.فرماید:

َعَراُء َيتَِّبُعُهُم الْغاُووَن،.یعني: َوالشُّ
شعرا.کساني.هستند.که.گمراهان.از.آن.ها.تبعیّت.و.پیروي.مي.کنند.

در.دو.آیه.بعد.خداوند.متعال.اینگونه.استدالل.مي.فرماید.که:
اَلَْم َتَر اَنَُّهْم فى ُكلِّ واٍد َيهيُموَن، َو انَُّهْم َيُقولُوَن ماال َيْفَعلُوَن، یعنی:

1.تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه401.
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آیا.نمي.بیني.»نمي.بینید«.که.شعرا.در.هر.وادي.سرگردان.هستند.و.سخناني.مي.گویند.
که.به.آن.ها.عمل.نمي.کنند.

مقصود.این.است.که.شعرا.بیشتر.تابع.احساسات.و.هیجانات.خویش.هستند.تا.تابع.

عقل.و.منطق.و.استدالل،.لذا.اگر.از.کسي.خوششان.بیاید.او.را.مدح.مي.کنند.حتّي.اگر.

از.بدترین.افراد.باشد،.و.اگر.از.کسي.بدشان.بیاید.او.را.نكوهش.و.َهْجو.مي.کنند.حتّي.
اگر.آن.شخص.از.بهترین.انسان.ها.باشد.

شعرا.اغلب.اهل.بزم.و.عیش.و.نوش.بوده.و.در.بنِد.زلف.و.خال.یار.مي.باشند.تا.اهل.
رزم.و.جهاد.و.مبارزه.با.دشمن.

در.این.آیات.شریفه.خداوند.متعال.شعرا.را.افرادي.عنوان.مي.فرماید.که.این.مشّخصات.
را.دارند:

1..گمراهان.از.آن.ها.تبعیّت.و.پیروي.مي.کنند.
2..آن.ها.در.هر.وادي.سرگردان.هستند.»آن.ها.غرق.در.پندارهاي.شاعرانه.هستند.و.
چون.بیشتر.تابع.احساسات.مي.باشند.این.احساسات.و.خیال.پردازي.ها.شعرا.را.به.این.

سو.و.آن.سو.مي.کشانَد«..
این.قسمت.از.آیه.شریفه.افسارگسیختگي.آنان.را.در.سخن.گفتن.بیان.مي.فرماید،.

یعني.حساب.و.کتاب.در.حرف.زدن.ندارند.و.حّد.و.مرز.نمي.شناسند.
3..آن.ها.سخنانی.مي.گویند.که.به.آن.عمل.نمي.کنند.

اّما.از.آن.جا.که.در.بین.شعرا.افرادي.نیز.یافت.مي.شوند.که.متدیّن.و.شریف.بوده.و.

سعي.کرده.اند.با.اشعار.خویش.حقایق.دین.را.ترویج.نموده.و.مخالفین.دین.را.منكوب.

نمایند.و.با.اشعار.خویش.اخالق.نیک.را.در.بین.مردم.رواج.دهند.و.با.مدح.بزرگان.دین.

جاه.و.مقام.آن.ها.را.به.مردم.بشناسانند،.لذا.خداوند.متعال.براي.اینكه.حّق.این.شعراي.
متّقي.و.وارسته.پایمال.نشود.صف.این.ها.را.از.سایرین.جدا.فرموده.و.مي.فرماید:.

مگر.شعرایي.که:
ااِلَّ الَّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الّصالِحاِت َو َذَكرُوا اهللَ َكثيراً.=.مگر.شاعراني.که.ایمان.آورده.
»ایمان.به.خدا.و.رسول.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.ایمان.به.روز.جزا«.و.عمل.
صالح.انجام.مي.دهند.»عمل.به.تكالیف.شرعي.یعني.عمل.به.واجبات.و.ترک.محّرمات«.
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و.خداوند.متعال.را.بسیار.یاد.مي.کنند.و.اشعار.آن.ها.مردم.را.به.یاد.خدا.مي.اندازد.
در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.که:

َو اْنَتَصرُوا ِمْن بَْعِد ما ُظِلمُوا.=.هنگامي.که.مورد.ظلم.و.ستم.قرار.مي.گیرند.براي.دفاع.

از.خویشتن.و.مؤمنین.به.پا.مي.خیزند.و.با.سرودن.اشعار.از.مؤمنین.حمایت.کرده.و.با.
اشعار.خویش.دشمنان.آن.ها.را.به.مردم.معّرفي.مي.کنند.

بنابراین،.خداوند.متعال.براي.شعراي.متدین.و.متّقي.و.متعّهد.چهار.صفت.و.ویژگي.
بیان.مي.فرماید.

1..ایمان.داشتن.»ایمان.به.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.و.
ایمان.به.روز.قیامت«.

2..عمل.صالح.»عمل.به.واجبات.و.ترک.محّرمات«.

3..بسیار.به.یاد.خدا.بودن.»یاد.کردن.از.دین.خدا.و.ترویج.دین،.مخصوصاً.یاد.کردن.

و.مدح.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.که.حّجت.و.خلیفه.خداوند.متعال.در.روي.زمین.
بر.مردم.هستند.و.این.موضوع.از.مصادیق.آشكار.یاد.خدا.بودن.مي.باشد«.

اینكه.مقصود.از.ذکر.خدا.»َذَكرُوا اهللَ َكثيراً«.چیست.و.مصادیق.ذکر.خدا.چه.مي.باشد.
انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.اشاره.خواهد.شد.

4..در.برابر.ظلم.و.ستم.به.پا.خواستن.و.با.کمک.شعر.از.دین.و.مؤمنین.و.مظلومین.
متدیّن.دفاع.کردن.

پیامبر.اکرم.در.مورد.یكي.از.شعرا.که.مدافع.اسالم.و.مرّوج.دین.بود.فرمودند:
آن.ها.را.».دشمنان.اسالم.را«.هجو.و.مذّمت.کن.که.جبرئیل.با.تو.است.

در.حدیث.است.که.پیامبر.اکرم.در.خصوص.شعراي.متدیّن.و.متعّهد.و.شعر.آن.ها.
فرموده:

با.این.اشعار،.گویي.تیرهایي.به.طرف.دشمنان.اسالم.پرتاب.مي.کنند.»اشعاري.که.در.
حمایت.دین.و.در.مذّمت.بي.دینان.بوده«.

در.حدیث.دیگري.آمده.که.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
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مؤمن.با.جان.و.شمشیر.و.زبانش.در.راه.خدا.جهاد.مي.کند.1

مقصود از ذکر خدا چیست؟
در.این.آیه.شریفه.»آیه.227«.ویژگي.هاي.شاعران.خوب.و.مورد.تأیید.دین.بیان.شده.

و.آمده.که:
این.ها.بسیار.به.یاد.خدا.هستند.»َذَكرُوا اهللَ َكثيراً«.

مقصود.از.ذکر.کثیر.این.است.که.انسان.با.تمام.وجود.و.همیشه.به.یاد.خدا.باشد.به.

نحوي.که.در.همه.حال.خداوند.متعال.را.حاضر.و.ناظر.بر.اعمالش.بداند،.لذا.ذکر.فقط.

لفظ.نیست.که.بر.زبان.انسان.جاري.مي.شود.»گرچه.آن.ها.نیز.ذکر.به.حساب.مي.آیند«،.
بلكه.ذکر.آن.است.که.عالوه.بر.لفظ.آثار.آن.در.اعمال.انسان.نیز.دیده.شود،.یعني:.

ذکر.کثیر.این.است.که:
در.حال.عبادت.به.یاد.خدا.باشیم.و.خالصانه.عبادت.کنیم،

در.حال.مواجه.شدن.با.گناه.به.یاد.خدا.باشیم.و.مرتكب.گناه.نشویم،
هنگام.مواجه.شدن.با.سختي.ها.و.نامالیمات.و.بیماري.و.فقر.و.امثال.این.ها.یاد.خدا.

باشیم.و.صبر.پیشه.نمائیم.و.خداي.ناکرده.زبان.به.اعتراض.نگشائیم،
هنگام.خوشي.و.رفاه.و.ثروتمند.شدن.به.یاد.خدا.باشیم.و.از.ارتكاب.گناه.»یعني.
اسراف.و.تبذیر«.مصون.بمانیم.و.حقوق.شرعي.اموالمان.اعم.از.خمس.و.زکات.را.
بپردازیم،.یعني.در.هر.حال.و.وضعي.که.هستیم.از.محّرمات.اجتناب.کنیم.و.واجبات.

را.به.جا.بیاوریم.

خالصه کالم اینکه:
ذکر.کثیر.»بسیار.یاد.خدا.بودن«.این.است.که:

انسان.باید.در.تمام.احوال،.چه.زمان.خوشي.و.لّذت.و.چه.زمان.ناخوشي.و.سختي،.

1.مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه72ـ73.
المیزان،جلدسيام،صفحه229تا231ـ241.

تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه404تا406ـ412.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه95.
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چه.در.سالمتي.و.چه.در.بیماري،.چه.در.رفاه.و.ناز.و.نعمت.و.چه.در.فقر.و.گرفتاري.

خداوند.متعال.را.حاضر.و.ناظر.بر.اعمال.خویش.بداند.و.هیچ.گاه.مرتكب.گناه.نشود،.
یعني.واجبات.را.ترک.نكند.و.محّرمات.را.مرتكب.نشود.آن.هم.در.تمام.اوقات.

بعضي.از.اذکار.به.عّلت.اهمیّت.معنا.و.مفهوم.آن.ها.ذکر.کثیر.عنوان.شده.اند،.مثل.
تسبیحات.اربعه.

در.آیه.41.سوره.احزاب.نیز.خداوند.متعال.به.مؤمنین.امر.فرموده.که.بسیار.به.یاد.خدا.
باشند.»يا اَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا اْذُكرُواهللَ ِذْكراً َكثيراً«.

در.رابطه.با.ذکر.کثیر.به.یک.حدیث.اشاره.مي.شود.
امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

از.سخت.ترین.وظایفي.که.خداوند.متعال.بر.خلق.خویش.واجب.فرموده.ذکر.کثیر.
خدا.است.

امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
منظورم.از.ذکر.کثیر.خدا.»ذکر.بسیار.خدا«.ُسْبحاَن اهللِ َو الَْحْمُد هلِلِ َو ال اِلَه ااِّل اهللُ َو اهللُ 

اَْكبَر نیست.گر.چه.این.نیز.ذکر.خدا.است،.
لیكن.ذکر.خدا.این.است.که.انسان.هنگام.مواجه.شدن.با.هر.مسئله.و.موضوعي.اگر.

اطاعت.از.خدا.است.آن.را.انجام.دهد.و.اگر.معصیت.است.آن.ترک.کند.
پیامبر.گرامي.اسالم.سؤال.شد.چه.کساني.در.قیامت.مقامشان.از.همه.باالتر. از.

است.
پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

اَلّذاِكرُوَن اهللَ َكثيراً،.یعني.کساني.که.خدا.را.بسیار.یاد.مي.کنند.
بنابراین،.ذکر.خدا.نمودن.و.بسیار.یاد.خدا.کردن.هم.با.زبان.است.و.هم.با.عمل،.
یعني.اعمال.ما.اگر.طبق.شرع.مقّدس.اسالم.باشد.»واجبات.را.انجام.بدهیم.و.محّرمات.

را.ترک.کنیم«.در.این.حال.گویي.ما.در.حال.ذکر.خدا.هستیم.
البتّه.عماًل.به.یاد.خدا.بودن.»مرتكب.حرام.نشدن.ـ.انجام.دادن.واجبات«.نباید.ما.
را.از.ذکر.زباني.غافل.نماید.و.این.هر.دو.الزم.هستند،.یعني.باید.در.عین.حال.که.

عماًل.به.یاد.خدا.هستیم.باید.ذکر.زباني.نیز.داشته.باشیم.از.قبیل:.



آل اهلل در کتاب اهلل 106

تالوت.قرآن،.خواندن.ادعیه.اي.که.از.ائّمه.معصومین.علهیم.الّسالم.به.ما.رسیده،.

ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.از.راه.دور.و.نزدیک.از.قبیل.زیارت.جامعه. زیارت.
کبیره،.زیارت.عاشورا،.و.سایر.زیارت.ها.

غیر.از.مواردي.که.عنوان.شد.از.ناحیه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مصداق.بارز.و.
آشكاري.براي.ذکر.کثیر.خدا.عنوان.شده.که.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.1

دو روایت در اهمیّت ذگر گفتن:
پیامبر.اکرم.فرمودند: 

ْنيا َو اآْلِخَرِة، یعني: َمْن اُْعِطَي لِسانًا ذاِكراً َفَقْد اُْعِطَي َخْيَر الدُّ
خداوند.متعال.به.هر.کس.زباني.داده.باشد.که.مشغول.به.ذکر.خدا.باشد.خداوند.

متعال.به.او.خیر.دنیا.و.آخرت.را.داده.است.
امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:.

پدرم.امام.باقر.علیه.الّسالم.کثیرالذکر.بودند،.هر.وقت.با.او.قدم.مي.زدم.او.مشغول.ذکر.

خدا.بود،.هنگام.غذا.خوردن.مشغول.ذکر.خدا.بود،.وقتي.با.مردم.سخن.مي.گفت.از.ذکر.
خدا.غافل.نمي.شد.و.به.ما.مي.فرمود.که.قرآن.تالوت.کنیم.و.یا.ذکر.خدا.را.بگوئیم.2

حدیث:
1..از.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.ذکر.کثیر.سؤال.شد.

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
ْكَر الَْکثيَر، یعنی: ْهراِء َسالُم اهللِ َعَلْيها َفَقْد َذَكَر اهللُ الِذّ َمْن َسبََّح َتْسبيَح فاِطَمَة الزَّ

هر.کس.تسبیح.خداوند.متعال.را.بنماید.به.تسبیح.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها،.به.تحقیق.

1.المیزان،جلدسيام،صفحه242.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه413ـ414.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه377ـ388»ذیلآیه41سورهاحزاب«.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه208تا210»ذیلآیه41تا48سورهاحزاب«.

2.المیزان،جلدسيودّوم،صفحه208ـ209»ذیلآیات41تا48سورهاحزاب«.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه383ـ384»ذیلآیه41تا44سورهاحزاب«.
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متذّکر.به.ذکر.کثیر.خدا.شده.است.»به.تحقیق.بسیار.یاد.خداوند.متعال.را.نموده.است«.1

تسبیح حضرت زهرا چیست و عّلت تشریع آن چه بود.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.دختر.گرانقدر.خویش.
حضرت.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.اذکاري.را.تعلیم.فرموده.اند.که.از.جمله.آن.ها.

تسبیحي.است.که.مشهور.و.معروف.به.تسبیح.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.مي.باشد.
سبب.تشریع.این.تسبیح.بدین.قرار.است.»نقل.به.اختصار«.

پدر. مبارک. محضر. از. علیها. زهرا.سالم.اهلل. فاطمه. کبري. صّدیقه. مبارک. وجود.

بزرگوارش.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.درخواست.نمود.که.خدمتكاري.به.
ایشان.اعطا.فرمایند.تا.در.کارهاي.منزل.به.ایشان.کمک.کند.

پیامبر.اکرم.به.حضرت.زهرا.فرمود:
دخترم.فاطمه،.آیا.مي.خواهي.تو.را.به.چیزي.بهتر.از.خدمتكار.در.دنیا.آگاه.کنم.

فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.به.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.عرض.کرد:
بله.یا.رسول.اهلل.

پس.از.این.ماجرا.بود.که.پیامبر.اکرم.این.تسبیح.را.به.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.تعلیم.
فرمودند.که.معروف.اوقات.آن.هنگام.خواب.و.بعد.از.هر.نماز.مي.باشد.

چگونگي.این.تسبیحات:
سي.و.چهار.مرتبه.اهلل.اکبر.ـ.سي.و.سه.مرتبه.الحمدهلل.ـ.سي.و.سه.مرتبه.سبحان.

اهلل.2
پس.از.ارائه.توضیح.مختصري.راجع.به.تسبیح.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.و.عّلت.

1.معانياالخبار،جلداّول،باب184،صفحه423،حدیث5.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه470،حدیث10»ذیلآیه41سورهاحزاب«.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه95.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه503،حدیث117»حدیث8193«.

تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه413ـ414.
2.کتابفاطمهزهراسالماهللعلیها،تألیفآیتاهللاحمدرحمانيهمداني،صفحه273تا275.

تفسیرنمونه،جلددّوم،صفحه307»ذیلآیه255سورهبقره«.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه378»ذیلآیه41سورهاحزاب«.
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تشریع.آن.بازمي.گردیم.به.ادامه.بخش.حدیث.

2..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.مجلسي.تشكیل.شود.و.در.آن.مجلس.ذکر.خداوند.متعال.و.ذکر.ما.به.میان.نیاید.
اهل.آن.مجلس.روز.قیامت.حسرت.خواهند.خورد.»عدم.ذکر.خدا.و.ذکر.ما.باعث.

حسرت.اهل.آن.مجلس.در.روز.قیامت.خواهد.بود«.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

اِنَّ ِذْكَرنا ِمْن ِذْكِر اهللِ،
ْيطاِن، یعني: نا ِمْن ِذْكِر الشَّ َو ِذْكَر َعُدِوّ

ذکر.ما.ذکر.خداوند.متعال.است.»یاد.کردن.ما.یاد.کردن.خداوند.متعال.است«،.
و.ذکر.دشمن.ما.ذکر.شیطان.است.»یاد.کردن.دشمنان.ما.یاد.کردن.شیطان.است«.

این.حدیث.را.ابو.بصیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
: َوَجلَّ ْكِر الَْکثيِر، اَلَّذي قاَل اهللُ َعزَّ الُم ِمَن الِذّ ْهراِء َعَلْيَها السَّ َتْسبيُح فاِطَمَة الزَّ

.آیه.41.سوره.احزاب«،.یعني: »يا اَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا اْذُكرُوا اهللَ ِذْكراً َكثيراـً.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

تسبیح.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.از.مصادیق.ذکر.کثیر.است.که.خداوند.متعال.
فرموده:

يا اَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا اْذُكرُوا اهللَ ِذْكراً َكثيراً.
این.حدیث.را.زرارة.بن.اعین.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.

سعید.اعرج.نیز.مانند.این.حدیث.را.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است2.

1.اصولکافي،جلدچهارم،صفحه254،حدیث2»حدیث3172«.

2.اصولکافي،جلدچهارم،صفحه259،حدیث4»حدیث3187«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه344»ذیلآیه41سورهاحزاب«.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه466،حدیث2»ذیلآیه41سورهاحزاب«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه125،حدیث150»حدیث8978«.

تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه413ـ414»ذیلآیه227سورهشعراء«.
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4..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.کس.تسبیح.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.را.بگوید.ذکر.کثیر.خدا.را.گفته.است.
»هر.کس.تسبیح.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.را.بگوید.خداوند.متعال.را.بسیار.یاد.کرده.

است.و.از.بسیار.یادکنندگان.خداوند.متعال.شمرده.مي.شود«.
امام.صادق. از.وجود.مقّدس. اعین. اعین.و.حمران.بن. این.حدیث.را.زرارة.بن.

علیه.الّسالم.نقل.نموده.اند.1

5..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.کس.هنگام.خواب.»قبل.از.اینكه.بخوابد«.تسبیح.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.
را.بگوید.از.ذاکرین.ذکر.کثیر.خداوند.متعال.محسوب.خواهد.شد.»هر.کس.قبل.از.
خوابیدن.تسبیح.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.را.بگوید.و.سپس.به.رختخواب.برود.و.
بخوابد.خداوند.متعال.را.بسیار.یاد.کرده.است.و.از.بسیار.یادکنندگان.خداوند.متعال.

شمرده.خواهد.شد«.2

6 ..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
تسبیح.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.یكي.از.مصادیق.ذکر.کثیر.خداوند.متعال.است.که.

خداوند.متعال.در.آیه.41.سوره.احزاب.فرموده:
يا اَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا اْذُكرُوا اهللَ ِذْكراً َكثيراً.

این.حدیث.را.محّمد.بن.مسلم.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

7..اسماعیل.بن.عّمار.مي.گوید:
از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.ذکر.کثیر.در.این.آیه.شریفه.»يا اَيَُّها 

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه137»ذیلآیه41سورهاحزاب«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه471،حدیث14»ذیلآیه41سورهاحزاب«.

2.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه117»ذیلآیه35سورهاحزاب«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه107،حدیث121»حدیث8949«،»ذیلآیه35سورهاحزاب«.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه335»ذیلآیه35سورهاحزاب«.
3.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه470،حدیث11»ذیلآیه41سورهاحزاب«.
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الَّذيَن آَمنُوا اذُكرُوا اهللَ ِذْكراً َكثيراً ـ.آیه.41.سوره.احزاب«.سؤال.کردم.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.

تعلیم.فرمود.که.سي.و.چهار.مرتبه.اهلل.اکبر،.سي.و.سه.مرتبه.الحمدهلل،.و.سي.و.سه.
مرتبه.سبحان.اهلل.بگوید.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.اسماعیل.بن.عّمار.را.
مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.او.فرمود:

اگر.تو.یک.بار.در.شب.و.یک.بار.در.روز.این.تسبیح.را.بگویي.ذکر.کثیر.خداوند.
متعال.را.گفته.اي.»خداوند.متعال.را.بسیار.یاد.کرده.اي«.1

قابل.ذکر.است.که:
ذیل.آیه.101.سوره.کهف.»اَلَّذيَن كانَْت اَْعُيُنُهْم في ِغطاٍء َعْن ِذْكري...«.در.رابطه.با.ذُِکر.

اهلل.و.مصادیق.آن.توضیحاتي.ارائه.شده.است.

توضیح:
مالحظه.فرمودید.که.یكي.از.مصادیق.روشن.و.آشكار.ذکر.کثیر.خداوند.متعال.
تسبیح.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل..علیها.مي.باشد.که.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.به.آن.حضرت.تعلیم.فرمودند.
همچنین.مالحظه.فرمودید.که.ذکر.و.یاد.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.ذکر.و.یاد.
خداوند.متعال.مي.باشد.»حدیث.دّوم.که.ابو.بصیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است«،.بنابراین:
طبق.آیه.227.سوره.شعراء،.شاعراني.که.به.خداوند.متعال.و.به.پیامبر.اکرم.و.
ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.به.روز.قیامت.ایمان.داشته.باشند.و.اعمال.صالح.
انجام.دهند.»عمل.به.تكالیف.شرعي.یعني.انجام.واجبات.و.ترک.محّرمات«.و.ذکر.
کثیر.خداوند.متعال.را.بگویند.»که.مصادیق.ذکر.خداوند.متعال.بیان.شد.و.مالحظه.

نمودید«،.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه470،حدیث12»ذیلآیه41سورهاحزاب«.
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در.این.صورت.این.شاعران.نه.تنها.در.هر.وادي.سرگردان.نیستند.و.نه.تنها.گمراهان.
از.آن.ها.تبعیّت.نمي.نمایند.و.آن.ها.رفیق.و.همراه.گمراهان.نیستند،.بلكه:

چنین.شعرایي.به.راه.راست.و.صراط.مستقیم.الهي.هدایت.شده.اند.و.رفیق.و.همراه.
آن.ها.مؤمنین.حقیقي.و.راستین.مي.باشند،.یعني.شیعیان.

یكي.دیگر.از.صفات.شعراي.هدایت.شده.به.صراط.مستقیم.الهي.که.در.آیه.227.
سوره.شعرا.به.آن.اشاره.شده.این.است.که:

این.شعرا.وقتي.مورد.ظلم.و.ستم.قرار.مي.گیرند.براي.دفاع.از.خویش.و.دفاع.از.

مؤمنین.و.دفاع.از.حق.به.پا.خاسته.و.با.سرودن.اشعار.از.مؤمنین.دفاع.کرده.و.دشمنان.
آن.ها.را.رسوا.مي.نمایند،.لذا:

سرودن.اشعار.در.رابطه.با.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.و.مدح.و.

منقبت.آن.ذوات.مقّدسه.و.بیان.فضائل.و.مناقب.آن.بزرگواران.و.رسوا.کردن.دشمنان.

آن.ذوات.مقّدسه.مصداق.اتّم.و.اکمل.دفاع.از.حق.و.مقابله.با.باطل.مي.باشد.و.رفیق.و.
یاور.و.همراه.سراینده.چنین.اشعاري.مالئكه.مقّرب.خداوند.متعال.مي.باشند.

به.عنوان.نمونه.به.چند.حدیث.شریف.و.نوراني.اشاره.مي.شود.

الف(.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
ما قاَل فينا بَْيَت ِشعٍر حّتي ُيَويََّد بِرُوِح الُْقُدِس، یعني:

هیچ.شاعري.در.حّق.ما.یک.بیت.شعر.نمي.گوید.مگر.اینكه.مؤیّد.به.روح.الُقُدس.

مي.باشد.»هر.کس.یک.بیت.شعر.در.مدح.و.منقبت.ما.بگوید.به.وسیله.جبرئیل.علیه.الّسالم.
مورد.تأیید.و.همراهي.قرار.مي.گیرد«.

این.حدیث.را.علّي.بن.سالم.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

ب(.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.به.یكي.از.شعراي.شیعه.به.نام.ُکَمیْت.که.در.
مدح.و.منقبت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.شعر.مي.سرود.فرمود:

1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلداّول،مقّدمهمؤلّف،صفحه10.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه95.

تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه412،»پاورقي«.
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اي.ُکَمیت:
تا.زماني.که.از.ما.دفاع.مي.کني.»با.سرودن.شعر.از.ما.دفاع.مي.کني«،

روح.الُقُدس.»جبرئیل.علیه.الّسالم«.همراه.تو.است.1

ج(.وقتي.بعضي.از.شعراي.اهل.بیت.عصمت.و.طهارت.علیهم.الّسالم.در.محضر.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.اشعاري.در.مدح.و.منقبت.آن.ذوات.مقّدسه.مي.سرودند.آن.
بزرگواران.به.سراینده.آن.اشعار.مي.فرمودند:

اِنَّما نََطَق رُوُح الُْقُدس َعلي لِساِنَک، یعني:
روح.الُقُدس.»جبرئیل.امین.ـ.نیروي.غیبي.الهي«.این.اشعار.را.بر.زبان.تو.جاري.

ساخت.و.آنچه.که.گفتي.به.یاري.و.کمک.او.بود.2
قابل.ذکر.است.که:

ليَن...«.در. ذیل.آیه.24.و.25.سوره.نحل.»َو اِذا قيَل لَُهْم ماذا اَْنَزَل َربُُّکْم قالُوا اَساطيُر ااْلَوَّ
رابطه.با.روح.الُقُدس.توضیحاتي.ارائه.شده.است.

د(.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
َمْن قاَل فينا بَْيَت ِشْعٍر بََني اهللُ َتعالي لَُه بَْيتًا ِفي الَْجنَِّة، يعني:

هر.کس.درباره.ما.یک.بیت.شعر.بگوید.خداوند.متعال.براي.او.خانه.اي.در.بهشت.
مي.سازد.

این.حدیث.را.عبداهلل.بن.فضل.هاشمي.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

ه (.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند:
ْنيا َسْبَع  ما قاَل فينا ُمْؤِمٌن ِشْعراً َيْمَدُحنابِِه ااِّل بََنى اهللُ َتعالى لَُه َمديَنًة ِفى الَْجنَِّة اَْوَسَع ِمَن الدُّ

1.تفسیربرهان،جلدپنجم،صفحه673،حدیث8»ذیلآیه24و25سورهنحل«.
2.تفسیرنمونه،جلداّول،صفحه393،»ذیلآیه87سورهبقره«.
3.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلداّول،مقّدمهمولّف،صفحه10.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه95»ذیلآیه227سورهشعراء«.

تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه412»ذیلآیه227سورهشعراء«پاورقي.
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ٍب َو ُكلُّ نَِبٍىّ ُمْرَسٍل، یعني: َمّراٍت َيُزوُرُه فيها ُكلُّ َمَلٍک ُمَقرَّ
هر.مؤمني.»هر.شیعه.اي«.درباره.ما.شعري.بگوید.و.ما.را.مدح.نماید.خداوند.متعال.

در.بهشت.براي.او.شهري.بنا.مي.کند.که.هفت.برابر.دنیا.است،.
و.هر.َمَلک.مقّرب.»مالئكه.مقّرب.الهي«.و.نبّي.مرسل.او.را.در.آن.شهر.زیارت.

مي.کند.
این.حدیث.را.حسن.بن.َجهم.از.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

با.توّجه.به.احادیث.شریفي.که.مالحظه.فرمودید.معني.آیات.224.تا.227.سوره.
شعرا.»تأویل.آیات.شریفه«.این.مي.شود.که:
َعراُء َيتَِّبُعُهُم الْغاُووَن.»آیه.224«.یعنی: َو الشُّ

شاعران.کساني.هستند.که.گمراهان.از.آنان.تبعیّت.و.پیروي.مي.کنند.
اَلَْم َتَر اَنَُّهْم في ُكِلّ واٍد َيهيمُوَن.»آیه.225«،.یعني:

آیا.نمی.بینی.آن.ها.در.هر.وادی.سرگردان.هستند.
َو اَنَُّهْم َيُقولُوَن ماال َيْفَعلُوَن )آیه.226(،.یعنی:

آن.ها.سخناني.مي.گویند.که.به.آن.ها.عمل.نمي.کنند.
در.آیه.بعد.خداوند.متعال.صف.شعراي.متدیّن.و.متعّهد.و.والیتمدار.را.از.صفوف.

سایر.شعرا.جدا.نموده.و.مي.فرماید:
مگر.شعرایي.که:
1..آَمنُوا،.یعني:

مگر.شعرایي.که.به.خداوند.متعال.و.به.پیامبر.اکرم.و.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
و.به.روز.قیامت.ایمان.داشته.باشند،

2..َو َعِمُلوا الّصالِحاِت،.یعني:
و.عمل.صالح.انجام.مي.دهند»به.تكالیف.شرعي.خویش.عمل.مي.کنند،.یعني.واجبات.

را.انجام.داده.و.از.محّرمات.اجتناب.نمي.نمایند«.

1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلداّول،صفحه10»مقّدمهمولّفبزرگوارجنابشیخصدوق«.
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3..َو َذَكُروا اهللَ َكثيراً،.یعني:
خداوند.متعال.را.بسیار.یاد.مي.کنند،

همچنین.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.بسیار.یاد.مي.کنند،.چرا.که.طبق.فرمایش.

امام.صادق.علیه.الّسالم.»حدیث.دّوم«.ذکر.و.یاد.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.ذکر.و.یاد.
خداوند.متعال.است.و.آن.حضرت.فرمودند:

اِنَّ ِذْكَرنا ِمْن ِذْكِر اهللِ،.یعني:
ذکر.و.یاد.ما.ذکر.و.یاد.خداوند.متعال.است.

4. َواْنَتَصُروا ِمْن بَْعِد ما ُظِلمُوا،.یعني:
هنگامي.که.مورد.ظلم.و.ستم.واقع.مي.شوند.به.دفاع.از.خویش.و.به.دفاع.از.حق.و.

دفاع.از.مؤمنین.مي.پردازند،.یعني:
با.سرودن.شعر.از.ساحت.مقّدس.والیت.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.دفاع.
کرده.و.فضائل.و.مناقب.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.با.اشعار.خویش.بیان.کرده.و.

دشمنان.آن.بزرگواران.را.رسوا.مي.سازند.
اگر.شعرایي.این.چهار.ویژگي.را.داشته.باشد.در.این.صورت:

الف( روح.الُقُدس.»جبرئیل«.همراه.آنان.است.و.آنان.را.یاري.مي.کند.
ب(.خداوند.متعال.در.مقابل.یک.بیت.شعري.که.آن.ها.در.رابطه.با.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.سروده.اند.و.فضائل.و.مناقب.آن.ذوات.مقّدسه.را.بیان.نموده.اند.یک.خانه.

و.یک.شهر.در.بهشت.به.آن.ها.اعطا.مي.فرماید.
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آیه 227 سوره شعراء:
»... َو َسَيْعَلُم الَّذيَن َظَلمُوا اَيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلبُوَن«.

ترجمه: 
آن.هایي.که.ظلم.و.ستم.نمودند.به.زودي.خواهند.دانست.که.بازگشتشان.به.کجا.

خواهد.بود.1

شرح لغات و توضیحات:
خداوند.متعال.در.این.قسمت.از.آیه.شریفه.مشرکین.و.به.طور.کّلي.تمام.افرادي.را.
که.با.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.دشمني.کرده.و.آن.حضرت.را.مورد.استهزاءِ.

قرار.مي.دادند.مورد.تهدید.قرار.داده.و.مي.فرماید:
َو َسَيْعَلُم الَّذيَن َظَلمُوا اَيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلبُوَن.=.کساني.که.ظلم.و.ستم.کردند.به.زودي.
خواهند.فهمید.که.بازگشت.آن.ها.به.کجاست،.یعني.بازگشت.این.افراد.به.آتش.جهنّم.

است.و.جایگاه.ابدي.آن.ها.جهنّم.مي.باشد.
به.طوري.که.از.سیاق.آیه.شریفه.و.دیگر.آیات.این.سوره.مبارکه.برمي.آید.مراد.از.
این.افراد.مشرکین.هستند.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.تهدید.نموده.و.آن.ها.را.از.عذاب.
جهنّم.با.خبر.مي.سازد،.لیكن.این.بدان.معنا.نیست.که.این.عذاب.الهي.فقط.منحصر.
به.مشرکین.مي.باشد.بلكه.شامل.تمام.کساني.است.که.با.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.

آله.و.سّلم.دشمني.مي.کردند.2
بدیهي.است.آن.هایي.که.ظاهراً.اسالم.آورده.بودند.لیكن.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.
صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.اهل.بیت.آن.حضرت.را.مورد.ظلم.و.ستم.قرار.داده.و.
حقوق.آن.ها.را.غضب.نمودند.در.زمره.ظالمیني.هستند.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.در.
این.آیه.شریفه.مورد.تهدید.قرار.داده.است،.بلكه.ظالمین.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.در.

صدر.ستمكاران.واقع.شده.اند.و.شدیدترین.عذاب.ها.در.انتظار.آن.ها.مي.باشد.

1.مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه74.
2.المیزان،جلدسيام،صفحه232.
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ذیل.آیه.168.سوره.نساء.حدیثي.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.شده.که.آن.حضرت.
فرمودند:

کساني.که.کافر.شده.و.در.حّق.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.ظلم.کردند.خداوند.متعال.
آن.ها.را.نخواهد.آمرزید.

همچنین.ذیل.آیه.44.سوره.شوري.حدیثي.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.شده.که.آن.
حضرت.فرمودند:

ظالمین.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.و.کساني.که.در.دنیا.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.ظلم.

نموده.اند.وقتي.که.قیامت.به.پا.مي.شود.و.جایگاه.خودشان.را.در.آتش.جهنّم.مي.بینند.
آرزوي.بازگشت.به.دنیا.را.مي.کنند.تا.بلكه.بتوانند.گناهان.خود.را.جبران.نمایند.

آیات.فراواني.در.قرآن.کریم.آمده.که.خداوند.متعال.افرادي.را.تهدید.به.عذاب.الیم.و.

دردناک.نموده.که.از.جمله.این.تهدیدشوندگان.کساني.هستند.که.در.دنیا.ظلم.کرده.اند.

و.یا.آیات.الهي.را.تكذیب.نموده.اند،.و.تأویل.بسیاري.از.این.آیات.شریفه.مربوط.به.

کساني.است.که.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.ظلم.کرده.اند.و.یا.آن.ذوات.مقّدسه.را.انكار.

نموده.و.والیت.آن.بزرگواران.را.نپذیرفته.اند،.مانند.آیه.126.سوره.طه.که.مقصود.از.
آیات.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مي.باشند.

اینكه.مصداق.اتّم.و.اکمل.ظالمین.چه.کساني.هستند.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.مورد.
تهدید.قرار.داده.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.

حدیث: 
1..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.

آله.و.سّلم.نقل.کردند.که.آن.حضرت.فرمودند:
الم  َک بِديِني َو َيْرَكَب َسِفيَنَة النَّجاِة بَْعدي َفْلَيْقَتِد بَِعِليِّ ْبِن اَبِيَطالٍِب َعَلْيه السَّ َمْن اََحبَّ اَْن َيَتَمسَّ

ُه َولُْيواِل َولِيَُّه، َولُْيعاِد َعُدوَّ
َفِانَُّه َوِصّيى َو َخليَفتى َعلى اُمَّتى فى َحياتى َو بَْعَد َوفاتى،

َو ُهَو اِماُم ُكلِّ ُمْسِلٍم َو اَميُر ُكلِّ َمْوِمٍن بَْعدی،
َقْولُُه َقْولى، َو اَْمُرُه اَْمری، َو نَْهُيُه نَْهيى، َو تابُِعُه تابِعى، َو ناِصُرُه ناِصری،
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َو خاِذلُُه خاِذلى،
َمْن فاَرَق َعِلّيًا بَْعدی لَْم َيَرنى َو لَْم اََرُه َيْوَم الِْقياَمِة،

َم اهللُ َعَلْيِه الَْجنََّة َو َجَعَل َمْاويُه الّناَر، َو َمْن خالََف َعِلّيًا َحرَّ
َو َمْن َخَذلَ  َعِلّيًا َخَذلَُه اهللُ َيْوَم َيْعُرُض َعَلْيِه،

الم نََصَرُه اهللُ َيْوَم َيْلقاُه، َو َمْن نََصَر َعِلّيًا َعَلْيِه السَّ
ِتي بَْعَد اَبِيِهَما َو َسيِّداَ َشباِب اَْهَل الَجنَِّة، اَلَْحَسُن َو الُْحَسْيُن اَِماَما اُمَّ

ُهما َسيَِّدُة ِنَساِء الْعالَِميَن َواَبُوُهَما َسيُِّد الَْوصيِّيَن، َو امُّ
ٍة تاِسُعُهمُ  الْقائِمُ  ِمنْ  ُولِْدي، َو ِمْن ُولِْد الُْحَسْيِن ِتْسَعُة اَئِمَّ

طاَعُتُهْم طاَعِتي، َو َمْعِصَيُتُهْم َمْعِصَيِتي،
اِلَى اهلِل اَْشکُو الُْمْنِکريَن لَِفْضِلِهْم َوالُْمَضيِّعيَن لَِحقِِّهْم بَْعدی،

َو َكفى بِاهلِل َولِّيًا َو ناِصراً لِِعْتَرتى َو اَئِّمِة اَمَّتى َو ُمْنَتقمًا ِمَن الْجاِحديَن لَِحقِِّهْم،
َو َسَيْعَلُم الَّذيَن َظَلُموا اَیَّ َمْنَقَلٍب َيْنَقِلبُوَن، یعني:

امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند.که.پیامبر.اکرم.فرمودند:
هر.کس.دوست.دارد.که.به.دین.من.تمّسک.نماید.»چنگ.بزند«.و.بعد.از.من.به.
کشتي.نجات.سوار.شود.باید.به.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اقتدا.کند.»از.علي.علیه.الّسالم.
تبعیّت.و.پیروي.کند«.و.با.دشمنان.آن.حضرت.دشمني.کند.و.با.دوستان.آن.حضرت.

دوستي.نماید.
علي.علیه.الّسالم.در.زمان.حیات.من.و.پس.از.مرگ.من.وصي.و.جانشین.من.است.

به.اّمت.من.
علي.علیه.الّسالم.امام.هر.مسلمان.و.امیر.هر.مؤمن.است.پس.از.من.

کالم.و.فرمایش.علي.علیه.الّسالم.کالم.و.فرمایش.من.است،.امر.و.فرمان.او.امر.و.

فرمان.من.است،.نهي.او.نهِي.من.است،.تبعیّت.و.پیروي.از.او.تبعیّت.و.پیروي.از.من.
است،.یاري.کردن.او.یاري.کردن.من.است.و.خوار.کردن.او.خوار.کردن.من.

هر.کس.بعد.از.رحلت.من.از.علي.علیه.الّسالم.جدا.شود.روز.قیامت.مرا.نخواهد.دید.
و.من.هم.او.را.نخواهم.دید.
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هر.کس.با.علي.علیه.الّسالم.مخالفت.کند.خداوند.متعال.بهشت.را.به.او.حرام.خواهد.
کرد.و.او.را.در.جهنّم.قرار.خواهد.داد.

هر.کس.علي.علیه.الّسالم.را.ترک.کند.خداوند.متعال.او.را.روز.قیامت.ترک.خواهد.
نمود.و.او.را.خوار.مي.نماید.

هر.کس.علي.علیه.الّسالم.را.یاري.کند.خداوند.متعال.او.را.روز.قیامت.یاري.خواهد.
کرد.

حسن.و.حسین.هر.دو.امام.اّمت.من.هستند.بعد.از.پدرشان،.و.هر.دو.سیّد.و.آقاي.
جوانان.اهل.بهشت.مي.باشند.

مادر.حسن.و.حسین.یعني.حضرت.زهرا.سیّده.بانوان.عالَم.مي.باشد.و.پدر.آن.ها.یعني.
علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سیّد.و.آقاي.اوصیاء.است.

از.فرزندان.امام.حسین.علیه.الّسالم.نُه.نفر.امام.مي.باشند.که.نهمین.آن.ها.قائم.آل.
محّمد.علیهم.الّسالم.است.که.از.فرزندان.من.است.

اطاعت.از.آن.ها.»یعني.حضرت.علي.و.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.و.یازده.امام.از.نسل.آن.

دو.بزرگوار«.اطاعت.از.من.است.و.مخالفت.با.آن.ها.مخالفت.با.من.»نافرماني.از.آن.ها.
نافرماني.از.من.است«.

هر.کس.بعد.از.من.فضائل.آن.ها.را.انكار.کند.و.حقوق.آن.ها.را.ضایع.و.پایمال.نماید.

از.آن.ها.به.خدا.شكایت.مي.کنم.»از.منكرین.فضائل.آن.ها.و.ضایع.کنندگان.حقوق.آن.ها.
به.خداوند.متعال.شكایت.مي.کنم«.

خداوند.متعال.بهترین.ولي.و.ناصر.براي.عترتم.و.ائّمه.اّمتم.مي.باشد.و.بهترین.منتقم.

از.منكرین.ایشان.است،.و.آنگاه.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.این.آیه.شریفه.را.تالوت.
فرمودند: 

َو َسَيْعَلُم الَّذيَن َظَلمُوا اَيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلبُوَن.»آیه.227.سوره.شعراءِ«.
این.حدیث.شریف.را.حسین.بن.خالد.از.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

1.کمالالّدینوتمامالّنعمهشیخصدوق،جلداّول،باب24،صفحه489،حدیث6.
تفسیربرهان،جلدششم،صفحه768،حدیث5.
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توضیح:
یعني.کساني.که.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.به.اهل.بیت.آن.حضرت.ظلم.کردند.
مصداق.اتّم.و.اکمل.ظالمین.هستند.که.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.»آیه.227.سوره.

شعراء«.آن.ها.را.تهدید.نموده.و.فرموده.که.جایگاه.آن.ها.جهنّم.مي.باشند.

2..در.جوامع.الجامع.نقل.شده.که:
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.این.آیه.شریفه.را.»َو َسَيْعَلُم الَّذيَن َظَلُموا اَيَّ ُمْنَقَلٍب 

.آیه.227.سوره.شعراءِ«.اینگونه.قرائت.و.تالوت.مي.فرمودند: َيْنَقِلبُوَنـ 
َو َسَيْعَلُم الَّذيَن َظَلُموا آل ُمحّمٍد َحقَُّهْم اَيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلبُوَن، یعني:

کساني.که.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.ظلم.کردند.»حقوق.آن.ها.را.غصب.نموده.و.

امامت.آن.ها.را.منكر.شده.و.آن.ها.را.به.شهادت.رساندند«.به.زودي.خواهند.فهمید.که.
بازگشتشان.به.کجا.است.و.به.چه.جایگاهي.منتقل.خواهند.شد.1

توضیح:
همانطور.که.قباًل.نیز.به.عرض.رسیده.مقصود.این.حدیث.شریف.این.نیست.که.
جمله.آل.ُمَحّمٍد َحقَُّهْم.در.این.آیه.شریفه.»آیه.227.سوره.شعراء«.بوده.و.بعداً.حذف.شده.
است،.بلكه.قرائت.و.تالوت.امام.صادق.علیه.الّسالم.احتماالً.ناظر.به.تآویل.آیه.شریفه.
و.معني.باطني.آن.مي.باشد.و.در.واقع.مصداق.اتّم.و.اکمل.ظالمین.مّد.نظر.آیه.شریفه.

را.بیان.مي.فرماید.

3..در.تفسیر.قمي.آمده.که:
در.این.آیه.شریفه.»َو َسَيْعَلُم الَّذيَن َظَلُموا اَيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلبُوَن.ـ.آیه.227.سوره.شعراءِ«.
خداوند.متعال.از.دشمنان.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.و.از.کساني.که.به.آن.ذوات.مقّدسه.

ظلم.نموده.اند.یاد.کرده.و.تهدیدشان.نموده.و.فرموده:

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه96.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه505،حدیث121»حدیث8197«.
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ٍد َحقَُّهْم اَيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلبُوَن.1 َو َسَيْعَلُم الَّذيَن َظَلُموا آَل ُمَحمَّ

4..در.مناقب.ابن.شهرآشوب.آمده.که:
بعد.از.واقعه.جانسوز.عاشورا.و.شهادت.سیّدالّشهداء.علیه.الّسالم.و.اصحاب.آن.
حضرت.رأس.مطّهر.آن.حضرت.و.سایر.شهدا.از.کربال.به.کوفه.و.از.آن.جا.به.شام.
منتقل.شد،.و.رأس.مطّهر.آن.حضرت.گاهي.بر.باالي.نیزه.بود،.و.گاهي.بر.روي.درخت.
»احتماالً.زماني.که.لشگریان.یزید.معلون.در.بین.راه.توقّف.مي.کردند.تا.استراحت.کنند«،.

و.گاهي.نیز.در.داخل.منزل.»مثل.تنور.خولي.ملعون«.
در.مناقب.ابن.شهرآشوب.آمده.که:

بعضي.از.مواقع.که.رأس.مطّهر.اباعبداهلل.الحسین.علیه.الّسالم.بر.روي.درخت.قرار.

داده.شده.بود.شنیده.مي.شد.که.رأس.مطّهر.آن.حضرت.این.آیه.شریفه.را.تالوت.
مي.فرمود:.

َوَسيْعَلُم الَّذيَن َظَلُموا اَيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلبُوَن.2

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه96.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه505،حدیث122»حدیث8198«.
2.تفسیرنورالثقلین،جلدپنجم،صفحه505،حدیث123»حدیث8199«.



» سوره نمل «

آیه 16 سوره نمل:
ْيِر َواُوتيَنا ِمن ُكلِّ َشْيٍء اِنَّ هَذا  »َو َوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد َوَقاَل يا اَيَُّها الّناُس ُعلِّْمنا َمنِطَق الطَّ

لَُهَو الَْفْضُل الُْمِبيُن«.

ترجمه: 
حضرت.سلیمان.وارث.داود.شد.و.گفت:.اي.مردم،.زبان.پرندگان.و.سخن.گفتن.
پرندگان.به.ما.تعلیم.داده.شده.و.از.هر.گونه.نعمت.به.ما.عطا.گردیده.و.این.همان.فضل.

و.بخشش.آشكار.خداوند.متعال.است.1

شرح لغات و توضیحات:
حضرت.سلیمان.و.پدرش.حضرت.داود.علیهما.الّسالم.از.پیامبران.بني.اسرائیل.بودند.
که.توفیق.یافتند.حكومت.تأسیس.کنند.و.بتوانند.با.استفاده.از.قدرت.حكومت.آئین.

الهي.و.آئین.یكتاپرستي.را.گسترش.دهند.
از.جمله.نعمت.هایي.که.خداوند.متعال.به.حضرت.سلیمان.داده.بود.این.بود.که:

1..نطق.و.سخن.پرندگان.را.مي.دانست.
2..اجنّه.و.حیوانات.در.تسخیر.او.بودند.و.تحت.فرمان.او.انجام.وظیفه.مي.کردند.

3..باد.مسّخر.او.بود.»تحت.امر.ایشان.بود«.

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه101.
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ممكن.است.این.نعمات،.هم.به.حضرت.سلیمان.و.هم.به.حضرت.داود.اعطا.
شده.باشد.

در.آیه.17.همین.سوره.آمده.که.حضرت.سلیمان.لشكریاني.از.جّن.و.انس.و.پرندگان.
داشت.و.این.سه.گروه.از.لشكریان.حضرت.سلیمان.در.خدمت.ایشان.بودند.

گفته.شده.که.دایره.حكومت.حضرت.سلیمان.منطقه.شام.»سوریّه.و.لبنان.فعلي«،.
بیت.المّقدس.و.نواحي.اطراف.آن.ها.بوده.است.

در.آیه.قبل.»آیه.15«.آمده.که:
خداوند.متعال.مي.فرماید:.

ما.به.حضرت.داود.و.پسرش.حضرت.سلیمان.علم.دادیم.»مجموعه.علومي.که.براي.

تشكیل.حكومت.نیاز.داشتند«.و.سپس.در.ادامه.آیه.شریفه.حضرت.داود.و.سلیمان.در.
مقام.شكرگزاري.از.نعمات.الهي.برآمده.و.مي.گویند:

حمد.و.سپاس.از.آن.خداوندي.است.که.ما.را.با.دادن.مجموعه.علوم.و.نعمت.هایي.
که.براي.تشكیل.حكومت.الزم.داشتیم.بر.بسیاري.از.بندگان.مؤمنش.برتري.داد.

حضرت.داود.و.حضرت.سلیمان.معیار.برتري.را.علم.و.سایر.نعمت.هاي.الهي.

دانسته.و.در.مقابل.این.نعمات.الهي.حمد.و.ثناي.خدا.را.به.جا.آورده.و.خدا.را.شكر.
نموده.اند.

اینكه.حضرت.داود.و.حضرت.سلیمان.خدا.را.شكر.و.سپاس.گفتند.به.خاطر.برتري.

دادن.آن.ها.بر.بسیاري.از.بندگان.مؤمن.خدا.نه.همه.بندگان.مؤمن.خدا،.به.این.خاطر.

است.که.هم.قبل.از.حضرت.داود.و.سلیمان.و.هم.بعد.از.آن.ها.پیامبراني.بوده.اند.که.مقام.
و.منزلت.و.علم.و.قدرت.آن.ها.به.مراتب.از.آن.دو.پیامبر.الهي.بیشتر.بوده.است.

در.این.آیه.شریفه.»آیه.16.سوره.نمل«.آمده.که:
َو َوِرَث ُسَلْيماُن داُوَد =.حضرت.سلیمان.وارث.داود.شد،.یعني.بعد.از.فوت.حضرت.

داود.اموال.و.حكومت.ایشان.به.ارث.به.پسرش.یعني.حضرت.سلیمان.رسید،.
یعني.حضرت.سلیمان.وارث.همه.مواهب.پدرش.داود.شد.

این.آیه.شریفه.که.پیامبران.هم.از.خود.ارث.باقي.مي.گذارند.و.وّراث.آن.ها.اموال.

پیامبر.از.دنیا.رفته.را.به.ارث.مي.بََرند.یكي.از.استنادات.وجود.نازنین.حضرت.فاطمه.
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زهرا..سالم.اهلل.علیها.به.غاصبین.فدک.بود.که.انشاَءاهلل.تعالي.در.پایان.بخش.به.آن.اشاره.
خواهد.شد.

قابل.ذکر.است.که:
آن.دو.نفر.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.براي.اینكه.بتوانند.
غصب.فدک.را.توجیه.کنند.حدیثي.از.قول.پیامبر.اکرم.جعل.کردند.که.آن.حضرت.

فرموده.اند:
ُث، ما َتَرْكناُه َصَدَقٌة،.یعني: نَْحُن َمعاِشَر ااْلَْنِبياِء ال نَُوِرّ

ما.پیامبران.ارثي.از.خودمان.باقي.نمي.گذاریم.و.هر.چه.از.ما.بماند.صدقه.است.و.باید.
در.راه.خدا.خرج.شود.»یعني.به.وّراث.پیامبر.از.دنیا.رفته.چیزي.نمي.رسد«..

به.طور.قطع.و.یقین.فدک.متعّلق.به.صّدیقه.کبري.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.مي.باشد.
و.شّكي.در.این.نیست،.ذیاًل.به.دالیل.این.امر.اشاره.مي.شود.»بعضي.از.دالیل«:

1..حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.طبق.آیه.تطهیر.»آیه.33.سوره.احزاب«.مقام.عصمت.

دارند.و.معصوم.مي.باشند.و.کسي.که.مقام.عصمت.داشته.باشد.گفتار.و.فرمایشش.
حّجت.و.َسنَد.است.و.الزم.االجرا.مي.باشد.

ذیل.آیه.33.سوره.احزاب.در.رابطه.با.عصمت.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.توضیحات.
کاملي.به.عرض.رسیده.است.

2..پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.زمان.حیات.خویش.»سال.هفتم.

هجري«.فدک.را.به.دخترشان.صّدیقه.ُکبري.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.هبه.کردند.و.

بخشیدند.و.اساساً.فدک.ارث.نبود.که.به.حضرت.زهرا.برسد.یا.نرسد،.و.اگر.هم.ارث.
بود.طبق.این.آیه.شریفه.»آیه.16.سوره.نمل«.به.آن.حضرت.مي.رسید.

3..طبق.همین.آیه.شریفه.»آیه.16.سوره.نمل«.حضرت.سلیمان،.وارث.حضرت.داود.
شد.و.اموال.او.را.به.ارث.برد،.

4..طبق.آیه.ششم.سوره.مریم.حضرت.زکریّا.از.خداوند.متعال.درخواست.فرزند.
مي.کند.که.وارث.او.باشد.»َيِرُثني َو َيِرُث ِمْن آِل َيْعقُوَب«،.
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و.به.دنبال.این.درخواست.بود.که.خداوند.متعال.حضرت.یحیي.را.به.حضرت.زکریّا.
اعطا.فرمود..

حضرت.سلیمان.و.داود.و.یحیي.و.زکریّا.علیهم.الّسالم.پیامبر.بودند.و.اموال.آن.ها.به.

عنوان.ارث.به.وّراث.آن.ها.رسید،.حال.چگونه.ممكن.است.حدیثي.از.پیامبر.اکرم.به.
جاي.مانده.باشد.که.مخالف.صریح.قرآن.باشد.

حضرت.سلیمان.به.بعضي.از.نعماتي.که.خداوند.متعال.به.او.و.به.پدرش.حضرت.
داود.اعطا.فرموده.اشاره.می.نماید.که.در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.است.

ْيِر =.سلیمان.پیامبر.همه.اقشار.مردم.را.مورد.خطاب. َو قاَل يا اَيَُّها الّناُس ُعِلّْمنا َمْنِطَق الطَّ
قرار.داده.و.مي.فرماید:

اي.مردم:
خداوند.متعال.نطق.پرندگان.و.سخن.گفتن.پرندگان.را.به.ما.»سلیمان.و.پدرش.

حضرت.داود«.تعلیم.فرموده.است.
یعني.حضرت.سلیمان.و.پدرش.حضرت.داود.علیهما.الّسالم.با.پرندگان.صحبت.
کرده.و.مطالب.خود.را.به.یكدیگر.مي.گفتند،.مثل.اینكه.دو.نفر.انسان.با.یكدیگر.صحبت.

کرده.و.مطالب.خویش.را.به.یكدیگر.مي.گویند.
این.موضوع.در.آیات.20.تا.28.همین.سوره.آمده.که.قرآن.کریم.صحبت.هاي.
حضرت.سلیمان.با.ُهدُهد.و.پاسخ.هاي.ُهدُهد.به.ایشان.در.رابطه.با.ملكه.کشور.سبا.
را.بیان.مي.فرماید.»ذیل.آیه.43.سوره.رعد.نیز.در.این.خصوص.مطالبي.عرض.شده.

است«.
حضرت.سلیمان.در.ادامه.صحبت.خویش.که.خطاب.به.مردم.مي.باشد.مي.فرماید:

َو اُوتينا ِمْن ُكِلّ َشْيٍء.=.از.هر.چیزي.بخشی.یاد.داده.شده.ایم،.یعني.خداوند.متعال.از.
هر.چیزي.بخشي.و.قسمتي.را.به.ما.تعلیم.فرموده.است،.یعنی:

بخشي.از.هر.چیز.و.بخشي.از.هر.نعمت.که.براي.تشكیل.حكومت.الهي.نیاز.داشتیم.
خداوند.متعال.به.ما.اعطا.فرمود.

اِنَّ هذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمبيَن =.این.است.فضل.و.بخشش.خداوند.متعال.که.ظاهر.و.آشكار.
است.
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این.قسمت.از.آیه.شریفه.ممكن.است.فرمایش.خداوند.متعال.باشد.به.منظور.اعالم.

این.مطلب.که.نعماتي.را.که.خداوند.متعال.به.حضرت.سلیمان.و.داود.اعطا.فرموده.
فضل.و.بخشش.آشكار.خداوند.متعال.مي.باشد.به.آن.دو.بزرگوار،.

و.ممكن.است.این.قسمت.از.آیه.شریفه.از.حضرت.سلیمان.باشد.به.منظور.اعتراف.

به.نعمات.الهي.و.عنوان.نمودن.آن.ها.تحت.عنوان.حدیث.نعمت.و.بیان.کردن.نعمت.
ْث،.آیه.11.سوره.ُضحي«.1 »َو اَّما بِِنْعَمِة َربَِّک َفَحِدّ

حدیث: 
1..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.به.ابن.عبّاس.فرمود:
خداوند.متعال.سخن.گفتن.پرندگان.را.به.ما.آموخت.همانگونه.که.به.سلیمان.نبي.

آموخته.بود،.
همچنین.خداوند.متعال.سخن.گفتن.هر.موجود.و.جنبنده.اي.را.در.خشكي.و.دریا.به.

ما.آموخته.است.»یعني.سخن.گفتن.همه.موجوات.زنده.کره.زمین«.
این.حدیث.شریف.را.زراره.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
ْيِر َو ِعْلَم ُكِلّ َشْيٍء، یعني: َو اهللِ ُعِلّْمنا َمْنِطَق الطَّ

به.خدا.قسم:.سخن.گفتن.پرندگان.و.علم.همه.چیز.به.ما.آموخته.شده.است.

1.مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه88تا90.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه101ـ102.
المیزان،جلدسيام،صفحه269،261،260.

تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه440تا459،453،452،444.
2.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه103.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه18،حدیث5.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه451.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه521،حدیث39»حدیث8237«.
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این.حدیث.را.فیض.بن.مختار.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
بر.امام.معصوم.کالم.و.سخن.هیچ.یک.از.مردم.مخفي.نیست.»یعني.زبان.همه.مردم.

کره.زمین.را.مي.داند.و.به.زبان.آن.ها.با.آن.ها.سخن.مي.گوید«،.
همچنین.کالم.و.سخن.هیچ.پرنده.و.چهارپا.و.موجود.زنده.اي.که.روح.دارد.بر.امام.

معصوم.پوشیده.نیست.»یعني.سخن.و.کالم.همه.موجودات.زنده.را.مي.داند«،.
پس.هر.کس.این.صفات.در.او.نباشد.امام.نیست.

این.حدیث.را.ابو.بصیر.از.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

توضیح: 
با. این.است.که. امام.معصوم.و.حّجت.خدا. از.جمله.ویژگي.ها.و.خصوصیات.
تک.تک.انسان.هاي.کره.زمین.به.زبان.آن.ها.صحبت.مي.کند،.و.سخن.گفتن.با.همه.

موجودات.کره.زمین.را.خداوند.متعال.به.آن.ذوات.مقّدسه.آموخته.است..
این.ویژگي.از.ویژگي.هاي.انحصاري.انبیاء.الهي.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
مي.باشد،.به.انضمام.ده.ها.ویژگي.منحصر.به.فرد.دیگر.که.غیر.از.حجج.خداوند.متعال.

یعني.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.هیچ.انسان.دیگري.آن.ها.را.دارا.نمي.باشد.

4..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.موجود.زنده.و.داراي.روح.را.که.خداوند.متعال.خلق.فرموده.شنونده.کالم.و.

سخن.ما.مي.باشند.و.مطیع.اوامر.ما،.مطیع.تر.از.فرزندان.آدم.»مطیع.تر.از.انسان.ها«.

1.تفسیربرهانجلدهفتم،صفحه28،حدیث6.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه517،حدیث28»حدیث8226«.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه103.
2.اصولکافي،جلددّوم،صفحه38،حدیث7»حدیث744«.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه103ـ104.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه513،حدیث14»حدیث8212«.
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داستان.از.این.قرار.است.که.روزي.امام.باقر.سالم.اهلل.علیه.در.محّلي.حضور.داشتند.
و.با.دو.کبوتر.که.روي.دیواري.نشسته.بودند.صحبت.مي.فرمودند.

یكي.از.اصحاب.امام.باقر.علیه.الّسالم.که.در.خدمت.آن.حضرت.بود.از.موضوع.
صحبت.آن.حضرت.با.دو.کبوتر.سؤال.نمود.

امام.باقر.سالم..اهلل.علیه.فرمود:
آن.دو.کبوتر.بر.سر.موضوعي.با.هم.اختالف.داشتند.لذا.یكي.از.آن.دو.کبوتر.به.

کبوتر.دیگر.گفت:
آیا.به.حكمیّت.و.داورِي.امام.محّمد.بن.علّي.الباقر.علیه.الّسالم.راضي.هستي.

کبوتر.دیگر.جواب.داد:.آري؛
امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

پس.از.اینكه.آن.دو.کبوتر.به.حكمیّت.و.داورِي.من.رضایت.دادند.من.حقیقت.امر.
را.براي.آن.ها.بیان.کردم.و.هر.دو.کبوتر.پذیرفتند.و.اختالف.آن.ها.خاتمه.یافت.

پس.از.این.قضیّه.بود.که.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
همه.موجودات.زنده.و.داراي.روح.را.که.خداوند.متعال.خلق.فرموده.شنونده.کالم.

و.سخن.ما.مي.باشند.و.مطیع.اوامر.و.دستورات.ما،.مطیع.تر.از.انسان.ها.
این.حدیث.را.محّمد.بن.مسلم.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

5..ابو.حمزه.ثمالي.مي.گوید:
در.محضر.مبارک.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.بودم.و.در.همان.حال.تعدادي.گنجشک.

مشغول.سر.و.صدا.کردن.بودند.
امام.سّجاد.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:

اي.ابا.حمزه:
آیا.مي.داني.این.گنجشک.ها.چه.مي.گویند.

ابو.حمزه.مي.گوید:

1.اصولکافي،جلددّوم،صفحه375،حدیث4»حدیث1270«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه104.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه513،حدیث16»حدیث8214«.
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به.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
خیر،.نمي.دانم.

امام.سّجاد.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:
اي.ابا.حمزه:

این.گنجشک.ها.پروردگارشان.را.تقدیس.و.تسبیح.مي.کنند.و.رزق.و.روزي.خودشان.
را.از.خداوند.متعال.درخواست.مي.کنند.

وجود.مقّدس.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.به.ابو.حمزه.ثمالي.
فرمود:

اي.ابا.حمزه:
به.ما.زبان.پرندگان.آموخته.شده،

و.از.هر.علم.و.دانشي.بهره.مند.گشته.ایم.1

6 ..فضیل.بن.یسار.مي.گوید:
در.محضر.امام.صادق.علیه.الّسالم.بودم.و.در.همان.حال.دو.کبوتر.مشغول.سر.و.صدا.
بودند.و.یكي.از.آن.دو.کبوتر.با.صداي.مخصوص.خودش.با.جفت.خویش.صحبت.

مي.کرد.
امام.صادق.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:

اي.فضیل:
آیا.مي.داني.این.کبوتر.به.جفت.خویش.چه.مي.گوید.

فضیل.مي.گوید:
عرض.کردم:.خیر.نمي.دانم.

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمود:
کبوتر.به.جفت.خویش.مي.گوید:

خداوند.متعال.کسي.را.محبوب.تر.از.تو.براي.من.نیافریده.جز.موال.و.سرورم.جعفر.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه26،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلیننجلدپنجم،صفحه517،حدیث25»حدیث8223«.
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بن.محّمد.علیه.الّسالم.1

7..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
اي.مردم:

ما.زبان.پرندگان.را.تعلیم.یافته.ایم.و.از.هر.چیزي.به.ما.اعطا.شده.است،
و.این.همان.فضل.و.بخشش.آشكار.خداوند.متعال.است.

این.حدیث.را.محّمد.بن.مسلم.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

8 ..ابراهیم.مي.گوید:
پدرم.گفت.خدمت.امام.کاظم.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

یابن.رسول.اهلل،.آیا.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.وارث.همه.پیامبران.
است.

امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمود:.آري،
امام.کاظم.علیه.الّسالم.سپس.فرمود:

خداوند.متعال.هیچ.پیامبري.را.مبعوث.به.رسالت.نفرموده.مگر.اینكه.حضرت.محّمد.
صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.از.او.اعلم.مي.باشد.»از.او.عالِم.تر.مي.باشد«.

عرض.کردم:
عیسي.بن.مریم.به.اذن.خداوند.متعال.مرده.ها.را.زنده.مي.کرد.

امام.کاظم.علیه.السالم.فرمود:
آري.راست.گفتي،.و.سلیمان.بن.داود.نیز.زبان.پرندگان.را.مي.دانست،.و.سپس.امام.

کاظم.علیه.الّسالم.فرمود:
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بر.همه.این.کارها.توانا.بود.

وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایش.خویش.فرمودند:

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه27،حدیث4و5.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه517،حدیث27»حدیث8225«.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه28،حدیث7.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه517،حدیث23»حدیث8221«.
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ما.هستیم.کساني.که.خداوند.متعال.ما.را.انتخاب.کرده.و.برگزیده.و.قرآن.کریم.را.که.
ِتبيان ُكِلّ َشْي مي.باشد.»بیان.کننده.همه.چیز.است«.به.ما.به.ارث.داده.است.1

9..اسحاق.بن.عّمار.مي.گوید:
من.در.محضر.مبارک.امام.کاظم.علیه.الّسالم.بودم.که.مردي.از.اهالي.خراسان.وارد.
شد.و.با.زباني.با.امام.کاظم.علیه.الّسالم.صحبت.کرد.که.تا.آن.زمان.نشنیده.بودم.و.گویا.
زبان.آن.مرد.خراساني.همانند.کالم.و.سخن.پرندگان.بود،.و.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نیز.

به.همه.سؤاالت.او.پاسخ.داد.و.سپس.او.محل.را.ترک.کرد.
خدمت.امام.کاظم.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

تا.به.حال.اینگونه.سخن.گفتن.از.شما.نشنیده.بودم.
امام.کاظم.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:

این.قضیّه.جاي.تعّجب.ندارد،.و.شگفت.انگیزتر.از.این.قضیّه.این.است.که.امام،.

سخن.و.کالم.هر.پرنده.و.سخن.و.کالم.هر.موجود.زنده.اي.را.مي.داند.و.هیچ.چیز.بر.
امام.مخفي.و.پوشیده.نیست.2

توضیح:
مالحظه.فرمودید.که.در.آیه.16.سوره.نمل.آمده.که:

َو َوِرَث ُسَلْيماُن داُوَد،.یعني:
حضرت.سلیمان.وارث.پدرش.حضرت.داود.شد.و.همه.مواهب.او.را.به.ارث.برد.

همانطور.که.عرض.شد.طبق.این.آیه.شریفه.و.طبق.آیه.ششم.سوره.مریم.»َيِرُثني َو 
َيِرُث ِمْن آِل َيْعقُوَب«.که.حضرت.زکریّا.از.خداوند.متعال.درخواست.فرزند.مي.کند.که.
وارث.او.و.وارث.آل.یعقوب.باشد.پیامبران.نیز.از.خود.ارث.باقي.مي.گذارند.و.فرزندان.

1.اصولکافي،جلداّول،صفحه327،حدیث7»حدیث599«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه107ـ108.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه32،حدیث1»ذیلآیه20سورهنمل«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه527،حدیث47»حدیث8245«.
2.تفسیرنورالثقلین،جلدپنجم،صفحه515،حدیث20»حدیث8218«.
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آن.ها.از.آن.ها.ارث.مي.برند.
پس.از.اینكه.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.رحلت.فرمود.و.فدک.غصب.
شد.وجود.مقّدس.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.به.این.آیه.شریفه.»آیه.16.سوره.نمل«.
استناد.فرمودند.تا.حّق.خودشان.را.بگیرند،.با.اینكه.فدک.را.پیامبر.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.
و.سّلم.در.سال.هفتم.هجري.به.یگانه.دخترش.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.بخشیده.

بود،.لذا:
ُث ما َتَرْكناُه  اّوالً.فدک.ارث.نبود.که.طبق.حدیث.جعلي.»نَْحُن َمعاِشَر ااْلَْنِبياِء ال نَُوِرّ

َصَدَقٌة«.به.حضرت.زهرا.علیها.سالم.نرسد،.
ثانیاً.حتّي.اگر.فدک.به.حضرت.زهرا.علیهاسالم.هبه.نشده.باشد.در.این.صورت.
نیز.طبق.صریح.آیه.16.سوره.نمل.و.آیه.6.سوره.مریم.فدک.باید.به.ارث.به.حضرت.
زهرا.علیهاسالم.برسد.و.حدیث.جعلي.نمي.تواند.مانع.این.کار.شود،.زیرا.اگر.حدیث.و.

روایتي.موافق.کتاب.اهلل.نباشد.جعلي.است.و.از.درجه.اعتبار.ساقط.است.
به.یک.حدیث.شریف.و.نوراني.اشاره.مي.شود.

وقتي.که.ابوبكر.و.عمر.براي.منع.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.از.فدک.همدست.

شدند.و.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.از.این.قضیّه.مّطلع.شد.به.همراه.چند.نفر.از.

اطرافیان.و.بانوان.قوم.خود.به.سوي.مجلس.ابوبكر.حرکت.نموده.و.وارد.مسجد.

شدند.و.سپس.دستور.فرمودند.تا.پرده.اي.زده.شد.و.آنگاه.آن.حضرت.پشت.پرده.

جلوس.فرموده.و.آه.دردناکي.از.دل.کشیدند.که.در.نتیجه.آن.همه.اهل.مجلس.به.

گریه.افتادند.و.مجلس.یكپارچه.اندوه.و.عزا.شد،.سپس.وجود.مقّدس.صّدیقه.ُکبري.

فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.شروع.به.صحبت.نموده.و.پس.از.حمد.و.ثناي.خداوند.

آن.حضرت. بیت. اهل. و. اکرم. پیامبر. مناقب. و. فضائل. از. بیان.گوشه.اي. و. متعال.
مسلمانان.حاضر.در.مسجد.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.فرمودند:

اَ يَُّها الُْمْسِلمُوَن:
اَ اُْغَلُب َعلي اِْرَثْيِه، یعني:

اي.مسلمانان:
آیا.شایسته.است.که.من.از.ارث.خودم.محروم.باشم.
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وجود.مقّدس.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.سپس.ابوبكر.بن.ابي.قحافه.را.مورد.خطاب.
قرار.داده.و.فرمودند:

َيا اْبَن اَبى ُقحاَفَة:
اَفى ِكتاِب اهلِل اَْن َتِرَث اَباَك َو ال اَِرُث اَبى،

لََقْد ِجْئَت َشْيئًا َفِرّيًا،
اَفَعلى َعْمٍد َتَرْكُتْم ِكتاَب اهلِل َو نََبْذُتُموُهْم َوراَء ُظُهوِرُكْم اِْذ َيقُوُل:

َو َوِرَث ُسَلْيماُن داُوَد، یعني:
فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.به.ابوبكر.بن.ابي.قحافه.فرمود:

اي.پسر.ابو.قحافه:
آیا.در.قرآن.کریم.است.که.تو.از.پدرت.ارث.ببري.و.من.از.پدرم.ارث.نبرم،

این.چیز.عجیبي.است،
به.تحقیق.از.نزد.خود.حكم.تازه.و.دروغي.ساخته.اي،

آیا.قرآن.کریم.را.فراموش.کرده.و.آن.را.پشت.سر.افكنده.اید،.
آنجا.که.مي.فرماید:

َو َوِرَث ُسَلْيماُن داُوَد »آیه.16.سوره.نمل«،.یعني:
حضرت.سلیمان.از.حضرت.داود.ارث.برد.1

قابل.ذکر.است.که:
موضوع.فدک.و.غصب.آن.در.منابع.اهل.سنّت.نیز.آمده.که.به.عنوان.نمونه.فقط.به.

یک.مورد.اشاره.مي.شود.
در.سیره.حلبي.آمده.که:

فاطمه.دختر.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نزد.ابوبكر.آمد.درحالي.که.ابوبكر.
روي.منبر.بود.و.در.همین.حال.به.ابوبكر.گفت:

1.احتجاجطبرسي،جلداّول،احتجاجحضرتزهراعلیهاسالمدربارهفدك،صفحه226تا245،حدیث49.
المیزان،جلدسيام،صفحه296.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه511،حدیث9»حدیث8207«.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه444.
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اي.ابوبكر:
آیا.در.کتاب.خدا.است.»آیا.در.قرآن.کریم.است«.که.دختر.تو.از.تو.ارث.ببرد.اّما.من.

از.پدرم.ارث.نبرم.
ابوبكر.گریه.کرد.و.اشک.از.چشمانش.جاري.شد.و.از.منبر.پائین.آمد.و.نامه.اي.دایر.

به.واگذاري.فدک.به.حضرت.فاطمه.نوشت.
در.همین.حال.عمر.بن.خّطاب.وارد.شد.و.به.ابوبكر.گفت:

این.چیست؟
ابوبكر.گفت:

این.نامه.اي.است.که.من.نوشتم.تا.میراث.فاطمه.را.از.پدرش.به.او.واگذارم.
عمر.بن.خّطاب.به.ابوبكر.گفت:

اگر.این.کار.را.بكني.هزینه.جنگ.با.دشمنان.را.از.کجا.فراهم.خواهي.کرد.درحالي.که.

عرب.بر.ضّد.تو.قیام.کرده.است،.و.در.همین.حال.عمر.بن.خّطاب.نامه.را.گرفت.و.
پاره.کرد.

همچنین.در.شرح.نهج.البالغه.ابن.ابي.الحدید.سنّي.مذهب.آمده.که:
ابن.ابي.الحدید.مي.گوید:

از.استادم.علّي.بن.فارقي.پرسیدم:
آیا.فاطمه.علیها.الّسالم.در.اّدعاي.خود.راجع.به.فدک.راست.مي.گفت.

علّي.بن.فارقي.پاسخ.داد:
آري،.فاطمه.علیها.الّسالم.راست.مي.گفت.

به.علّي.بن.فارقي.گفتم:
پس.چرا.ابوبكر.فدک.را.به.فاطمه.علیها.الّسالم.واگذار.نكرد.با.اینكه.او.را.صادق.و.

راستگو.مي.دانست.
علّي.بن.فارق.تبّسم.پرمعنایي.کرد.و.به.من.گفت:

َعْت لَِزْوِجَها الِْخالَفَة،  ِد َدْعواها لَجائَْت اِلَْيِه َغداً َو ادَّ لَْو اَْعطاَها الَْيْوَم َفَد َك بُِمَجرَّ
َو َزْحَزَحْتُه َعْن َمقاِمِه َو لَْم َيُکْن ُيْمِکْنُه ااْلِْعِتذاُر َو الُْمواَفَقُة بَِشْىٍء،.یعني:

فاطمه. مي.داد. او. به. علیها.الّسالم. فاطمه. اّدعاي. به. را. فدک. ابوبكر. روز. آن. اگر.
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علي.بن.ابیطالب. براي.همسرش. را. و.خالفت. مي.آمد. روز. آن. فرداي. علیها.الّسالم.
علیه.الّسالم.اّدعا.مي.کرد.و.ابوبكر.را.از.مقامش.دور.مي.کرد.و.برکنار.مي.نمود،.

و.در.این.صورت.ابوبكر.نه.عذر.و.بهانه.اي.براي.بازگو.کردن.داشت.و.نه.امكان.
موافقت.1

ذیل.آیه.26.سوره.اسراء.»َو آِت َذا الُْقْربي َحقَُّه...«.و.ذیل.آیه.هفتم.سوره.مریم.»يا َزَكِرّيا 
ُرَك بُِغالٍم اْسُمُه يْحيي...«.در.رابطه.با.فدک.و.اعطاء.آن.به.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها. اِنّا نَُبشِّ

مطالبي.به.عرض.رسیده.است.

1.تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفه453تا455»ذیلآیه15و16سورهنمل«.
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آیه 89 و 90 سوره نمل:
»َمن َجاَء بِالَْحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنَها َوُهم ِمن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنوَن«.آیه.89..

يَِّئِة َفُکبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي الّناِر، َهْل ُتْجَزْوَن ااِلَّ ما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن«.آیه.90. »َوَمن َجاَء بِالسَّ

ترجمه: 
کساني.که.کار.نیک.انجام.دهند.پاداشي.بهتر.از.آن.خواهند.داشت.و.آن.ها.از.ترس.و.

وحشت.روز.قیامت.در.امان.هستند،.)آیه.89(،.
و.آن.ها.که.کار.بد.انجام.دهند.به.صورت.در.آتش.افكنده.مي.شوند،.آیا.کیفر.و.جزایي.

جز.آنچه.عمل.کردید.خواهید.داشت..)آیه.90(1

شرح لغات و توضیحات:
َحَسَنه.=.کار.نیک،.عمل.صالح،.عمل.خیر،.عمل.بر.وفق.دستورات.شرعي؛

ضّد.َحَسنه،.سیّئَه.مي.باشد.
حسنه.معني.وسیعي.دارد.و.شامل.همه.کارهاي.نیک.مي..شود..

بعضي.از.مفّسرین.مقصود.از.حسنه.را.ایمان.به.خداوند.متعال.عنوان.نموده.اند.
با.توّجه.به.اینكه.اعمال.صالح.»اعم.از.واجبات.یا.مستّحبات«.زماني.به.انسان.فایده.
دارند.که.شخص.ایمان.به.خدا.و.رسول.داشته.باشد،.لذا.حسنه.مي.تواند.جمع.بین.این.

دو.باشد،.یعني.ایمان.و.عمل.صالح.»کار.نیک«،.لذا:
حسنه.=.ایمان.»ایمان.به.خدا.و.رسول.و.اوصیاء.رسول.خدا.و.ایمان.به.روز.قیامت«،.

و.عمل.صالح؛
َسِيَّئه.=.گناه،.عمل.بد،.بسیاري.از.مفّسرین.معني.سیّئه.در.این.آیه.شریفه.را.ُکفر.و.

شرک.عنوان.کرده.اند،.همانطور.که.َحَسنه.را.ایمان.معنا.نموده.اند.
َفَزع.=.ترس،.وحشت،.ترس.و.وحشتي.که.تمام.قلب.انسان.را.فرا.مي.گیرد؛

َوْجه.=.صورت.»وجوه.=.صورت.ها«؛

1.تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه604.
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به.رو. با.صورت.به.روي.زمین.ـ. افكندن.چیزي. َجّد«.یعني. َكّب.=.»بر.و.زن.
انداختن.1

خداوند.متعال.در.این.آیات.شریفه.به.بیان.پاداش.و.عقاب.اعمال.نیكان.و.بدان.
»مؤمنین.و.غیرمؤمنین«.در.قیامت.پرداخته.و.مي.فرماید:

َمْن جاَء بِالَْحَسَنِة.=.هر.کس.عمل.نیكي.با.خود.بیاورد،.یعني:
هر.کس.در.دنیا.کار.خیري.انجام.دهد.»اعمال.صالح.به.جاي.بیاورد«.

با.توّجه.به.اینكه.اعمال.نیک.و.کارهاي.خوب.زماني.براي.شخص.فایده.دارند.که.
شخص.ایمان.به.خداوند.متعال.و.سایر.اصول.دین.داشته.باشد،.

لذا.کساني.که.ایمان.به.خدا.و.رسول.خدا.و.اوصیاءِ.رسول.خدا.و.روز.قیامت.دارند.
اگر.حسنه.اي.به.همراه.خود.بیاورند.»کار.نیكي.انجام.دهند«،.

در.ادامه.آیه.شریفه.خداوند.متعال.نتیجه.آن.را.بیان.مي.فرماید.
َفَلُه َخْيٌر ِمْنها =.خداوند.متعال.پاداش.بهتري.به.صاحب.عمل.مي.دهد.

مقصود.از.پاداش.بهتر.مي.تواند.این.موارد.باشد:
1..خداوند.متعال.چند.برابر.آن.عمل.پاداش مي.دهد،.یعني:

آن.عمل.هر.قدر.استحقاق.پاداش.داشته.باشد.خداوند.متعال.چندین.برابر.استحقاق.
آن.عمل.پاداش.مي.دهد.

2..به.این.جهت.پاداش.بهتر.گفته.مي.شود،.زیرا.پاداش.فعل.خداوند.متعال.است،.
ولي.کار.خیر.و.عمل.صالح.فعل.انسان.

3..پاداش.خداوند.متعال.بهتر.است.چرا.که.همراه.با.رضایت.و.خشنودي.خداوند.

سبحان.مي.باشد،.و.معلوم.است.که.رضایت.و.خشنودي.خداوند.متعال.از.عمل.ناچیز.
انسان.به.مراتب.بهتر.و.عالي.تر.مي.باشد..

قابل.ذکر.است.که.هر.سه.موضوع.مي.تواند.صحیح.باشد.چرا.که.یک.معنا.را.بیان.
مي.کنند.و.آن.بهتر.بودن.پاداش.الهي.از.عمل.انسان.مي.باشد.

1.مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه151.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه598ـ605تا607.

مفرداتراغب.
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َو ُهْم ِمْن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمنُوَن =.این.افراد.در.روز.قیامت.از.ترس.و.وحشت.در.امان.
هستند.

روز.قیامت.روز.فزع.اکبر.هم.نامیده.شده.است.یعني.روز.ترس.و.وحشت.عظیم.و.

بزرگ،.و.این.معنا.در.آیات.مختلفي.بیان.شده.که.ترس.و.وحشت.عظیم.و.بسیار.بزرگي.

در.روز.قیامت.گریبانگیر.مردم.مي.شود.اّما.عّده.اي.از.مردم.از.این.ترس.و.وحشت.عظیم.
در.امان.هستند..

ذیل.آیه.101،.102.و.103.سوره.انبیاء.اشاره.شد.که.چه.کساني.در.روز.فزع.اکبر.
یعني.در.روز.قیامت.در.امان.هستند.و.ُحزن.و.اندوهي.ندارند..

در.این.آیه.شریفه.»آیه.89.سوره.نمل«.نیز.خداوند.متعال.مي.فرماید.که:.
کساني.که.به.خدا.و.رسول.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.روز.قیامت.ایمان.داشته.

باشند.و.عمل.صالح.انجام.دهند.در.روز.قیامت.از.ترس.و.وحشت.در.امان.هستند.
در.این.آیات.شریفه.»آیات.89.و.90.سوره.نمل«.آمده.که.هر.کس.با.خود.َحسنَه.و.

یا.سیّئه.اي.بیاورد.نتیجه.آن.ها.را.روز.قیامت.مي.بیند.
ِيَّئِة َفُکبَّْت َوُجوُهُهْم ِفي الّناِر.=.هر.کس.سیّئه.اي.با.خودش.بیاورد،.یعني. َو َمْن جاَء بِالسَّ
هر.کس.در.دنیا.مرتكب.سیّئه.اي.بشود.در.روز.قیامت.با.صورت.به.داخل.آتش.جهنّم.

افكنده.مي.شود.
همانطور.که.عرض.شد.َکّب.به.معني.افكندن.چیزي.به.صورت.بر.زمین.مي.باشد،.
لذا.آوردن.کلمه.وجوه.»یعني.صورت.ها«.از.باب.تأکید.مي.باشد،.یعني.اگر.کلمه.وجوه.

»صورت.ها«.در.آیه.شریفه.نیامده.بود.معني.آیه.شریفه.این.بود.که:
افرادي.که.مرتكب.َسیِّئه.»گناه.ـ.عمل.بد«.شوند.روز.قیامت.با.صورت.به.آتش.

افكنده.مي.شوند،.لذا.آمدن.کلمه.وجوه.تأکید.بر.مطلب.مي.باشد.
ضمناً.اگر.در.آیه.شریفه.کلمه.َکّب.آمده.که.معني.انداختن.با.صورت.مي.باشد.حاکي.
از.شّدت.غضب.الهي.است.وگرنه.وقتي.قرار.است.شخصي.به.داخل.آتش.جهنّم.
انداخته.شود.تفاوتي.ندارد.که.چگونه.داخل.آتش.جهنّم.شود،.بنابر.این.آوردن.کلمه.
َكّب.یعني.انداختن.با.صورت.و.کلمه.وجوه.یعني.صورت.ها.هر.دو.مبیّن.شّدت.غضب.

خداوند.متعال.به.این.گروه.از.گنهكاران.مي.باشد.
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اکثر.مفّسرین.مقصود.از.سیّئه.را.در.این.آیه.شریفه.ُکفر.و.شرک.عنوان.فرموده.اند،.
یعني.کافرین.و.مشرکین.روز.قیامت.با.صورت.به.داخل.جهنّم.افكنده.مي.شوند،.

البتّه.غیر.از.کافرین.و.مشرکین.گروه.دیگري.نیز.هستند.که.به.شّدت.مورد.خشم.و.

غضب.خداوند.متعال.مي.باشند.و.مانند.کافرین.و.مشرکین.با.صورت.به.داخل.جهنّم.
پرتاب.خواهند.شد.که.در.بخش.حدیث.اشاره.خواهد.شد.

اینكه.مقصود.از.َحَسنه.و.َسیِّئه.چیست.که.کساني.که.َحَسنه.به.همراه.دارند.از.ترس.

و.وحشت.عظیم.روز.قیامت.در.امان.هستند.و.کساني.که.َسیِّئه.به.همراه.دارند.مثل.

کافرین.و.مشرکین.با.صورت.به.آتش.جهنّم.افكنده.مي.شوند.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.
حدیث.خواهد.آمد.

َهْل ُتْجَزْوَن ااِّل ما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن =.آیا.جز.کیفر.اعمالتان.به.شما.داده.مي.شود،.یعني.آیا.
جزا.و.کیفري.جز.آنچه.عمل.مي.کردید.خواهید.داشت.

در.واقع.این.قسمت.از.آیه.شریفه.عّلت.این.عذاب.شدید.را.بیان.مي.فرماید.و.معني.
آن.این.است.که:

این.عذاب.شدیدي.که.گرفتار.آن.شده.اید.نتیجه.اعمال.و.اعتقادات.خود.شما.

بوده.که.گریبانتان.را.گرفته.است.و.دقیقاً.جزا.و.کیفر.اعمال.و.اعتقادات.خودتان.
مي.باشد.1

ترس و وحشت روز قیامت از منظر قرآن کریم: 
ترس.و.وحشت.حاکم.بر.قیامت.به.قدري.بزرگ.و.عظیم.است.که.در.آیه.103.سوره.

.خوف.عظیم«.یاد.شده.است. انبیا.از.آن.به.عنوان.فزع.اکبر.»بزرگ.ترین.ترسـ.
خداوند.متعال.در.آیات.متعّددي.از.ترس.و.وحشت.روز.قیامت.یاد.فرموده.و.آن.را.
بازگو.نموده.تا.مردم.بدانند.اگر.نافرماني.خدا.را.بكنند.سرنوشتشان.چگونه.است.و.به.

کجا.بازخواهند.گشت.

1.مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه148ـ151.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه605تا607.

المیزان،جلدسيام،صفحه356ـ363.
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چند.آیه.از.قرآن.کریم.به.عنوان.نمونه.عرض.مي.شود.

1. آیه اّول و دّوم سوره حج:
خداوند.متعال.مي.فرماید:

اي.مردم،.از.خدا.بترسید.که.زلزله.روز.قیامت.امر.عظیم.و.بزرگي.است.
روز.قیامت.آنچنان.وحشت.سراپاي.همه.را.فرا.مي.گیرد.که.هر.مادر.شیردهي.کودک.
شیرخوارش.را.فراموش.مي.کند.و.هر.باردار.و.حامله.اي.جنین.خود.را.بر.زمین.مي.نهد.

»از.ترس.سقط.جنین.مي.کند«.
روز.قیامت.مردم.را.به.حالت.مست.مي.بیني.درحالي.که.مست.نیستند.بلكه.عذاب.
که.ذکر. این.قضایا.مي.شود. باعث. قیامت. »ترس.و.خوف.روز. است. خدا.شدید.

شد«.

2. آیه 8 تا 14 سوره معارج:
روز.قیامت.آسمان.مانند.فلز.گداخته.مي.شود،.کوه.ها.مانند.پشم.متالشي.مي.شوند،.و.

در.روز.قیامت.هیچ.دوست.صمیمي.سراغ.دوستش.را.نمي.گیرد.
روز.قیامت.مجرمین.دوست.دارند.و.آروز.مي.کنند.که.همسر،.برادر،.قبیله.خویش.
و.همه.مردم.روي.زمین.را.فدا.کنند.تا.بلكه.نجات.پیدا.کنند.اّما.هرگز.چنین.نخواهد.

شد.

3. آیه 33 تا 37 سوره عبس:
وقتي.که.قیامت.مي.شود.و.صداي.مهیب.و.گوشخراش.قیامت.مي.آید.آن.صیحه.و.
آن.صدا.چنان.عظیم.و.ترسناک.است.که.انسان.از.برادر.خود.و.مادر.و.پدرش.و.زن.و.

فرزندش.فرار.مي.کند،.یعني:
ترس.و.وحشت.به.قدري.زیاد.است.که.انسان.نزدیكان.خویش.را.رها.کرده.و.فرار.

مي.کند،.اّما.جاي.فراري.نیست.
ترس.روز.قیامت.به.حّدي.زیاد.است.که.هر.کس.مشغول.خویش.بوده.و.فرصت.

پرداختن.به.دیگران.را.ندارد.
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معني.و.توضیح.آیات.شریفه.اي.که.ذکر.شد.از.تفسیر.نمونه.انتخاب.گردید.
همانطور.که.عرض.شد.ترس.و.وحشت.روز.قیامت.به.حّدي.زیاد.است.که.خداوند.

متعال.آن.را.فزع.اکبر.و.شیئي.عظیم.عنوان.فرموده.است..
لیكن.گروهي.از.انسان.ها.هستند.که.از.این.ترس.و.وحشت.عظیم.و.وحشتناک.روز.
قیامت.در.امان.هستند.و.ترس.و.خوف.قیامت.شامل.حال.آن.ها.نمي.شود.و.ُحزن.و.

اندوهي.نیز.ندارند.
اینكه.این.افراد.چه.کساني.هستند.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.

ذیل. و. یونس. سوره. و.64. .63 .،.62 آیه. ذیل. که. مي.سازد. نشان. خاطر. ضمناً،.

آیه.101،.102و.103.سوره.انبیاء.نیز.احادیثي.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.

شده.و.طي.آن.احادیث.شریف.عنوان.شده.که.شیعیان.و.محبیّن.چهارده.معصوم.

علیهم.الّسالم.روز.قیامت.خوف.و.حزني.ندارند.و.از.وحشت.عظیم.روز.قیامت.در.
امان.هستند.

حدیث:
1..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.یكي.از.اصحاب.خویش.
به.نام.ابوعبداهلل.جدلي.فرمود:

آیا.از.معني.این.کالم.خداوند.متعال.مي.خواهي.تو.را.باخبر.کنم.که.مي.فرماید:.
َفُکبَّْت  يَِّئِة  بِالسَّ َوَمْن جاَء  َيْوَمِئٍذ آِمُنوَن،  َفَزٍع  ِمْن  َوُهم  ِمْنَها  َخْيٌر  َفَلُه  بِالَْحَسَنِة  »َمن جاَء 

ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر ـ.آیه.89.و.90.سوره.نمل«.
ابو.عبداهلل.جدلي.عرض.کرد:.آري.فدایت.شوم.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:
يَِّئُة اِْنکاُر الَْوالَيِة َو بُْغُضنا اَْهَل الَْبْيِت، یعني: اَلَْحَسَنُة َمْعِرَفُة الَْوالَيِة َو ُحبُّنا اَْهَل الَْبيِت، َو السَّ

َحَسنه.شناخت.والیت.و.امامت.ما.و.دوستي.و.محبّت.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.
مي.باشد،.

و.َسِيّئه.انكار.والیت.و.امامت.ما.و.دشمني.با.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.است.
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این.حدیث.را.هم.زید.بن.علّي.بن.حسین.و.هم.عبدالّرحمن.بن.کثیر.از.امام.باقر.
علیه.الّسالم.نقل.نموده.اند.1

2..در.تفسیر.قمي.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.فرموده.اند:
به.خدا.قسم.منظور.از.َحَسنه.والیت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد،.

و.منظور.از.سّيئه.دشمني.با.آن.حضرت.است.2

3..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
مراد.از.حسنه.والیت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است،.

و.مراد.از.سّيئه.دشمني.و.بغض.با.آن.حضرت.مي.باشد،.و.کسي.که.بغض.علي.
علیه.الّسالم.را.در.دل.داشته.باشد.هیچ.عملي.از.او.قبول.نمي.گردد.3

4..وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.فرمود:

: لَْو اَنَّ اُمَّتى صاُموا َحّتى صاُروا َكْااَلْوتاِد َو َصلُّوا َحّتى صارُوا َكالَْحنايا، ُثمَّ اَْبَغُضوَك  يا َعلىُّ
اَلََكبَُّهُم اهللُ َعلى َمناِخِرِهْم ِفى الّناِر، یعني:

یا.علي:.

1.اصولکافي،جلداّول،صفحه262،حدیث14»حدیث473«.
مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه151.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه135ـ136.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه64،حدیث1.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه68،حدیث12.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه573،حدیث127»حدیث8325«.
تفسیرنمونه،جلدپانزدهم،صفحه605ـ606.

2.تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه569،حدیث120»حدیث8318«.
المیزان،جلدسیام،صفحه362.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه70،حدیث15.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه135.

3.تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه575،حدیث132»حدیث8330«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه136.
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اگر.اّمت.من.آنقدر.روز.بگیرند.که.مثل.میخ.باریک.شوند.»الغر.شوند«.
و.آنقدر.نماز.بخوانند.که.کمرشان.خمیده.شود.اّما.بغض.تو.را.در.دل.داشته.باشند.

خداوند.متعال.آن.ها.را.با.صورت.به.داخل.جهنّم.خواهد.انداخت.
این.حدیث.شریف.را.جابر.بن.عبداهلل.انصاري.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.

علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.نموده.است.1

5..ابو.جارود.و.ابي.داود.سبیعي.از.ابو.عبداهلل.جدلي.نقل.مي.کنند.که:
ابو.عبداهلل.جدلي.گفت:

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:
آیا.مي.داني.آن.حسنه.چیست.که.هرکس.آن.را.با.خود.بیاورد.از.فزع.و.وحشت.روز.

قیامت.در.امان.خواهد.بود،
و.آیا.مي.داني.آن.َسّيئه.چیست.که.هر.کس.آن.را.با.خود.بیاورد.با.صورت.به.داخل.

جهنّم.انداخته.خواهد.شد.
به.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.عرض.کردم:.

خیر.نمي.دانم.
.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:

ِيَّئُة بُْغُضنا، یعني: اَلَْحَسَنُة ُحبُّنا َو السَّ
مقصود.از.حسنه.ُحّب.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.مي.باشد،

و.مقصود.از.سّيئه.بغض.ما.اهل.بیت.است،.یعني:
هر.کس.از.دنیا.برود.درحالي.که.والیت.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.
پذیرفته.باشد.و.آن.ذوات.مقّدسه.را.دوست.داشته.باشد.انشاَءاهلل.تعالي.اهل.بهشت.

است،
و.هر.کس.از.دنیا.برود.درحالي.که.بغض.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.در.دل.
داشته.و.با.آن.ذوات.مقّدسه.دشمني.داشته.باشد.خداوند.متعال.او.را.با.صورت.به.

1.مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه152.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه69،حدیث13.
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داخل.جهنّم.پرتاب.خواهد.نمود.1

توضیح:
این.حدیث.در.تفسیر.حبري.»از.تفاسیر.اهل.سنّت«.نیز.آمده.است.

در.این.تفسیر.از.ابو.عبداهلل.جدلي.نقل.شده.که:
ابو.عبداهلل.جدلي.مي.گوید:

.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:
آیا.تو.را.از.َحَسنه اي.آگاه.کنم.که.هر.کس.آن.را.با.خود.بیاورد.خداوند.متعال.او.را.

وارد.بهشت.مي.کند.و.با.او.آنگونه.عمل.مي.کند.که.او.دوست.دارد،.
و.آیا.تو.را.از.َسّيئه اي.آگاه.کنم.که.هر.کس.آن.را.با.خود.بیاورد.خداوند.متعال.او.را.

با.صورت.به.داخل.جهنّم.مي.افكند.و.هیچ.عملي.از.او.پذیرفته.نمي.شود.
عرض.کردم:.بله.یا.امیرالمؤمنین

.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:
َحَسنه.دوست.داشتن.ما.است.و.سّيئه.دشمني.کردن.با.ما.2

6 ..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.کس.امام.خود.از.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.را.بشناسد.و.والیت.و.امامت.او.را.
بپذیرد.در.آن.صورت.اگر.عمل.صالح.و.کار.نیكي.انجام.داده.باشد.از.وي.پذیرفته.
مي.شود.»عمل.او.مورد.قبول.درگاه.الهي.واقع.مي.شود«.و.ثواب.اعمال.صالح.او.چند.

برابر.مي.شود،
اّما.اگر.افرادي.امام.جائري.را.که.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.نیست.به.عنوان.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه65،حدیث4.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه67،حدیث6.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه67،حدیث7.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه68،حدیث11.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه575،حدیث131»حدیث8329«.
2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه71،حدیث17.
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ولي.و.امام.خویش.انتخاب.نمایند.اعمال.صالح.و.کار.نیک.آن.ها.پذیرفته.نمي.شود.و.
اعمال.آن.ها.مورد.قبول.درگاه.الهي.واقع.نمي.شود.

فردي.که.در.محضر.امام.صادق.علیه.الّسالم.حضور.داشت.خدمت.آن.حضرت.
عرض.کرد:

یابن.رسول.اهلل،.مگر.خداوند.متعال.نفرموده.است:
َمْن جاَء بِالَْحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنها َو ُهْم ِمْن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمنُوَن.»آیه.89.سوره.نمل«،.

پس.چگونه.حسنه.و.عمل.صالح.کساني.که.امامان.جور.را.به.عنوان.ولي.و.امام.
خویش.انتخاب.مي.کنند.پذیرفته.نمي.شود.و.مقبول.واقع.نمي.گردد.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
منظور.از.حسنه.در.این.آیه.شریفه.»َمْن جاَء بِالَْحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنها َو ُهْم ِمْن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ 

.آیه.89.سوره.نمل«،.شناخت.امام.معصوم.و.اطاعت.از.او.است، آِمنُوَنـ 
.آیه. ِيَئِة َفُکبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي الّناِر...ـ  و.منظور.از.َسّيَئه.در.این.آیه.شریفه.»َو َمْن جاَء بِالسَّ

90.سوره.نمل«.انكار.امام.معصوم.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.است،.بنابراین:
هر.کس.والیت.امام.جائر.را.پذیرفته.باشد.و.امامت.ما.را.انكار.نموده.باشد.خداوند.

متعال.روز.قیامت.او.را.با.صورت.به.داخل.جهنّم.خواهد.انداخت..
این.حدیث.را.عّمار.ساباطي.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

7..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
منظور.از.َحَسنه.در.این.آیه.شریفه.»َمْن جاَء بِالَْحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنها َو ُهْم ِمْن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ 
.آیه.89.سوره.نمل«،.والیت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد، آِمنُوَنـ 

.آیه. ِيَئِة َفُکبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي الّناِر...ـ  و.منظور.از.سّيئه.در.این.آیه.شریفه.»َو َمْن جاَء بِالسَّ
90.سوره.نمل«،.دشمني.با.آن.حضرت.است.

این.حدیث.را.جابر.جعفي.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه66ـ67،حدیث5و8.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه573،حدیث130»حدیث8328«.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه68،حدیث10.
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8 ..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
وقتي.که.قیامت.به.پا.مي.شود.و.همه.مردم.محشور.مي.شوند.وجود.مبارک.پیامبر.
اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.شیعیان.

حضرت.امیر.علیه.الّسالم.بر.روي.منبرهایي.از.نور.قرار.مي.گیرند،.
در.آن.روز.همه.مردم.محزون.و.غگمین.هستند.اّما.آن.ها.)شیعیان(.حزن.و.اندوهي.

ندارند،
و.در.آن.روز.همه.مردم.در.خوف.و.وحشت.هستند.اّما.آن.ها.)شیعیان(.خوف.و.

وحشتي.ندارند،.
و.آنگاه.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.این.آیه.شریفه.را.»َمْن جاَء بِالَْحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر 

ِمْنها َو ُهْم ِمْن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمنُوَن ـ.آیه.89.سوره.نمل«.تالوت.نموده.و.فرمودند:
به.خدا.قسم.منظور.از.َحَسنه.در.این.آیه.شریفه.والیت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.مي.باشد.
این.حدیث.را.عمرو.بن.ابي.شیبه.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه69،حدیث14.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه569،حدیث121»حدیث8319«.





» سوره قصص «

آیه 5 و 6 سوره قصص:
ًة َونَْجَعَلُهُم الَْواِرِثيَن«.آیه.5. »َونُريُد اَن نَُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي ااْلَْرِض َونَْجَعَلُهْم اَئِمَّ

َن لَُهْم ِفي ااْلَْرِض...«.آیه.6.. »َو نَُمِکّ

ترجمه: 
خداوند.متعال.مي.فرماید:.

اراده.و.مشیّت.ما.بر.این.قرار.گرفته.است.که.به.مستضعفین.روي.زمین.منّت.گذاشته.

و.آن.ها.را.مشمول.نعمات.و.مواهب.خویش.نموده.و.آن.ها.را.پیشوایان.و.رهبران.و.
وارثین.روي.زمین.قرار.دهیم..آیه.5.

آنها.را.»مستضعفین.را«.نیرومند.و.قوي.و.صاحب.قدرت.نموده.و.حكومت.آن.ها.را.
مستقر.و.پابرجا.سازیم.1

شرح لغات و توضیحات:
نُريُد =.اراده.مي.کنیم،.اراده.ما.بر.این.قرار.گرفته؛

.=.از.منّت.مي.آید.یعني.منّت.مي.گذاریم؛ نَُمنُّ
ِمنَّْت.=.بخشیدن.و.اعطا.کردن.انواع.نعمت.ها.و.موهبت.ها،.نعمت.زیاد.و.فراوان؛

ِمنَّْت.=.»نعمت.فراوان.به.کسي.اعطا.کردن«،.دو.نوع.مي.باشد:

1.تفسیرنمونه،جلدشانزدهم،صفحه27.
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...«.یعني.اراده.کرده.ایم. 1. منّت عملي.=.»مانند.آیه.5.سوره.قصص.ُو نُريُد اَن نَُمنَّ

کساني.را.که.به.ضعف.کشیده.شده.اند.»مستضعفین«.نعمت.هاي.فراوان.بدهیم،.یعني.به.
آن.ها.حكومت.روي.زمین.را.عطا.کنیم.

2. منّت زباني =.بازگو.کردن.نعمت.به.قصد.تحقیر.طرف.مقابل،.یعني.اگر.انسان.به.

کسي.کمک.کرد.»هر.نوع.کمكي«.آن.را.با.زبان.خویش.بیان.کند.و.قصدش.این.باشد.که.
او.را.تحقیر.نماید.که.این.نوع.منّت.»منّت.زباني«.عملي.است.بسیار.مذموم.و.زشت.

ُمْستَْضَعْف.=.از.ماّده.ضعف.مي.آید،.یعني.کسي.که.او.را.به.ضعف.کشانده.اند.و.در.
زنجیر.نموده.اند،.لذا:

مستضعف.به.فرد.ضعیف.و.ناتوان.و.بي.اراده.گفته.نمي.شود.که.در.اثر.سستي.و.

تنبلي.ضعیف.شده.باشد.بلكه.مستضعف.کسي.است.که.به.وسیله.مستكبران.و.ظالمان.

و.جبّاران.و.زورگویان.به.ضعف.کشانده.شده.است.یعني.حّق.او.را.به.زور.گرفته.اند.

و.یا.مال.او.را.به.زور.تصّرف.کرده.اند،.لیكن.این.گروه.راضي.به.این.وضعیّت.نبوده.و.

همواره.سعي.مي.کنند.تا.حّق.خودشان.را.از.مستكبرین.و.ظالمین.بگیرند،.و.خداوند.
متعال.به.چنین.گروهي.وعده.نصرت.و.وعده.حكومت.بر.روي.زمین.را.داده.است.

ائّمه.=.جمع.امام،.یعني.رهبران،.پیشوایان.
وارث قراردادن مستضعفین در روي زمین.=.یعني.تسّلط.و.پیروزي.دادن.آن.ها.
بر.مستكبران.و.انسان.هاي.ناصالح،.پس.معني.این.جمله.که.مستضعفین.وارث.زمین.
خواهند.شد.این.است.که.مالک.و.صاحب.اختیار.زمین.خواهند.شد.و.زمین.به.تصّرف.

آن.ها.درخواهد.آمد..
ذیل.آیه.105.سوره.انبیاء.نیز.در.این.خصوص.توضیحاتي.ارائه.شده.است.

تمکین.=.تمكین.هر.چیز.کنایه.از.ثبات.آن.چیز.و.زوال.ناپذیري.آن.مي.باشد،.
پس.تمكین.دادن.در.روي.زمین.به.مستضعفین.یعني.قدرت.بخشیدن.به.آن.ها،.یعني.

فراهم.کردن.عوامل.الزم.براي.آن.ها.تا.آن.ها.به.قدرت.برسند،.لذا:
تمكین.مستضعفین.در.روي.زمین.یعني.اینكه.خداوند.متعال.جا.و.مكاني.به.آن.ها.
بدهد.که.مالک.آن.جا.شوند.و.قدرت.پیدا.کنند.و.آن.جا.استقرار.پیدا.کنند.و.هیچ.قدرتي.
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نتواند.از.آن.جلوگیري.کند..راجع.به.معني.تمكین.ذیل.آیه.55.سوره.نور.و.آیه.41.
سوره.حج.نیز.توضیحاتي.ارائه.شده.است.1

توضیح:
در.قرآن.کریم.در.پنج.مورد.سخن.از.مستضعفین.به.میان.آمده.و.عموماً.سخن.از.
مؤمنینی.است.که.به.وسیله.مستكبرین.و.جبّاران.به.ضعف.کشانده.شده.اند.و.تحت.

فشار.آن.ها.بوده.اند.
اّما.در.یک.مورد.سخن.از.کساني.است.که.با.ظالمین.و.جبّاران.و.کافرین.همكاري.
داشته.و.اّدعاي.مستضعف.بودن.نموده.و.خودشان.را.مستضعف.عنوان.مي.نمایند،.
لیكن.خداوند.متعال.اّدعاي.آن.ها.را.نفي.فرموده.و.بیان.مي.فرماید.که.زمین.خداوند.
متعال.گسترده.و.وسیع.بود.و.شما.مي.توانستید.از.آن.سرزمین.که.تحت.سلطه.جبّاران.
و.مستكبرین.بود.مهاجرت.نموده.و.خودتان.را.از.چنگال.آن.ها.نجات.بدهید.»آیه.97.

سوره.نساء«.
قابل.ذکر.است.که.استضعاف.انواع.و.اقسامي.دارد،.لذا.مستضعف.»کسي.که.توّسط.
مستكبرین.و.جبّاران.به.ضعف.کشانده.شده«.ممكن.است.مستضعف.فكري.باشد،.
ممكن.است.مستضعف.فرهنگي.باشد،.ممكن.است.مستضعف.اقتصادي.باشد.و.یا.

مستضعف.سیاسي،.اخالقي.و...2
در.آیات.قبل.خداوند.متعال.اوصاف.فرعون.را.بیان.فرموده.که.چگونه.طغیان.بزرگ.و.
فساد.عظیم.و.بزرگي.در.روي.زمین.به.وجود.آورد.»مقصود.از.طغیان.بزرگ.و.فساد.عظیم.
همان.اّدعاي.خدایي.فرعون.بود«،.چگونه.مّلت.و.مردمش.را.فرقه.فرقه.کرد،.گروهي.از.

آن.ها.را.سر.برید،.گروهي.دیگر.را.به.ضعف.کشانده.و.مستضعف.نمود.و.....
مقصود.از.گروهي.که.توسط.فرعون.به.ضعف.کشانده.شده.و.مستضعف.شدند.

بني.اسرائیل.مي.باشند.که.از.اوالد.حضرت.یعقوب.پیامبر.هستند.

1.المیزان،جلدسيویكم،صفحه14ـ15.
تفسیرنمونه،جلدشانزدهم،صفحه28ـ31.

2.تفسیرنمونه،جلدشانزدهم،صفحه32.
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فرعون.شنیده.بود.که.از.بني.اسرائیل.پسري.متولّد.مي.شود.که.بساط.تاج.و.تخت.او.را.

به.هم.مي.زند.لذا.هر.فرزند.پسري.که.از.بني.اسرائیل.به.دنیا.مي.آمد.توّسط.عوامل.فرعون.
کشته.مي.شد.لیكن.نوزادان.دختر.را.جهت.کنیزي.و.خدمتكاري.زنده.نگه.مي.داشتند.

به.طور.کّلي.سیاست.فرعون.حمایت.از.قبطیان.بود.»بومیان.مصر«.و.سرکوب.و.قتل.

و.کشتار.و.به.ضعف.کشاندن.سبطیان.»یعني.مهاجران.بني.اسرائیل.که.به.صورت.غالم.
و.کنیز.و.برده.در.خدمت.قبطیان.بودند«.

خداوند.متعال.پس.از.بیان.طغیان.و.ظلم.و.فساد.فرعون.می.فرماید:.
ما.اراده.کرده.ایم.که.آن.هایي.را.که.مستضعف.شده.اند.»یعني.بني.اسرائیل«.را.قدرت.

بخشیم.و.به.آن.ها.حكومت.دهیم.
ظاهر.آیات.شریفه.در.رابطه.با.بني.اسرائیل.است.که.خداوند.متعال.اراده.فرموده.
تا.آن.ها.را.از.دست.مستكبرین.یعني.فرعون.نجات.داده.و.به.آن.ها.حكومت.ببخشد،.
لیكن.تأویل.آیات.شریفه.در.رابطه.با.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.و.حضوصاً.وجود.مقّدس 
بقّية اهللاالعظم.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.مي.باشد.که.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.به.

آن.اشاره.خواهد.شد.
خداوند.متعال.در.رابطه.با.قدرت.بخشیدن.و.اعطاء.حكومت.به.مستضعفین.»یعني.

بني.اسرائیل.که.توّسط.فرعون.به.ضعف.کشانده.شده.بودند«.مي.فرماید:
َو نُريُد اَْن نَُمنَّ َعَلي الَّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي ااْلَْرِض.=.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.به.

مستضعفین.وعده.مي.دهد.که:
اراده.و.مشیّت.ما.بر.این.قرار.گرفته.که.به.مستضعفین.زمین.منّت.بگذاریم.و.آن.ها.را.

مشمول.نعمت.ها.و.مواهب.فراوان.خویش.نمائیم.
ًة =.و.آن.ها.را.رهبران.و.پیشوایان.روي.زمین.قرار.دهیم.تا.بقیّه.مردم.به. َو نَْجَعَلُهْم اَئِمَّ

آن.ها.اقتدا.کرده.و.تابع.آن.ها.باشند.و.از.آن.ها.پیروي.نمایند.
َو نَْجَعَلُهُم الْواِرثينَ.=.آن.ها.را.وارث.حكومت.جبّاران.قرار.دهیم،.یعني.بني.اسرائیل.را.

وارث.حكومت.و.اموال.و.دیار.فرعون.و.قوم.فرعون.گردانیم.
َن لَُهْم ِفي ااْلَْرِض.=.یعني.به.آن.ها.حكومت.قوي.و.محكم.و.پابرجا.اعطا.کنیم،. َو نَُمِکّ
یعني.بني.اسرائیل.را.در.سرزمین.مصر.قدرت.بخشیم.و.عوامل.و.امكانات.الزم.را.فراهم.
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کنیم.تا.آن.ها.به.حكومت.برسند.
همانطور.که.عرض.شد.این.آیات.شریفه.در.رابطه.با.بني.اسرائیل.مي.باشد.که.توّسط.
فرعون.به.ضعف.کشانده.شده.و.به.وسیله.آن.ها.به.شّدت.مورد.ظلم.و.ستم.قرار.

مي.گرفتند،.
لذا.مقصود.از.مستضعفین.در.این.آیات.شریفه.به.طور.خاص.قوم.بني.اسرائیل.مي.باشند.
لیكن.تأویل.و.معنی.باطنی.آیات.شریفه.در.رابطه.با.وجود.مقّدس.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.

مي.باشد.که.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.
خداوند.متعال.در.این.آیات.شریفه.پنج.وعده.مهم.به.مستضعفین.مي.دهد.که.عبارتند.

از:
 : 1. نُريُد اَْن نَُمنَّ

یعني.اراده.کرده.ایم.که.آن.ها.را.مشمول.انواع.نعمات.و.مواهب.خویش.نمائیم.
ًة:. 2..نَْجَعَلُهْم اَئِمَّ

یعني.آن.ها.را.رهبران.و.پیشوایان.روي.زمین.قرار.دهیم.
3..و نَْجَعَلُهُم الْواِرثيَن:.

یعني.آن.ها.را.وارث.حكومت.و.اموال.و.دیار.حاکمان.قبلي.قرار.دهیم.
4. َو نَُمّکَن لَُهْم ِفي ااْلَْرِض:.

یعني.به.آن.ها.قدرت.ببخشیم.و.حكومت.قوي.و.پابرجا.به.آن.ها.اعطا.نمائیم.
5 . َو نُِرَي ِفْرَعْوَن َو هاماَن َو ُجنُوَد ُهما ِمْنُهْم ما كانُوا َيْحَذرُوَن:.

یعني.به.فرعون.و.هامان.»وزیر.فرعون«.و.لشكریانشان.همان.چیزي.را.نشان.دهیم.که.

از.آن..وحشت.داشتند.»یعني.از.زوال.حكومتشان.توّسط.بني.اسرائیل.در.هراس.بودند«.و.
ما.به.وسیله.بني.اسرائیل.»حضرت.موسي.بن.عمران«.حكومت.آن.ها.را.ساقط.مي.کنیم.1

1.مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه157تا159.
تفسیرنمونه،جلدشانزدهم،صفحه28،27،25،23.

المیزان،جلدسيویكم،صفحه14ـ15.
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توضیح:
ذیل.آیه.32.و.33.سوره.توبه،.آیه.105.سوره.انبیاء،.آیه.41.سوره.حج.و.آیه.55.سوره.
نور.احادیثي.در.رابطه.با.وجود.مقّدس.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.و.حكومت.جهاني.آن.

حضرت.درج.شده.است.

حدیث:
1..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:

سوگند.به.خدایي.که.دانه.را.شكافت.و.مخلوقات.را.هستي.و.حیات.بخشید،.دنیا.

بعد.از.همه.چموشي.ها.و.سرکشي.هایش.نسبت.به.ما،.باالخره.به.ما.روي.مي.آَوَرد.و.در.

برابر.ما.مطیع.و.رام.مي.شود،.عیناً.مانند.شتري.که.در.آغاز.بّچه.خود.را.شیر.نمي.دهد.و.
لگدپراني.مي.کند.اّما.سرانجام.به.او.محبّت.مي.نماید.

حضرت.علي.علیه.الّسالم.پس.از.بیان.این.مطالب.آیه.5.سوره.قصص.»َو نُريُد اَْن نَُمنَّ 
َعَلي الَّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي ااْلَْرِض...«.را.تالوت.فرمودند.1

2..امام.باقر.علیه.الّسالم.به.فرزند.بزرگوارش.امام.صادق.علیه.الّسالم.نظر.نموده.و.
فرمودند:

به.خدا.قسم.این.فرزندم.از.کساني.است.که.خداوند.متعال.درباره.آن.ها.فرموده.است:
ًة َو نَْجَعَلُهْم الْواِرثيَن«. »َو نُريُد اَْن نَُمنَّ َعَلي الَّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي ااْلَْرِض َو نَْجَعَلُهْم اَئِمَّ

این.حدیث.را.ابو.صباح.کناني.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه88تا92،حدیث6و7و11و12.
مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه158.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه585،حدیث10»حدیث8346«.
المیزان،جلدسيویكم،صفحه24.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه139.
تفسیرنمونه،جلدشانزدهم،صفحه30.

2.مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه158.
تفسیربرهان،صفحه89،88،85،حدیث5،1و8.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه140.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه585،حدیث12»حدیث8348«.
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3..امام.سّجاد.علیه.الّسالم.فرمودند:
سوگند.به.خدایي.که.حضرت.محّمد.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.براي.بشارت.و.

انذار.»بشارت.دادن.به.نیكان.و.ترساندن.بدکاران«.برگزید،.
نیكان.خاندان.ما.و.شیعیانشان.به.منزله.حضرت.موسي.و.پیروان.او.هستند،.

و.دشمنان.ما.و.پیروانشان.به.منزله.فرعون.و.پیروان.فرعون.مي.باشند.1

4..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َو نُريُد اَْن نَُمنَّ َعَلي 
.آیه.پنجم.سوره.قصص«.فرمودند: الَّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي ااْلَْرِض...ـ 

ُهْم و ُيِذلُّ  ُهْم آُل ُمحّمد صّلي اهلل عليه و آله و سّلم َيْبَعُث اهللُ َمهِديَُّهْم بَْعَد َجْهِدِهْم، َفُيِعزُّ
ُهْم، یعني: َعُدوَّ

این.گروه.»کساني.که.به.ضعف.کشانده.شدند.و.مورد.ظلم.قرار.گرفتند.و.مستضعف.
واقع.شدند«.آل.محّمد.و.اهل.بیت.حضرت.محّمد.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.هستند.
خداوند.متعال.مهدي.آن.ها.را.»یعني.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.را«.برمي.انگیزد.و.به.آل.
محّمد.علیهم.الّسالم.عّزت.مي.دهد.و.آن.ها.را.عزیز.مي.کند.و.دشمنان.آن.ها.را.خوار.و.

ذلیل.مي.نماید.2

5 ..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.علي.بن.ابیطالب.و.امام.حسن.

و.امام.حسین.علیهم.الّسالم.نگاه.کرد.و.گریست.و.سپس.به.آن.ها.فرمود:
شما.بعد.از.من.مستضعف.خواهید.شد.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه89،حدیث9.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه585،حدیث9»حدیث8345«.

مجمعالبیان،جلدهیجدهم،صفحه158.
تفسیرنمونه،جلدشانزدهم،جلدصفحه30.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه141.
2.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه139.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه585،حدیث11»حدیث8347«.
تفسیرنمونه،جلدشانزدهم،صفحه30.
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مفّضل.بن.عمر.که.این.حدیث.را.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.مي.گوید.
خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

یابن.رسول.اهلل:.مقصود.از.کالم.رسول.اهلل.چیست.که.به.امیرالمؤمنین.و.امام.مجتبي.و.
امام.حسین.علیهم.الّسالم.فرمود.شما.بعد.از.من.مستضعف.مي.شوید.

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
معنایش.این.است.که.مقصود.از.آیه.شریفه.»َو نُريُد اَْن نَُمنَّ َعَلي الَّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي 
ااْلَْرِض...«.شما.هستید،.و.شما.»حضرت.علي.و.حسنین.علیهم.الّسالم«.بعد.از.من.امام.

هستید.و.این.امامت.تا.قیامت.در.ما.جریان.دارد.
این.حدیث.را.مفّضل.بن.عمر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.

قابل.ذکر.است.که.تفسیر.برهان.این.حدیث.شریف.را.هم.از.معاني.االخبار.شیخ.صدوق.
و.هم.از.شواهد.التّنزیل.حاکم.حسكاني.»از.علماي.اهل.تسنّن«.نقل.نموده.است.1

6..وجود.مقّدس.امام.باقر.و.امام.صادق.علیهما.الّسالم.درباره.آیه.پنجم.و.ششم.سوره.
قصص.فرمودند:

این.آیات.شریفه.اختصاص.دارد.به.وجود.مقّدس.صاحب.االمر.امام.زمان.سالم.اهلل.

علیه.که.در.آخر.الّزمان.ظهور.مي.فرماید.و.جبّاران.و.ستمگران.را.سرکوب.نموده.و.
سراسر.زمین.را.پر.از.عدل.و.داد.مي.کند.بعد.از.آنكه.پر.از.ظلم.و.جور.شده.باشد.

حدیث.دیگري.از.ناحیه.این.دو.امام.بزرگوار.نقل.شده.که.مقصود.از.فرعون.و.

هامان.در.این.آیات.شریفه.دو.نفر.از.جبّاران.و.ستمكاران.قریش.مي.باشند.»یعني.

فالنی.و.فالنی«.که.وقتي.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.ظهور.مي.فرماید.خداوند.متعال.آن.
دو.ستمكار.و.ظالم.را.زنده.مي..کند.تا.امام.زمان.علیه.الّسالم.از.آن.ها.انتقام.بگیرد.2

1.تفسرصافي،جلدپنجم،صفحه140.
المیزان،جلدسيویكم،صفحه23ـ24.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه85،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه587،حدیث14»حدیث8350«.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه92،حدیث13.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه92،حدیث14.
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7..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.و.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیهما.الّسالم..
فرمودند:

ًة َو نَْجَعَلُهْم  این.آیه.شریفه.»َو نُريُد اَْن نَُمنَّ َعَلي الَّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي ااْلَْرِض َو نَْجَعَلُهْم اَئِمَّ
الْواِرثيَن ـ.آیه.5.سوره.قصص«.درباره.ما.و.در.حّق.ما.است.1

8 ..وجود.مقّدس.حكیمه.خاتون.سالم.اهلل.علیها.دختر.گرانقدر.امام.جواد.سالم.اهلل.
علیه.نقل.مي.کند.که:

وجود.مقّدس.امام.عسكري.سالم..اهلل.علیه.مرا.احضار.کرده.و.فرمود:.
عّمه.جان:

امشب.افطار.نزد.ما.باش.که.شب.نیمه.شعبان.است.و.خداوند.متعال.امشب.حّجت.
خود.را.که.حّجت.او.در.روي.زمین.است.ظاهر.مي.سازد.

حكیمه.خاتون.مي.گوید:
به.امام.عسكري.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

مادر.او.کیست؟
امام.عسكري.علیه.الّسالم.فرمود:

نرجس.»سالم.اهلل.علیها«.
حكیمه.علیهاسالم.مي.گوید:

به.امام.عسكري.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
اثري.از.بارداري.در.او.نیست.

امام.عسكري.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:
همین.است.که.به.تو.مي.گویم.

حكیمه.علیهاسالم.مي.گوید:
در.همین.حال.نرجس.علیهاالّسالم.وارد.شد.و.من.به.او.گفتم:

دختر.عزیزم:

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه140.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه86،حدیث3.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه587،حدیث15،»حدیث8351«.



آل اهلل در کتاب اهلل 156

امشب.خداوند.متعال.به.تو.پسري.عطا.مي.فرماید.که.در.دنیا.و.آخرت.سیّد.و.سرور.
است.

حكیمه.علیها.سالم.می.گوید:
شب.مشغول.نماز.شب.شدم.و.درحالي.که.صبح.نزدیک.مي.شد.و.آماده.نماز.صبح.
مي.شدم.لیكن.اثري.از.وضع.حمل.در.نرجس.خاتون.علیهاالّسالم.نمي.دیدم.و.به.همین.
جهت.شک.بر.دلم.عارض.شد.که.بالفاصله.وجود.مقّدس.امام.عسكري.علیه.الّسالم.

به.من.فرمود:
عّمه.جان.شتاب.مكن.که.کار.نزدیک.شده.است،.

و.در.همین.هنگام.نرجس.خاتون.علیهاسالم.از.خواب.بیدار.شد.و.پس.از.گذشت.

مّدت.کوتاهي.وضع.حمل.نمود.و.دیدم.که.نوزاد.او.سر.به.سجده.گذاشته.است.و.وقتي.
دقّت.کردم.دیدم.کاماًل.پاک.و.نظیف.است.و.نیاز.به.تمیز.کردن.ندارد.

وجود.مقّدس.امام.عسكري.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:
عّمه.جان،.پسرم.را.نزد.من.بیاور.و.من.نیز.نوزاد.را.خدمت.آن.حضرت.بردم.

وجود.مقّدس.امام.عسكري.علیه.الّسالم.وقتي.پسر.خویش.حضرت.مهدي.علیه.الّسالم.
را.در.آغوش.گرفت.به.او.فرمود:

فرزندم.سخن.بگو،.و.بالفاصله.این.نوزاد.شروع.به.صحبت.نمود.و.گفت:
اَْشَهُد اَْن ال اِلَه ااِلَّ اهللُ َوْحَدُه ال َشريَک لَُه،

َو اَْشَهُد اَنَّ ُمَحّمداً رسول اهلل، 
و.سپس.به.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.ائّمه.بعد.از.آن.حضرت.سالم.

و.درود.فرستاد.تا.اینكه.به.پدر.بزرگوارش.رسید.
حكیمه.علیهاسالم.مي.گوید:

امام.عسكري.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:
پسرم.را.پیش.مادرش.ببر.تا.بر.او.سالم.کند.و.من.نیز.همین.کار.را.کردم.و.سپس.

امام.عسكري.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:
امام. نیز.روز.هفتم.والدت.خدمت. بیا،.و.من. ما. نزد. فرزندم. روز.هفتم.والدت.

عسكري.علیه.الّسالم.رسیدم.و.آن.حضرت.به.من.فرمود:
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عّمه.جان،.پسرم.را.نزد.من.بیاور.و.من.نیز.امتثال.امر.نمودم.و.حضرت.مهدي.

علیه.الّسالم.را.که.نوزاد.هفت.روزه.اي.بود.نزد.امام.عسكري.علیه.الّسالم.بردم.و.آن.
حضرت.به.فرزندش.فرمود:

پسرم.سخن.بگو،.و.بالفاصله.حضرت.مهدي.علیه.الّسالم.شروع.به.صحبت.کرد.و.
گفت:

اَْشَهُد اَْن الاِلَه ااِلَّ اهللُ،.و.سپس.به.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.

علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.ائّمه.بعد.از.آن.حضرت.سالم.و.درود.فرستاد.تا.رسید.به.

امام.عسكري.علیه.الّسالم.و.به.آن.حضرت.نیز.مانند.ائّمه.قبل.از.آن.حضرت.سالم.و.
درود.فرستاد.و.سپس.این.آیه.شریفه.را.تالوت.فرمود:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
.آیه. ًة َو نَْجَعَلُهُم الْواِرثيَنـ  »َو نُريُد اَْن نَُمنَّ َعَلي الَّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي ااْلَْرِض َو نَْجَعَلُهْم اَئِمَّ

5.سوره.قصص«.
َن لَُهْم ِفي ااْلَْرِض َونُِرَي ِفْرَعْوَن َوهاماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم ما َكانُوا َيْحَذُروَن ـ آیه. »َونَُمکِّ

ششم.سوره.قصص«.1

9..سلمان.فارسي.نقل.مي.کند.که:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

اي.سلمان:
آیا.مي.داني.نقیبان.دوازده.گانه.من.که.بعد.از.من.امامت.مردم.را.به.عهده.مي.گیرند.

چه.کساني.هستند.
عرض.کردم:
خیر.نمي.دانم.

1.کمالالّدینوتمامالّنعمهشیخصدوق،جلددّوم،باب42،صفحه143تا147،حدیث1.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه86تا88،حدیث4.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه587،حدیث13»حدیث8349«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه587،حدیث16»حدیث8352«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه140.
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وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
خداوند.متعال.مرا.از.نور.خویش.خلق.فرمود.»آفرید«،

و.از.نور.من.نور.علي.بن.ابیطالب.را.خلق.فرمود.»آفرید«،
و.از.نور.علي.بن.ابیطالب.نور.فاطمه.زهرا.را.آفرید،

و.از.نور.من.و.علي.و.فاطمه.حسن.را.آفرید،
و.از.نور.من.علي.و.فاطمه.حسین.را.آفرید،

و.سپس.ما.را.به.پنچ.نام.از.نام.هاي.خودش.نامگذاري.فرمود،
خداوند.متعال.محمود.است.و.من.محّمد،

خداوند.متعال.اعلي.است.و.این.علي،
خداوند.متعال.فاطر.است.و.این.فاطمه،

خداوند.متعال.قدیم.االحسان.است.و.این.حسن،
خداوند.متعال.محسن.است.و.این.حسین،

و.سپس.خداوند.متعال.از.نور.ما.و.نور.حسین.نُه.امام.خلق.فرمود.و.این.زماني.بود.

که.نه.آسماني.بنا.شده.بود.و.نه.زمیني،.نه.فرشته.اي.بود.و.نه.غیر.از.ما.بشري.»یعني.جز.
ما.چهارده.نفر.مخلوقي.خلق.نشده.بود«،

و.ما.در.آن.زمان.مشغول.تسبیح.خداوند.متعال.بودیم.و.سخن.او.را.مي.شنیدیم.و.
مطیع.فرمان.خداوند.عّزوجل.بودیم.

سلمان.مي.گوید:
خدمت.پیامبر.اکرم.عرض.کردم:

یا.رسول.اهلل:
کسي.که.این.ذوات.مقّدسه.را.بشناسد.چه.بهره.اي.خواهد.برد.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود:
اي.سلمان:

هر.کس.آن.ذوات.مقّدسه.را.به.درستي.بشناسد،
و.به.ایشان.اقتدا.کند.و.از.آن.ها.تبعیّت.نماید،

و.والیت.آن.بزرگواران.را.بپذیرد،
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و.از.دشمنانشان.بیزاري.جوید،
به.خدا.قسم.او.از.ما.است.و.هر.کجا.که.برویم.با.ما.است.و.هر.کجا.که.ما.سكونت.

کنیم.او.سكونت.مي.کند.
سلمان.مي.گوید:

خدمت.پیامبر.اکرم.عرض.کردم:
یا.رسول.اهلل:

من.امام.حسین.علیه.الّسالم.را.شناخته.ام،.بقیّه.امامان.چه.کساني.هستند.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

بعد.از.حسین.سرور.و.سیّد.عابدان.علّي.بن.الحسین.است،
بعد.از.او.فرزندش.محّمد.بن.علي.است.که.باقر.علوم.اّولین.و.آخرین.مي.باشد،

بعد.از.او.فرزندش.جعفر.بن.محّمد.است.که.زبان.صادق.خداوند.متعال.مي.باشد،
از.او.فرزندش.موسي.بن.جعفر.است.که.براي.خداوند.متعال.کظم.غیظ. بعد.

مي.کند.یعني.خشم.خود.را.فرو.مي.بََرد،
بعد.از.او.فرزندش.علّي.بن.موسي.است.که.راضي.به.رضاي.خداوند.متعال.مي.باشد،

بعد.از.او.فرزندش.محّمد.بن.علي.است،
بعد.از.او.فرزندش.علّي.بن.محّمد.است،
بعد.از.او.فرزندش.حسن.بن.علي.است،

و.بعد.از.او.فرزندش.محّمد.بن.حسن.است.یعني.حضرت.مهدي.که.قائم.به.حق.
خداوند.متعال.است،

و.سپس.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.به.من.فرمود:
اي.سلمان:

تو.او.را.»حضرت.مهدي.علیه.الّسالم.را«.زیارت.خواهي.کرد.و.او.را.خواهي.دید.
سلمان.مي.گوید:

محضر.پیامبر.اکرم.عرض.کردم:
یا.رسول.اهلل:

آیا.تا.زمان.حضرت.مهدي.علیه.الّسالم.عمر.خواهم.کرد.
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وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.من.فرمود:
اي.سلمان:

من.و.علي.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.و.نه.امامي.که.از.نسل.حسین.مي.آیند.این.قول.
را.به.تو.مي.دهیم.»که.تو.حضرت.مهدي.علیه.الّسالم.را.خواهي.دید«.

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
اي.سلمان:

به.خدا.قسم،.هر.کس.که.ایمانش.را.به.کمال.رسانده.حاضر.مي.شود.»زمان.ظهور.
امام.زمان.علیه.الّسالم«،

و.هر.کس.نیز.کفرش.را.به.کمال.رسانده.حاضر.مي.شود.تا.قصاص.و.مجازات.

بفرمایند.مؤمنین.داراي. شود.»یعني.زماني.که.حضرت.مهدي.علیه.الّسالم.ظهور.

ایمان.کامل.به.امر.خداوند.متعال.زنده.مي.شوند.و.در.رکاب.آن.حضرت.هستند،.

مهدي. حضرت. تا. مي.شوند. زنده. نیز. علیهم.الّسالم. معصومین. ائّمه. دشمنان. و.
علیه.الّسالم.از.آن.ها.انتقام.بگیرد.و.آن.ها.را.مجازات.نماید«،.

و.آنگاه.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
ائّمه. از.دشمنان. انتقام.گرفتن. و. علیه.الّسالم. این.قضیّه.»ظهور.حضرت.مهدي.
معصومین.علیهم.الّسالم«.تأویل.این.آیات.شریفه.است.که.خداوند.متعال.مي.فرماید:
ًة َونَْجَعَلُهُم الَْواِرِثيَن »آیه.5. َونُِريُد اَن نَُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي ااْلَْرِض َونَْجَعَلُهْم اَئِمَّ

سوره.قصص«.
َن لَُهْم ِفي ااْلَْرِض َونُِري ِفْرَعْوَن َوَهاماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم ما َكانُوا َيْحَذُروَن.»آیه.6. َونَُمکِّ

سوره.قصص«.
سلمان.مي.گوید:

پس.از.این.فرمایش.پیامبر.اکرم.دیگر.اهمیّت.نمي.دادم.که.کي.به.دیدار.مرگ.خواهم.

رفت.و.یا.چه.زماني.مرگ.به.سراغ.من.خواهد.آمد.»زیرا.خوشحال.و.مسرور.بودم.که.

در.زمان.ظهور.حضرت.مهدي.علیه.الّسالم.خداوند.متعال.مرا.زنده.خواهد.کرد.و.من.
در.رکاب.حضرت.مهدي.علیه.الّسالم.خواهم.بود«.1

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه89تا91،حدیث10.
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10..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
روزی.منهال.بن.عمر.به.وجود.مبارک.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.عرض.کرد:

یا.بن.رسول.اهلل:
َكْيَف اَْصَبْحَت، یعني:

اي.فرزند.رسول.خدا،.چگونه.شب.را.به.صبح.رساندي.»یعني.اصطالحاً.حال.شما.
چطور.است.و.در.چه.حالي.هستید«.

وجود.مبارک.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.به.منهال.بن.عمر.فرمود:
اکنون.وقت.آن.رسیده.است.که.بداني.چگونه.صبح.کردم.و.در.چه.حالي.هستم،.

و.سپس.در.ادامه.فرمایش.خویش.به.منهال.بن.عمر.فرمود:
ما.در.میان.قوم.خود.مانند.بني.اسرائیل.در.میان.آل.فرعون.مي.باشیم.که.پسران.ما.را.

سر.مي.برند.»پسران.ما.را.مي.کشند«،.
در.حالي.صبح.کردم.که.»کار.به.جایي.رسیده.که«:

بهترین.خلق.خدا.پس.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.یعني.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.را.بر.روي.منابر.لعن.و.ناسزا.مي.گویند،.

در.حالي.صبح.کردم.که:
به.دشمنان.ما.مال.و.مقام.داده.مي.شود.»توسط.حّكام.ظلم.و.جور«،.اّما.محبّین.ما.
و.دوستداران.ما.حقیر.شمرده.مي.شوند.»کوچک.شمرده.مي.شوند«.و.حقوق.آن.ها.

نقصان.یافته.است.»حّق.آن.ها.کاستي.و.نقصان.یافته.است«،
بله،.وضع.ما.چنین.است.اي.منهال.»ما.اینگونه.صبح.کردیم.اي.منهال«.

در.حدیث.دیگري.آمده.که.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.فرمودند:
نیكان.خاندان.ما.و.شیعیانشان.به.منزله.حضرت.موسي.و.پیروان.او.هستند،.

و.دشمنان.ما.و.پیروانشان.به.منزله.فرعون.و.پیروان.فرعون.مي.باشند.1

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه89،حدیث9.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه94،حدیث16.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه585،حدیث8،»حدیث8344«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه585،حدیث9،»حدیث8345«.





» سوره عنكبوت «

آیه 49 سوره عنكبوت:
»بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت في ُصُدوِر الَّذيَن اُوتُوا الِْعْلَم َو ما َيْجَحُد بِآياِتنا ااِلَّ الّظالِمُوَن«.

ترجمه: 
قرآن.کریم.آیات.روشن.و.آشكاري.است.در.سینه.هاي.کساني.که.خداوند.متعال.
به.آن.ها.علم.داده.»قرآن.کریم.آیات.روشني.است.که.در.سینه.هاي.صاحبان.علم.قرار.

دارد«،.و.آیات.ما.را.انكار.نكنند.مگر.ظالمان.و.ستمكاران.1

شرح لغات و توضیحات:
ُصدُور.=.جمع.صدر.یعني.سینه.ها؛

َجْحد.=.انكار.کردن؛
اُّمي.=.درس.نخوانده،.استاد.ندیده.

خداوند.متعال.در.آیه.قبل.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.مورد.خطاب.
قرار.داده.و.فرموده:

اي.رسول.ما،.تو.قبل.از.مبعوث.شدن.به.رسالت.و.نبّوت.و.قبل.از.نزول.قرآن.

کریم.قادر.به.خواندن.و.نوشتن.نبودي،.یعني.قبل.از.مبعوث.شدن.به.رسالت.و.قبل.

از.نزول.قرآن.نمي.توانستي.بخواني.و.نمي.توانستي.بنویسي.چون.اُّمي.بودي.»یعني.

1.مجمعالبیان،جلدنوزدهم،صفحه69.
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درس.نخوانده«.و.اگر.غیر.از.این.بود.یاوه.گویان.و.کساني.که.در.صدد.ابطال.نبّوت.تو.

بودند.بهانه.به.دست.مي.آوردند.و.مي.گفتند.که.این.قرآن.را.که.تو.به.مردم.می.خواني.از.
کتاب.هاي.پیشین.جمع.آوري.کرده.اي.و.بدین.وسیله.در.ایمان.مردم.تشكیک.مي.کردند.

بنابراین.مقصود.آیه.48.این.است.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.مي.فرماید:

اي.پیامبر،.تو.قبل.از.مبعوث.شدن.به.رسالت.و.قبل.از.نزول.قرآن.نمي.توانستي.

مطلبي.را.بنویسي.و.یا.بخواني.و.اگر.غیر.از.این.بود.مخالفین.تو.و.یاوه.گویان.مي.گفتند.

که.آنچه.را.که.تو.به.عنوان.آیات.قرآن.کریم.به.آن.ها.تالوت.مي.کني.وحي.نیست.بلكه.
تو.آن.ها.را.از.کتاب.هاي.پیشین.یعني.تورات.و.انجیل.و.زبور.و....جمع.آوري.کرده.اي،.
اّما.مردم.مّكه.تو.را.مي.شناسند.و.از.بدو.تولّدت.با.تو.آشنا.هستند.و.مي.دانند.که.
تو.خواندن.و.نوشتن.نمي.داني،.لذا.با.این.اوصاف.باید.یقین.کنند.که.این.قرآن.از.
جانب.خداوند.متعال.نازل.شده.است،.آن.هم.کتابي.که.اّدعا.مي.کند.که.اگر.همه.جّن.
و.انس.جمع.شوند.نمي.توانند.نظیر.آن.را.بیاورند.حتّي.نمي.توانند.یک.سوره.مانند.

قرآن.بیاورند،.پس:
1..اُّمي.بودن.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.»اُّمي.یعني.درس.نخوانده«.

2..عاجز.بودن.مردم.مّكه.و.بلكه.همه.انسان.ها.آن.هم.در.تمام.قرون.و.اعصار.از.

آوردن.یک.سوره.مانند.قرآن.کریم،.دالیل.محكم.و.قاطعي.هستند.مبني.بر.اینكه.قرآن.
کریم.از.جانب.خداوند.متعال.مي.باشد.»ذیل.آیه.17.سوره.هود."اََفَمْن كاَن َعلي بَِيَّنٍة ِمْن 

َربِِّه...".در.رابطه.با.معجزه.بودن.قرآن.کریم.مطالبي.به.عرض.رسیده.است«.
بنابراین.وقتي.خداوند.متعال.خواندن.و.نوشتن.پیامبر.اکرم.را.نفي.نموده.و.فرموده.
که.اي.پیامبر.تو.قبل.از.بعثت.و.قبل.از.نزول.قرآن.خواندن.و.نوشتن.نمي.دانستي،.
لذا.از.این.فرمایش.خداوند.متعال.همگان.مي.فهمند.که.قرآن.کریم.کتابي.نیست.که.
جمع.آوري.شده.باشد.و.با.خطوط.مختلف.روي.کاغذ.نوشته.شده.باشد،.لذا.در.ذهن.

انسان.این.سؤال.پیش.مي.آید.که.پس.این.قرآن.چیست.و.در.کجا.است.
خداوند.متعال.در.آیه.49.سوره.عنكبوت.این.مطلب.را.بیان.مي.فرماید.که:

بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت في صُدُوِر الَّذيَن اُوتُوا الِْعْلَم =.بلكه.قرآن.کریم.آیات.روشن.و.آشكاري.
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است.در.سینه.هاي.کساني.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.ِعلم.اعطا.فرموده.است.1

توضیح:
قرآن.کریم.حقیقتي.دارد.و.ظاهري،.ظاهر.قرآن.کریم.همین.کلمات.نوراني.است.
که.روي.کاغذ.نوشته.شده.و.همین.ُمصحف.شریفي.است.که.در.دست.مؤمنین.
مي.باشد.و.عموم.مؤمنین.اعم.از.علما،.فقها،.مفّسرین.و......هر.کدام.به.اندازه.بضاعت.
خویش.از.آن.بهره.مي.برند،.لیكن.حقیقت.قرآن.کریم.وحي.الهي.است.و.در.سینه.
اُوتُوا  کساني.قرار.دارد.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.ِعلم.اعطا.فرموده.است.»اَلَّذيَن 

الِْعْلَم«.
اینكه.این.بزرگواران.چه.کساني.هستند.که.قرآن.کریم.به.آن.ها.نازل.شده.و.آیات.

الهي.در.سینه.و.قلب.مبارک.آن.ها.جاي.گرفته.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.
بنابراین.حقیقت.قرآن.کریم.در.سینه.و.قلب.انسان.هایي.است.که:

1..علم.به.تأویل.آیات.شریفه.آن.دارند.و.غیر.از.آن.ذوات.مقّدسه.احدي.از.تأویل.
آن.ها.اطالعي.ندارد..

احادیث.ذیل.آیه.هفتم.سوره.آل.عمران.مبیّن.این.مطلب.است.و.ذیل.این.آیات.
شریفه.توضیحات.کاملي.به.عرض.رسیده.است.

2..علم.کتاب.یعني.علم.قرآن.کریم.به.طور.کامل.نزد.آن.ها.مي.باشد..
ذیل.آیه.43.سوره.رعد.احادیثي.در.این.خصوص.نقل.شده.و.توضیحات.کاملي.به.

عرض.رسیده.است.
به.همین.جهت.است.وقتي.در.جنگ.صّفین.لشكر.معاویه.و.عمروعاص.قرآن.ها.
را.روي.شمشیرها.و.نیزه.هاي.خود.قرار.دادند.تا.با.این.حیله.از.شكست.خودشان.

جلوگیري.کنند.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
آنچه.که.لشكریان.معاویه.و.عمروعاص.بر.روي.نیزه.ها.قرار.داده.اند.قرآن.نیست.بلكه.

1.مجمعالبیان،جلدنوزدهم،صفحه73ـ74.
المیزان،جلدسيویكم،صفحه223ـ224.
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نوشته.هایي.است.بر.روي.پوست.به.منظور.اغفال.مسلمین،.اّما.قرآن.ناطق.من.هستم..
همچنین.ذیل.آیه.27،.28.و.29.سوره.فرقان.حدیثي.نقل.شد.که.طّي.آن.حدیث.
فضائل. بیكران. دریاي. از. قطره.اي. علیه.الّسالم. علي.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. شریف.

خویش.را.بیان.نموده.و.فرمودند:
منم.آن.ذِْکر.که.آن.دو.نفر.از.آن.گمراه.شدند،

منم.آن.صراط مستقیمي.که.آن.دو.نفر.از.آن.انحراف.پیدا.کردند،
منم.آن.ایماني.که.آن.دو.نفر.به.آن.ُکفر.ورزیدند،

منم.آن.قرآني.که.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آن.دو.نفر.و.
پیروان.آن.ها.آن.را.مهجور.داشتند.و.آن.را.ترک.نمودند،.

این.فرمایش.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اشاره.به.آیه.30.سوره.مبارکه.

فرقان.دارد.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.قیامت.در.
پیشگاه.خداوند.متعال.لب.به.شكایت.باز.کرده.و.به.خداوند.متعال.عرضه.مي.دارد:

ُسوُل يا َرِبّ اِنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا هَذا الُْقْرآَن َمْهجُوراً،.یعني:. َو قاَل الرَّ
خداوندا،.این.قوم.و.این.اّمت.من.بعد.از.رحلت.من.قرآن.را.ترک.کرده.و.از.آن.

دوري.ُجستند.و.آن.را.کنار.گذاشتند.
خداوند.متعال.در.پایان.این.آیه.شریفه.مي.فرماید:.

َو ما َيْجَحُد بِآياِتنا ااِلَّ الّظالِمُوَن.=.آیات.ما.را.انكار.نمي.کنند.مگر.ظالمین.و.ستمكاران،.

یعني.آیات.شریفه.قرآن.کریم.و.آیات.این.کتاِب.الهي.را.کسي.آورده.که.اُّمي.و.درس.

نخوانده.است،.آن.هم.قرآني.که.سراسر.معجزه.است.و.هر.فرد.آگاه.و.بصیري.باید.

به.اعجاز.آن.پي.برده.و.یقین.نماید.که.آیات.این.کتاب.شریف.وحي.الهي.است.که.به.

قلب.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شده.است،.لیكن.ظالمین.و.

ستمكاران.به.آیات.قرآن.توّجه.ننموده.و.به.آن.ایمان.نیاورده.و.با.قرآن.و.اهداف.عالیه.

آن.مبارزه.کرده.و.ُمنكر.آن.شدند.و.بدین.وسیله.به.خودشان.ظلم.کردند.»زیرا.کسي.

که.به.حق.ایمان.نمي.آَوَرد.بیشتر.از.همه.به.خودش.ظلم.مي.کند.براي.اینكه.از.رحمت.
الهي.دور.شده.و.مستوجب.عذاب.الهي.مي.شود.و.باید.در.آتش.جهنّم.بسوزد«.

الزم.به.ذکر.است.که.در.آیه.47.همین.سوره.مبارکه.نیز.خداوند.متعال.در.خصوص.
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نزول.قرآن.کریم.با.نبّي.مكّرم.اسالم.صحبت.فرموده.و.بیان.نموده.که.آیات.ما.را.جز.
کافرین.ُمنكر.نمي.شوند.

بنابراین.آنچه.در.آیه.47.و.49.این.سوره.مبارکه.آمده.این.است.که.کافرین.و.ظالمین.
به.قرآن.کریم.»آیاِت.الهي«.ایمان.نمي.آورند.

توضیح:
الف(.مقصود.از.آیات.بیّنات.که.در.اّول.این.آیه.شریفه.آمده.»بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت«.
قرآن.کریم.است.که.خداوند.متعال.آن.را.آیات.بیّنات.»آیات.روشن.و.آشكار«.عنوان.
فرموده.و.در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.که.این.آیات.بیّنات.در.سینه.و.قلب.افرادي.است.

که.خداوند.متعال.به.آن.ها.ِعلم.اعطا.فرموده.است.
اینكه.این.افراد.چه.کساني.هستند.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.

ب(.در.انتهاي.آیه.شریفه.»آیه.49«.خداوند.متعال.فرموده.آیات.ما.را.انكار.نمي.کنند.
مگر.ظالمین.»َو ما َيْجَحُد بِآياِتنا ااِلَّ الّظالِمُوَن«،.

همچنین.در.انتهاي.آیه.47.خداوند.متعال.فرموده.آیات.ما.را.انكار.نمي.کنند.مگر.
کافرین.»َو ما َيْجَحُد بِآياِتنا ااِلَّ الْکاِفرُوَن«.

حدیث:
1..امام.باقر.علیه.الّسالم.این.آیه.شریفه.»بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت في ُصدُوِر الَّذيَن اُوُتوا الِْعْلَم«.
را.تالوت.فرموده.و.سپس.با.دست.مبارک.خویش.به.سینه.خودشان.اشاره.فرمودند.
»یعني.قرآن.کریم.در.سینه.ما.است.و.ما.هستیم.آن.کساني.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.

ِعلم.اعطا.فرموده.است«.
این.حدیث.را.ابو.بصیر.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

1.اصولکافي،جلداّول،صفحه310،حدیث1»حدیث552«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه216،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه705،حدیث70»حدیث8540«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه217.
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2..امام.صادق.علیه.الّسالم.در.رابطه.با.این.آیه.شریفه.»بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت في ُصدُوِر 
الَّذين اُوتُوا الِْعْلَم«.فرمودند:

آنها.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.هستند.»کساني.که.قرآن.کریم.در.سینه.آن.ها.است«.
این.حدیث.را.عبدالعزیز.عبدي.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..امام.باقر.علیه.الّسالم.این.آیه.شریفه.»بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت في ُصدُوِر الَّذيَن اُوتُوا الِْعْلَم«.
را.تالوت.فرموده.و.سپس.به.ابا.بصیر.فرمودند:

اي.ابا.بصیر:.
به.خدا.قسم.خداوند.متعال.نفرموده.که.قرآن.آیه.هایي.است.میان.دو.جلد.قرآن..

ابا.بصیر.مي.گوید.خدمت.امام.باقر.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
یابن.رسول.اهلل:.

پس.قرآن.و.آیات.آن.کجا.واقع.شده.اند.
امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

در.سینه.چه.کساني.غیر.از.ما.مي.تواند.باشد.»توقّع.مي.رود.که.جز.ما.چه.کساني.
باشند«.2

توضیح:
وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.سوگند.یاد.کرده.و.به.ابا.بصیر.فرمودند:

خداوند.متعال.نفرموده.که.قرآن.کریم.آیات.بیّنات.و.آیه.هاي.روشني.است.که.میان.
دو.جلد.قرآن.قرار.گرفته،.یعني:

1.اصولکافي،جلداّول،صفحه310،حدیث2»حدیث553«.
المیزان،جلدسيویكم،صفحه229.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه216،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه705،حدیث71»حدیث8541«.
2.اصولکافي،جلداّول،صفحه310و311،حدیث3»حدیث554«.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه216،حدیث3.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه705،حدیث72»حدیث8542«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه707،حدیث77»حدیث8547«.
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مقصود.حقیقي.و.واقعي.از.قرآن.کریم.این.قرآن.نیست.که.اآلن.به.صورت.یک.کتاب.

تنظیم.شده.و.از.سوره.حمد.تا.سوره.ناس.در.یک.مجّلد.گردآوري.شده.است،.چرا.که.در.

این.صورت.ممكن.است.عّده.اي.از.مسلمانان.همین.قرآن.یک.جلدي.و.صّحافي.شده.را.

به.عنوان.حّجت.خداوند.متعال.به.خودشان.بدانند.و.خودشان.را.بي.نیاز.بدانند.از.مراجعه.
به.امام.معصومي.که.مفّسر.واقعي.قرآن.است.و.تأویل.آیات.شریفه.آن.را.مي.داند،

پس.این.قرآن.کریم.که.در.30.جزء.و.114.سوره.و.در.یک.مجّلد.جمع.آوري.

شده.قرآن.کریم.مي.باشد.و.کالم.الهي.است.و.هر.کس.به.اندازه.فهم.و.درک.و.علم.

خویش.از.آن.بهره.مند.مي.شود،.لیكن.جایگاه.اصلي.و.واقعي.قرآن.کریم.سینه.و.قلب.

کساني.است.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.علم.اعطا.فرموده.است،.یعني.وجود.مقّدس.
چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.

بنابراین.حقیقت.قرآن.کریم.و.آیات.شریفه.آن.در.سینه.و.قلب.وجود.مقّدس.چهارده.

معصوم.علیهم.الّسالم.مي.باشد،.همان.ذوات.مقّدسه.اي.که.طبق.احادیث.ذیل.آیه.هفتم.

سوره.آل.عمران.و.آیه.چهل.و.سّوم.سوره.رعد،.هم.تأویل.آیات.شریفه.آن.را.مي.دانند.
و.هم.علم.کتاب.»قرآن«.به.طور.تمام.و.کمال.نزد.آن.ها.مي.باشد.

4..امام.صادق.علیه.الّسالم.در.رابطه.با.این.آیه.شریف.»بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت في ُصدُوِر 
الَّذيَن اُوتُوا الِْعْلمَ«.فرمودند:

ًة، يعني آن ها فقط ائّمه معصومين عليهم الّسالم هستند، يعني: ُة خاصَّ ُهُم ااْلَئِمَّ
کساني.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.علم.اعطا.فرموده.»اَلَّذيَن اُوُتوا الِْعْلَم«.فقط.و.فقط.
ائّمه.معصومین.و.به.عبارت.دیگر.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.مي.باشند.و.قرآن.کریم.

فقط.و.فقط.در.سینه.و.قلب.مبارک.این.ذوات.مقّدسه.مي.باشد.
این.حدیث.را.هارون.بن.حمزه.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

1.اصولکافي،جلداّول،صفحه311،حدیث4»حدیث555«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه216،حدیث4.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه705،حدیث73»حدیث8543«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه217.
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5 ..امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.محّمد.بن.ُفَضیْل.که.از.آن.حضرت.در.

رابطه.با.این.آیه.شریفه.»بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت في ُصدُوِر الَّذيَن اُوُتوا الِْعْلَم«.سؤال.کرده.بود.
فرمودند:.

ًة، یعني: ُهُم ااْلَئّمُة َعَلْيِهمُ الَسالم خاصَّ
کساني.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.علم.اعطا.فرموده.و.قرآن.کریم.در.قلب.و.سینه.

آن.ها.مي.باشد.فقط.و.فقط.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.هستند.1

6 ..از.امام.باقر.و.امام.صادق.علیهما.الّسالم.روایت.شده.که.فرموده.اند:
مراد.و.مقصود.از.کساني.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.علم.اعطا.فرموده.و.قرآن.
علیهم.الّسالم. آل.محّمد. از. ائّمه.معصومین. آن.ها.مي.باشد. قلب.و.سینه. در. کریم.

هستند.2

7..وجود.مقّدس.امام.باقر.و.امام.صادق.علیهما.الّسالم.فرمودند:
.آیه.49.سوره. منظور.این.آیه.شریفه.»بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت في ُصدُوِر الَّذيَن اُوتُوا الِْعْلَم...ـ 

عنكبوت«.ما.هستیم.
این.حدیث.را.حمران.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.و.اسباط.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.

نموده.است.3

8..حسن.صیقل.نقل.مي.کند:
از.امام.صادق.علیه.الّسالم.سؤال.کردم.که.مقصود.از.این.آیه.شریفه.»بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت 

.آیه.49.سوره.عنكبوت«.چه.کساني.هستند. في ُصدُوِر الَّذيَن اُوتُوا الِْعْلَم ...ـ 
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

1.اصولکافي،جلداّول،صفحه311،حدیث5»حدیث556«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه217،حدیث5.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه705،حدیث74»حدیث8544«.
2.مجمعالبیان،جلدنوزدهم،صفحه74.

3.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه217،حدیث8.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه707،حدیث76»حدیث8546«.
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ما.هستیم،.و.مقصود.خداوند.متعال.ما.مي.باشیم.1

9..حمران.مي.گوید:
خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم.

یابن.رسول.اهلل:
آیا.منظور.این.آیه.شریفه.»بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت في ُصدُوِر الَّذيَن اُوتُوا الِْعْلَم ـ.آیه.49.

سوره.عنكبوت«.شما.هستید.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

پس.چه.کساني.ممكن.است.باشند.»توقّع.مي.رود.که.چه.کساني.باشند«.2

10..ابو.بصیر.نقل.مي.کند:
خدمت.امام.باقر.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

آیا.منظور.این.آیه.شریفه.»بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت في ُصدُوِر الَّذيَن اُوتُوا الِْعْلَم... ـ.آیه.49.
سوره.عنكبوت«.شما.هستید.

وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
درحالي.که.ما.الَّراِسُخوَن ِفي الِْعْلِم هستیم.منظور.این.آیه.شریفه.»آیه.49.سوره.عنبكوت«.

جز.ما.چه.کساني.مي.تواند.باشد،.یعني:.
راِسخُوَن ِفي الِْعْلِم.فقط.ما.هستیم،.

و.مصداق.آیه.49.سوره.عنكبوت.نیز.فقط.ما.مي.باشیم.3

توضیح:
خداوند.متعال.در.آیه.هفتم.سوره.آل.عمران.مي.فرماید:

ا  ُهَو الَِّذَي اَنَزَل َعَلْيَک الِْکَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحَکَماٌت ُهنَّ اُمُّ الِْکَتاِب َواَُخُر ُمَتشابِهاٌت، َفَامَّ

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه217،حدیث9.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه707،حدیث78»حدیث8548«.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه218،حدیث10.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه707،حدیث79»حدیث8549«.

3.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه219،حدیث15.
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الَِّذيَن في ُقُلوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة َو اْبِتَغاء َتْأويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأويَلُه ااِلَّ 
اِسُخوَن ِفي الِْعْلِم، یعني: اهللُ َوالرَّ

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید:
اي.پیامبر:

او.»اهلل.جّل.جالله«.کسي.است.که.این.قرآن.کریم.را.بر.تو.نازل.فرمود.که.بخشي.از.

آیات.قرآن.کریم.از.آیات.محكم.است.»از.ُمحكمات.آیات.است«.که.اساس.و.شالوده.
قرآن.کریم.است،

و.بخشي.از.آیات.قرآن.کریم.از.آیات.متشابه.است.»از.متشابهات.است«.
کساني.که.در.قلوبشان.انحراف.است.به.دنبال.متشابهات.مي.روند»به.دنبال.آیات.
متشابه.مي.روند«.تا.فتنه.انگیزي.کنند.و.مردم.را.گمراه.سازند.و.تفسیر.نادرستي.براي.آن.

مي.طلبند.»آیات.شریفه.را.از.پیش.خودشان.تأویل.مي.کنند«،.درحالي.که:
احدي. علم. در. راسخون. جز. و. متعال. را.جز.خداوند. کریم. قرآن. آیات. تأویل.

نمي.داند.
ذیل.این.آیه.شریفه.»آیه.هفتم.سوره.آل.عمران«.در.رابطه.آیات.محكم.و.متشابه.و.
همچنین.در.رابطه.با.تأویل.و.اینكه.تأویل.چه.معنایي.دارد.توضیحاتي.ارائه.شده.و.به.

عرض.رسیده.است.که:
تأویل.آیات.شریفه.قرآن.کریم.را.جز.خداوند.متعال.و.جز.راسخون.در.علم.هیچ.

کس.نمي.داند.
ذیل.این.آیه.شریفه.احادیثي.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.مقصود.از.
راسخون.در.علم.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.
حضرت.مي.باشند.یعني.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم،.و.همین.ذوات.
مقّدسه.هستند.که.تمام.علم.کتاب.نزد.آنان.مي.باشد.که.در.آیه.43.سوره.رعد.آمده.است.
»َوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُرواْ لَْسَت ُمْرَساًل، ُقْل َكَفى بِاهلِل َشِهيداً بَْيني َوبَْيَنُکْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم الِْکَتاِب«،.

بنابراین:
فرمایش.امام.باقر.علیه.الّسالم.مبني.بر.اینكه.ما.راسخون.در.علم.هستیم.اشاره.به.آیه.

هفتم.سوره.آل.عمران.دارد،.و.نتیجه.این.فرمایش.امام.باقر.علیه.الّسالم.این.مي.شود.که:
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الف(.ما.راسخون.در.علم.هستیم.و.به.اذن.خداوند.متعال.جز.ما.هیچ.کس.علم.به.
تأویل.آیات.شریفه.قرآن.کریم.را.ندارد.».اشاره.به.آیه.هفتم.سوره.آل..عمران«.

ب(.قرآن.کریم.آیات.بیّنات.است.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.در.سینه.ما.قرار.داده.
است.»اشاره.به.آیه.49.سوره.عنكبوت«.

11. برید.بن.معاویه.مي.گوید:
از.امام.باقر.علیه.الّسالم.سؤال.کردم:

یابن.رسول.اهلل:
منظور.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.»بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت في ُصدُوِر الَّذيَن اُوتُوا الِْعْلَم.

ـ.آیه.49.سوره.عنكبوت«.چه.کساني.هستند.
وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

منظور.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.ما.هستیم.1

توضیح:
خداوند.متعال.در.انتهاي.آیه.47.و.49.سوره.عنكبوت.فرموده:

َو ما َيْجَحُد بِآياِتنا ااِلَّ الْکاِفرُوَن »آیه.47«.
َو ما َيْجَحُد بِآياِتنا ااِلَّ الّظالِمُوَن.»آیه.49«،.یعني:

آیات.ما.را.انكار.نمي.کنند.مگر.کافران،
آیات.ما.را.انكار.نمي.کنند.مگر.ظالمین..

ذیل.آیه.126.سوره.طه.»قاَل َكذلَِک اََتْتَک آياُتنا َفَنسيَتها...«،.
ِن اْفَتري َعَلي اهلِل َكِذبًا...«.توضیحاتي.به.عرض. و.ذیل.آیه.18.سوره.هود.»َو َمْن اَْظَلُم ِممَّ

رسیده.که.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.آیات.عظماي.خداوند.متعال.مي.باشند،.
و.طبق.آیات.47.و.49.سوره.عنكبوت.آیات.خداوند.متعال.را.انكار.نمي.کنند.مگر.

کافرین.و.ظالمین،.لذا:

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه219،حدیث16.
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تأویل.آیه.47.و.49.سوره.عنكبوت.»انتهاي.این.دو.آیه.شریفه«.این.مي.شود.که:
انكار.نمي.کنند.مگر.کافرین.و. ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را. امامت.و.والیت.

ظالمین..
قابل.ذکر.است.که:

کسي.که.شهادتین.را.بر.زبان.جاري.کند.مسلمان.است.و.احكام.اسالم.بر.او.جاري.
است.گرچه.به.امامت.و.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.ایمان.نداشته.باشد،.

لیكن.اینگونه.افراد.روز.قیامت.با.کافرین.و.ظالمین.محشور.خواهند.شد.
البته.نواصب.از.این.قضیّه.مستثني.هستند،.یعني.آن.ها.در.زمره.مسلمین.نیستند.و.

نجس.مي.باشند.
قمي.در.تفسیر.خویش.عنوان.نموده.که:

منظور.از.َو ٰما َيْجَحُد بِآياِتنا ااِلَّ الْکاِفرُوَن.»آیه.47.سوره.عنكبوت«.این.است.که:
.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.

انكار.نمي.کنند.مگر.کافران.1

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه216.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه220،حدیث19.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه703،حدیث67»حدیث8537«.



» سوره روم «

آیه 30 سوره روم:
يُن  يِن َحِنيفًا ِفْطَرَت اهلِل الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل لَِخْلِق اهلِل َذلَِک الدِّ »َفَاِقْم َوْجَهَک لِلدِّ

الَْقيُِّم َولَِکنَّ اَْكَثَر الّناِس ال َيْعَلُموَن«.

ترجمه:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید:

پس،.روي.خود.را.متوّجه.آئین.خالص.پروردگار.کن،.این.فطرتي.است.که.خداوند.

متعال.انسان.ها.را.بر.آن.خلق.فرموده.است،.دگرگوني.در.آفرینش.الهي.نیست،.این.
است.آئین.استوار.ولي.اکثر.مردم.نمي.دانند.1

شرح لغات و توضیحات:
َوْجه.=.صورت..

در.این.آیه.شریفه.منظور.از.وجه.صورت.باطني.و.روي.دل.مي.باشد؛
اَقِْم.=.از.ماده.اقامه.مي.باشد.یعني.صاف.و.مستقیم.کردن،.به.پا.داشتن؛

َحنیف.=.از.ماده.َحنَْف.مي.باشد.یعني.تمایل.از.باطل.به.حق،.تمایل.از.کجي.به.
راستي؛

دین.حنیف.=.دیني.که.از.کجي.ها.و.انحرافات.و.گمراهي.ها.به.سوي.راستي.و.درستي.

1.تفسیرنمونه،جلدشانزدهم،صفحه439.
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متمایل.شده.است.یا.به.عبارت.دیگر:.
دیني.که.از.انحرافات.و.گمراهي.و.باطل.به.طرف.حق.تمایل.پیدا.کرده.است.و.لذا.

از.هر.اعوجاج.و.انحراف.به.دور.مي.باشد..مراد.از.دین.حنیف.دین.اسالم.است.
فطرت =.گرایش.و.استعداد.ذاتي.انسان.براي.شناخت.و.معرفت.خداوند.متعال.که.

خداوند.متعال.در.ذات.انسان.قرار.داده.است.1
این.آیه.شریفه.نتیجه.مطالبي.است.که.در.آیات.گذشته.راجع.به.مبدأ.و.معاد.و.خلقت.
انسان.ها.و.مرگ.آن.ها.و.سپس.زنده.شدن.دوباره.آن.ها.در.روز.قیامت.عنوان.شده.بود،.

و.معنایش.این.است.که:.
وقتي.ثابت.شد.که.خلقت.تنها.از.آِن.خدا.است،.خدایي.که.شریک.ندارد،.خدایي.که.
انسان.ها.را.پس.از.مرگشان.دوباره.زنده.کرده.و.در.قیامت.آن.ها.را.محشور.مي.نماید.و.

به.حساب.آن.ها.رسیدگي.مي.کند،.
و.وقتي.معلوم.شد.که.کساني.که.در.دنیا.از.خداوند.متعال.اعراض.نموده.و.به.غیر.
از.خدا.روي.آورده.اند.روز.قیامت.راه.نجات.ندارند.و.کسي.به.داد.آن.ها.نمي.رسد،.لذا.

بعد.از.این.قضایا.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.خطاب.مي.فرماید:.
َفَاِقْم َوْجَهَک لِلّديِن َحنيفًا =.روي.خود.را.متوّجه.دین.حنیف.نما،.یعني:.

تمام.توّجه.خودت.را.دائماً.به.طرف.دیني.معطوف.کن.که.از.هر.اعوجاج.و.انحراف.
به.دور.مي.باشد،.یعني.به.طرف.دین.اسالم.

به.عبارت.دیگر.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.و.در.واقع.به.همه.مكلفین.و.به.همه.

مردم.امر.مي.کند.که.تمام.توّجه.خودتان.را.»توّجه.دروني.و.روي.دل«.به.طرف.دین.

حنیف.یعني.دین.اسالم.معطوف.نمائید.که.این.دین.از.هر.انحراف.و.اعوجاجي.به.دور.
بوده.و.دین.خالص.و.پاکي.است.

اسالم. دین. به. اشاره. یعني. مي.باشد. عهد. الم. »لِلّدیِن«. کلمه. اّول. در. »ل«. حرف.
مي.نماید.

1.تفسیرنمونه،جلدشانزدهم،صفحه440ـ442.
المیزان،جلدسيویكم،صفحه286.

مفرداتراغب.
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مراد.از.اقامه.وجه.به.دین.حنیف،.یعني.روي.آوردن.به.دین.اسالم.و.توّجه.تمام.و.
کمال.به.دین.اسالم.به.نحوي.که.هیچگونه.غفلت.همراه.آن.نباشد.

اگر.کلمه.وجه.»صورت«.در.این.آیه.شریفه.آمده.بدین.جهت.است.که.صورت.در.

واقع.به.عنوان.نماد.و.َسمبل.توّجه.انسان.به.طرف.هر.چیزي.مي.باشد،.لیكن.در.این.آیه.

شریفه.منظور.این.است.که.تمام.وجودتان.را.متوّجه.دین.حنیف.»دین.اسالم«.نمائید،.
چرا.که:

ِفْطَرَت اهلِل الَّتي َفَطَر الّناَس َعَلْيها =.این.دین.حنیف.خلقت.و.خواسته.خداوند.متعال.
است.و.همه.انسان.ها.را.خداوند.متعال.بر.اساس.آن.خلق.فرموده.است.

به.عبارت.دیگر،.این.دین.حنیف.و.این.دین.اسالم.خلقت.و.خواسته.خداوند.

متعال.است.و.خداوند.متعال.این.دین.حنیف.را.در.ذات.و.سرشت.و.فطرت.انسان.ها.

قرار.داده.است،.بنابراین.انسان.ها.ذاتاً.و.به.طور.فطري.خداشناس.و.موّحد.و.مسلمان.

به.دنیا.مي.آیند.و.خلق.مي.شوند.و.این.خانواده.و.جامعه.آلوده.است.که.آن.ها.را.به.
طرف.ادیان.دیگر.و.احیاناً.به.طرف.بي.دیني.سوق.مي.دهد.

ال َتْبديَل لَِخْلِق اهلِل.=.در.آفرینش.و.خلقت.خداوند.متعال.تغییر.و.دگرگوني.وجود.

ندارد،.یعني.خداوند.متعال.یكتاپرستي.و.توحید.و.دین.اسالم.را.در.فطرت.و.ذات.و.
سرشت.انسان.ها.قرار.داده.و.این.امر.همیشگي.و.جاوداني.است.

خالصه.کالم.اینكه،.خلقت.و.خواسته.خداوند.متعال.این.است.که.دین.اسالم.در.

ذات.و.فطرت.و.سرشت.آن.ها.باشد.و.این.خلقت.و.خواسته.خداوند.متعال.تغییرناپذیر.
است.و.فطري.بودن.دین.همیشگي.است.و.تغییرناپذیر.است.

در.واقع.این.قسمت.از.آیه.شریفه.مي.خواهد.بفرماید.تا.روز.قیامت.و.تا.زماني.که.

دنیا.به.پایان.نرسیده.خواسته.خداوند.اینگونه.است.که.انسان.ها.ذاتاً.و.فطرتاً.مسلمان.و.
موّحد.و.خداشناس.به.دنیا.بیایند.و.این.امر.تغییر.نخواهد.کرد..

بعضي.از.مفّسرین.اظهار.کرده.اند.که.خداوند.متعال.ضمن.تأکید.بر.این.قضیّه.به.مردم.

دستور.مي.دهد.که.جامعه.را.از.مسیر.اصلي.و.فطري.خودش.که.اسالم.و.یكتاپرستي.
است.به.طرف.شرک.و.به.طرف.سایر.ادیان.سوق.ندهند.

ذلَِک الّديُن الَْقِيُّم.=.این.است.دین.و.آئین.محكم.و.استوار.و.مستقیم،.یعني.این.دین.
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حنیف.دیني.است.محكم.و.استوار.که.کمترین.انحرافي.ندارد.
َو لِکنَّ اَْكَثَر الّناِس ال َيْعَلمُوَن =.ولي.اکثر.مردم.نمي.دانند.و.از.حقیقت.آن.آگاهي.ندارند.

در.قسمت.هاي.قبل.عرض.شد.که.خداوند.متعال.یكتاپرستي.و.آئین.دین.حنیف.
»دین.اسالم«.را.در.ذات.و.سرشت.و.فطرت.انسان.ها.قرار.داده.است.و.جلمه.»ال 
َتْبديَل لَِخْلِق اهلِل«.و.»ذلَِک الّديُن الَْقِيُّم«.تأکیدي.دیگر.بر.امر.فطري.بودن.دین.اسالم.
مي.باشد،.گرچه.بسیاري.از.مردم.بر.اثر.عدم.رشد.کافي.قادر.به.درک.این.واقعیّت.

نباشند.1

توضیح:
همانطور.که.مالحظه.فرمودید.خداوند.متعال.آئین.اسالم.و.یكتاپرستي.را.در.ذات.
و.سرشت.و.فطرت.انسان.ها.قرار.داده.و.هر.انساني.که.متولّد.مي.شود.مسلمان.و.
خداشناس.است.و.بعدها.خانواده.و.جامعه.آلوده.او.را.به.طرف.ادیان.دیگر.و.احیاناً.به.

طرف.شرک.سوق.مي.دهد.
در.این.خصوص.روایاتي.نیز.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.که.جهت.

جلوگیري.از.طوالني.شدن.کالم.از.درج.آن.ها.خود.داري.مي.شود.
انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.اشاره.خواهد.شد.که.خداوند.متعال.امامت.و.
والیت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
را.نیز.در.ذات.و.سرشت.و.فطرت.انسان.ها.قرار.داده.است،.و.معني.این.جمله.این.
است.که:.انسان.هایي.که.متولّد.مي.شوند.اگر.خانواده.و.جامعه.آلوده.آن.ها.را.آلوده.و.
منحرف.نكنند.این.افراد.به.طور.فطري.سراغ.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.خواهند.
رفت.و.افتخار.این.را.پیدا.خواهند.کرد.که.از.شیعیان.و.محبّین.آن.ذوات.مقّدسه.

باشند.

1.مجمعالبیان،جلدنوزدهم،صفحه125ـ126.
المیزان،جلدسيویكم،صفحه301،300،286،285.
تفسیرنمونه،جلدشانزدهم،صفحه440تا443ـ453.
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حدیث:
آن.حضرت. که. نمودند. نقل. علیه.الّسالم. باقر. امام. از. علیه.الّسالم. رضا. امام. ..1

فرمودند:
فطرتي.که.خداوند.متعال.انسان.ها.را.بر.اساس.آن.خلق.فرموده.عبارت.است.از:

ال اِلَه ااِلَّ اهللُ، َمَحّمٌد رسول اهلل، َعليٌّ اميرالمؤمنين َوليُّ اهللِ، و سپس وجود مقّدس امام باقر 
عليه الّسالم در ادامه فرمايش خويش فرمودند:

توحید.تا.والیت.»امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.ادامه.دارد.
این.حدیث.را.هیثم.بن.عبداهلل.زماني.از.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

مقصود.این.است.که.خداوند.متعال.این.سه.شهادت.»شهادت.به.یگانگي.خداوند.

متعال،.شهادت.به.نبّوت.و.رسالت.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم،.و.شهادت.

به.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم«.را.در.فطرت.و.ذات.و.سرشت.انسان.ها.قرار.داده.است،.

لذا.اگر.بعد.از.تولّد.عوامل.انحراف.باعث.گمراهي.انسان.ها.نشوند.انسان.ها.به.

طور.فطري.یگانگي.خداوند.متعال.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.و.والیت.و.امامت.اهل.

بیت.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.با.طیب.خاطر.و.با.رضایت.کامل.

داده. قرار. آن.ها. در.ذات.و.سرشت.و.فطرت. متعال. مي.پذیرند،.چرا.که.خداوند.
است،.

و.ادامه.داشتن.توحید.تا.والیت.یعني.اینكه.موّحد.واقعي.کسي.است.که.پس.از.
توحید.به.نبّوت.و.امامت.»والیت«.نیز.معتقد.باشد.

2..امام.باقر.علیه.الّسالم.در.خصوص.این.آیه.شریفه.»آیه.30.سوره.روم«.فرمودند:
این.آیه.شریفه.در.رابطه.با.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.سفارش.به.آن.

مي.باشد.»مقصود.از.دین.حنیف.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مي.باشد«.

1.المیزان،جلدسيویكم،صفحه298ـ299.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه245و247،حدیث19و26.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه239.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه743،حدیث59»حدیث8622«.
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این.حدیث.را.ابو.بصیر.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َفَاِقْم َوْجَهَک لِلّديِن َحنيفًا ِفْطَرَت اهلل 
الّتي َفَطَر الّناِس َعَلْيها...ـ.آیه.30.سوره.روم«.فرمودند:

نبّوت. و. رسالت. و. خداشناسي. و. توحید. اساس. بر. را. مردم. متعال. خداوند.

امیرالمؤمنین. و.والیت. سّلم. و. آله. و. علیه. اهلل. عبداهلل.صّلي. بن. محّمد. حضرت.

نبّوت. و. توحید. متعال. »خداوند. است.. فرموده. علیه.الّسالم.خلق. علي.بن.ابیطالب.

پیامبر.اکرم.و.والیت.و.امامت.علي.علیه.الّسالم.را.در.ذات.و.سرشت.و.فطرت.
انسان.ها.قرار.داده.است«.

این.حدیث.را.عبدالّرحمن.»غالم.امام.باقر.علیه.الّسالم«.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.
نموده.است.2

4..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َفَاِقْم َوْجَهک لِلّديِن 
.آیه.30.سوره.روم«.فرمودند: َحنيفًا ِفْطَرَت اهلل الَّتي َفَطَر الّناَس َعَليْهاـ 

دین.حنیفي.که.خداوند.متعال.در.فطرت.انسان.ها.قرار.داده.توحید.و.یگانگي.خداوند.
متعال.است،.

و.اینكه.حضرت.محّمد.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.رسول.خدا.است،.
و.اینكه.علي.بن.ابیطالب.امیرالمؤمنین.است.

1.اصولکافي،جلددّوم،صفحه286،حدیث35،»حدیث1114«.
المیزان،جلدسيویكم،صفحه298.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه241و245،حدیث1و18.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه741،حدیث49و51،»حدیث8612و8614«.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه238.
تفسیرنمونه،جلدشانزدهم،صفحه453.
2.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه239.
المیزان،جلدسيویكم،صفحه299.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه244،حدیث13.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه745،حدیث63»حدیث8626«.
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این.حدیث.را.عبدالّرحمن.بن.کثیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

مطلبي پیرامون فطرت و غریزه:
خداوند.متعال.در.نهاد.انسان.و.درون.انسان.»ذات.و.سرشت.انسان«.جاذبه.و.نیرویي.
قرار.داده.که.به.او.تأثیر.گذاشته.و.او.را.راهنمایي.مي.کند،.و.این.نیرو.و.جاذبه.دروني.در.

دو.حوزه.مي.باشد.که.حوزه.ماّدي.آن.غریزه.است.و.حوزه.معنوي.آن.فطرت.

الف( غریزه: 
اصطالحاً.به.اعمال.ناآموخته.غریزه.گفته.مي.شود،.یعني.انسان.و.یا.هر.حیوان.وقتي.
که.متولّد.مي.شود.کارهایي.را.در.جهت.ادامه.حیات.خویش.انجام.مي.دهد.که.هیچ.کس.
به.او.یاد.نداده.است.که.از.آن.به.عنوان.غریزه.یاد.مي.کنیم،.مانند.غریزه.گرسنگي،.غریزه.
تشنگي،.غریزه.جنسي.»تالش.جهت.رفع.گرسنگي.و.تشنگي.و.ارضاء.غریزه.جنسي.

بدون.اینكه.کسي.به.انسان.یا.حیوان.آموخته.باشد«.
کودک.در.همان.ساعات.اّولیه.تولّد.از.سینه.مادر.شیر.مي.نوشد،.عمل.مكیدن.غریزه.اي.
است.که.خداوند.متعال.در.ذات.و.سرشت.و.درون.کودک.و.موجود.تازه.متولّد.شده.
»اعم.از.انسان.یا.سایر.پستانداران«.قرار.داده.تا.شیر.بنوشد.و.سیر.شود،.و.زماني.هم.که.

سیر.شد.از.نوشیدن.شیر.خودداري.مي.کند.
عمل.مكیدن.سینه.مادر.و.احساس.گرسنگي.و.احساس.تشنگي.آن.هم.در.بدو.تولّد.
عملي.است.که.کسی.به.این.موجود.تازه.مولّد.شده.نیاموخته.است،.و.به.این.اعمال.
ناآموخته.غریزه.گفته.مي.شود.که.خداوند.متعال.در.درون.و.ذات.و.سرشت.موجودات.
قرار.داده.و.این.موجودات.به.طور.ناخودآگاه.آن.ها.را.انجام.مي.دهند.تا.نسل.آن.ها.

منقرض.نشود،.پس:.
غریزه.نیرو.و.جاذبه.و.کششي.است.دروني.با.این.مشّخصات:

مانند.غریزه.گرسنگي،. ماّدي.»جسمي«.موجودات.است. با.مسائل. 1..در.رابطه.
تشنگي،.جنسي.و....و.سعي.و.کوشش.جهت.ارضاء.آن.ها.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه246،حدیث23.
تفسیرنورالّثقلینجلدپنجم،صفحه745،حدیث60»حدیث8623«.
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2..در.رابطه.با.غرایز.و.ارضاء.آن.ها.آموزشي.در.کار.نبوده.بلكه.خداوند.متعال.آن.ها.
را.در.درون.و.سرشت.و.جان.موجودات.قرار.داده.است.

3..موجودات.به.طور.ناخودآگاه.و.بدون.اختیار.و.اراده.خویش.آن.ها.را.مي.فهمند.

و.انجام.مي.دهند.تا.نسل.آن.ها.منقرض.نشود،.و.اصطالحاً.گفته.مي.شود.که.به.طور.
غریزی.این.فعالیّت.ها.را.انجام.مي.دهند.

ب( فطرت:
فطرت.نیز.مثل.غریزه.نیرو.و.جاذبه.اي.است.که.خداوند.متعال.آن.را.در.درون.و.نهاد.
و.سرشت.و.ذات.انسان.قرار.داده.است،.لیكن.حوزه.فطرت.در.رابطه.با.مسائل.معنوي.

و.غیرماّدي.است،.
ضمن.اینكه.انسان.اجبار.به.انجام.آن.ندارد.بلكه.آن.را.آگاهانه.انجام.مي.دهد.

پي.بردن.به.این.موضوع.که.جهان.خالق.و.آفریننده.اي.دارد.در.درون.و.نهاد.و.سرشت.

است«،.عدالت.خواهي،. داده. قرار. را. آن. متعال. دارد.»خداوند. قرار. انسان.ها. ذات. و.

حق.جویي،.راستگویي.و.دیگر.فضائل.از.جمله.مواردي.هستند.که.خداوند.متعال.در.
درون.جان.انسان.ها.قرار.داده.که.از.آن.ها.به.عنوان.فطرت.یاد.مي.شود،.

لیكن.انسان.ها.در.دنیا.مختار.و.آزاد.خلق.شده.اند.یعني.مي.توانند.از.این.نیروي.دروني.

خود.یعني.از.فطرت.خویش.تبعیّت.کرده.و.از.پیامبران.الهي.که.دستوراتشان.به.موازات.

همین.نیروي.دروني.»فطرت«.مي.باشد.پیروي.نموده.و.به.سعادت.دنیا.و.آخرت.نائل.

شوند،.همچنین.انسان.ها.مي.توانند.از.این.نیروي.دروني.»فطرت«.فاصله.گرفته.و.به.

موازات.آن.از.دستورات.انبیاء.عظام.الهي.سرپیچي.کرده.و.در.دنیا.و.آخرت.خودشان.را.
نيا َو ااْلِخرة.شوند.. از.رحمت.خداوند.متعال.محروم.کنند.و.به.اصطالح.َخِسَر الدُّ

معرفت.به.یگانگي.خداوند.متعال.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.و.امامت.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.در.صدر.فضائلي.است.که.خداوند.متعال.در.فطرت.انسان.ها.قرار.داده.
است.



» سوره لقمان «

آیه 20 سوره لقمان:
َماَواِت َوَما ِفي ااْلَْرِض َواَْسَبَغ َعَلْيُکْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة  َر لَُکْم َما ِفي السَّ »اَلَْم َتَرْوا اَنَّ اهللَ َسخَّ

َوبَاِطَنًة...«.

ترجمه: 
آیا.ندیدید.»نمي.بینید«.که.خداوند.متعال.آنچه.را.که.در.آسمان.ها.و.زمین.است.
ُمسخر.شما.کرده.و.به.تسخیر.شما.درآورده.و.نعمت.هاي.آشكار.و.پنهان.خود.را.به.

طور.فراوان.به.شما.ارزاني.داشته.است.1

شرح لغات و توضیحات:
َر لَُکم.=.ُمسّخر.شما.نموده،.به.تسخیر.شما.درآورده؛ َسخَّ

اَْسَبَغ.=.از.ماده.َسبْْغ.یعني.توسعه.دادن،.سنگ.تمام.گذاشتن؛
ِنَعْم.=.جمع.نعمت.یعني.نعمت.ها.2

در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.همه.مردم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.نعمت.هایي.

را.که.به.مردم.اعطا.فرموده.بازگو.کرده.و.آن.ها.را.به.شناختن.نعمت.ها.و.به.دنبال.آن.
به.شناخت.ُمنْعِم.»نعمت.دهنده،.یعني.خداوند.متعال«.دعوت.نموده.و.مي.فرماید:

1.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه73.
2.المیزان،جلدسيودّوم،صفحه51.
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ماواِت َو ما ِفي ااْلَْرِض =.خداوند.متعال.به.همه. َر لَُکْم ما ِفي السَّ اَلَْم َتَرْوا اَنَّ اهللَ َسخَّ
انسان.ها.مي.فرماید.آیا.نمي.بینند:.

»آیا.نمي.بینید.و.فكر.نمي.کنید«.که.خداوند.متعال.آنچه.را.که.در.آسمان.ها.و.زمین.
است.ُمسّخر.شما.انسان.ها.نموده.و.به.تسخیر.شما.درآورده.است.

مقصود.از.اینكه.آنچه.در.آسمان.ها.و.زمین.است.ُمسّخر.انسان.ها.مي.باشد.این.است.

که.همه.آن.ها.وسایل.و.ابزاري.هستند.جهت.تأمین.منافع.انسان.ها.و.امكان.پذیر.بودن.
ادامه.حیات.بشر.

بعضي.از.این.چیزها.اختیارشان.به.طور.مستقیم.در.دست.انسان.ها.است.و.خداوند.

متعال.آن.ها.را.براي.انسان.ها.رام.و.مطیع.نموده.از.قبیل.موجودات.زنده.اي.که.اهلي.
هستند.و.مطیع.انسان.ها.مي.باشند،.

و.بعضي.دیگر.ظاهراً.مطیع.و.رام.انسان.ها.نیستند.و.به.تسخیر.انسان.ها.درنیامده.اند.

مانند. مي.کنند،. داده.حرکت. قرار. آن.ها. براي. متعال. که.خداوند. نظمي. طبق. بلكه.

حرکت.خورشید.و.زمین.و.ماه،.لیكن.نتیجه.کار.آن.ها.عاید.انسان.مي.شود،.مثل.

حرکت.وضعي.زمین.که.روز.و.شب.را.پدید.مي.آورد.و.یا.نور.خورشید.که.اگر.نبود.

ادامه.زندگي.موجودات.ممكن.نبود.و.موارد.فراواني.از.این.قبیل،.بنابراین.آنچه.که.

در.آسمان.ها.و.زمین.مي.باشد.و.خداوند.متعال.آن.ها.را.خلق.فرموده.تماماً.در.خدمت.

انسان.ها.و.تأمین.منافع.آن.ها.مي.باشد.تا.ادامه.حیات.متوقّف.نگردد،.حال.ممكن.است.

اختیار.آن.ها.مستقیماً.در.دست.انسان.ها.باشد.و.نیازهاي.آن.ها.را.برآورده.سازد،.و.یا.

اینكه.در.اختیار.مردم.نباشند.لیكن.خداوند.متعال.آن.ها.را.مامور.نموده.باشد.که.در.

خدمت.انسان.ها.باشند،.مانند.خورشید،.ماه،.زمین،.آب،.باد.و....،.و.در.واقع.خداوند.

متعال.اوضاع.جهان.را.به.نحوي.قرار.داده.که.گویا.همه.آن.ها.مسّخر.و.مطیع.انسان.ها.
مي.باشند.و.وظیفه.اي.ُجز.تأمین.منافع.انسان.ها.ندارند..

در.ادامه.آیه.شریفه.خداوند.متعال.مي.فرماید:
َو اَْسَبَغ َعَلْيُکْم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َو باِطَنًة =.خداوند.متعال.انواع.نعمت.هاي.خود.اعم.از.

نعمت.هاي.ظاهري.و.باطني.را.به.سوي.شما.انسان.ها.سرازیر.نموده.است،.
یعني.همه.گونه.نعمت.به.شما.انسان.ها.اعطا.فرموده.است.
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راجع.به.اینكه.مقصود.از.نعمت.هاي.ظاهري.و.باطني.چیست.مطالب.فراواني.توّسط.
مفّسرین.عنوان.شده.که.خالصه.و.چكیده.آن.را.مالحظه.مي.فرمائید.

.نعمت.هاي.آشكار«:. الف(.نعمت.هاي.ظاهري.»نعمت.هاي.محسوسـ.
تمام.نعمت.هایي.را.که.خداوند.متعال.به.انسان.ها.اعطا.فرموده.و.ما.به.وسیله.حواس.
پنجگانه.خویش.آن.ها.را.مي.بینیم.و.یا.وجود.آن.ها.را.درک.و.احساس.مي.کنیم.در.حوزه.

نعمت.هاي.ظاهري.قرار.مي.گیرند،.
پس،.محسوسات.»آنچه.که.به.وسیله.حواس.پنجگانه.درک.مي.شوند«.در.حوزه.

نعمت.هاي.ظاهري.هستند.که.خداوند.متعال.به.انسان.اعطا.فرموده.است.
دین.و.شریعت.نیز.در.این.حوزه.قرار.مي.گیرد.چرا.که.امور.دنیا.و.آخرت.انسان.ها.

را.تأمین.مي.نماید.و.آثار.آن.کاماًل.قابل.درک.است.
ب(.نعمت.های.باطنی.»نعمت.های.معقول،.نعمت.های.غایب.از.حس«:

مقصود.از.نعمت.هاي.باطني.نعمت.هایي.هستند.که.خداوند.متعال.به.انسان.ها.اعطا.

فرموده.لیكن.با.حواس.پنجگانه.قابل.درک.نیستند.بلكه.در.حوزه.عقل.و.اندیشه.
مي.باشند.مانند.عقل،.اراده،.شعور.و.....

مقامات.معنوي.که.از.طریق.انجام.اعمال.صالح.عاید.انسان.ها.مي.شود.در.حوزه.
نعمت.هاي.باطني.واقع.مي.شوند.

ممكن.است.در.این.تقسیم.بندي.بین.مفّسرین.اختالف.سلیقه.و.اختالف.نظر.مشاهده.

شود.که.آیا.این.نعمت.در.حوزه.نعمت.هاي.ظاهری.است.یا.در.حوزه.نعمت.هاي.

باطني،.و.مفّسرین.در.رابطه.با.یک.موضوع.خاص.نظر.متفاوتي.داشته.باشند.لیكن.در.

اصل.مطلب.تغییري.حاصل.نمي.شود.چرا.که.در.هر.حال.نعمت.خداوند.متعال.است.
که.خداوند.سبحان.آن.را.به.انسان.ها.اعطا.فرموده.است.

نكته.مهم.در.این.آیه.شریفه.این.است.که.ما.انسان.ها.باید.به.نعمت.هایي.که.خداوند.

متعال.اعطا.فرموده.نگاه.کرده.و.راجع.به.آن.ها.بیندیشیم.و.ُشكر.ُمنعم.»نعمت.دهنده«.را.
به.جاي.بیاوریم.

نكته.مهم.دیگر.این.آیه.شریفه.این.است.که.خداوند.متعال.در.جمالت.کوتاهي.

انسان.ها.را.متوّجه.همه.نعمت.هایي.مي.نماید.که.به.انسان.ها.اعطا.فرموده.است.زیرا.هر.
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نعمتي.را.که.در.نظر.بگیریم.یا.در.حوزه.نعمت.هاي.ظاهري.است.یا.در.حوزه.نعمت.هاي.

باطني،.لذا.وظیفه.انسان.هاي.شاکر.و.سپاسگزار.این.است.که.به.همة.نعمت.هاي.الهي.

توّجه.کرده.و.ُشكر.آن.ها.را.به.جاي.بیاورند،.و.شكر.نعمت.یعني.صرف.نعمت.در.راهي.
که.خداوند.متعال.امر.فرموده،.و.شكر.نعمت.یعني.اجتناب.از.محارم.

اینک.تأویل.آیه.شریفه.و.معني.باطني.آن.در.رابطه.با.نعمت.ظاهري.و.نعمت.باطني.
چیست.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.روشن.خواهد.شد.1

حدیث: 
1..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

َوَجلَّ َو  اَلنِّْعَمُة الّظاِهَرُة النَِّبىُّ َصّلى اهللُ َعَلْيِه َو آلِِه َو َسلَّم َو ما جاَء بِِه النَِّبىُّ ِمْن َمْعِرَفِة اهللِ َعزَّ
ِتنا، یعني: ا النِّْعَمُة الْباِطَنُة ِوالَيُتنا اَْهَل الَْبْيِت َو َعْقُد َمَودَّ َتْوحيِدِه، َو اَمَّ

منظور.از.نعمت.ظاهري.وجود.مقّدس.رسول.اهلل.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.مي.باشد.

و.آنچه.که.آن.حضرت.درباره.معرفت.و.شناخت.خداوند.متعال.و.توحید.و.معارف.
دین.آورده.اند.»بیان.فرموده.اند«،.

و.اّما.منظور.از.نعمت.باطني.والیت.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.و.پیمان.محبّت.به.ما.است..
این.حدیث.را.جابر.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

2..امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
اَلنِّْعَمُة الّظاِهَرُة ااْلِماُم الّظاِهِر َو النِّْعَمُة الْباِطَنُة ااْلِماُم الْغائِِب،.یعني:

1.المیزان،جلدسيودّوم،صفحه50ـ51.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه74ـ75.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه268.
2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه293و297،حدیث1و7.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه807،حدیث83»حدیث8739«.
مجمعالبیان،جلدنوزدهم،صفحه186.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه67.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه268.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه76.
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نعمت.ظاهري.»نعمت.آشكار«.امام.ظاهر.مي.باشد،.
و.نعمت.باطني.»نعمت.پنهان«.امام.غائب.است.

این.حدیث.را.محّمد.بن.مسلم.از.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
الف(.مقصود.از.امام.ظاهر.یعني.امام.معصومي.که.در.بین.مردم.زندگي.مي.کند.و.
مردم.توفیق.و.سعادت.این.را.دارند.که.آن.حضرت.را.مشاهده.کرده.و.ایشان.را.زیارت.

نمایند،.
و.مقصود.از.امام.غائب.امام.معصومي.است.که.در.بین.مردم.زندگي.مي.کند.لیكن.بنا.
به.مصالحي.که.خداوند.متعال.مي.داند.آن.امام.معصوم.از.نظر.و.از.چشم.مردم.غائب.
مي.باشد،.یعني.اینكه.همگان.سعادت.و.توفیق.این.را.ندارند.که.خدمت.آن.حضرت.

مشّرف.شده.و.آن.بزرگوار.را.زیارت.نمایند..
مقصود.از.امام.غائب.در.این.حدیث.شریف.وجود.مقّدس.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.

مي.باشد.که.از.نظرها.غایب.است.

ب(.هر.کجا.که.صحبت.از.وجوب.پذیرش.والیت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.مطرح.شده.

مقصود.امامت.آن.بزرگواران.مي.باشد.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.این.مقام.منصوب.
شده.اند.

وقتي.امامت.آن.بزرگواران.بر.همه.مردم.فرض.و.واجب.مي.باشد.به.طریق.اولي.
محبّت.و.موّدت.آن.ذوات.مقّدسه.نیز.الزم.و.واجب.است.

در.زیارت.جامعه.کبیره.مي.خوانیم.که:.
ُة الْواِجَبُة،.یعني.براي.شما.است.موّدت.و.محبّت.واجب،.یعني:. َو لَُکُم الَْمَودَّ

براي.ما.واجب.است.که.نسبت.به.شما.موّدت.و.محبّت.داشته.باشیم.

ج(.همانطور.که.مالحظه.فرمودید.در.یک.حدیث.پیامبر.اکرم.به.عنوان.نعمت.ظاهري.

1.تفسیرنورالّثقلینجلدپنجم،صفحه807،حدیث82»حدیث8738«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه268.
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معّرفي.شده.و.والیت.و.محبّت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.به.عنوان.نعمت.باطني،.
و.در.حدیث.دیگر.امام.ظاهر.نعمت.ظاهري.عنوان.شده.و.امام.غائب.نعمت.باطني،.

لذا.معني.و.خالصه.این.دو.حدیث.شریف.این.مي.شود.که:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.یعني.
وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.هم.نعمت.ظاهري.خداوند.متعال.هستند.

و.هم.نعمت.باطني.خداوند.سبحان.که.به.مخلوقات.اعطا.شده.اند.
به.عبارت.دیگر،.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.عالي.ترین.و.عظیم.ترین.
نعمت.ظاهري.و.باطني.خداوند.متعال.مي.باشند.که.خداوند.سبحان.به.جهان.هستي.
اعطا.فرموده.است.و.بقیّه.نعمت.هایي.که.به.بشر.اعطاء.شده.در.مقام.و.رتبه.بعد.قرار.

گرفته.اند.و.اصاًل.قابل.قیاس.با.این.نعمت.نمي.باشند.
قابل.ذکر.است.نعماتي.که.خداوند.متعال.به.انسان.ها.اعطا.فرموده.به.حّدي.زیاد.است.
که.مردم.حتّي.نمي.توانند.آن.ها.را.شمارش.نمایند.تا.چه.رسد.به.اینكه.بتوانند.ُشكر.این.
نعمات.فراوان.و.کثیر.را.به.جاي.بیاورند..بي.شمار.بودن.نعمات.الهي.در.آیه.18.سوره.

نحل.آمده.که.خداوند.متعال.مي.فرماید:
وا ِنْعَمَة اهلِل ال ُتْحصُوها،.یعني:. َو اِْن َتُعدُّ

نعمت.هایي.که.خداوند.متعال.به.شما.اعطا.فرموده.به.قدري.زیاد.است.که.اگر.
بخواهید.آن.ها.را.بشمارید.قادر.به.شمارش.و.احصاء.آن.ها.نخواهید.بود.

3..محّمد.بن.زیاد.اَْزدي.مي.گوید:
از.موال.و.سرورم.موسي.بن.جعفر.علیهما.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َو اَْسَبَغ َعَلْيُکْم 

.آیه.20.لقمان«.سؤال.کردم.که.مقصود.این.آیه.شریفه.چیست. ِنعَمُه ظاِهَرًة َو باِطَنًةـ 
وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

اَلِنّْعَمُة الّظاِهَرُة ااْلِماُم الّظاِهُر،
َو الْباِطَنُة ااْلِماُم الْغائُِب،.یعني:

مقصود.از.نعمت.ظاهر.و.آشكار.امام.ظاهر.است،
و.مقصود.از.نعمت.باطن.و.پنهان.امام.غائب.مي.باشد.
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محّمد.بن.زیاد.اَْزدي.مي.گوید:
خدمت.امام.کاظم.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

آیا.در.میان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.امامي.هست.که.غایب.شود.
امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمود:

آري،.شخص.او.»جسم.او«.از.دیدگان.مردم.غایب.مي.شود.لیكن.یاد.او.از.قلوب.
مؤمنین.غایب.نمي.شود.

وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
امامي.که.از.دیدگان.مردم.غایب.مي.شود.دوازدهمین.امام.است.»دوازدهمین.ما.ائّمه.

مي.باشد«.که.خداوند.متعال:
هر.امر.سختي.را.براي.او.آسان.مي.فرماید،
گنج.هاي.زمین.را.براي.او.آشكار.مي.کند،

هر.بعیدي.را.براي.وي.قریب.مي.سازد.»هر.دوري.را.براي.وي.نزدیک.مي.کند«،
توّسط.وي.همه.جبّاران.و.ستمگران.را.نابود.مي.کند،.

توسط.وي.هر.شیطان.متمّرد.و.سرکش.را.به.هالکت.مي.رسانَد،
او.کسي.است.که.والدتش.بر.مردم.پوشیده.و.پنهان.است.و.خداوند.متعال.به.وسیله.

آن.حضرت:
َيْماَلَُ ااْلَْرَض ِقْسطًا َو َعْداًل َكما ُمِلَئْت َجْوراً َو ُظْلمًا، یعني:

خداوند.متعال.به.وسیله.آن.حضرت.زمین.را.پر.از.عدل.و.داد.مي.کند.پس.از.اینكه.
پر.از.ظلم.و.جور.شده.باشد.1

توضیح:
لُوا ِنْعَمَت اهلل...«،. ذیل.آیه.28.و.29.سوره.ابراهیم.»اَلَْم َتَر اِلَي الَّذيَن بَدَّ

آیه.83.سوره.نحل.»َيْعِرُفوَن ِنْعَمَت اهلل ُثمَّ ُيْنِکرُونَها«،.

1.کمالالّدینوتمامالّنعمهشیخصدوق،جلددّوم،باب34،صفحه57و58،حدیث6.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه66.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه293،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه807،حدیث81»حدیث8737«.
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معصومین. ائّمه. از. احادیثي. النَّعيِم«. َعِن  َيْوَمئٍذ  لَُتْسَئُلنَّ  »ُثَم  تكاثر. سوره. .8 آیه. و.

علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.آن.ذوات.مقّدسه.اعظم.نعمات.الهي.هستند.و.بزرگ.ترین.

و.عظیم..ترین.نعمتي.هستند.که.خداوند.متعال.به.بشریّت.اعطا.فرموده.است.و.روز.

این.نعمت.عظیم.یعني.نعمت.والیت.وجود.مقّدس. از.همه.مردم.درباره. قیامت.

چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.سؤال.خواهد.فرمود.که.آیا.شكر.نعمت.به.جاي.آوردند.
یا.کفران.نعمت.نمودند.



191 سوره لقمان

آیه 22 سوره لقمان:
»َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُه اِلَى اهللِ َوُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَک بِالُْعْرَوِة الُْوْثَقى َواِلَى اهللِ َعاِقَبُة ااْلُُموِر«

ترجمه: 
هر.کس.روي.خود.را.»روي.دل.و.توّجه.دروني«.متوّجه.خداوند.متعال.نماید،.یعني.
توّجه.کامل.و.بي.شائبه.و.خالصانه.به.خدا.داشته.باشد.و.محسن.و.نیكوکار.نیز.باشد.
به.دستگیره.و.دستاویز.محكمي.چنگ.زده.است،.و.عاقبت.همه.کارها.به.سوي.خدا.

است.1

شرح لغات و توضیحات:
تسلیم وجه برای خدا.=.توجه.کامل.به.خدا.داشتن.ـ.با.همه.وجود.رو.به.خدا.

نمودن.
َوجه=.صورت..اگر.اینجا.صحبت.از.تسلیم.وجه.یعنی.توجه.صورت.آمده.به.خاطر.
این.است.که.اگر.انسان.بخواهد.به.جایی.توجه.کند.صورت.خود.را.متوجه.آنجا.

می.نماید.و.صورت.در.واقع.َسمبل.و.نماد.می.باشد،.پس:
تسلیم.وجه.برای.خدا.یعنی.اینكه.انسان.با.همه.وجودش.رو.به.خدا.کند.و.خدا.
را.پرستش.کرده.و.از.غیر.خدا.اعراض.نموده.و.رویگردان.شود.»خالصانه.فقط.و.
فقط.خدا.را.پرستش.کند.و.به.درگاه.الهی.سر.تسلیم.فرود.آورد.و.او.را.اطاعت.

کند«.
ُمحِسن.=.اسم.فاعل.احسان.می.باشد.یعنی.نیكوکار،.یعنی.به.جای.آورنده.عمل.صالح.

با.داشتن.اعتقاد.به.خدا.
تمّسک.=.اعتصام.=.چنگ.زدن.=.توسل.نمودن.و.دست.به.دامان.شدن.

.دست.آویزی.که.پاره.شدن.نداشته.باشد.2 ُعروة الُوثقی.=.دستگیره.محكمـ.

1.المیزان،جلدسيودوم،صفحه48و53.
2.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه78.
المیزان،جلدسیودوم،صفحه53.
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خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.و.آیه.بعد.»آیه.23«.به.بیان.احواالت.دو.گروه.

مؤمن.و.کافر.پرداخته.و.آن.ها.را.با.یكدیگر.مقایسه.مي.فرماید.که.چگونه.مؤمنین.
رستگار.مي.شوند.و.کّفار.گرفتار.عقوبت.الهي.

خداوند.متعال.در.رابطه.با.گروه.مؤمنین.مي.فرماید:
با.همه.وجودش.رو.به.خدا.کند.و.تمام. اِلَي اهلِل.=.کسي.که. َوْجَهُه  ُيْسِلْم  َمْن  َو 
توّجهش.معطوف.به.خداوند.متعال.باشد.و.خالصانه.خداوند.متعال.را.پرستش.کند.
و.از.غیرخدا.اعراض.نماید.»سِر.تسلیم.به.خداوند.متعال.فرود.آَوَرد.و.قلب.و.جانش.

را.تسلیم.خدا.کند،.یعني.فقط.خدا.را.پرستش.کند.آن.هم.پرستش.خالصانه«.
انجام. صالح. اعمال. یعني. باشد،. نیكوکار. و. محسن. درحالي.که. .= ُمْحِسٌن  ُهَو  َو 
دهد،.یعني.تمام.اوامر.و.نواهي.خداوند.متعال.را.اجرا.کند.»انجام.واجبات.و.ترک.

محّرمات«.
مالحظه.می.فرمائید.که:

قسمت.اّول.آیه.شریفه.به.ایمان.اشاره.مي.کند.»َو َمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه اِلَي اهلِل«،.
و.قسمت.دّوم.آیه.شریه.به.عمل.صالح.اشاره.مي.فرماید.»َو ُهَو ُمْحِسٌن«.

نتیجه.و.اثر.ایمان.و.عمل.صالح.در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.است،.
یعني.اگر.کساني.تمام.توّجه.خودشان.را.معطوف.به.خدا.نمایند.و.فقط.خداوند.
متعال.را.خالصانه.عبادت.کنند.و.سپس.عمل.صالح.نیز.انجام.دهند.»محسن.باشند«.

در.این.صورت.: 
َفَقِد اْسَتْمَسَک بِالُْعْرَوِة الُْوْثقي.=.به.دستگیره.و.دستاویز.محكمي.چنگ.زده.اند..

این.قسمت.از.آیه.شریفه.کنایه.از.این.است.که.چنین.شخصي.اهل.نجات.و.
رستگاري.است.

چنگ.زدن.به.دستگیره.محكم.تشبیه.لطیفي.از.این.حقیقت.است.که:.
انسان.در.دنیا.براي.جلوگیري.از.سقوط.به.قعر.دّره.ضاللت.و.گمراهي.و.ماّدیگري.
و.ارتقاء.به.بلندترین.قّله.هاي.معرفت.و.معنویّت.نیاز.به.یک.وسیله.محكم.و.مطمئن.

دارد.و.این.وسیله.محكم.و.مطمئن.چیزی.نیست.جز.ایمان.و.عمل.صالح.
َو اِلَي اهلِل ُتْرَجُع ااْلُمُوِر.=.عاقبت.همه.کارها.و.بازگشت.تمام.امور.به.سوي.خداوند.
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متعال.است.و.پاداش.همه.کارها.نزد.او.مي.باشد.1

توضیح:
تفسیر.آیه.شریفه.این.شد.که.هر.کس.ایمان.داشته.باشد.و.عمل.صالح.انجام.دهد.به.

دستگیره.محكمي.چنگ.زده.که.باعث.نجات.و.رستگاري.او.مي.باشد،.
یعني.ایمان.و.عمل.صالح.دستگیره.و.دستاویز.محكمي.هستند.»یعني.ُعْرَوُة الُْوْثقي«.

که.هر.کس.به.آن.دستگیره.چنگ.بزند.و.او.را.محكم.بگیرد.نجات.مي.یابد.
اینكه.تأویل.آیه.شریفه.چیست.و.معني.باطني.آیه.شریفه.در.رابطه.با ُعْرَوُة الُْوْثقي 
چیست.که.هر.کس.به.آن.چنگ.بزند.و.آن.را.محكم.بگیرد.اهل.نجات.و.رستگاري.
است،.و.هر.کس.آن.را.رها.کند.و.از.آن.اعراض.نماید.اهل.عذاب.مي.باشد.در.بخش.

حدیث.اشاره.خواهد.شد.

حدیث: 
امام.رضا.علیه.الّسالم.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.

مي.فرماید.که.آن.حضرت.فرمودند:
َک بِالُْعْرَوِة الُْوْثَقى  َسَيُکوُن بَْعِدي ِفْتَنٌة ُمْظِلَمٌة، الّناِجي  ِمْنها َمْن َتَمسَّ

َفِقيَل َيا رسول اهلل: َو َما الُْعْرَوُة الُْوْثَقى
َقاَل رسول اهلل: َوالَيُة َسيِِّد الَْوِصيِّيَن

ِقيَل َيا رسول اهلل: َو َمْن َسيُِّد الَْوِصيِّيَن
َقاَل رسول اهلل: اَِميُرالُْمْؤِمِنيَن

ِقيَل يا رسول اهلل: َو َمْن اَِميُرالُْمْؤِمِنيَن
َقاَل رسول اهلل: َمْولَى الُْمْسِلِميَن َو اَِِماُمُهْم بَْعَدي

ِقيَل يا رسول اهلل: َو َمْن َمْولَى الُْمْسِلِميَن َو اِماُمُهْم بَْعَدَك

1.مجمعالبیان،جلدنوزدهم،صفحه189.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه53.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه78.
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الم، یعنی: قاَل رسول اهلل َصّلى اهللُ عليه و آلِِهِِ و َسلَّم: اَخي َعِليُّ ْبُن اَبِيطالٍِبِ َعَلْيه السَّ
پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

بعد.از.رحلت.من.فتنه.اي.تاریک.و.ظلماني.و.گمراه.کننده.خواهد.آمد.»خواهد.بود«.
و.تنها.افرادي.از.آن.فتنه.رهایي.مي.یابند.که.به.ُعْرَوُة الُْوْثقي.چنگ.بزنند.

خدمت.رسول.خدا.عرض.شد:.
یا.رسول.اهلل،.ُعْرَوُة الُْوْثقي.چیست.

پیامبر.اکرم.فرمودند:.ُعْرَوُة الُْوْثقي.والیت.و.امامت.سیّد.اوصیاء.است.
محضر.رسول.اهلل.عرض.شد:.یا.رسول.اهلل،.سیّد.اوصیاء.کیست.

پیامبر.اکرم.فرمودند:.سیّد.اوصیاء.امیرالمؤمنین.است.
خدمت.پیامبر.اکرم.عرض.شد:.امیرالمؤمنین.چه.کسي.است.

پیامبر.اکرم.فرمودند:.
سرور.و.موالي.مسلمانان.و.امام.و.رهبر.آنان.بعد.از.من.

خدمت.پیامبر.اکرم.عرض.شد:.
سرور.و.موالي.مسلمانان.و.امام.و.رهبر.مسلمین.بعد.از.شما.چه.کسی.است..

پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
سرور.و.موالي.مسلمین.و.امام.آن.ها.بعد.از.من.برادرم.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

مي.باشد.
این.حدیث.را.تفسیر.برهان.از.منابع.اهل.سنّت.نقل.نموده.است.1

2..وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
الم، ائّمه معصومين عليهم الّسالم از اوالد امام حسين  ُة ِمْن ُولِْد الُْحَسْيِن َعَلْيهِ السَّ ااَْلَئِمَّ

عليه الّسالم هستند،
َمْن اَطاَعُهْم َفَقْد اَطاَع اهلَل، هر كس آن ها را اطاعت كند خداوند متعال را اطاعت كرده 

است.،

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه299،حدیث6.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه79ـ80.
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َمْن َعصاُهْم َفَقْد َعَصي اهللَ، هر كس از دستورات آن ها سرپيچي كند از دستورات خداوند 
متعال سرپيچي كرده است،

ُهُم الُْعْرَوُة الُْوْثقي،.آن.ها.عروة.الوثقي.هستند،
ُهُم الَْوسيلُة اِلَي اهلِل،.آن.ها.وسیله.تقّرب.به.درگاه.الهي.هستند.1

3..امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
مقصود.از ُعْرَوة الُْوْثقي.موّدت.و.محبّت.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.

و.سّلم.مي.باشد.
این.حدیث.را.حصین.بن.مخارق.از.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

4..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
ک بِالُْعْرَوِة الُْوْثقي، َمْن اََحبَّ اَْن َيَتمسَّ

ْک بُِحِبّ َعِليٍّ َو اَْهِل بَْيتي، یعني: َفْلَيَتَمسَّ
به. دارد. نماید.»هر.کس.دوست. تمّسک. الوثقي. به.عروة. دارد. هر.کس.دوست.

دستگیره.و.دستاویز.محكمي.چنگ.بزند«،
پس.باید.به.والیت.و.محبّت.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.اهل.بیت.من.تمّسک.

نماید.و.چنگ.بزند.3

5..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
َک بِالُْعْرَوِة الُْوْثقي الَّتى اَل اْنِفصاَم لَها، َمْن اََحبَّ اَْن َيَتمسَّ

ْک بِِوالَيِة اَخى َو َوِصّيى َعِلّى بن اَبيطالب، َفْلَيَتَمسَّ
َفِانَُّه الَيْهِلُک َمْن اََحبَُّه َو َتَواّلُه َوالَيْنجو َمْن اَْبَغَضُه َو عاداُه، یعني:

هر.کس.دوست.دارد.به.دستگیره.و.دستاویز.محكم.و.غیرقابل.گسست.چنگ.بزند،

1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلددّوم،باب31،صفحه94،حدیث217.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه298،حدیث5.
2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه298،حدیث2.

3.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلددّوم،باب31،»اخبارمجموعه«صفحه94،حدیث216.
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پس.باید.به.والیت.برادر.و.وصّي.من.»جانشین.من«.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
چنگ.بزند.و.تمّسک.نماید،.زیرا:

هر.کس.والیت.و.امامت.آن.حضرت.را.بپذیرد.و.او.را.دوست.بدارد.هرگز.هالک.
نمي.شود،.

و.هر.کس.آن.حضرت.را.دشمن.بدارد.هرگز.نجات.پیدا.نمي.کند.
.این.حدیث.را.عبداهلل.بن.عبّاس.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.1

6 ..شیخ.طوسی.در.مصباح.المتهّجد.نقل.مي.کند:
یكي.از.اصحاب.امام.عسكري.علیه.الّسالم.به.نام.ابو.محّمد.عبداهلل.بن.محّمد.عابد.
بدالیه.از.آن.حضرت.تقاضا.نمود.تا.کیفیّت.صلوات.فرستادن.به.پیامبر.اکرم.صّلي.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اوصیاء.آن.حضرت.را.بیان.فرماید،.و.متعاقب.آن.وجود.
مقّدس.امام.عسكري.علیه.الّسالم.کیفیّت.و.نحوه.صلوات.فرستادن.به.چهارده.معصوم.
علیهم.الّسالم.را.بیان.فرمود.که.در.قسمت.مربوط.به.صلوات.به.امام.حسن.مجتبي.و.
امام.حسین.سالم.اهلل.علیهما.در.بخشي.از.این.صلوات.به.محضر.مقّدس.امام.حسین.

علیه.الّسالم.عرض.مي.کنیم:
ُة َعلى  َة ِمْن ُولِْدَك َكِلَمُة التَّْقوی َو باُب الُْهدی َو الُْعْرَوُة الُْوْثقى َو الُْحجَّ اَْشَهُد اَنََّک َو ااْلَئِمَّ

نيا، یعني: اَْهِل الدُّ
یا.ابا.عبداهلل.الحسین:

شهادت.و.گواهي.مي.دهم.که:
تو.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.از.نسل.تو.»از.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.تا.امام.زمان.
علیه.الّسالم«.کلمه.تقوا.»حقیقت.تقوا.و.پرهیزکاري«.و.باب.هدایت.و.عروةالوثقي.

»دستگیره.و.دستاویز.محكم«.و.حّجت.خداوند.متعال.بر.تمام.مردم.دنیا.هستید.
این.حدیث.شریف.و.نوراني.تحت.عنوان.صلوات.بر.حجج.طاهره.»صلوات.بر.

وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.در.مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.است.

1.معانياالخبارصدوق،جلددّوم،باب416،صفحه363،حدیث1.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه298،حدیث4.
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توضیح:
الف(.مالحظه.فرمودید.که.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.ُعْرَوُة الُْوْثقي.هستند.و.مردم.
موّظف.هستند.که.به.این.ذوات.مقّدسه.تمّسک.نمایند.تا.مشمول.رحمت.واسعه.حق.

تعالي.شده.و.وارد.بهشت.شوند.
اُغوِت  ْشُد ِمَن الَْغيِّ َفَمْن َيْکُفْر بِالطَّ يِن َقد تََّبيََّن الرُّ ذیل.آیه.256.سوره.بقره.»اَل اِْكَراَه ِفي الدِّ
َوُيْؤِمن بِاهلِل َفَقِد اْسَتْمَسَک بِالُْعْرَوِة الُْوْثَقَى اَل انِفَصاَم لََها َواهللُ َسِميٌع َعِليٌم«.احادیثي.از.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.آن.ذوات.مقّدسه.ُعْرَوُة الُْوْثقي.هستند.و.فقط.

کساني.که.به.این.بزرگواران.تمّسک.نمایند.و.چنگ.بزنند.اهل.نجات.هستند،.
و.در.غیر.این.صورت.اهل.جهنّم.خواهند.بود.

قُوا«.احادیثي. ب(.ذیل.آیه.103.سوره.آل.عمران.»َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهلِل َجميعًا َو ال َتَفرَّ

از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.آن.ذوات.مقدس.َحْبُل اهلل.هستند.و.مردم.

موّظف.مي.باشند.تا.به.آن.بزرگواران.اعتصام.و.تمّسک.نمایند.تا.مشمول.رحمت.حق.
تعالي.واقع.شده.و.وارد.بهشت.شوند.

قابل.ذکر.است.که.کلمه.تمّسک.که.در.آیه.22.سوره.لقمان.و.آیه.256.سوره.بقره.آمده،.
و.کلمه.اعتصام.که.در.آیه.103.سوره.آل.عمران.آمده.داراي.یک.معني.مي.باشند،.یعني:

تمسک.و.اعتصام.به.معني.چنگ.زدن.و.متوّسل.شدن.مي.باشد،.
و.طبق.این.آیات.شریفه.که.مالحظه.فرمودید.و.طبق.احادیث.ذیل.این.آیات.
شریفه.مردم.موّظف.هستند.تا.به.عروة الوثقی.و.به.حبل اهلل.یعنی.به.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.تمّسک.و.اعتصام.نمایند.تا.فائز.و.رستگار.شوند.یعني.وارد.بهشت.

شوند،.
در.غیر.این.صورت.اهل.آتش.خواهند.بود.و.جایگاه.آن.ها.جهنّم.است.
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آیه 27 سوره لقمان:
ُه ِمن بَْعِدِه َسْبَعُة اَْبُحٍر ما نَِفَدْت َكِلَماُت  »َولَْو اَنَّ ما ِفي ااْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة اَْقاَلٌم َوالَْبْحُر َيُمدُّ

اهلِل اِنَّ اهللَ َعِزيٌز َحِکيٌم«.

ترجمه: 
اگر.همه.درختان.روي.زمین.قلم.شوند.و.دریا.مرّکب.گردد.»جوهري.که.با.آن.
مي.نویسند«.و.هفت.دریا.به.آن.دریا.افزوده.شود،.این.قلم.ها.و.این.مرّکب.ها.تمام.
مي.شوند.اّما.کلمات.خدا.پایان.نمي.گیرد.»تمام.نمي.شود«،.به.درستي.که.خدا.عزیز.و.

حكیم.است.1

شرح لغات و توضیحات:
اقالم.=.جمع.قلم؛

بَْحْر.آمده.الف.و.الم.جنس.مي.باشد،.یعني.همه. با. بَْحْر.=.دریا،.الف.و.الم.که.
اقیانوس.ها.و.دریاهاي.روي.زمین.»جمع.بَْحر.مي.شود.بِحار،.اَبُْحر،.یعني.دریاها«.

ُه.=.از.ماّده.مداد.یعني.مرّکب.»جوهر.مخصوص.نوشتن«. یَُمدُّ
در.قرون.گذشته.براي.نوشتن.ماّده.رنگیني.به.نام.مرّکب.را.داخل.دوات.ریخته.و.از.
چوب.گیاهان.مختلف.قلم.درست.مي.کردند.و.سپس.قلم.را.داخل.دوات.نموده.و.روي.

کاغذ.یا.پوست.حیوانات.مي.نوشتند.
ّسْبْع.=.هفت.»عدد.هفت«،.در.زبان.عرب.و.در.لغت.عرب.کلمه.َسبْْع.تكثیر.و.کثرت.

را.مي.رسانَد،.لذا.در.این.آیه.شریفه:
َسْبَعُة اَْبُحرٍ.=.یعني.دریاهاي.بي.شمار،.دریاهاي.فراوان؛

نََفَد، َيْنُفُد.=.تمام.شدن،.از.بین.رفتن؛
َكِلمات.=.جمع.َکلَِمه.

َكِلَمه.=.لفظي.است.که.داللت.بر.معنایي.داشته.باشد،.و.به.همین.جهت.لفظ.بي.معنا.

را.کلمه.نمي.گویند،.بعدها.کلمه.معناي.گسترده.اي.پیدا.کرد.و.به.هر.چیزي.که.مبیّن.و.

1.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه83.
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بیانگر.مطلبي.مي.باشد.کلمه.گفته.شد،.لذا:
از.آن.جا.که.همه.مخلوقات.الهي.»آنچه.را.که.خداوند.متعال.خلق.فرموده.اعم.از.
جمادات،.نباتات.و.حیوانات.و.سایر.چیزها.از.قبیل.آب.ها،.گازها.و...«.نشانه.هایي.از.
ذات.پاک.خدا.و.قدرت.و.علم.خداوند.متعال.مي.باشند.به.آن.ها.َكِلَمُة اهلل گفته.مي.شود،.
پس:.به.هر.موجود.و.هر.مخلوقي.َكِلَمُة اهلل.اطالق.مي.شود،.مخصوصاً.در.رابطه.با.
موجودات.و.مخلوقات.شریف.تر.مانند.انسان.ها.و.از.بین.انسان.ها.انبیاء.عظام.الهي،.مثاًل.

در.آیه.45.سوره.آل.عمران.و.آیه.171.سوره.نساء.آمده.که:
ُرِك بَِکِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمسيُح عيسَي ْبُن َمْرَيَم،.یعني: يا َمْرَيُم اِنَّ اهلل ُيَبِشّ

.مخلوقي«. مالئكه.به.حضرت.مریم.گفتند:.خداوند.متعال.تو.را.به.کلمه.اي.»موجوديـ.
از.طرف.خودش.بشارت.مي.دهد،.یعني.عیسي.بن.مریم.

اِنََّما الَْمسيُح عيَسي ْبُن َمْرَيَم رسول اهلل َو َكِلَمُتُه،.یعني:
به.درستي.که.حضرت.مسیح.عیسي.بن.مریم،.رسول.خدا.است.و.کلمه.خدا.

»مخلوق.خدا«.
همانطور.که.عرض.شد.مخلوقات.و.موجودات.نشانه.هایي.هستند.از.ذات.پاک.
خداوند.متعال.»نشانه.هایي.از.وجود.خدا«.و.نشانه.هایي.از.علم.و.قدرت.خداوند.متعال،.

لذا.َكِلماُت اهلل.به.معني.علم.و.قدرت.خداوند.متعال.نیز.آمده.است،.پس:
َكِلماُت اهلل =.1(.مخلوقات.خداوند.متعال؛.2(.علم.و.قدرت.خداوند.متعال.1

شأن نزول آیه شریفه:
گفته.شده.که.گروهي.یهودی.از.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.راجع.به.روح.

سؤال.کردند.که.روح.چیست.و.کجاست.و.سؤاالتي.از.این.قبیل.
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.فرمود:

وُح ِمْن اَْمِر َربّي َو ما اُوتيُتْم ِمَن الِْعْلِم ااِّل َقلياًل.»آیه.85.سوره.اسراء«،.یعني:. ُقِل الرُّ
اي.پیامبر،.به.آن.ها.بگو:.

1.المیزان،جلدسيودّوم،صفحه56ـ57.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه87تا89.
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روح.از.امر.و.فرمان.پروردگار.من.است،.و.بهره.شما.از.علم.اندکي.بیش.نیست.
»مقدار.ناچیزي.از.علم.به.شما.داده.ایم«.
یهودیان.از.پیامبر.اکرم.سؤال.کردند:

آیا.این.موضوع.»بهره.ناچیزي.از.علم.داشتن«.فقط.درباره.ما.است.
پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

نه،.همه.مردم.را.شامل.مي.شود.
یهودیان.به.پیامبر.اکرم.عرض.کردند:

اي.محّمد.»صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«.تو.در.مورد.خودت.گمان.مي.کني.که.بهره.

کمي.از.علم.داري.درحالي.که.خداوند.متعال.به.تو.قرآن.را.داده.است.و.در.قرآن.تو.نیز.

آمده.که.خداوند.متعال.به.ما.تورات.را.داده.است،.این.قضایا.چگونه.توجیه.پذیر.است..
این.جا.بود.که.این.آیه.شریفه.»آیه.27.سوره.لقمان«.نازل.شد.

مضمون.آیه.شریفه.این.است.که:
علم.بشر.هر.قدر.گسترش.پیدا.کند.و.هر.چقدر.پیشرفت.نماید.در.مقابل.علم.
خداوند.متعال.هیچ.است.و.به.اندازه.یک.ذّره.هم.به.حساب.نمي.آید،.چرا.که.علم.
خداوند.متعال.و.قدرت.خداوند.متعال.بي.نهایت.است،.لذا.علم.محدود.انسان.ها.در.

مقابل.علم.و.قدرت.بي.نهایت.خداوند.متعال.هیچ.است.1

توضیح:
پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.یعني.وجود.مقّدس.
چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.َمظهر.اتّم.و.اکمل.اسماء.و.صفات.خداوند.متعال.مي.باشند،.
لذا.علم.و.قدرت.بشر.به.هر.درجه.اي.از.پیشرفت.نیز.که.برسد.در.مقابل.علم.و.قدرت.

این.ذوات.مقّدسه.نیز.مثل.قطره.اي.است.در.مقابل.دریا.و.بلكه.به.مراتب.کمتر.از.آن.
براي.خداوند.متعال.هزار.اسم.عنوان.شده.»هزار.اسم.به.ما.رسیده.وگرنه.اسماء.و.
صفات.خداوند.محدود.نیست.که.منحصر.به.هزار.شود«.که.هر.اسمي.داللت.بر.معنایي.

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه272.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه86ـ87.
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مي.کند.و.هر.اسم.خداوند.متعال.صفتي.از.صفات.حق.تعالي.را.بیان.مي.کند،.
یعني.اگر.اسم.خداوند.متعال.سمیع.مي.باشد.یعني.سمیع.بودن.صفت.خداوند.متعال.

است.یعني.همه.چیز.را.مي.شنود،.
و.اگر.اسم.خداوند.متعال.بصیر.است.یعني.بصیر.بودن.صفت.خداوند.متعال.است.
یعني.همه.چیز.را.مي.بیند،.و.به.همین.ترتیب.سایر.اسماء.و.صفات.خداوند.متعال،.لذا.
خداوند.متعال.همه.این.هزار.اسم.یعني.هزار.صفت.را.به.طور.مطلق.دارا.مي.باشد،.
یعني.خداوند.متعال.عزیز.مطلق.است.»یعني.همه.قدرت.ها.مربوط.به.خدا.است.و.
غیرخدا.اصاًل.قدرتي.ندارد«،.غنّي.مطلق.است،.علیم.مطلق.است،.بصیر.مطلق.است،.

خبیر.مطلق.است.و.همچنین.سایر.صفات.خداوند.متعال.
خداوند.متعال.از.صفات.خویش.به.انسان.ها.نیز.اعطا.فرموده.است،.یعني:.

مقداري.از.علم.بي.نهایت.خویش.را.به.انسان.ها.اعطا.فرموده.و.به.همین.ترتیب.هر.
کدام.از.صفاتش.را.به.هر.مقدار.که.اراده.فرموده.به.انسان.ها.اعطا.نموده.است،.

لذا.خداوند.متعال.عالِم.است.انسان.نیز.عالِم.است،.خداوند.متعال.قادر.است.انسان.

نیز.قادر.است،.خداوند.متعال.سمیع.و.بصیر.است.انسان.نیز.سمیع.و.بصیر.است،.و.این.
است.مقصود.از.مظهریّت.انسان.براي.اسماء.و.صفات.خدا،

و.اینكه.گفته.مي.شود.انسان.َمظهر.اسماء.و.صفات.خدا.است.یعني.همین.که.عرض.
شد.

چون.انسان.مظهریّت.دارد.»َمظهر.اسماءِ.و.صفات.خدا.است«.اگر.قدر.این.نعمت.

را.بداند.و.به.وظایف.بندگي.و.عبودیّت.خویش.عمل.نماید.اشرف.به.همه.مخلوقات.

است،.و.اگر.به.وظایف.بندگي.و.عبودیّت.خویش.عمل.نكند.پَست.ترین.مخلوقات.
مي.باشد.

قابل.ذکر.است.که.مظهریّت.انسان.ها.براي.صفات.حق.متفاوت.است،.یعني.بعضي.

از.انسان.ها.مظهریّت.جامع.و.کاملي.از.صفات.خداوند.متعال.را.دارند.و.بعضي.دیگر.
مظهریّت.در.نازل.ترین.درجه،.

و.به.عبارت.دیگر.انسان.ها.در.کیفیّت.و.کّمیّت.مظهریّت.صفات.خداوند.متعال.

تفاوت.دارند،.یعني.علما.َمظهر.علم.خدا.هستند،.انبیاء.اولوالعزم.َمظهر.علم.خدا.هستند،.
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وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.نیز.َمظهر.علم.خدا.مي.باشند،.لیكن.مظهریّت.

علم.خداوند.متعال.در.این.سه.گروه.که.عرض.شد.به.هیچ.وجه.یكسان.نیست،.چرا.که.

چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.َمظهر.اتّم.و.اکمل.صفات.خداوند.متعال.مي.باشند.و.پس.
از.این.ذوات.مقّدسه.نوبت.به.انبیاء.اولوالعزم.و.اوصیاء.آن.ها.مي.رسد.بنابراین:.

پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.بزرگوار.»یعني.وجود.مقّدس.

چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.مظهریّت.اتّم.و.اکمل.نسبت.به.اسماء.و.صفات.خداوند.
متعال.دارند،.یعني:.

خداوند.متعال.از.علم.و.قدرت.و.اراده.و.رحم.و.سخاوت.و.بصیرت.و.سایر.صفات.

خودشان.را.در.عالي.ترین.کیفیّت.به.این.بزرگواران.اعطا.فرموده.و.این.اعطا.در.اعال.
درجه.است،.و.پس.از.این.بزرگواران.انبیاءِ.اولوالعزم.الهي.قرار.گرفته.اند.1

خداوند.متعال.براي.ترسیم.علم.نامتناهي.خویش،.همچنین.قدرت.نامتناهي.خویش.
مي.فرماید:

ُه.=.اگر.همه.درختان.روی.زمین.قلم. َو لَْو اَنَّ ما ِفي ااْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة اَْقالٌم َو الَْبْحُر َيُمدُّ
شوند.و.همه.دریاها.مرّکب.گردند.

ِمن بَْعِدِه َسْبَعُة اَْبُحٍر.=.و.هفت.دریا.نیز.به.این.دریاها.اضافه.شود.و.بخواهند.علم.و.

قدرت.خداوند.متعال.را.بنویسند.همه.این.مرّکب.ها.تمام.مي.شوند.و.قلم.ها.فرسوده.
شده.و.از.بین.مي.روند،.اّما:

ما نَِفَدْت َكِلماُت اهلِل.=.اّما.کلمات.خداوند.متعال.پایان.نمي.پذیرند.و.تمام.نمي.شوند،.
یعني:

اگر.همه.درختان.روي.کره.زمین.به.قلم.تبدیل.شوند.»هر.درخت.به.هزاران.قلم.

تبدیل.خواهد.شد«.و.اگر.همه.دریاها.مرّکب.و.جوهر.شوند.و.هفت.دریا.نیز.به.این.

دریاها.اضافه.شود.»عرض.شد.که.کلمه.هفت.در.لغت.عرب.کثرت.را.نیز.مي.رسانَد،.

یعني.اگر.تعداد.بي.شماري.دریا.نیز.به.دریاهاي.موجود.اضافه.شود«.تا.بخواهند.

1.شرحزیارتجامعهکبیره،سّیدحسینهمدانيدرودآبادي،صفحه227تا229.
شرحزیارتجامعهکبیرهتألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقينقوي،صفحه142ـ143.

»توضیحراجعبهَمَثلااْلَْعلي«.
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کلمات.خداوند.»1(.مخلوقات.خداوند.متعال؛.2(.علم.و.قدرت.خداوند.متعال.و.

همچنین.سایر.صفات.خداوند.متعال«.را.بنویسند.همه.مرّکب.ها.تمام.مي.شوند.و.همه.

قلم.ها.فرسوده.شده.و.از.بین.مي.روند.درحالي.که.هنوز.کلمات.خداوند.متعال.پایان.
نیافته.و.تمام.نشده.است.

اِنَّ اهللَ َعزيٌز َحکيٌم =.به.درستي.که.خداوند.متعال.عزیز.است.»یعني.قادر.مطلق.و.قاهر.

غیر.مقهور،.یعني.قدرتمندي.که.همه.قدرت.ها.از.آِن.او.است.و.اگر.دیگران.نیز.قدرتي.

دارند.از.جانب.خداوند.متعال.به.آن.ها.اعطا.شده.است«،.و.خداوند.متعال.حكیم.است.

یعني.با.اینكه.خداوند.متعال.علمش.بي.نهایت.است،.قدرتش.بي.نهایت.است.و.قادر.

به.هر.کاري.است،.اّما.چون.حكیم.مي.باشد.کارهایش.بر.اساس.حكمت.و.مصلحت.
است.1

توضیح:
خداوند.متعال.فرموده.اند.که.دریاها.و.درختان.روي.زمین.تمام.مي.شوند.»اگر.بخواهند.

کلمات.خدا.را.بنویسند«.لیكن.کلمات.خدا.تمام.نمي.شود.
کره.زمین.حدود.پانصد.میلیون.کیلومتر.مربّع.مساحت.دارد.که.حدود.350.میلیون.
کیلومتر.مربّع.آن.را.دریاها.و.اقیانوس.ها.تشكیل.مي.دهند.»حدود.70.درصد.مساحت.کره.

زمین«،.عمق.این.دریاها.و.اقیانوس.ها.نیز.از.چند.صد.متر.تا.10.هزار.متر.مي.شود.
»گودال.ماریان.در.اقیانوس.آرام.در.حوالي.فلیپین.حدود.ده.هزار.متر.عمق.دارد«.

مقدار.این.آب.ها.به.حّدي.است.که.به.تصّور.انسان.نیز.نمي.رسد،.ضمن.اینكه.
خداوند.متعال.فرموده.اگر.این.دریاها.چند.برابر.شوند.»ِمْن بَْعِدِه َسْبَعُة اَْبُحٍر«.

در.اکثر.نقاط.کرة.زمین.درخت.یافت.مي.شود.لیكن.در.ناحیه.استوایي.کره.زمین.

جنگل.هاي.متراکم.و.انبوهي.است.که.امكان.فعالیّت.انسان.را.در.آن.جا.غیرممكن.
مي.سازد.»به.جهت.تراکم.درختان.و.انواع.گیاهان«.

1.مجمعالبیان،جلدنوزدهم،صفحه194.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه56ـ57.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه87تا89.
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مالحظه.فرمودید.که:
خداوند.متعال.فرمودند:.

این.دریاها.و.درختان.تمام.مي.شوند.اّما.کلمات.خداوند.متعال.»1ـ.مخلوقات.خداوند؛.
2ـ.علم.و.قدرت.خداوند.متعال.و.سایر.صفات.حق.تعالي«.تمام.نمي.شود.

از.جمله.مخلوقات.خداوند.متعال.خورشید.و.زمین.و.ماه.و.دیگر.سیّارات.منظومه.
شمسي.مي.باشند،.همچنین.سایر.ُکرات.که.در.کهكشان.هاي.دیگر.قرار.گرفته.اند.

میلیون.ها.ستاره.تشكیل.کهكشان.مي.دهند.و.تعداد.کهكشان.ها.نیز.بي.شمار.است.و.

وسعت.آن.ها.زیاد،.به.نحوي.که.از.این.سوي.کهكشان.تا.سوي.دیگر.همان.کهكشان.

چند.میلیون.سال.نوري.فاصله.است.و.تا.کهكشان.هاي.دیگر.ده.ها.میلیون.سال.نوري،.

یعني.میلیاردها.ستاره.در.قالب.تعداد.کثیري.کهكشان،.که.اگر.بخواهیم.از.یک.طرف.

کهكشان.خودمان.»یعني.کهكشان.راه.شیري«.به.طرف.دیگر.آخرین.کهكشاني.که.

شناخته.شده.است.برویم.»آن.هم.با.سرعت.نور.یعني.300.هزار.کیلومتر.در.یک.ثانیه«.
چند.صد.میلیون.سال.طول.مي.کشد.

این.ها.قسمتي.از.مخلوقات.خداوند.متعال.هستند.که.تاکنون.شناخته.شده.اند،.لذا.

وقتي.خداوند.متعال.مخلوقاتش.را.مثال.مي.زند.به.این.قصد.مي.باشد.که.تقریب.به.

ذهن.شود.»مطلب.به.ذهن.انسان.نزدیک.شود«.و.انسان.متوّجه.شود.که.علم.و.قدرت.
خداوند.متعال.بي.نهایت.است،.همچنین.مخلوقات.الهي.

بنابراین.اگر.خداوند.متعال.دریاها.و.درختان.را.»با.توضیحاتي.که.راجع.به.آن.ها.

عرض.شد«.مثال.مي.زند.که.اگر.بخواهند.کلمات.خداوند.متعال.را.بنویسند.قادر.به.

نوشتن.نخواهند.بود.»آن.ها.تمام.مي.شوند.ولي.کلمات.خدا.تمام.نمي.شود«.به.این.خاطر.

است.که.خداوند.متعال.با.این.مثال.محسوس،.هم.مخلوقات.خویش.»یعني.عظمت.

خلقت«.را.به.مردم.نشان.مي.دهد.و.هم.علم.و.قدرت.بي.پایان.و.نامتناهي.خود.را.به.
مردم.مي.نمایانَد.

معني.َکلماُت اهلل.بر.اساس.ظاهر.آیه.شریفه.روشن.شد،.اّما.اینكه.تأویل.َکلِماُت.اهلل.

چیست.که.اگر.همه.درختان.قلم.شوند.و.همه.دریاها.مرّکب.و.بخواهند.آن.را.بنویسند.
قادر.به.آن.نخواهند.بود.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.بیان.خواهد.شد.
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حدیث:
1..یحیي.بن.اَْکثَم.از.وجود.مقّدس.امام.هادي.سالم.اهلل.علیه.در.رابطه.با.این.آیه.شریفه.
»َولَْو اَنَّ ما ِفي ااْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة اَْقاَلٌم َوالَْبْحُر َيُمُدُه، ِمْن بَْعِدِه َسْبَعُة اَْبُحٍر، َما نَِفَدْت َكِلَماُت 

اهلِل...«.سؤال.نمود.
وجود.مبارک.امام.هادي.علیه.الّسالم.فرمودند:

نَْحُن الَْکِلماُت الَّتي ال ُتْدَرُك َفضائُِلنا َو ال ُتْسَتْقصي، یعني:
نمي.گردد.و.ژرفاي. »کلمات.خدا«.که.فضائلمان.درک. َكِلماُت اهلل. آن. ما.هستیم.

وجودمان.فهمیده.نمي.شود.1

توضیح:
وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.عالي.ترین.و.بارزترین.کلمات.خدا.
»َكِلماُت اهلل«.هستند.که.اگر.همه.درختان.روي.زمین.قلم.شوند.و.همه.دریاها.و.
اقیانوس.ها.مرّکب.و.بخواهند.فضائل.و.مناقب.آن.بزرگواران.را.بنویسند.قادر.نخواهند.
بود،.یعني.دریاها.و.اقیانوس.ها.تمام.مي.شوند.و.قلم.ها.فرسوده.شده.و.از.بین.مي.روند.

اّما.فضائل.و.مناقب.آن.ذوات.مقّدسه.تمام.نمي.شود.و.پایان.نمي.پذیرد.

2..در.زیارت.جامعه.کبیره.که.از.ناحیه.مقّدسه.امام.هادي.علیه.الّسالم.صادر.شده.
هنگام.زیارت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.آن.ذوات.مقّدسه.عرضه.مي.داریم.

َموالِيَّ ال اُْحصي َثنائَُکْم، یعني:
اي.موالي.ما.»موالي.جمع.مولي.یعني.آقا«،.
من.نمي.توانم.مدح.شما.را.شمارش.نمایم،.

یعني.اي.امام.و.موالي.من،.من.نمي.توانم.مدح.و.ثناي.شما.را.به.طور.کامل.شمارش.

کرده.و.احصاء.نمایم.چرا.که.مدح.و.ثناي.شما.به.قدري.زیاد.است.که.من.قادر.به.

1.احتجاجطبرسي،جلدپنجم،صفحه541،حدیث331.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه815،حدیث92»حدیث8748«.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه300،حدیث4.
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شمارش.آن.ها.نیستم،.زیرا.مدح.و.ثناي.هر.فرد.مبتني.بر.فضیلت.آن.فرد.مي.باشد.

و.چون.فضائل.شما.بیش.از.تصّور.ما.مي.باشد.پس.شمارش.مدح.و.ثناي.شما.نیز.

ممكن.نیست.و.غیر.از.خداوند.متعال.هیچ.کس.قادر.به.شمارش.و.احصاء.فضائل.شما.
نمي.باشد.براي.اینكه.پي.بردن.به.فضائل.شما.مستلزم.بر.معرفت.به.شما.است،.پس:

چون.معرفت.و.شناخت.ما.نسبت.به.شما.محدود.است.لذا.قادر.به.درک.فضائل.شما.
نیستیم.»علم.به.صفات.همان.فضائل.است«،.

و.چون.فضائل.و.مناقب.شما.را.نمي.شناسیم.لذا.مدح.و.ثناي.شما.را.نیز.نمي.توانیم.
شمارش.کرده.و.احصاء.نمائیم،.و.به.عبارت.دیگر:

مدح.و.ثناي.شما.را.نمي.توانیم.شمارش.کنیم.چرا.که.فضائل.و.مناقب.شما.را.

نمي.شناسیم،.فضائل.و.مناقب.شما.را.نمي.شناسیم.چرا.که.معرفت.و.شناخت.ما.در.
رابطه.با.شما.بسیار.محدود.و.اندک.مي.باشد.

َو ال اَْبُلُغ ِمْن الَْمْدِح ُكْنَهُکْم، یعني:
هر.قدر.در.مدح.و.ثناي.شما.بكوشم.نمي.توانم.حّق.مطلب.را.بیان.کنم،.براي.اینكه.
مدح.و.ستایش.هنگامي.کامل.و.تمام.است.که.مدح.کننده.به.حقیقت.وجود.مدح.شونده.
واقف.باشد.»مادح.به.ُکنْه.ذات.ممدوح.واقف.باشد«،.و.چون.شناخت.امام.به.طور.کامل.

براي.ما.مقدور.نیست.لذا.مدح.امام.نیز.به.طور.کامل.براي.ما.مقدور.نمي.باشد.
َو ِمَن الَْوْصِف َقْدَرُكْم، یعني:

قدرت.و.توان.بیان.قدر.و.منزلت.شما.را.ندارم،.یعني.هر.چه.درباره.شما.بگویم.دون.

شأن.شما.است.»کمتر.از.مقام.و.منزلت.شما.است«،.زیرا.مراتب.صفات.شما.نامتناهي.

است،.چرا.که.مظهر.اتّم.و.اکمل.اسماءِ.و.صفات.خداوند.متعال.هستید،.لذا.هر.اندازه.

در.وصف.شما.بكوشیم.حّق.مطلب.را.ادا.نكرده.ایم،.براي.اینكه.وقتي.موصوف.شناخته.
نشود.وصف.او.نیز.میّسر.نخواهد.بود،.و.خالصه.کالم.اینكه:.

هر.چه.وصف.شما.را.بگوئیم.ناچیز.است.و.در.شأن.شما.نیست.چرا.که.وصف.ما.در.
حّد.و.اندازه.فهم.و.درک.و.معرفت.ما.است.نه.در.حّد.و.اندازه.قدر.و.منزلت.شما.

واصف.=.وصف.کننده؛
موصوف.=.وصف.شونده؛
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وصف.کردن.یعني.بیان.کیفیّت.و.کمیّت.صفات.
َثنا.=.مدح،.ستایش،.ستودن،.وصف.َشيْء؛

احصاِء.=.شمارش؛
ُكْنه.=.حقیقت؛
ذات.=.وجود؛

ُكْنه.ذات.=.حقیقت.وجود؛
مادح=.مدح.کننده؛

ممدوح.=.مدح.شونده.1

3..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
در.شب.قدر.بیان.حكم.همه.امور.به.ولّي.امر.»امام.معصومي.که.در.آن.عصر.و.زمان.
زنده.است.و.امامت.مسلمین.را.بر.عهده.دارد«.نازل.مي.شود.و.به.او.ابالغ.مي.گردد.که.

درباره.خودش.چنین.دستور.دارد.و.درباره.دیگران.چنان،.لیكن:
عالوه.بر.این.و.افزون.بر.این.غیر.از.شب.قدر.نیز.در.هر.روز.براي.ولّي.امر.و.امام.
منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.علم.مخصوص.و.پنهان.و.شگفت.نازل.مي.شود،.و.
سپس.امام.باقر.علیه.الّسالم.این.آیه.شریفه.را.»َولَْو اَنَّ ما ِفي ااْلَْرِض ِمن َشَجَرٍة اَْقاَلٌم َوالَْبْحُر 
ُه ِمن بَْعِدِه َسْبَعُة اَْبُحٍر ما نَِفَدْت َكِلَماُت اهلِل اِنَّ اهللَ َعِزيٌز َحِکيٌم.ـ.آیه.27.سوره.لقمان«. َيُمدُّ

تالوت.فرمود.2

4..در.زیارت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.به.زیارت.صفوان.جّمال.
معروف.است.به.خداوند.متعال.عرض.میكنیم:

َو َصلِّ َعلى اَميِرالُْمؤِمنيَن َعْبِدَك الُْمْرَتضى َو اَميِنَک ااْلَْوفى َو ُعْرَوِتَک الُْوْثقى َو َيِدَك 
الُْعْليا َو َجْنِبَک ااْلَْعلى َو َكِلَمِتَک الُْحْسنى، یعني:

1.شرحزیارتجامعهکبیرهتألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقينقوي،صفحه521ـ522.
شرحزیارتجامعهکبیرهتألیف،سّیدحسینهمدانيدرودآبادي،صفحه582.

2.اصولکافي،جلداّول،صفحه360،حدیث3»حدیث639«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه813،حدیث90»حدیث8746«.
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خداوندا:
وفادارت. امین. پسندیده.ات،. بنده. علي.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. بر. بفرست. درود.
»امانت.دار.با.وفایت«،.عروة الوثقاي.تو.»دستگیره.و.دستاویز.محكمت«،.دست.بلندت،.
جانب.واالیت،.َو.َکلَِمتَِک الُْحسني.یعني.کلمه.نیكویت.»یعني.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.

كلمة اهلل.است،.و.کلمه.نیكوي.خداوند.متعال.مي.باشد«.
این.زیارت.شریف.که.در.مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.»تحت.عنوان.زیارت.ششم.حضرت.

امیر.علیه.الّسالم«.از.وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.صادر.شده.است.
قابل.ذکر.است.که.عین.این.جمالت.در.زیارت.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.در.شب.و.

روز.مبعث.نیز.آمده.است.
در.قسمتي.از.زیارت.آن.حضرت.در.روز.مبعث.به.آن.بزرگوار.عرض.مي.کنیم:
كاَة َو اََمْرَت بِالَْمْعرُوِف َو نََهْيَت َعْن الُْمْنَکِر، الَة َو آَتْيَت الزَّ اَْشَهُد اَ نََّک َقْد اََقْمَت الصَّ

ْت بَِک َكِلماُت اهلِل، یعني: َو َتمَّ
اي.امیرالمؤمنین:

شهادت.و.گواهي.مي.دهم.که.تو.نماز.را.به.پا.داشتي.و.زکات.را.ادا.نمودي.و.امر.به.
معروف.و.نهي.از.منكر.نمودي،.و.اینكه:

ْت بَِک َكِلماُت اهلِل،.یعني: َو َتمَّ
به.وسیله.تو.کلمات.خداوند.متعال.کامل.و.تمام.شد.

5..هنگام.زیارت.امام.جواد.علیه.الّسالم.به.محضر.آن.بزرگوار.عرض.مي.کنیم:
الُم َعَلْيَک يا َكِلَمَة اهلِل، یعني: اَلسَّ

سالم.بر.تو.اي.كلمة.اهلل.»اي.کلمه.خدا«.
در.قسمت.دیگري.از.زیارت.آن.حضرت.عرض.مي.کنیم:

ٍد َو اَْهِل بَْيِتِه، اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
، ِكِىّ التَّقىِّ َو َصلِّ َعلى ُمَحّمِد ْبِن َعِلىٍّ الَزِّ

ِتَک الُْعْليا وَ َمَثِلَک ااْلَْعلى َو َكِلَمِتَک الُْحْسنى، یعني: َو ُحجَّ
خداوندا:
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به.محّمد.و.اهل.بیت.آن.حضرت.درود.فرست،.
و.به.محّمد.بن.علي.پاکیزه.و.پرهیزکار.»یعني.امام.محّمدتقي.علیه.الّسالم«.درود.
فرست.که.حّجت.واالي.تو.و.َمثَل.و.نمونه.برتر.تو.مي.باشد،.و.آن.حضرت.کلمه.

ُحسناي.تو.است.»کلمه.نیكوي.تو.است«.
این.زیارت.شریفه.در.مفاتیح.الجنان.آمده.است.

توضیح:
ائّمه. پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و. مالحظه.فرمودید.که.اهل.بیت.
معصومین.علیهم.الّسالم.کلمات اهلل.هستند.»با.همان.توضیحي.که.ذیل.آیه.شریفه.به.

عرض.رسید«.و.َمظهر.اتّم.و.اکمل.اسماء.و.صفات.خداوند.متعال.مي.باشند،.لذا:
اگر.تمام.درختان.کره.زمین.قلم.شوند،.

و.اگر.تمام.دریاها.و.اقیانوس.ها.مرّکب.»جوهر«.شوند.و.بخواهند.علم.و.قدرت.آن.

ذوات.مقّدسه.و.همچنین.فضائل.و.مناقب.و.کماالت.معنوي.آن.بزرگواران.را.بنویسند.
قادر.به.این.کار.نخواهند.بود،.یعني:

همه.قلم.ها.فرسوده.مي.شوند.»همه.درختان.روي.زمین.که.به.قلم.تبدیل.شده.اند«،.
و.همه.مرّکب.ها.تمام.مي.شوند.»تمام.آب.هاي.موجود.در.کره.زمین.که.به.مرّکب.

تبدیل.شده.اند«،.لیكن:
علم.و.قدرت.آن.ذوات.مقّدسه.و.فضائل.و.مناقب.آن.بزرگواران.تمام.نمي.شود،.

زیرا.علم.و.قدرت.و.فضائل.آن.ذوات.مقّدسه.نامحدود.است.و.قابل.احصاء.و.
شمارش.نمي.باشد.

جهت.روشن.شدن.مطلب.توضیحات.مختصري.در.این.رابطه.به.عرض.مي.رسد.
»فقط.اشاره.اي.به.بعضي.از.صفات.آن.بزرگواران.به.عنوان.قطره.اي.در.مقابل.دریا«.

الف( علم و قدرت ائّمه معصومین علیهم الّسالم.
1. خداوند.متعال.در.آیه.89.سوره.نحل.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید:

لْنا َعَلْيَک الِْکتاَب ِتْبيانًا لُِکِلّ َشْيِء، یعني: َو نَزَّ
ما.قرآن.کریم.را.به.تو.نازل.کردیم.که.بیانگر.همه.چیز.است.
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خداوند.متعال.در.آیه.49.سوره.عنكبوت.مي.فرماید:
بَْل ُهَو آياٌت بَِيّناٌت في ُصُدوِر الَّذيَن اُوُتوا الِْعْلَم،.یعني:

قرآن.کریم.که.بیانگر.همه.چیز.است.آیات.آشكاري.است.که.در.سینه.کساني.

است.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.علم.اعطا.فرموده.است،.یعني.در.سینه.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.

همچنین.طبق.آیه.43.سوره.رعد.»َو َيقُوُل الَّذيَن َكَفرُوا لَْسَت ُمْرَساًل، ُقْل َكفي بِاهلل َشهيداً 
بَْيني َو بَْيَنُکْم َو َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْکتاِب«.تمام.علم.کتاب.یعني.تمام.علم.قرآن.نزد.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.مي.باشد،.آن.هم.قرآني.که.ِتبيان ُكّل َشْيء.مي.باشد.
باز. مرّکب،. دریاها. همه. و. قلم.شوند. عالَم. درختان. همه. اگر. این.صورت. در.
این. بنویسند.چرا.که. را. ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم. نمي.توانند.مراتب.علم. هم.
ذوات.مقّدسه.مظهر.اتّم.و.اکمل.علم.خداوند.متعال.هستند.و.طبق.فرمایش.امام.
هادي.علیه.الّسالم.در.زیارت.جامعه.کبیره.این.بزرگواران.مخزن.علم.خداوند.متعال.
شمارش. و. احصاءِ. قابل. و. است. بي.نهایت. نیز. متعال. خداوند. علم. و. مي.باشند.

نمي.باشد.

2. خداوند.متعال.در.آیه.12.سوره.یس.مي.فرماید:
َو ُكلَّ َشْيٍء اَْحَصْيناُه في اِماٍم ُمبيٍن،.یعني:

ما.همه.چیز.را.در.امام.مبین.احصاء.و.شمارش.نموده.ایم.
ذیل.آیه.89.سوره.نحل.و.آیه.49.سوره.عنكبوت.و.آیه.12.سوره.یس.توضیحات.

کاملي.به.عرض.رسیده.و.احادیثي.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که:.
مقصود.از.کساني.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.علم.اعطا.فرموده،.

و.مقصود.از.کساني.که.علم.کتاب.به.طور.کامل.نزد.آن.ها.است،.
و.مقصود.از.امام.مبین.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مي.باشند،.لذا:.

و. مي.شوند. فرسوده. قلم.ها. مرّکب،. دریاها. همه. و. شوند. قلم. درختان. همه. اگر.

مرّکب.ها.تمام.مي.شوند.درحالي.که.کلمات اهلل.تمام.نشده.است.یعني.علم.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.به.پایان.نرسیده.است.
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3..ذیل.آیه.43.سوره.رعد.به.عرض.رسید.که.آصف.بن.برخیا.که.علمي.از.کتاب.

را.داشت.توانست.تاج.و.تخت.ملكه.سبا.را.در.مّدت.کمتر.از.یک.چشم.به.هم.زدن.

از.سرزمین.یمن.به.فلسطین.انتقال.دهد،.حال.مالحظه.بفرمائید.قدرت.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.چه.مقدار.است.که.تمام.علم.کتاب.نزد.آن.ذوات.مقّدسه.مي.باشد.

از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.رابطه.با.مقایسه.قدرت.آصف.بن.برخیا.و.قدرت.
ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.سؤال.شد.و.آن.ذوات.مقّدس.در.پاسخ.فرمودند:

اگر.پشه.اي.بر.روي.دریا.پرواز.کند.و.یک.بال.خویش.را.به.آب.دریا.بزند،.رطوبتي.

که.بر.بال.پشه.مشاهده.مي.شود.قدرت.آصف.بن.برخیا.است.و.تمام.آب.دریا.قدرت.ما،.

و.آیا.بشر.قادر.است.این.قدرت.عظیم.و.خارق.العاده.را.به.تصویر.بكشد.و.بیان.نماید،.
لذا.مطلب.همان.مي.شود.که.خداوند.متعال.در.آیه.22.سوره.لقمان.مي.فرماید.که:

اگر.تمام.درختان.قلم.شوند.و.همه.دریاها.مرّکب،.نمي.توانند.کلمات اهلل.یعني.

علم.و.قدرت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.بنویسند.زیرا.این.بزرگواران.مظهر.اتّم.

و.اکمل.همه.اسماء.و.صفات.خداوند.متعال.مي.باشند.از.جمله.علم.و.قدرت.خدا،.

و.چون.علم.و.قدرت.و.سایر.صفات.خداوند.متعال.بي.نهایت.مي.باشد.لذا.علم.و.

قدرت.و.سایر.صفات.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.نامحدود.است.و.در.فهم.بشر.
نمي.گنجد،.یعني.قلم.و.زبان.از.نوشتن.و.بیان.آن.ها.عاجز.و.ناتوان.مي.باشد،.

و.این.همه.را.خداوند.متعال.به.آن.ذوات.مقدسه.اعطا.فرموده.است.

ب( فضائل و مناقب ائّمه معصومین علیهم الّسالم و مقام و منزلت آن ذوات مقّدسه:
کتابي.که.هم.اکنون.در.دست.شما.است.از.اّول.تا.آخر.در.رابطه.با.فضائل.و.مناقب.
آن.بزرگواران.مي.باشد.)به.عنوان.قطره.ای.از.دریا(،.که.اگر.در.آن.ها.تأّمل.و.دقّت.
بفرمائید.مالحظه.خواهید.فرمود.که.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.آنقدر.فضیلت.و.
منقبت.دارند.و.آنقدر.مقام.و.منزلتشان.عالي.و.واالست.که.انسان.قادر.به.تصّور.آن.ها.

نیز.نمي.باشد،
و.این.همان.فرمایش.خداوند.متعال.است.که.در.آیه.22.سوره.لقمان.که.محّل.بحث.

ما.مي.باشد،.آمده.که:
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اگر.همه.درختان.قلم.شوند.و.دریاها.مرّکب.و.بخواهند.فضائل.و.مناقب.و.مقام.و.

منزلت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.بنویسند.قلم.ها.فرسوده.مي.شوند.و.مرّکب.ها.

تمام.مي.شوند.درحالي.که.هنوز.فضائل.و.مناقب.و.مقام.آن.بزرگواران.به.پایان.نرسیده.
است.

ذیاًل.به.نمونه.هایي.از.عظمت.آن.بزرگواران.اشاره.مي.شود.تا.مطلب.روشن.گردد.
1..ذیل.آیات.شریفه.سوره.اخالص.»ُقْل ُهَو اهلل«.احادیثي.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

نقل.شده.که:.
اگر.کسي.با.قلب.خویش.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.را.دوست.داشته.باشد.یک.سّوم.

ثواب.اّمت.اسالم.به.او.مي.رسد،.
و.اگر.با.قلب.و.زبان.خویش.آن.حضرت.را.دوست.داشته.باشد.براي.او.ثواب.

دوسّوم.اّمت.خواهد.بود،.
و.اگر.کسي.قلباً.آن.حضرت.را.دوست.داشته.و.با.زبان.خویش.و.همچنین.با.دست.
خویش.آن.حضرت.را.یاري.کند.براي.او.اجر.و.ثواب.تمام.اّمت.اسالم.منظور.مي.شود.

با.این.حساب.مقام.و.منزلت.خود.آن.حضرت.چه.مقدار.مي.باشد.فقط.خدا.مي.داند.
و.بس،.یعني:.

مقام.و.منزلت.آن.حضرت.نه.قابل.گفتن.است.و.نه.قابل.نوشتن،.زیرا.بي.نهایت.را.
نمي.توان.بیان.کرد.و.نوشت.

2..در.حدیث.است.که.اگر.همه.مردم.محّب.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
مي.شدند.و.آن.حضرت.را.دوست.مي.داشتند.خداوند.متعال.جهنّم.را.خلق.نمي.کرد.

»حدیث.هشتم.ذیل.آیه.اّول.سوره.مبارکه.اسراء«.

3..حدیث.مشهوري.است.که.پیامبر.اکرم.صّلي.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
َضْربَُت َعِلٍيّ َيْوَم الَْخْنَدِق اَْفَضُل ِمْن ِعباَدِة الّثَقَلْين، یعني:

ثواب.یک.ضربت.شمشیر.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.در.جنگ.خندق.که.عمرو.بن.
عبدود.را.به.هالکت.رساند.از.ثواب.عبادت.جّن.و.انس.برتر.و.باالتر.مي.باشد.

امیر. شمشیر.حضرت. ضربت. یک. این. ثواب. که. نفرموده. شریف. حدیث. این.
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علیه.الّسالم.مساوي.عبادت.جّن.و.انس.مي.باشد.بلكه.فرموده.باالتر،.و.این.باالتر.بودن.
ممكن.است.دو.برابر.باشد.یا.ده.برابر.و.یا.هزاران.برابر.

اگر.یک.ضربت.شمشیر.آن.حضرت.این.همه.فضلیت.دارد.تمام.عبادات.و.مجاهدات.
آن.حضرت.چه.فضائلی.خواهند.داشت،.

و.آیا.این.فضائل.بي.شمار.قابل.نوشتن.و.بیان.کردن.مي.باشد،.و.آیا.این.مطلب.همان.
فرمایش.خداوند.متعال.در.آیه.22.سوره.لقمان.نیست.که.مي.فرماید:

اگر.همه.درختان.قلم.شوند.و.همه.آب.هاي.عالَم.مرّکب،.قادر.به.نوشتن.فضائل.و.

مناقب.و.مقام.و.منزلت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نخواهند.بود،.زیرا.آن.ذوات.مقّدسه.
کلمات اهلل.هستند.و.مظهر.اتّم.و.اکمل.اسماء.و.صفات.خداوند.متعال.می.باشند.

4..در.کتب.بسیار.معتبر.شیعه.از.قبیل.کافي،.ثواب.االعمال،کامل.الّزیارات.و.ده.ها.
کتاب.معتبر.دیگر.آمده.که:

هر.کس.یكي.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.زیارت.کند.درحالي.که.عارف.به.

حّق.آن.امام.باشد.ثواب.هفتاد.هزار.حّج.و.عمره.مقبول.در.پرونده.او.و.در.نامه.عمل.
او.نوشته.مي.شود،.

و.در.بعضي.از.احادیث.آمده.که.ثواب.هزار.هزار.حّج.و.عمره.مقبول.»یک.میلیون.
حّج.و.عمره.مقبول«،.

و.در.بعضي.از.روایات.آمده.هر.کس.یكي.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.زیارت.

نماید.گویا.خداوند.متعال.را.در.عرش.زیارت.نموده.است.»خداوند.متعال.را،.نه.خانه.
خدا.را«..

در.احادیث.ذیل.آیه.دهم.و.هیجدهم.سوره.مبارکه.فتح.به.این.موضوع.اشاره.شده.
است.

اگر.زائر.یک.امام.معصوم.علیه.الّسالم.اینقدر.مقام.داشته.باشد.و.این.همه.ثواب.

نصیبش.بشود.خود.آن.امام.معصوم.چه.مقامي.دارد.و.چه.فضائل.و.مناقبي.دارد،.و.آیا.
این.مقام.و.منزلت.را.مي.توان.گفت.و.یا.نوشت،.

قطعاً.قابل.بیان.کرد.و.نوشتن.نیست.زیرا.به.تصّور.ما.نیز.نمي.گنجد.چرا.که.گنجایش.
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و.ظرفیّت.آن.را.نداریم.

5..فضائل.و.مناقب.آن.ذوات.مقّدسه.به.قدري.زیاد.است.و.مقام.و.منزلت.آن.

بزرگواران.در.درگاه.الهي.به.قدري.رفیع.است.که.اگر.انساني.مقامات.آن.بزرگواران.را.
انكار.نماید.از.درگاه.الهي.رانده.مي.شود.

ذیل.آیه.82.سوره.طه.»اِنّى لََغّفاٌر لَِمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صالِحًا...«،.و.ذیل.آیه.23.سوره.

فرقان.»َو َقِدْمنا اِلي ما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلناُه َهباًء َمْنثوراً«.احادیثي.از.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.عمل.بدون.والیت.آن.بزرگواران.ذّره.اي.ارزش.ندارد.

به.عنوان.نمونه.به.یک.حدیث.اشاره.مي.شود.
در.این.حدیث.شریف.آمده.که:

اگر.به.نامه.عمل.یک.انسان.اعمال.هفتاد.پیغمبر.و.نبي.اضافه.شود،.لیكن.صاحب.

پرونده.منكر.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.باشد،.این.همه.اعمال.به.حال.او.نفعی.
نخواهد.داشت،.یعنی:.

مقام.و.منزلت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.قدري.رفیع.است.و.این.ذوات.مقّدسه.

به.حّدي.قرب.به.درگاه.الهي.دارند.که.اگر.کسي.تمام.عمر.خویش.مشغول.عبادت.

باشد.و.اعمال.هفتاد.پیامبر.نیز.به.اعمال.او.اضافه.شود.اگر.والیت.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.را.نپذیرفته.باشد.این.همه.اعمال.صالح.به.حال.او.سود.نخواهند.داشت،.
و.این.ها.همه.حاکي.از.مقام.رفیع.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مي.باشد.که.طبق.آیه.
22.سوره.لقمان.اگر.همه.درختان.قلم.شوند.و.همه.دریاها.مرّکب،.قادر.به.نوشتن.علم.

و.قدرت.و.مقام.و.فضائل.آن.بزرگواران.نخواهند.بود،.
زیرا.آن.ذوات.مقّدسه.کلمات اهلل.هستند.و.مظهر.اتّم.و.اکمل.اسماءِ.و.صفات.خداوند.
متعال.مي.باشند،.و.آنچه.که.در.کتاب.حاضر.در.رابطه.با.فضائل.و.مناقب.و.مقامات.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.بیان.شده.فقط.اشاره.اي.به.آن.مقامات.است،.و.به.منزله.قطره.اي.

است.در.مقابل.دریا.



» سوره احزاب «

آیه 4 سوره احزاب:
»ما َجَعَل اهللُ لَِرُجٍل ِمْن َقْلَبْيِن في َجْوِفِه«.

ترجمه: 
خداوند.متعال.براي.هیچ..کس.دو.قلب.و.دو.دل.در.درون.و.داخل.وجودش.قرار.

نداده.است.1

توضیح:
بعضي.از.مفّسرین.براي.این.آیه.شریفه.شأن.نزولي.نقل.کرده.اند.که.طبق.این.نقل.
فردي.بود.به.نام.جمیل.بن.معّمر.که.از.حافظه.فوق.العاده.اي.برخوردار.بود.و.هر.مطلبي.

را.که.مي.شنید.خیلي.سریع.آن.را.حفظ.مي.کرد.
این.شخص.اّدعا.مي.کرد.که.در.درون.من.دو.قلب.است.که.به.وسیله.آن.ها.فكر.
مي.کنم،.لذا.عقل.من.بهتر.از.عقل.محّمد.»حضرت.محّمد.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم«.

مي.باشد.
لنگه. لنگه.کفش.خود.را.پوشیده.و. این.شخص.در.جنگ.بدر.درحالي.که.یک.

دیگرش.را.در.دست.گرفته.بود.از.ترس.قواي.اسالم.در.حال.فرار.بود.
ابوسفیان.به.او.گفت.چرا.یک.لنگه.کفش.خودت.را.به.دستت.گرفته.اي.و.فقط.یک.

1.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه210.
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لنگه.آن.را.پوشیده.اي.
جمیل.بن.معّمر.به.ابوسفیان.گفت:.

من.خیال.مي.کردم.که.هر.دو.لنگه.را.پوشیده.ام،.و.پس.از.این.قضیّه.بود.که.همگان.

به.اّدعاي.پوچ.و.بي.اساس.او.پي.بردند.و.فهمیدند.که.او.نیز.مثل.سایر.مردم.یک.قلب.
بیشتر.ندارد.و.مثل.همه.مردم.دچار.فراموشي.مي.شود.

اگر.شأن.نزول.آیه.شریفه.همین.قضیّه.باشد.که.عرض.شد.لیكن.باید.بدانیم.که.این.
آیه.شریفه.در.صدد.بیان.مطلب.مهّمي.است.که.انشاءاهلل.تعالي.عنوان.خواهد.شد،.

ضمن.اینكه.آیات.شریفه.قرآن.معني.باطني.و.تأویلي.نیز.دارند.که.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.از.آن.مّطلع.مي.باشند.و.آن.را.بیان.مي.فرمایند.که.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.
حدیث.بیان.خواهد.شد.1

خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.مي.فرماید:
ما َجَعَل اهللُ لَِرُجٍل ِمْن َقْلَبْيِن في َجْوِفِه.=.خداوند.متعال.براي.هیچ.کس.دو.دل.و.دو.

قلب.در.درون.و.داخل.وجودش.قرار.نداده.است.
این.آیه.شریفه.معني.بسیار.عمیق.و.بسیار.مهّمي.دارد.و.کنایه.از.این.است.که.خداوند.
متعال.دو.قلب.و.دو.دل.در.درون.انسان.قرار.نداده.که.کسي.بتواند.دو.عقیده.متناقض.و.
دو.رأي.و.اندیشه.متضاد.را.همزمان.قبول.داشته.باشد.و.آن.ها.را.بپذیرد،.یعني.در.عین.
حال.که.از.پیامبر.اکرم.و.قرآن.و.و.حي.الهي.تبعیّت.و.پیروي.مي.کند.از.اهل.ُکفر.و.ِشرک.

و.نفاق.نیز.حرف.شنوي.داشته.باشد،.
و.یا.به.عبارت.دیگر.انسان.دو.قلب.ندارد.که.در.عین.حال.که.نسبت.به.پیامبر.اکرم.
صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.و.ارادت.دارد.و.محّب.و.عالقمند.وجود.مقّدس.
چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.مي.باشد.نسبت.به.دشمنان.آن.ذوات.مقّدس.نیز.مختصر.

عالقه.اي.داشته.باشد.»حتّي.به.مقدار.بسیار.ناچیز.و.اندک«.
خالصه.کالم.اینكه:

مقصود.و.مراد.آیه.شریفه.این.است.که.خداوند.متعال.به.هر.انسان.فقط.و.فقط.

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه7ـ8.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه210ـ211.
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یک.قلب.و.یک.دل.اعطا.فرموده.و.لذا.انسان.باید.به.عقیده.حق.یعني.به.قرآن.کریم.

و.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.معتقد.باشد.و.نسبت.به.عقاید.و.افكار.انحرافي.
رویگردان.

اگر.بخواهیم.با.یک.مثال.این.امر.را.بیان.کنیم.این.مي.شود.که:
انسان.یا.طرفدار.حق.است.و.یا.باطل.و.جمع.بین.این.دو.میّسر.و.ممكن.نیست.و.
اگر.کسي.به.چنین.حالتي.گرفتار.شد.باید.بداند.که.از.صراط.مستقیم.الهي.منحرف.شده.

است،.لذا:
نمي.شود.که.انسان.والیت.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.را.پذیرفته.باشد.و.به.آن.
ذوات.مقّدسه.ارادتمند.باشد.و.در.همان.حال.به.مخالفین.آن.ذوات.مقّدسه.نیز.محبّت.
داشته.باشد.»حتّي.به.مقدار.بسیار.اندک«،.بلكه.باید.در.عین.ارادت.به.پیامبر.اکرم.و.اهل.
بیت.آن.بزرگواران.از.دشمنان.آن.ها.تبّري.جسته.و.اعالم.بیزاري.نماید.و.معني.تولّي.و.
تبّري.نیز.همین.است،.یعني.اعالم.وفاداري.و.ارادت.به.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.

علیهم.الّسالم.و.اعالم.برائت.و.بیزاري.از.دشمنان.آن.ذوات.مقّدسه.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.خصوص.این.آیه.شریفه.فرمودند:

خداوند.متعال.براي.انسان.دو.قلب.در.درونش.قرار.نداده.که.با.یک.قلب.قوم.و.

طایفه.اي.را.دوست.داشته.باشد.و.با.قلب.دیگرش.به.دشمنان.آن.قوم.و.طایفه.ارادت.
بورزد.1

توضیح:
مقصود.از.قلب.آن.عضو.ماهیچه.اي.نیست.که.از.دو.دهلیز.و.دو.بطن.تشكیل.شده.

و.وظیفه.خون.رساني.به.همه.بدن.را.به.عهده.دارد،.بلكه.قلب.و.دل.یعني:.
عقل.و.درک،.روح.و.جان،.مرکز.و.کانون.عواطف.انسان.
آیات.شریفه.اي.که.ذیاًل.درج.شده.مبیّن.این.مطلب.است.

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه9تا12.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه121.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه210ـ211.
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.آیه.260.سوره.بقره«. »قاَل اََولَْم َتْوِمْن قاَل بَلي َو لِکْن لَِيْطَمِئنَّ َقْلبيـ.
»ااَل بِِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ الُْقُلوُب.ـ.آیه.28.سوره.رعد«.

.آیه.24.سوره.محّمد.»صّلي..اهلل..علیه.و.آله. »اََفال َيَتَدبَّرُوَن الُْقْرآَن اَْم َعلي ُقُلوٍب اَْقفالُهاـ 
و سّلم«.

.آیه.4.سوره.فتح«. کيَنَة في ُقُلوِب الُْمْوِمنيَنـ. »ُهَو الَّذي اَْنَزَل السَّ
»لَُهْم ُقلُوٌب ال َيْفَقهُوَن بِها ـ.آیه.179.سوره.اعراف«.

.آیه.103.سوره.آل..عمران«. »َفَالََّف بَْيَن ُقُلوبُِکْم َفَاْصَبْحُتْم بَِنْعَمِتِه اِْخوانًاـ 
»َو اهللُ َيْعَلُم ما في ُقُلوبُِکْم ـ.آیه.51.سوره.احزاب«.

.آیه.8.سوره.آل..عمران«. »َربَّنا ال ُتِزْغ ُقُلوبَنا بَْعَد اِْذ َهَدْيَتناـ.
.آیه.7.سوره.بقره«. »َخَتَم اهللُ َعلي ُقُلوبِِهْم َو َعلي َسْمِعِهْم َو َعلي اَْبصاِرِهم ِغشاَوٌةـ.

»في ُقُلوبِِهْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اهللُ َمَرضًا ـ.آیه.10.سوره.بقره«.
ا الَّذيَن في ُقُلوبِِهْم َزْيٌغ َفِتتَِّبعُوَن ما َتشابََه ِمْنُه ـ.آیه.7.سوره.آل..عمران«. »َفَامَّ

.آیه.167.سوره.آل..عمران«. »َيقُولُوَن بَِاْفواِهِهْم ما لَْيَس في ُقُلوبِِهْمـ.
.آیه.28.سوره.رعد،.و.آیات.دیگر«. »اَلَّذيَن آَمنُوا َو َتْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهْم بِِذْكِر اهلِلـ.

در.زبان.فارسي.نیز.از.دل.به.عنوان.مرکز.و.کانون.عواطف،.روح.و.جان،.فكر.و.
اندیشه،.عقل.و.شعور،.عشق.و....یاد.شده.است،.مثل:

1..سنگدلي.=.کنایه.از.افراد.بي.رحم،.که.معادل.آن.مي.شود.قسيّ.القلب.یعني.کسي.
که.قساوت.قلب.دارد.

2. دل.رحم.=.رحم.دل،.که.نقطه.مقابل.سنگدل.مي.باشد.و.کنایه.از.افرادي.است.که.
رقیق.القلب.هستند.و.رقّت.قلب.دارند.

3..گفته.مي.شود.که.دل.مردم.را.نشكنید.بلكه.سعي.کنید.دل.مردم.مؤمن.را.به.دست.
آورید.

4..گفته.مي.شود.که.دلم.براي.او.تنگ.شده.است.
5..گفته.مي.شود.که.فالن.شخص.یا.فالن.چیز.دلربا.است.

6..فالن.کس.کوردل.است.»کنایه.از.اینكه.حقایق.را.نمي.فهمد«.
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در.دیوان.شعرا.و.همچنین.در.ضرب.المثل.هاي.فارسي.از.اینگونه.موارد.فراوان.
دیده.مي.شود.که.جهت.جلوگیري.از.اطاله.کالم.از.ذکر.آن.ها.خودداري.مي.گردد.

معني قلب در قرآن کریم:
قلب یعني:

الف( عقل و درك:.
اِنَّ في ذلَِک لَِذْكري لَِمْن كاَن لَُه َقْلٌب »آیه.37.سوره.ق«،.یعني.قطعاً.در.سرگذشت.

پیشینیان.»اقوام.گذشته«.تذّکر.و.اندرزي.است.براي.آن.کس.که.عقل.دارد.

ب( روح و جان: 
َو اِْذ زاَغِت ااْلَْبصاُر َو بََلَغِت الُْقُلوُب الَحناِجَر.»آیه.10.سوره.احزاب«،.یعني.هنگامي.که.

چشم.ها.از.شّدت.وحشت.خیره.شده.بود.و.جان.ها.به.لب.رسیده.بود.

ج( مرکز و کانون عواطف: 
ًا َغليَظ الَْقْلِب  ْعب »آیه.12.سوره.انفال«،.َو لَْو ُكْنَت َفظَّ َسُالْقي في ُقُلوِب الَّذيَن َكَفرُوا الرُّ

وا ِمْن َحْولَِک.»آیه.159.سوره.آل..عمران«.1 اَل اْنَفضُّ

حدیث: 
1..امام.باقر.علیه.الّسالم.مي.فرمایند.که.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.فرمودند:
نا فى َجْوِف اِْنساٍن، الَيْجَتِمُع ُحبُّنا َو ُحبُّ َعُدوِّ

اِنَّ اهللَ لَْم َيْجَعْل لَِرُجٍل َقْلَبْيِن فى َجْوِفِه َفُيِحبُّ بِهذا َو ُيْبَغُض بِهذا،
َفَاّما ُمِحبُّنا َفُيَخِلُّص الُْحبَّ لَنا َكما ُيَخلَُّص الَّذَهُب بِالّناِر الَكِدَر فيِه،

َفَمْن اَراَد اَْن َيْعَلَم َفْلَيَمَتِحْن َقْلَبُه،

1.تفسیرنمونه،جلداّول،صفحه121»ذیلآیه7سورهبقره«.
تفسیرنمونه،جلدسّوم،صفحه184،جلدهفتم،صفحه139،جلدهفدهم،صفحه238وجلد22صفحه293.
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نا َفَلْيَس ِمّنا َولَْسنا ِمْنُه، َفِاْن شاَرَك فى ُحبِّنا ُحبَّ َعُدوِّ
ُهْم َو جبرئيل َو ميکائيل، َواهللُ َعُدوُّ

َواهللُ َعُدوٌّ لِْلکاِفريَن،.یعني:
محبّت.ما.»چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.و.محبّت.دشمنان.ما.در.قلب.یک.انسان.جمع.

نمي.شود.»محبّت.ما.و.محبّت.دشمنان.ما.در.ضمیر.و.دل.یک.انسان.نمي.گنجد«،
چرا.که.خداوند.متعال.براي.یک.انسان.دو.قلب.و.دو.دل.قرار.نداده.است.که.با.یک.

دل.محبّت.بورزد.و.با.دل.دیگر.بغض.و.دشمني.داشته.باشد.
دوستان.و.محبّین.ما.باید.محبّت.خودشان.را.نسبت.به.ما.خالص.نمایند.»دوستان.و.
محبّین.واقعي.ما.فقط.ما.را.دوست.مي.دارند«.همانگونه.که.طال.در.کوره.خالص.مي.شود.

و.هیچ.ناخالصي.در.آن.نمي.ماند.
هر.کس.مي.خواهد.این.مطلب.را.بفهمد.که.آیا.واقعاً.خالصانه.ما.را.دوست.دارد.یا.

نه.به.قلب.خود.مراجعه.کند.و.قلبش.را.امتحان.و.آزمایش.کند،
اگر.در.قلبش.غیر.از.محبّت.ما.ذّره.ناچیزي.از.محبّت.دشمنان.ما.نیز.وجود.دارد.
این.شخص.از.ما.نیست.و.ما.نیز.از.او.نیستیم.»نه.او.شیعه.ما.است.و.نه.ما.امام.
او.هستیم«،.خداوند.متعال.و.جبرئیل.و.میكائیل.دشمن.این.شخص.مي.باشند.»و.
»اینگونه. متعال.دشمن.کافران.مي.باشد. اینگونه.هستند«،.و.خداوند. اشخاصي.که.

اشخاص.در.شمار.کافران.قلمداد.شده.اند«.
این.حدیث.را.ابو.جارود.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
محبّت.به.ما.و.دشمني.با.ما.در.درون.یک.انسان.جمع.نمي.شود،.زیرا.خداوند.متعال.

مي.فرماید:
ما َجَعَل اهللُ لَِرُجٍل ِمْن َقْلَبْيِن في َجْوِفهِ.»آیه.4.سوره.احزاب«،.یعني:

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه15،حدیث7»حدیث8834«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه297.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه343،حدیث3.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه212.
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معصومین. ائّمه. موّدت. و. محبّت. از. مملو. دلش. و. قلب. که. است. کسي. مؤمن.

علیهم.الّسالم.باشد.و.در.دلش.ذّره.اي.نسبت.به.آن.ذوات.مقّدسه.بغض.و.دشمني.
نداشته.باشد.1

3..میثم.تّمار.مي.گوید:
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:

هیچ.بنده.اي.نیست.که.خداوند.متعال.قلب.او.را.به.ایمان.آزموده.باشد.مگر.اینكه.

محبّت.ما.را.در.قلب.خویش.مي.یابد.»قلب.مؤمنین.واقعي.و.راستین.مملو.از.محبّت.و.
موّدت.ما.مي.باشد«،.

و.هیچ.بنده.اي.نیست.که.خداوند.متعال.بر.او.غضب.گرفته.باشد.مگر.اینكه.بغض.

و.کینه.ما.را.در.قلب.خویش.مي.یابد.»مغضوبین.درگاه.الهي.قلبشان.مملو.از.دشمني.با.
ما.مي.باشد«،.پس:

درک. را. خودمان. دشمنان. کینه. و. مي.شویم. خوشحال. ما. به. مؤمنین. محبّت. از.
مي.کنیم.

مؤمن.در.محبّت.ما.کوتاهي.نمي.کند،.
هر.کس.که.دشمن.ما.را.دوست.داشته.باشد.هرگز.ما.را.دوست.نخواهد.داشت.زیرا.
این.دو.امر.در.یک.دل.نمي.گنجد،.و.آنگاه.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
.آیه.4.سوره.احزاب«. علیه.الّسالم.این.آیه.شریفه.را.»ما َجَعَل اهلِل لَِرُجٍل ِمْن َقْلَبْيِن في َجْوِفِهـ.

تالوت.فرمودند.
وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.پس.از.تالوت.این.آیه.شریفه.

فرمودند:
خداوند.متعال.دو.قلب.در.درون.انسان.قرار.نداده.که.با.یكي.از.آن.ها.یک.قوم.و.گروه.

را.دوست.بدارد.و.با.قلب.دیگرش.دشمنان.آن.قوم.و.گروه.را.دوست.بدارد.
کسي.که.ما.را.دوست.مي.دارد.در.محبّت.خویش.اخالص.مي.ورزد.»محبّت.او.

نسبت.به.ما.خالص.است«.مانند.طالیي.که.هیچگونه.ناخالصي.نداشته.باشد.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه343،حدیث2.
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امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
هر.کس.دوست.دارد.حال.خودش.را.درباره.محبّت.ما.بداند.پس.قلب.خویش.را.

امتحان.کند،.
اگر.در.قلبش.محبّت.کساني.است.که.مردم.را.بر.علیه.ما.تشویق.و.ترغیب.مي.کنند.

»اگر.در.قلبش.محبّت.دشمنان.ما.وجود.دارد«.باید.بداند.که:
ُه َو َجْبَرئيَل َو ميکائيَل، اِنَّ اهللَ َعُدوُّ

َو اهللُ َعُدوٌّ لِْلکاِفريَن،.یعني:
خداوند.متعال.و.جبرئیل.و.میكائیل.دشمنان.او.هستند،.و.خداوند.متعال.دشمن.

کافران.است.»چنین.شخصي.در.زمره.کافران.است«.1

4..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

هر.کس.که.خداوند.متعال.قلبش.را.به.ایمان.بیازماید.در.قلب.خویش.محبّت.و.
موّدت.ما.را.مي.یابد.»قلب.مؤمن.مملو.از.محبّت.ما.است«،

و.هر.کس.که.خداوند.متعال.بر.او.خشم.گرفته.باشد.دشمني.و.کینه.ما.را.در.دلش.

مي.یابد.»یعني.خداوند.متعال.بر.غیرمؤمنین.خشم.مي.گیرد.و.غیرمؤمنین.کساني.هستند.
که.در.دلشان.نسبت.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.بغض.و.دشمني.دارند«.

دوستي.و.دشمني.ما.هیچ.گاه.در.یک.قلب.و.یک.دل.جمع.نمي.شود،.زیرا.خداوند.

متعال.در.درون.هیچ.کس.دو.قلب.قرار.نداده.که.با.یک.قلب.او.را.دوست.بدارد.و.با.
قلب.دیگر.با.او.دشمني.بورزد.

امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایشات.خویش.فرمودند:
هر.کس.مي.خواهد.بداند.که.از.محبّین.واقعي.ما.هست.یا.نه.باید.قلب.خود.را.

بیازماید.و.امتحان.نماید،
اگر.در.دوستي.و.محبّت.ما.دشمن.ما.را.نیز.سهیم.نماید.او.از.ما.نیست.و.ما.نیز.از.او.

1.اماليشیخطوسي،جلداّول،صفحه321،مجلسپنجم،حدیث56»حدیث243«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه15،حدیث6»حدیث8833«.
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نیستیم.»هر.کس.هم.ما.را.دوست.داشته.باشد.و.هم.دشمنان.ما.را،.او.از.ما.نیست.و.ما.
نیز.از.او.نیستیم،.یعني.او.شیعه.واقعي.ما.نیست.و.ما.نیز.امام.او.نمي.باشیم«،

و.خداوند.متعال.و.جبرئیل.و.میكائیل.دشمن.او.هستند،
و.خداوند.متعال.دشمن.کافران.است.

این.حدیث.را.ابو.جارود.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه342،حدیث1.
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آیه 6 سوره احزاب:
»اَلنَِّبيُّ اَْولي بِالُْمْوِمنيَن ِمْن اَْنُفِسِهْم...«.

ترجمه: 
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نسبت.به.مؤمنین.از.خود.مؤمنین.اختیاردارتر.

است.»پیامبر.اکرم.از.خود.مؤمنین.نسبت.به.آن.ها.اختیاردارتر.است«.1

شرح لغات و توضیحات:
اَْولي.=.اختیاردارتر،.صاحب.اختیارتر،.شایسته.تر،.سزاوارتر؛

اَْنُفس مؤمنين =.خود.مؤمنین.2
خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.اولویّت.رسول.اهلل.نسبت.به.همه.انسان.ها.را.در.همه.

حال.و.در.همه.موارد.»چه.در.امور.دنیا.چه.در.امور.دین«.بیان.مي.فرماید..
خداوند.متعال.مي.فرماید:

اَلنَِّبيُّ اَْولي بِالُْموِمنيَن ِمْن اَْنُفِسِهْم =.یعني.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.
و.سّلم.اختیار.دارتر.است.به.مؤمنین.از.خود.مؤمنین.

معني.اولویّت.داشتن.پیامبر.اکرم.به.مؤمنین.این.است.که.چنانچه.هر.مسلماني.هر.

جا.و.هر.زمان.امر.را.دائر.ببیند.بین.حفظ.منافع.رسول.خدا.و.حفظ.منافع.خودش،.

باید.منافع.رسول.خدا.را.به.منافع.خودش.مقّدم.بدارد،.بنابراین.هر.حق.و.منفعتي.

که.مسلمان.براي.خودش.قائل.است.»مثل.حفظ.جان.خویش،.دوست.داشتن.اموال.

خویش،.دوست.داشتن.فرزندانش.و...«.رسول.اهلل.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مقّدم.بر.
او.مي.باشد.یعني:

اگر.امر.دائر.شد.بین.حفظ.جان.خودش.و.جان.رسول.اهلل،.مسلمان.باید.جان.خویش.
را.فداي.رسول.اهلل.کند.تا.رسول.خدا.محفوظ.بماند،.

یا.اگر.نفس.انسان،.انسان.را.به.چیزي.امر.کند.یا.دعوت.نماید،.و.یا.اگر.افرادي.

1.المیزان،جلدسيودّوم،صفحه119.

2.المیزان،جلدسيودّوم،صفحه124.
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انسان.را.به.چیزي.امر.کنند.یا.دعوت.نمایند.و.در.همان.حال.رسول.اهلل.انسان.را.امر.به.

چیز.دیگري.نماید.اطاعت.از.رسول.اهلل.مقّدم.بر.اطاعت.از.دیگران.مي.باشد.»همچنین.
اطاعت.از.پیامبرا.اکرم.مقّدم.است.بر.اطاعت.انسان.از.دستور.نفس.خویش«.

خالصه.کالم.اینكه.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نسبت.

به.همه.مسلمانان.در.تمام.امور.»چه.امور.دنیوي.و.چه.امور.مربوط.به.دین«.به.طور.

مطلق.اولویّت.دارد،.یعني.در.تمام.مسائل.اجتماعي،.فردي،.خصوصي،.مسائل.مربوط.

به.حكومت،.مسائل.مربوط.به.قضاوت.و.به.طور.کّلي.در.تمام.امور.مربوط.به.دین.و.

دنیا.اراده.و.خواست.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مقّدم.بر.اراده.و.خواسته.
فرد.مي.باشد،.

همچنین.اراده.و.خواست.پیامبر.اکرم.مقّدم.بر.اراده.و.خواسته.همه.مردم.مي.باشد.و.

این.اولویّت.و.تقّدم.امر.و.اراده.پیامبر.اکرم.نسبت.به.همه.مردم.و.همه.مؤمنین.عام.است.
و.شامل.همه.امور.دین.و.دنیا.مي.شود.و.عّلت.این.قضیّه.نیز.کاماًل.روشن.است،.زیرا:

پیامبر.اکرم.معصوم.است.و.حّجت.و.خلیفه.خدا.بر.مخلوقاتش،.و.این.اطاعت.

بي.چون.و.چرا.از.رسول.اهلل.را.خداوند.متعال.مقّرر.فرموده.است.که.ذیاًل.به.چند.آیه.

و.چند.مورد.از.فرمایشات.پیامبر.اکرم.در.خصوص.وجوب.اطاعت.از.آن.حضرت.و.
اولویّت.داشتن.آن.بزرگوار.بر.مردم.اشاره.مي.شود.

الف( آیات شریفه:
1..ُقْل اِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللَ َفاتَِّبعُوني ُيْحِبْبُکُم اهللَ َو َيْغِفْر لَُکْم ُذنُوبُکْم.»آیه.31.سوره.آل..

عمران«.
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید،.اي.پیامبر.به.مردم.بگو:.

اگر.خدا.را.دوست.مي.دارید.از.من.پیروي.و.تبعیّت.کنید.تا.خدا.نیز.شما.را.دوست.
بدارد.و.گناهان.شما.را.ببخشد.

سُوَل َفِان َتَولَّْوا َفِانَّ اهللَ ال ُيِحبُّ الْکاِفريَن.»آیه.32.آل..عمران«. 2. ُقْل اَطيعُو اهللَ َو الرَّ
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید،.اي.پیامبر.به.مردم.بگو:.

از.خدا.و.رسول.خدا.اطاعت.کنید.و.اگر.از.امر.خدا.و.رسول.اعراض.کنید.و.

سرپیچي.نمائید.خداوند.متعال.کافران.را.دوست.ندارد.»عدم.اطاعت.از.خدا.و.رسول.
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خدا.یعني.ُکفر«.
مُوَك فيما َشَجَر بَْيَنُهْم ُثمَّ ال َيِجدُوا في اَْنُفِسِهْم َحَرجًا  3. َفال َو َربِّک ال ُيْوِمنُوَن َحّتي ُيَحِکّ

ِلّمُوا َتْسليمًا »آیه.65.سوره.نساء«. ِمّما َقَضْيَت َو ُيسَّ
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید:.

به.پروردگارت.سوگند،.مردم.مؤمن.نخواهند.بود.مگر.اینكه.در.اختالفات.خویش.

تو.را.َحَكم.و.داور.قرار.دهند.و.پس.از.داوري.و.قضاوت.تو.در.دل.خویش.احساس.
ناراحتي.نكنند.و.کاماًل.مطیع.و.ُمنقاد.و.تسلیم.تو.و.ُحكم.و.داوري.تو.باشند.

سُوَل َو اُولِي ااْلَْمِر ِمْنُکْم.»آیه.59.سوره.نساء«. 4..يا اَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا اَطيعُوا اهللَ َو اَطيعُوا الرَّ
خداوند.متعال.مي.فرماید:.

اي.کساني.که.ایمان.آورده.اید،.از.خدا.و.از.رسول.خدا.و.از.اولي.االمر.یعني.از.اوصیاء.
و.جانشینان.پیامبر.اکرم.اطاعت.کنید.

سُوَل َفَقْد اَطاَع اهللَ »آیه.80.سوره.نساء«،.یعني: 5..َمْن ُيِطِع الرَّ
هر.کس.از.پیامبر.اکرم.اطاعت.کند.خداوند.متعال.را.اطاعت.کرده.است.

»یعني.سرپیچي.از.دستورات.پیامبر.اکرم.مثل.سرپیچي.از.دستورات.خداوند.متعال.
است«.

ب( فرمایشات پیامبر اکرم.
1. ال ُيْوِمُن اََحُدُكم َحّتي َيکُوَن َهواُه َتَبعًا لِما ِجْئُت بِِه، یعني:

هیچ.یک.از.شما.مردم.مؤمن.نمي.شوید.»به.حقیقت.ایمان.نمي.رسید«.مگر.اینكه.
خواسته.شما.تابع.خواسته.من.و.آنچه.که.من.آورده.ام.»از.جانب.خدا«.باشد،.
یعني.مؤمن.کسي.است.که.خواسته.هایش.تابع.خواسته.هاي.رسول.اهلل.باشد.

2. َو الَّذي نَْفسي بَِيِدِه ال ُيْوِمُن اََحُدُكْم َحّتي اَُكوَن اََحبَّ اِلَْيِه ِمْن نَْفِسِه َو مالِِه َو َولَِدِه َو الّناِس 
اَْجَمعيَن، یعني:
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قسم.به.آن.کسي.که.جانم.در.دست.او.است.»یعني.قسم.به.خداوند.یگانه«.هیچ.یک.

از.شما.ایمان.نمي.آَوَرد.»به.حقیقت.ایمان.نمي.رسد«.مگر.اینكه.من.نزد.او.محبوب.تر.از.
خودش،.مالش،.فرزندش.و.تمام.مردم.باشم،.یعني:

مؤمن.کسي.است.که.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.را.از.خودش.و.مالش.

و.فرزندانش.و.از.همه.مردم.بیشتر.دوست.داشته.باشد،.پس.شرط.ایمان.این.است.که.

ما.پیامبر.اکرم.را.بعد.از.خداوند.متعال.از.هر.کس.و.از.هر.چیزي.بیشتر.دوست.داشته.
باشیم.و.اگر.جز.این.باشد.ایمان.نیاورده.ایم.و.مؤمن.نیستیم.

ْنيا َو اآْلِخَرِة، یعني: 3. ما ِمْن ُمْوِمٍن ااِّل َو اَنَا اَْولَي الّناِس بِِه ِفي الدُّ
هیچ.مؤمني.نیست.مگر.اینكه.من.»پیامبر.اکرم«.در.دنیا.و.آخرت.از.او.نسبت.به.
.صاحب.اختیارتر«،.یعني.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه. خودش.اَْولي.هستم.»اختیاردارترـ.

و.آله.و.سّلم.در.دنیا.و.آخرت.نسبت.به.مؤمنین.از.خود.مؤمنین.اختیاردارتر.مي.باشد.

4. اَنَا اَْولي بُِکِلّ ُمْوِمٍن ِمْن نَْفِسِه، یعني:
من.»پیامبر.اکرم«.از.هر.مؤمني.نسبت.به.او،.اولي.»اختیاردارتر.و.صاحب.اختیارتر«.

هستم،.یعني:
جان.همه.مؤمنین.باید.فدا.شود.تا.پیامبر.اکرم.محفوظ.بماند،.

مؤمنین.باید.خودشان.و.فرزندانشان.را.سپر.بال.کنند.تا.پیامبر.اکرم.محفوظ.بماند،
همچنین.اختیار.پیامبر.اکرم.بر.اموال.ما.از.خودمان.بیشتر.مي.باشد..

همانطور.که.عرض.شد.اولویّت.داشتن.پیامبر.اکرم.نسبت.به.مسلمین.مطلق.مي.باشد.
و.شامل.تمام.امور.دین.و.دنیاي.مسلمین.مي.شود.1

انشاَءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.مالحظه.خواهید.فرمود.که.بعد.از.پیامبر.اکرم.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.بر.تمام.مؤمنین.اولویّت.دارند.و.نسبت.به.مؤمنین.از.خود.
مؤمنین.اختیاردارتر.مي.باشند.

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه19ـ20ـ30ـ31.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه124ـ125.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه219تا222.
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حدیث: 
1..ابن.ابي.شیبه،.احمد.و.نسائي.از.بریده.روایت.کرده.اند.که.بریده.مي.گفت:.

من.همراه.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.جنگ.یمن.شرکت.داشتم.و.در.یمن.از.علي.

علیه.الّسالم.جفایي.دیدم.»حّجت.خدا.بر.کسي.جفا.نمي.کند.بلكه.این.جفاکاران.هستند.
که.به.حّجت.خدا.چنین.نسبتي.مي.دهند«.

پس.از.بازگشت.به.مدینه.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.شرفیاب.
شده.و.نزد.آن.حضرت.از.علي.علیه.الّسالم.بدگویي.کرده.و.عیب.گفتم..

بالفاصله.پس.از.سخنان.من.رنگ.چهره.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.
دگرگون.شد.و.به.من.فرمود:

يا بريدُة، اَلْسُت اَْولي بِالُْمْوِمنيَن ِمْن اَْنُفَسِهْم، یعني:
اي.بریده،.آیا.من.نسبت.به.مؤمنین.از.خود.آن.ها.به.خودشان.اَْولي.نیستم.و.نبودم.»آیا.

نسبت.به.مؤمنین.از.خود.مؤمنین.اختیاردارتر.نبوده.و.نیستم«.
بریده.مي.گوید:.عرض.کردم.بله.یا.رسول.اهلل؛

سپس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفَعِليٌّ َمْوالُه، یعني:

هر.کس.که.من.موالي.او.هستم.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.موالي.او.است.
این.حدیث.را.المیزان.از.دّرالمنثور.سیوطي.»از.تفاسیر.معتبر.اهل.سنّت«.نقل.نموده.

است.
»َمْولي.=.صاحب.اختیار،.سرپرست،.اختیاردارتر.به.انسان.از.خود.انسان«.1

2..سلیم.بن.قیس.مي.گوید:
عبداهلل.بن.جعفر.بن.ابیطالب.»همسر.زینب.کبري.سالم..اهلل..علیها«.مي.گفت:

من.و.امام.حسن.و.امام.حسین.سالم.اهلل..علیهما.و.عبداهلل.بن.عبّاس.و.اُسامة.بن.زید.
و.عمر.بن.اّم.سلمه.نزد.معاویة.بن.ابي.سفیان.بودیم.

بین.من.و.معاویه.راجع.به.موضوعي.بحثي.صورت.گرفت.و.من.در.حضور.این.

1.المیزان،جلدسيودّوم،صفحه133.
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جمع.به.معاویه.گفتم:
اي.معاویه،.من.از.وجود.مقّدس.رسول.اهلل.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.شنیدم.که.

فرمودند:.
.صاحب.اختیارتر«،. من.نسبت.به.مؤمنین.از.خود.مؤمنین.اَْولي.هستم.»اختیاردارترـ.

و.بعد.از.من.این.اولویّت.با.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد.
هنگامي.که.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.شهادت.برسد.حسن.بن.علي.اَْولي.به.

مؤمنین.است.از.خود.مؤمنین،.
بعد.از.او.فرزندم.حسین.بن.علي.بر.مؤمنان.اولویّت.دارد.»صاحب.اختیار.آن.ها.است.

ـ.امام.آن.ها.است«،.
بعد.از.شهادت.حسین.بن.علي.فرزندش.علّي.بن.الحسین.اَْولي بِالُْمْومنيَن ِمْن اَْنُفِسِهْم.

مي.باشد.
عبداهلل.بن.جعفر.بن.ابیطالب.مي.گوید:

در.این.هنگام.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.که.در.محضر.آن.حضرت.بود.فرمود:

یا.علي،.تو.علّي.بن.الحسین.»امام.سّجاد.علیه.الّسالم«.را.خواهي.دید.
سپس.پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

بعد.از.علّي.بن.الحسین.فرزندش.محّمد.بن.علي.اَْولي.به.مؤمنین.از.خود.مؤمنین.
مي.باشد.

سپس.پیامبر.اکرم.رو.به.امام.حسین.علیه.الّسالم.نموده.و.به.ایشان.فرمود:
تو.او.را.مي.بیني.»یعني.امام.باقر.علیه.الّسالم.را«.

پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمایشات.خویش.فرمودند:
این.اولویّت.با.والیت.دوازده.امام.کامل.مي.گردد.که.نُه.نفر.آن.ها.از.فرزندان.حسین.

بن.علي.هستند.
عبداهلل.بن.جعفر.بن.ابیطالب.مي.گوید:

من.پس.از.نقل.این.حدیث.در.نزد.معاویة.بن.ابي.سفیان.از.وجود.مقّدس.امام.حسن.

و.امام.حسین.علیهما.الّسالم.و.عبداهلل.بن.عبّاس.و.اُسامة.بن.زید.و.عمر.بن.اّم.سلمه.
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تقاضا.کردم.که.به.صّحت.گفته.هاي.من.شهادت.دهند.که.این.بزرگواران.نیز.در.نزد.
معاویه.صّحت.گفته.هاي.مرا.تأیید.نمودند.

سلیم.بن.قیس.مي.گوید.که.من.این.حدیث.را.از.سلمان.و.مقداد.و.ابوذر.نیز.شنیده.ام.1

توضیح:
امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.و.امام.مجتبي.و.سیدالشهدا.علیهم.الّسالم.به.همراه.
عّده.اي.از.صحابه.از.جمله.عبداهلل.بن.جعفر.بن.ابیطالب،.عبداهلل.بن.عبّاس،.اُسامة.بن.
زید،.عمر.بن.اّم.سلمه،.سلمان،.مقداد،.ابوذر.و.عّده.اي.دیگر.از.اصحاب.در.خدمت.
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.بودند.که.آن.حضرت.در.رابطه.با.والیت.و.
امامت.ائّمه.معصومین.از.حضرت.علي.علیه.الّسالم.تا.امام.زمان.علیه.الّسالم.مطالبي.

بیان.نموده.و.آن.بزرگواران.را.اَْولي بِالُْمْومنيَن ِمْن اَْنُفِسِهْم.عنوان.فرمودند.

3..امام.صادق.علیه.السالم.نقل.می.کند.که.پیامبر.اکرم.فرمودند:
اَنَا اَولٰى بُِکِلّ ُموِمٍن ِمن نَفِسِه َو َعِلّى بن ابيطالِب اَولٰى بِِه ِمن بَعدی، یعنی:
من.از.هر.مومنی.نسبت.به.خودش.اَولٰی.هستم.»صاحب.اختیارتر«،.

و.بعد.از.من.علی.بن.ابیطالب.علیه.السالم.صاحب.اختیار.همه.مومنین.می.باشد.
این.حدیث.را.سفیان.بن.ُعیَینه.از.امام.صادق.علیه.السالم.نقل.نموده.است.2

1.اصولکافي،جلددّوم،صفحه474،حدیث4»حدیث1383«.
احتجاجطبرسي،جلددّوم،صفحه54،حدیث155.

المیزان،جلدسيودّوم،صفحه133.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه302.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه25،حدیث21»حدیث8848«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه29،حدیث26»حدیث8853«.
2.اصولکافی،جلددوم،صفحه264،حدیث6»حدیث1059«

تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه302
تفسیرنورالثقلین،جلدششم،صفحه29،حدیث23»حدیث8850«
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توضیح: 
اَولٰی بِالُمومِنیَن مِن اَنُفِسهِم یعنی.صاحب.اختیارتر.به.همه.مومنین.از.خود.مومنین،.
یعنی.اختیاردار.همه.مومنین،.و.این.مقام،.مقام.حجج.خداوند.متعال.می.باشد.»یعنی.
این.مقام.را.خداوند.متعال.به.آن. وجود.مقدس.چهارده.معصوم.علیهم.السالم«.و.
بزرگواران.اعطا.فرموده.است،.لذا.اطاعت.بی.قید.و.شرط.از.کلیه.دستورات.آن.ذوات.
مقدسه.بر.همه.مخلوقات.واجب.می.باشد.زیرا.آن.بزرگواران.بر.همه.مردم.والیت.

دارند.

4..امام.کاظم.علیه.الّسالم.طّي.یک.حدیث.نسبتاً.مفّصل.بیانات.گهرباري.فرمودند.که.

قسمتي.از.این.حدیث.شریف.و.نوراني.را.که.در.رابطه.با.این.آیه.شریفه.»آیه.ششم.
سوره.احزاب«.مي.باشد.مالحظه.می.فرمایید.

امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.اَْولي.هستند.به.مردم.از.خود.آن.ها.»صاحب.

اختیار.مردم.هستند«،.
و.بعد.از.پیامبر.اکرم.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.صاحب.اختیار.مردم.

مي.باشد.
این.حدیث.را.علّي.بن.حسن.فّضال.از.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

5..عبداالعلي.مي.گوید:
خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

یابن.رسول.اهلل:
شنیده.ام.که.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.شده.که.آن.

حضرت.فرموده.اند:
َمْن ماَت َو لَْيَس لَُه اِماٌم ماَت ِمْيَتًة جاِهِليًَّة، یعني:

هر.کس.بمیرد.و.امام.زمانش.را.نشناسد.به.مرگ.جاهلیّت.مرده.است.»مرگ.در.حال.

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه301ـ302.
عللالّشرایعشیخصدوق،جلداّول،صفحه435،باب106،حدیث2.
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کفر.و.شرک.جاهلیّت.قبل.از.اسالم«.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

به.خدا.سوگند.درست.است،.و.آنگاه.وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.چند.

علي.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. درباره. متعال. خداوند. که. را. شریفه.اي. آیات. از. آیه.

علیه.الّسالم.نازل.فرموده.تالوت.فرمودند،.و.آنچه.را.که.خداوند.متعال.به.امیرالمؤمنین.

علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اختصاص.داده.بیان.نموده.و.سپس.در.رابطه.با.امام.حسن.

و.امام.حسین.علیهما.الّسالم.و.امامت.آن.دو.بزرگوار.مطالبي.فرموده.و.آنگاه.این.آیه.
شریفه.را.»اَلنَِّبيُّ اَْولي بِالُْمْوِمنيَن ِمْن اَْنُفِسِهْم ـ.آیه.6.سوره.احزاب«.تالوت.فرمودند.1

6 ..عبدالّرحیم.بن.روح.قیصر.مي.گوید:
از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اَلنَِّبيُّ اَْولي بِالُْمْوِمنيَن ِمْن 

.آیه.6.سوره.احزاب«،.سؤال.کردم. اَْنُفِسِهْمـ.
وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمودند:

این.آیه.شریفه.درباره.امر.والیت.و.امامت.و.در.شأن.حكومت.نازل.شده.است،
و.این.آیه.شریفه.پس.از.امام.حسین.علیه.الّسالم.در.میان.اوالد.آن.حضرت.جریان.

یافته.است،
پس.ما.نسبت.به.پیامبر.اکرم.و.امر.امامت.از.مؤمنین.و.مهاجرین.و.انصار.سزاوارتر.

و.شایسته.تر.هستیم.
امام.باقر.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایش.خویش.فرمودند:

اي.عبدالّرحیم:
به.خدا.قسم،.غیر.از.ما.هیچ.کس.در.امر.امامت.بهره.اي.ندارد.2

1.اصولکافي،جلددّوم،صفحه212،حدیث2»حدیث978«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه27،حدیث22»حدیث8849«.

2.اصولکافي،جلددّوم،صفحه46،حدیث2»حدیث751«.
عللالّشرایع،جلداّول،صفحه669،باب156،حدیث4.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه347،حدیث1.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه25،حدیث19»حدیث8846«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه25،حدیث20»حدیث8847«.



233 سوره احزاب

7..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
ا ُقِبَض رسول اهلل صّلى اهلل َعَلْيِه َو آلِِه َو َسلَّم، َكاَن َعِلىُّ بَن ابيطالِب اَْولَى الّناِس بِالّناِس  لَمَّ

لَِکْثَرِة َما بَلََّغ ِفيِه رسول اهلل صّلى اهلل عليه و آله و سّلم َو اِقاَمِتِه لِلّناِس َو اَْخِذِه بَِيِدِه، یعني:
وقتي.که.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.رحلت.فرمود.امیرالمؤمنین.
علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.خود.مردم.نسبت.به.آن.ها.اَْولي.بود.»یعني.به.همه.
به. و. بود،. اختیاردارتر. مردم. از.خود. مردم. به. نسبت. و. داشت. اولویّت. انسان.ها.
و. دنیوي. امور. از. اعم. امور،. تمام. در. به.همه.مردم.والیت.داشت. عبارت.دیگر.

اخروي«،.
چرا.که.پیامبر.اکرم.در.موارد.بسیاري.امر.امامت.والیت.او.را.به.مردم.ابالغ.کرده.بود.
که.یک.مورد.آن.در.غدیر.خم.بود.که.دست.او.را.گرفت.و.او.را.به.عنوان.امام.مسلمین.

منصوب.فرمود.
این.حدیث.را.ابوبصیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

8 ..در.روضه.کافي.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.شده.که.آن.حضرت.
فرمودند:

كاَن َعِلىُّ بن اَبيطالِب اَْفَضُل الّناِس بَْعد رسول اهلل صّلى اهلل عليه و آله َو َسلَّم َو اَْولَى الّناِس 
بِالّناِس َحّتى قالَها َثالثًا، یعني:

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بعد.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..

علیه.و.آله.و.سّلم.بهترین.مردم.بود.»با.فضیلت.ترین.فرد.بود«،.
و.اَْولي.بود.به.مردم.از.آن.ها.»اختیاردارتر.و.صاحب.اختیارتر.بود.به.مردم.از.خود.

مردم«،
و.امام.صادق.علیه.الّسالم.این.کالم.نوراني.را.سه.مرتبه.تكرار.فرمودند:2

1.اصولکافي،جلددّوم،صفحه40،حدیث1»حدیث750«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه348،حدیث3.

2.تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه29،حدیث24»حدیث8851«.
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9..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.خطبه.118.نهج.البالغه.
فرموده.اند:

َفَو اهلِل اِنّي اَلَْولَي الّناِس بِالّناِس، یعني:
به.خدا.قسم:

من.به.مردم.از.خودشان.اَْولي.هستم.»من.به.مردم.از.خودشان.اختیاردارتر.و.صاحب.
اختیارتر.هستم،.یعني.به.همه.انسان.ها.والیت.دارم.و.واجب.االطاعه.مي.باشم«.1

10..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.ایّام.خالفت.خویش.
در.شهر.کوفه.خطبه.اي.ایراد.فرموده.و.در.پایان.خطبه.خویش.فرمودند:

ااَل َو اِنّى اَلَْولَى الّناِس بِالّناِس، َو ما ِزلُْت َمْظُلومًا ُمْنُذ ُقِبَض رسول اهلل صّلى اهلل عليه و آله 
و سّلم، یعني:
اي.مردم:

بدانید.و.آگاه.باشید.که.من.از.مردم.به.خود.مردم.اَْولي.هستم.و.اولویّت.دارم.»اختیار.
من.به.مردم.از.اختیار.خود.مردم.بیشتر.مي.باشد«،

و.من.از.آن.روز.که.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.از.دنیا.رفت.
مورد.ظلم.واقع.شده.ام.

کاظم. امام. خویش. بزرگوار. پدر. از. الكاظم. موسي. بن. اسحاق. را. حدیث. این.

علیه.الّسالم.و.آن.حضرت.نیز.از.جّد.بزرگوار.خویش.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.
نموده.است.2

11..هنگام.زیارت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.عید.سعید.غدیر.
خدمت.آن.حضرت.عرض.مي.کنیم:

ِتِه، اَْشَهُد اَنََّک اَُخو رسول اهلل َو َوِصيُُّه َو َخليَفُتُه فى اُمَّ
َو اَْشَهُد اَنَُّه َقْد بَلََّغ َعِن اهلِل ما اَْنَزلَُه فيَک،

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه29،حدیث25»حدیث8852«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه303.

2.احتجاجطبرسي،جلداّول،صفحه413،حدیث104.
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ِتِه َفْرَض طاَعِتَک َو ِوالَيِتَک، َو َعَقَد َعَلْيِهُم الَْبْيَعَة لََک، َفَصَدَع بَِاْمِرِه َو اَْوَجَب َعلى اُمَّ
َو َجَعَلَک اَْولى بِالُْمْوِمنيَن ِمْن اَْنُفِسِهْم َكما َجَعَلُه اهللُ كذلَِک، یعني:

اي.امیرالمؤمنین:
شهادت.و.گواهي.مي.دهم.که:

تو.برادر.رسول.اهلل.و.وصّي.آن.حضرت.و.خلیفه.آن.حضرت.»جانشین.آن.حضرت«.
در.اّمتش.هستي،

و.شهادت.و.گواهي.مي.دهم.که:
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.آنچه.را.که.خداوند.متعال.درباره.تو.نازل.
فرموده.بود.به.مردم.ابالغ.نمود.و.با.صداي.بلند.آن.را.به.مردم.رساند.»اشاره.به.واقعه.
غدیر.خم.که.ذیل.آیه.67.سوره.مائده.راجع.به.آن.توضیحات.کاملي.به.عرض.رسیده.

است«،
و.واجب.فرمود.بر.اّمتش.لزوم.و.وجوب.اطاعت.از.تو.و.والیتت.را.و.براي.تو.از.

مردم.بیعت.گرفت.»در.رابطه.با.امامت.شما«،
و.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.تو.را.نسبت.به.مؤمنین.اولي.و.سزاوارتر.و.

اختیاردارتر.از.خودشان.قرار.داد.آنچنان.که.خداوند.متعال.چنین.مقّرر.فرموده.بود.
در.بخش.دیگري.از.این.زیارت.نوراني.و.شریف.آمده.که:

به.مردم. آله.و.سّلم.روز.عید.غدیر. اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و. پیامبر. مبارک. وجود.
فرمودند:

اَلَْسُت اَْولي بِالُْمْوِمنيَن ِمْن اَْنُفِسِهْم،
قالُوا بَلي.

َفَاَخَذ بَِيِدَك َو قاَل:
َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفهذا َعِليٌّ َمْوالُه،

اَللَُّهمَّ واِل َمْن واالُه َو عاِد َمْن عاداُه،
َو اْنُصْر َمْن نََصَرُه َو اْخُذْل َمن َخَذلَُه، یعني:

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.در.غدیر.خم.به.مردم.فرمود:
آیا.من.نسبت.به.مؤمنین.از.خود.مؤمنین.اختیاردارتر.نیستم.
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همه.افراد.حاضر.در.غدیر.خم.عرض.کردند:
بله.یا.رسول.اهلل،.شما.نسبت.به.مؤمنین.از.خود.مؤمنین.صاحب.اختیارتر.مي.باشید.

در.این.هنگام.پیامبر.اکرم.دست.تو.را.گرفت.»یعني.دست.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.
را«.و.فرمود:

هر.کس.که.من.موالي.او.هستم.و.بر.او.والیت.دارم.این.علي.بن.ابیطالب.که.من.
دستش.را.گرفته.ام.موالي.او.است.و.بر.او.والیت.دارد،

و.سپس.پیامبر.اکرم.به.خداوند.متعال.عرض.کرد:
خداوندا:

دوست.بدار.هر.که.را.که.علي.بن.ابیطالب.را.دوست.مي.دارد،
دشمن.بدار.هر.که.را.که.علي.بن.ابیطالب.را.دشمن.مي.دارد،

یاري.کن.هر.که.را.که.علي.بن.ابیطالب.را.یاري.مي.کند،
و.خوار.کن.هر.که.را.که.دست.از.یاري.علي.بن.ابیطالب.برمي.دارد.

این.زیارت.نوراني.و.شریف.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.هادي.علیه.الّسالم.صادر.
شده.و.در.مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.است.
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آیه 23 سوره احزاب:
»ِمَن الُْمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما عاَهُدوا اهلِل َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر 

لُوا َتْبِدياًل« َوَما بَدَّ

ترجمه: 
در.میان.مومنان.مرداني.هستند.که.بر.سر.عهد.و.پیماني.که.با.خداوند.متعال.بسته.اند.

صادقانه.ایستاده.اند.
بعضي.از.این.مؤمنین.به.عهد.خود.وفا.نموده.و.پیمان.خودشان.با.خداوند.متعال.را.

به.پایان.بردند.»به.شهادت.رسیدند«،
و.بعضي.از.این.مؤمنین.نیز.در.انتظار.هستند.»تا.به.عهد.و.پیمان.خویش.عمل.نموده.

و.پیمان.خودشان.با.خداوند.متعال.را.به.پایان.برسانند«..
این.عّده.که.در.انتظار.هستند.عهد.و.پیماني.را.که.با.خداوند.متعال.بسته.اند.تغییر.

نداده.اند.»انحراف.و.تزلزلي.پیدا.نكرده.اند«.1

شرح لغات و توضیحات:
نَْحْب.=.1(.عهد.و.پیمان؛.2(.نذر.»نذري.که.اداء.آن.واجب.است،.یعني.نذري.که.

محكوم.به.وجوب.باشد«.
در.این.آیه.شریفه.و.دو.آیه.قبل.صحبت.از.مؤمنین.راستین.و.واقعي.و.روحیّه.عالي.

و.پایمردي.و.استقامت.آن.ها.و.سایر.ویژگي.هاي.آن.ها.مي.باشد.
خداوند.متعال.ابتدا.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.که.
اشرف.مخلوقات.و.اشرف.انبیاء.مي.باشد.شروع.نموده.و.وجود.نازنین.پیامبر.اکرم.را.به.
عنوان.اُسوه.و.الگو.و.نمونه.و.سرمشق.ممتاز.و.ویژه.براي.همه.انسان.ها.و.همه.مسلمین.

معّرفي.مي.فرماید.
بعد.از.معّرفي.پیامبر.اکرم.به.عنوان.سرمشق.و.الگوي.همه.انسان.ها.و.همه.مسلمین.
به.معّرفي.مؤمنین.راستین.و.واقعي.پرداخته.و.اوصاف.آن.ها.را.بیان.مي.فرماید.و.سپس.

1.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه259ـ260تا264.
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به.گروه.خاّصي.از.مؤمنین.که.در.تأّسي.و.تبعیّت.و.پیروي.از.پیامبر.اکرم.در.صف.مقّدم.
بوده.اند.اشاره.نموده.و.در.توصیف.این.گروه.مي.فرماید:

ِمْن الُْمْوِمنيَن ِرجاٌل َصَدقُوا ما عاَهدُوا اهلِل َعَلْيِه.=.در.بین.مؤمنین.مرداني.هستند.که.بر.

سر.عهد.و.پیماني.که.با.خداوند.متعال.بسته.اند.صادقانه.ایستادند.»صادقانه.ایستاده.اند«،.
به.عبارت.دیگر:

در.بین.مؤمنین.مرداني.هستند.که.به.عهد.و.پیماني.که.با.خدا.بسته.اند.کاماًل.وفا.کردند.
و.به.آن.عمل.نمودند.

َفِمْنُهْم َمْن َقضي نَْحَبُه.=.بعضي.از.این.مؤمنین.عهد.و.پیماني.را.که.با.خداوند.متعال.
بسته.بودند.به.پایان.بردند.یعني.با.کّفار.و.مشرکین.جنگیدند.و.به.شهادت.رسیدند.

این.قسمت.از.آیه.شریفه.به.شهداي.جنگ.بدر.و.اُُحد.اشاره.مي.فرماید.که.با.کّفار.

و.مشرکین.جنگیده.و.به.شهادت.رسیدند.که.به.عنوان.نمونه.مي.توان.به.حمزة.بن.

عبدالمطلب.»عموي.پیامبر.اکرم«،.عبیداهلل.بن.حارث.بن.عبدالمطلب.»پسرعموي.پیامبر.

اکرم«،.حنظله.غسیل.المالئكه،.عبداهلل.انصاري.»پدر.جابر.معروف«.اشاره.نمود.که.در.

رکاب.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.با.کّفار.و.مشرکین.جنگیده.و.به.شهادت.
رسیدند.

َو ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر =.بعضي.دیگر.از.مؤمنین.منتظر.مي.باشند.تا.به.عهد.و.پیماني.که.با.

خداوند.متعال.بسته.اند.عمل.کنند،.یعني.منتظر.هستند.تا.با.کّفار.و.مشرکین.و.مخالفین.
اسالم.جنگیده.و.به.شهادت.برسند.

این.قسمت.از.آیه.شریفه.به.آن.دسته.از.مؤمنین.راستین.و.واقعي.اشاره.مي.فرماید.که.

آماده.هستند.به.عهد.و.پیمان.خویش.وفا.نموده.و.طبق.دستور.خدا.و.رسول.با.کّفار.و.
مشرکین.و.مخالفین.اسالم.بجنگند.تا.به.یكي.از.این.دو.هدف.برسند،.

یعني.یا.پیروز.شوند.و.یا.به.شهادت.برسند.»در.هر.دو.صورت.پیروز.شده.اند«.
لُوا َتْبدياًل =.این.مؤمنین.عهدي.را.که.با.خداوند.متعال.بسته.اند.»بستند«.تغییر. َو ما بَدَّ

ندادند،.یعني.کمترین.انحراف.و.تزلزلي.در.افكار.آن.ها.راه.پیدا.نكرد.
این.قسمت.از.آیه.شریفه.به.هر.دو.گروه.مؤمنین.یاد.شده.مي.تواند.مربوط.باشد،.
یعني.هم.مؤمنین.گروه.اّول.»مؤمنیني.که.به.عهد.و.پیمان.خویش.وفا.کرده.و.به.شهادت.
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رسیدند«.و.هم.مؤمنین.گروه.دّوم.»مؤمنیني.که.منتظر.هستند.تا.به.عهد.و.پیمان.خویش.
وفا.کنند«.

مؤمنین چه عهد و پیماني با خداوند متعال بسته بودند.
مؤمنین.با.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.عهد.و.پیمان.بسته.بودند.که.هر.
وقت.با.دشمنان.اسالم.و.دشمنان.پیامبر.اکرم.مواجه.شدند.به.هیچ.وجه.از.میدان.جهاد.
فرار.نكنند.و.تا.آخرین.نفس.با.دشمنان.پیامبر.اکرم.و.دشمنان.اسالم.جهاد.کنند.و.

بجنگند.تا.پیروزي.نصیب.آن.ها.شود.یا.اینكه.به.شهادت.برسند.
لیكن.همه.مسلماناني.که.این.عهد.و.پیمان.را.با.پیامبر.اکرم.بسته.بودند.به.عهد.و.
پیمان.خویش.وفا.نكردند.بلكه.عّده.اي.از.این.افراد.به.پیمان.خویش.وفا.کرده.و.به.
شهادت.رسیدند.و.عّده.اي.نیز.سر.عهد.و.پیمان.خویش.بودند.تا.در.رکاب.پیامبر.

بجنگند.تا.به.یكي.از.این.دو.هدف.»پیروزي.یا.شهادت«.برسند.
این.آیه.شریفه.»آیه.23.سوره.احزاب«.به.شرح.حال.این.گروه.از.مؤمنین.پرداخته.که.
به.عهد.و.پیمان.خویش.با.خدا.و.رسول.وفا.کرده.و.به.شهادت.رسیدند.و.یا.در.انتظار.

شهادت.مي.باشند.
چون.عهد.و.پیماني.که.پیامبر.اکرم.با.مسلمانان.مي.بست.طبق.دستور.خداوند.متعال.
بود.لذا.عهد.و.پیمان.پیامبر.اکرم.با.مؤمنین.عهد.و.پیمان.خداوند.متعال.با.مؤمنین.عنوان.

شده.است.»ِمَن الُْمْوِمنيَن ِرجاٌل َصَدقُوا ما عاَهدُوا اهلِل َعَلْيِه«.
بعضي.از.مفّسرین.مي.گویند.منظور.از.این.عهد.و.پیمان.عهد.و.پیماني.است.که.طایفه.

بنی.حارثه.در.روز.جنگ.اُُحد.با.خدا.و.رسول.منعقد.نمودند.
افراد.طایفه.بني.حارثه.در.جنگ.اُُحد.تصمیم.گرفتند.که.خودشان.را.از.داخل.لشكر.
اسالم.خارج.کرده.و.به.مدینه.مراجعت.نمایند،.لیكن.از.این.عمل.خویش.پشیمان.
شده.و.با.پیامبر.اکرم.عهد.و.پیمان.بستند.تا.در.خدمت.رسول.اهلل.باشند.و.تا.آخرین.
نفس.با.دشمنان.اسالم.بجنگند.و.هرگز.از.جنگ.و.جهاد.با.دشمنان.اسالم.فرار.
نكنند،.لیكن.عّده.اي.از.همین.افراد.در.جنگ.احزاب.»جنگ.خندق«.مجّدداً.به.فكر.

پیمان.شكني.افتادند.
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بعضي.از.مفّسرین.این.عهد.و.پیمان.را.عهد.و.پیماني.مي.دانند.که.در.جنگ.بدر.با.
پیامبر.اکرم.منعقد.شد.

عّده.اي.دیگر.از.مفّسرین.این.عهد.و.پیمان.را.مربوط.به.قبل.از.هجرت.پیامبر.اکرم.

صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.از.مّكه.به.مدینه.مي.دانند.که.عّده.اي.از.مسلمانان.با.پیامبر.

اکرم.منعقد.نمودند.تا.آن.حضرت.را.یاري.نموده.و.تا.آخرین.نفس.از.اسالم.دفاع.
کنند.

به.هر.حال.این.آیه.شریفه.مفهوم.وسیع.و.گسترده.اي.دارد.و.همه.این.پیمان.ها.را.
شامل.مي.شود،.لذا.معني.آیه.شریفه.این.مي.شود.که:

از.بین.همه.افرادي.که.در.سنوات.گذشته.با.پیامبر.اکرم.عهد.و.پیمان.بستند.که.تا.

آخرین.نفس.در.رکاب.پیامبر.اکرم.باقي.بمانند.و.از.اسالم.دفاع.کنند.عّده.اي.از.این.
افراد.»نه.همه.این.افراد«.به.عهد.و.پیمان.خویش.وفا.نموده.و.به.شهادت.رسیدند،.

و.عّده.اي.دیگر.نیز.منتظر.شهادت.مي.باشند.و.این.ها.»شهدا.و.منتظرین.شهادت«.

هیچ.گاه.متزلزل.نشدند.و.انحراف.پیدا.نكردند.و.سر.عهد.و.پیمان.خویش.بودند.و.
هستند..

اینكه.تأویل.آیه.شریفه.چیست.و.معني.باطني.آن.چه.مي.باشد.انشاَءاهلل.تعالي.در.
بخش.حدیث.بیان.خواهد.شد.1

حدیث:
1..امام.صادق.علیه.الّسالم.مي.فرمایند.که.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.

امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
، َمْن اََحبََّک ُثمَّ ماَت َفَقْد َقضي نَْحَبُه َو َمْن لَْم َيُمْت َفُهَو َمْنَتِظر، یعني: يا َعِليُّ

یا.علي:.

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه73ـ74.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه146.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه265،264،261،260.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه249ـ250»ذیلآیه15سورهاحزاب«.
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هر.کس.تو.را.دوست.بدارد.و.محبّت.تو.را.در.دل.داشته.باشد.و.با.محبّت.تو.از.دنیا.
برود.عالي.ترین.و.بارزترین.مصداق َفِمْنُهْم َمْن َقضي نَْحَبُه.مي.باشد،.

و.هر.کس.تو.را.دوست.بدارد.و.محبّت.تو.را.در.دل.داشته.باشد.ولي.از.دنیا.نرفته.
باشد.مصداق.بارز.َو ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر مي.باشد.

این.حدیث.را.عبداهلل.بن.میمون.قّداح.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
این.آیه.شریفه.»ِمَن الُْمْوِمنيَن ِرجاٌل َصَدقُوا ما عاَهُدوا اهلِل َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقضي نَحَبُه َو 

لُوا َتْبدياًل«.درباره.ما.نازل.شده.است. ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َو ما بَدَّ
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سپس.فرمودند:

به.خدا.قسم،.من.همان.کسي.هستم.که.منتظر.شهادت.هستم.و.من.هرگز.روش.و.
طریقه.خودم.را.تغییر.نداده.ام.و.بر.سر.عهد.و.پیمانم.ایستاده.ام.

این.حدیث.را.مجمع.البیان.از.حاکم.حسكاني.»از.علماي.معروف.اهل.تسنّن«.نقل.
نموده.و.راوي.این.حدیث.ابي.اسحاق.مي.باشد.2

3. امام.صادق.علیه.الّسالم.به.ابا.بصیر.فرمودند:
خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.از.شما.شیعیان.یاد.نموده.و.مي.فرماید:

لُوا َتْبدياًل، ِمَن الُْمْوِمنيَن ِرجاٌل َصَدقُوا ما عاَهُدو اهلل َعَلْيِه... َو ما بَدَّ
سپس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.و.پس.از.تالوت.این.آیه.

شریفه.و.تطبیق.آن.با.شیعیان.به.ابا.بصیر.فرمودند:

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه325.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه63،حدیث49»حدیث8877«.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه387،حدیث7.
2.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه74ـ75.

المیزان،جلدسيودّوم،صفحه166.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه65،حدیث53»حدیث8881«.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه264ـ265.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه324.
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به.درستي.که.شما.شیعیان.به.عهد.و.پیماني.که.خداوند.متعال.در.رابطه.با.والیت.

ما.از.شما.گرفته.بود.وفادار.ماندید.و.به.جاي.ما.و.والیت.ما.والیت.دیگران.»غاصبین.
خالفت«.را.نپذیرفتید.1

4..روز.عاشورا.وقتي.اصحاب.امام.حسین.علیه.الّسالم.مي.خواستند.به.میدان.جنگ.

بروند،.به.منظور.وداع.خدمت.سیّدالّشهداءِ.سالم..اهلل..علیه.شرفیاب.شده.و.خدمت.آن.
حضرت.عرض.مي.کردند:

الُم َعَلْيَک َياْبَن رسول اهلل »سالم.وداع«، اَلسََّ
وجود.مقّدس.امام.حسین.علیه.الّسالم.جواب.داده.و.مي.فرمودند:.

الُم. َعَليَک السَّ
وجود.مبارک.سیّدالّشهداءِ.سالم..اهلل..علیه.پس.از.پاسخ.دادن.به.سالم.هر.یک.از.

اصحاب.خویش.این.آیه.شریفه.را.تالوت.مي.فرمودند: 
َفِمْنُهْم َمْن َقضي نَْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر... »آیه.23.سوره.احزاب«،.یعني:

شما.رفتید،.من.هم.به.زودي.به.شما.ملحق.خواهم.شد.2

5 ..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

خداوند.متعال.این.آیه.شریفه.را.»ِمَن الُْمْوِمنيَن ِرجاٌل َصَدقُوا ما عاَهُدوا اهلِل َعَلْيِه َفِمْنُهْم 
لُوا َتْبدياًل.ـ.آیه.23.سوره.احزاب«.در.شأن.ما. َمْن َقضي نَحَبُه َو ِمْنُهْم َمن َيْنَتِظُر َو ما بَدَّ

نازل.فرموده.است.
امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.پس.از.تالوت.این.آیه.شریفه.»آیه.23.سوره.

احزاب«.فرمودند:

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه325.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه387،حدیث6.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه63،حدیث48»حدیث8876«.
2.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه324.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه67،حدیث57»حدیث8885«.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه266.



243 سوره احزاب

عموي.من.حضرت.حمزه.و.برادرم.جعفر.و.پسرعمویم.عبیدة.بن.حارث.به.عهد.
خویش.با.خدا.و.رسول.وفا.نمودند.»به.شهادت.رسیدند«،.

و.من.نیز.به.عهد.خویش.وفا.خواهم.کرد.
وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایش.خویش.

فرمودند:
مقصود.از.َو ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر در.این.آیه.شریفه.»آیه.23.سوره.احزاب«.من.هستم،.و.

سپس.آن.حضرت.فرمود:
اَنَا َو اهلِل الُْمْنَتِظُر،.یعني:

به.خدا.قسم،.من.آن.منتظر.هستم.»منتظر.هستم.تا.به.عهد.و.پیمان.خویش.با.خدا.و.
رسول.وفا.کرده.و.به.شهادت.برسم«.

این.حدیث.را.جابر.جعفي.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

6..هنگام.زیارت.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.
عید.سعید.غدیر.به.محضر.آن.بزرگوار.عرض.مي.کنیم:

َو في َمْدِح اهلل َتعالي لََک ِغَنًي َعْن َمْدِح الْماِدحيَن َو َتْقريِظ الْواِصفيَن، 
قاَل اهلل َتعالي:

ِمَن الُْمْوِمنيَن ِرجاٌل َصَدقُوا ما عاَهُدوا اهلِل َعَلْيِه، َفِمْنُهْم َمْن َقضي نَحَبُه َو ِمْنُهْم َمن َيْنَتِظُر َو 
لُوا َتْبديالً »آیه 23 سوره احزاب«، یعني: ما بَدَّ

اي.امیرالمؤمنین:
در.مدح.و.ثنایي.که.خداوند.متعال.از.تو.نموده.بي.نیازي.است.از.مدح.ثناگویان.
و.توصیف.کنندگان.»یعني.پس.از.اینكه.خداوند.متعال.تو.را.مدح.و.ثنا.نموده.دیگر.
نیازي.به.توصیف.و.مدح.شما.وجود.ندارد.و.ما.انسان.ها.قادر.به.توصیف.و.مدح.و.

ثناي.تو.نیستیم«.و.خداوند.متعال.در.رابطه.با.تو.فرموده:

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه323ـ324.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه382،حدیث1.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه383،حدیث3.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه63،حدیث50»حدیث8878«.
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ِمَن الُْمْوِمنيَن ِرجاٌل َصَدقُوا ما عاَهُدوا اهلِل َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقضي نَحَبُه َو ِمْنُهْم َمن َيْنَتِظُر َو 
لُوا َتْبدياًل »آیه.23.سوره.احزاب«،.یعني: ما بَدَّ

اي.امیرالمؤمنین:
تو.و.پس.از.تو.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مصداق.اتّم.و.اکمل.این.آیه.شریفه.
مي.باشید.و.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.شما.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.مدح.

و.ثنا.گفته.است.
این.زیارت.شریف.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.هادي.علیه.الّسالم.صادر.شده.و.در.

مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.است.
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آیه 33 سوره احزاب:
َرُكْم َتْطهيراً«. ْجَس اَْهَل الْبْيِت َو ُيَطِهّ »اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ

ترجمه: 
خداوند.متعال.مي.فرماید:.

به.درستي.که.خداوند.متعال.مي.خواهد.پلیدي.و.گناه.را.فقط.از.شما.اهل.بیت.دور.
کند.و.شما.را.کاماًل.پاک.سازد.و.به.شما.عصمت.اعطا.فرماید.

به.عبارت.دیگر:
خداوند.متعال.اراده.فرموده.تا.رجس.و.پلیدي.را.فقط.و.فقط.از.شما.اهل.بیت.پیامبر.

دور.کند.و.شما.را.پاک.نماید،.پاک.کامل.»اعطاي.مقام.عصمت«.1

شرح لغات و توضیحات:
اِنَّما.=.اِنَّما.در.این.آیه.شریفه.انحصار.را.مي.رسانَد،.اینكه.این.انحصار.مربوط.به.

چیست.و.اِنّما.انحصار.چه.چیزي.را.مي.رسانَد.بعداً.عرض.خواهد.شد؛
ِرْجْس.=.مطلق.پلیدي.و.ناپاکي،.چه.از.نظر.عقل.و.چه.از.نظر.شرع.

اگر.ِرْجَس.به.معني.گناه،.ِشرک،.ظلم،.بُخل،.حسد،.اعتقاد.باطل.و.نظایر.این.ها.بیان.

شده.و.تفسیر.گردیده.به.این.جهت.است.که.گناه،.ِشرک،.ظلم،.بخل.و....از.مصادیق.

آشكار.پلیدي.هستند،.وگرنه.ِرْجْس.مفهومي.عام.و.فراگیر.دارد.و.همه.پلیدي.ها.و.
ناپاکي.ها.و.گناهان.را.در.بر.مي.گیرد..

الف.و.الم.که.با.رجس.آمده.»الّرجس«.الف.و.الم.جنس.مي.باشد،.لذا.الّرجس.یعني.

همه.پلیدي.ها،.همه.ناپاکي.ها،.همه.گناهان،.و.به.طور.کّلي.هر.عملي.که.رضایت.
خداوند.متعال.در.آن.نباشد.

اهل البيت.=.به.اتّفاق.همه.علماي.اسالم.اعم.از.شیعه.و.سنّي.اشاره.به.اهل.بیت.پیامبر.

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه109.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه175ـ176.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه310.
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اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.باشد.
اینكه.منظور.از.اهل.بیت.پیامبر.چه.کساني.هستند.در.بخش.حدیث.مشّخص.خواهد.

شد.
همه.علماي.اسالم.و.مفّسرین.متّفق.القول.هستند.که.این.آیه.شریفه.درباره.افرادي.

است.که.در.خانه.و.بیت.رسول.اهلل.بودند.و.اهل.آن.خانه.به.حساب.مي.آمدند،.
اّما.اینكه.آیا.همسران.پیامبر.نیز.داخل.در.این.آیه.شریفه.هستند.یا.نه.»یعني.مقام.

عصمت.دارند.یا.نه«.در.بخش.حدیث.روشن.خواهد.شد.
اِذهاب ِرْجْس =.دور.کردن.پلیدي.ها.و.گناهان،.بردن.پلیدي.ها.و.گناهان.

تطهير.=.پاک.کردن،.پاک.ساختن..
آوردن.کلمه.تطهیر.تأکیدي.است.بر.مسئله.اِذهاب.رجس،.یعني.وقتي.خداوند.متعال.
مي.فرماید.که.من.اراده.کرده.ام.تا.همه.پلیدي.ها.و.گناهان.را.از.اهل.این.خانه.»خانه.
پیامبر«.دور.کنم.یعني.دادن.مقام.عصمت.به.اهل.این.خانه.»اهل.بیت.پیامبر«،.لذا.وقتي.
َرُكْم َتْطهيراً.را.مي.آَوَرد.تأکید.مجّددي.است.بر.اِذهاب ِرْجْس  خداوند.متعال.جمله.ُيَطِهّ

»دور.کردن.پلیدي.ها.و.گناهان«.از.اهل.بیت.پیامبر. 1
َرُكْم َتْطهيراً =.خداوند.متعال.اراده. ْجَس اَْهَل الْبْيِت َو ُيَطِهّ اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
فرموده.تا.ِرْجس.و.پلیدي.یعني.همه.پلیدي.ها.و.زشتي.ها.و.همه.گناهان.را.تنها.و.
فقط.از.شما.اهل.بیت.پیامبر.دور.کند.و.شما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.را.پاک.نماید،.پاِک.

کامل.
کلمه.اِنَّما.در.این.آیه.شریفه.انحصار.اراده.و.مشیّت.خداوند.متعال.را.مي.رسانَد.در.
تطهیر.اهل.بیت.پیامبر.اکرم،.همچنین.انحصار.عصمت.فقط.و.فقط.براي.اهل.بیت.

پیامبر.اکرم،.یعني:
اراده.حتمي.و.مستمر.خداوند.متعال.بر.این.تعّلق.گرفته.تا.فقط.و.فقط.شما.اهل.بیت.

پیامبر.اکرم.را.از.رجس.و.پلیدي.و.گناه.دور.کند،.

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه109.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه175ـ176.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه315ـ316.
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یعني.فقط.به.شما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.مقام.عصمت.اعطا.کند.
پلیدي.ها.و. ِرْجس.»دور.کردن.همه. اِذهاب. این. این.است.که. انحصار. این. معني.
گناهان«.فقط.و.فقط.مربوط.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.باشد.

تا.غیر.از.اهل.این.خانه.داخل.در.ُحكم.نشوند.
ْجَس اَْهَل  قابل.ذکر.است.که.اراده.در.این.آیه.شریفه.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيذِهَب َعْنُکُم الِرّ

َرُكْم َتْطهيراً ـ.آیه.33.سوره.احزاب«.اراده.تكویني.است.نه.تشریعي،. الَْبْيِت َو ُيَطِهّ
یعني.مربوط.به.اراده.و.مشیّت.خداوند.متعال.است.در.عالم.تكوین،.و.اراده.تكویني.

به.معني.خلقت.و.آفرینش.مي.باشد.1

توضیح:
شریفه. آیه. این. که. شده. نقل. سنّي. و. شیعه. منابع. از. حدیث. و. روایت. صدها.
درباره.پنج.نفر.مي.باشد.یعني.حضرت.محّمد.بن.عبداهلل.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.
سّلم،.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم،.فاطمه.زهرا.سالم..اهلل..علیها،.امام.حسن.

مجتبي.علیه.الّسالم.و.امام.حسین.سیّدالّشهداءِ.علیه.الّسالم.
حاکم.حسكاني.از.علماي.بزرگ.اهل.تسنّن.در.کتاب.شواهدالتّنزیل.نزدیک.به.
یكصد.و.چهل.حدیث.با.سندهاي.مختلف.نقل.نموده.که.آیه.تطهیر.»آیه.33.سوره.
احزاب«.در.رابطه.با.حضرت.محّمد،.علي،.فاطمه.زهرا،.حسن.و.حسین.علیهم.الّسالم.

مي..باشد.
در.منابع.شیعه.نیز.صدها.روایت.و.حدیث.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.
که.آیه.تطهیر.در.خصوص.خمسه.طیّبه.یعني.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم،.امیرالمؤمنین،.
فاطمه.زهرا،.امام.حسن.مجتبي.و.امام.حسین.سیّدالّشهدا.سالم.اهلل..علیهم.اجمعین.

مي.باشد،.لذا:
وقتي.احادیث.نوراني.صادر.شده.از.ناحیه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مي.فرمایند.

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه109.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه181،176،175.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه315تا327،326،320،317.
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که.آیه.تطهیر.در.رابطه.با.خمسه.طیّبه.علیهم.الّسالم.مي.باشد.دیگر.دلیلي.نیست.که.ما.به.

این.بحث.بپردازیم.که.آیا.همسران.پیامبر.اکرم.هم.داخل.مفاد.این.آیه.شریفه.هستند.یا.

نه،.لیكن.در.عین.حال.به.دو.سه.نمونه.از.اعمال.و.رفتار.همسران.پیامبران.اکرم.در.زمان.

حیات.آن.حضرت.و.پس.از.رحلت.آن.بزرگوار.اشاره.مي.شود.تا.همگان.بدانند.که.

عاملین.و.انجام.دهندگان.چنین.اعمالي.هرگز.نمي.توانند.در.زمره.معصومین.واقع.شوند.
و.به.هیچ.وجه.نمي.توانند.مصداق.آیه.تطهیر.باشند.

1..بیست.و.پنج.سال.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.وقتي.عثمان.بن.عفان.کشته.شد.مردم.

با.امیرالمؤمنین.علي.علیه.الّسالم.بیعت.کردند.و.حضرت.علي.علیه.الّسالم.زمام.امور.را.
در.دست.گرفت.

طي.پنج.سال.خالفت.آن.حضرت.سه.جنگ.به.ایشان.تحمیل.شد.که.اّولین.آن.ها.

جنگ.َجَمْل.بود.که.یكی.از.همسران.پیامبر.اکرم.و.طلحه.و.زبیر.فرماندهي.سپاهي.را.بر.
عهده.داشتند.که.با.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.جنگیدند..

طبق.گفته.بعضي.از.موّرخین.حدود.17.هزار.نفر.در.این.جنگ.کشته.شدند.
در.زیارت.جامعه.کبیره.وقتي.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.زیارت.مي.کنیم.به.آن.

ذوات.مقّدسه.عرض.مي..کنیم:
َو َمْن خالََفُکْم َفالّناُر َمْثواُه، َو َمْن َحَجَدُكْم كاِفُر، َو َمْن حاَربَُکْم ُمْشِرك َو َمْن َرَدّ َعَلْيُکْم في 

اَْسَفِل َدَرٍك ِمَن الََْجحيِم، یعني:
هر.کس.با.شما.مخالفت.کند.جایگاهش.آتش.جهنّم.است،

هر.کس.ُمنكر.شما.شود.کافر.است،
هر.کس.با.شما.بجنگد.ُمشرک.است،

و.هر.کس.شما.را.َرد.کند.در.پست.ترین.جاي.جهنّم.است.
آن.همسر.پیامبر.اکرم.که.در.جنگ.جمل.شرکت.داشت.تمام.این.ویژگي.ها.را.دارا.بود،

یعني.با.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مخالفت.کرد،.
امامت.آن.حضرت.را.ُمنكر.شد،.

با.آن.حضرت.جنگید.و...،.
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لذا.چنین.شخصي.نمي.تواند.مصداق.آیه.تطهیر.باشد.

2..پس.از.جنگ.خیبر.و.پیروزي.مسلمانان.غنائم.فراواني.به.دست.مسلمین.افتاد.

و.متعاقب.آن.همسران.پیامبر.اکرم.به.آن.حضرت.عرض.کردند.که.از.این.غنائم.به.ما.
اعطا.کن.

پیامبر.اکرم.به.همسران.خویش.فرمود:
طبق.دستور.خداوند.متعال.غنائم.را.بین.مسلمین.تقسیم.کردم.

پس.از.این.ماجرا.بود.که.همسران.پیامبر.اکرم.خشمگین.شده.و.به.پیامبر.اکرم.صلي.
.اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.عرض.کردند:

تو.خیال.مي.کني.که.اگر.ما.را.طالق.دهي.در.بین.اقوام.و.فامیل.ما.همسري.در.شأن.

ما.پیدا.نمي.شود.که.با.ما.ازدواج.کند.و.خیال.مي.کني.که.شوهر.براي.ما.قحط.است..

پس.از.این.اعتراض.همسران.پیامبر.اکرم.به.آن.حضرت.بود.که.خداوند.متعال.

به.پیامبر.اکرم.دستور.داد.تا.از.همسران.خویش.کناره.گیري.کند.و.این.کناره.گیري.

اکرم.فرمود.که. پیامبر. به. متعال. ماه.طول.کشید.و.سپس.خداوند. به.یک. نزدیک.
همسران.خودت.را.بین.این.دو.چیز.مخیّر.کن،.

یعني.آن.ها.را.مخیّر.ُکن.بین.طالق.و.یا.ادامه.زندگي.با.تو.
اّم.سلمه.که.بعد.از.حضرت.خدیجه.ُکبري.سالم.اهلل.علیها.از.سایر.همسران.آن.
حضرت.بهتر.بود.و.مقام.باالتري.داشت.اّولین.کسي.بود.که.عذرخواهي.کرد.و.ادامه.

زندگي.با.آن.حضرت.را.درخواست.نمود..

3..روزي.یكی.از.همسران.پیامبر.اکرم.به.نام.حفصه.با.آن.حضرت.مشاجره.مي.نمود.
که.پیامبر.اکرم.به.او.فرمود.آیا.مایل.هستي.فردي.بین.من.و.تو.حكمیّت.و.داوري.کند.

حفصه.این.پیشنهاد.پیامبر.اکرم.را.پذیرفت.و.به.دنبال.آن.فردي.را.نزد.عمر.بن.
الخّطاب.روانه.کردند.تا.او.بین.پیامبر.اکرم.و.حفصه.داوري.کند.

عمر.بن.الخّطاب.وقتي.خدمت.پیامبر.اکرم.رسید.به.حفصه.گفت:
حرف.بزن:
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حفصه.گفت:.
یا.رسول.اهلل،.تو.سخن.بگو.اّما.غیر.از.حق.چیزي.مگو.

عمر.بن.الخّطاب.که.این.حرف.را.از.دخترش.شنید.دو.سیلي.محكم.به.صورت.
حفصه.زد.و.به.او.گفت:

اي.دشمن.خدا،.رسول.خدا.جز.حق.نمي.گوید،.
به.خدا.قسم.اگر.احترام.محضر.رسول.خدا.نبود.آنقدر.تو.را.مي.زدم.تا.بمیري.

از.این.قبیل.موارد.فراوان.وجود.دارد.که.جهت.جلوگیري.از.طوالني.شدن.کالم.فقط.
به.همین.موارد.اکتفا.مي.شود.

قابل.ذکر.است.که.وجود.مّقدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.با.پانزده.

نیز. با.آن.دو. پانزده.زن.دو.کنیز.هم.داشت.که. این. بر. ازدواج.کرد،.و.عالوه. زن.

مانند.همسران.خویش.رفتار.مي.کرد.»عدالت.در.حضور.یافتن.در.منزل.هر.کدام.از.
همسران«.

هنگام.رحلت.پیامبر.اکرم.نُه.زن.همسر.آن.حضرت.بودند.
افضل.و.اشرف.بر.همه.همسران.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.وجود.مبارک.
خدیجه.ُکبري.سالم..اهلل..علیها.»مادر.گرانقدر.حضرت.زهرا.سالم..اهلل..علیها«.مي.باشد.که.
مقام.ایشان.بعد.از.مقام.حضرت.فاطمه.زهرا.سالم..اهلل..علیها.در.بین.همه.بانوان.عالم.
بي.نظیر.مي.باشد،.البتّه.حضرت.مریم.مادر.حضرت.عیسي.و.آسیه.)همسر.فرعون(.نیز.

مقام.واالیي.دارند.
بعد.از.حضرت.خدیجه.ُکبري.سالم..اهلل..علیها.اّم.سلمه،.و.سپس.میمونه.نسبت.به.
دیگر.همسران.پیامبر.اکرم.مقام.باالتري.دارند،.اّما.همانطور.که.مالحظه.فرمودید.اّم.
سلمه.نیز.از.جمله.معترضین.به.رسول.اهلل.بوده.است..»یعني.همه.همسران.پیامبر.اکرم.

به.آن.حضرت.اعتراض.نمودند«.
قابل.ذکر.است.که.ازدواج.دائم.با.بیش.از.چهار.زن.در.یک.زمان.براي.همه.مردان.
حرام.مي.باشد.مگر.رسول.اهلل.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.که.از.این.قاعده.مستثني.

مي.باشد،.
ضمن.اینكه.یک.استثناء.دیگر.نیز.در.امر.ازدواج.در.بین.معصومین.علیهم.الّسالم.
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وجود.دارد.و.آن.این.است.که.تا.زماني.که.حضرت.زهرا.سالم..اهلل..علیها.در.قید.حیات.

بودند.براي.حضرت.علي.علیه.الّسالم.جایز.نبود.که.با.زن.دیگري.ازدواج.کند،.یعني.

جایز.نبود.که.حضرت.علي.علیه.الّسالم.غیر.از.حضرت.زهرا.سالم..اهلل..علیها.همسر.
دیگري.داشته.باشد،.

البتّه.این.ُحكم.تا.زمان.حیات.حضرت.زهرا.سالم.اهلل..علیها.بود.و.عّلت.آن.نیز.مقام.
و.منزلت.ویژه.حضرت.زهرا.سالم.اهلل..علیه.در.پیشگاه.الهي.بود.1

همانطور.که.مالحظه.فرمودید.آیه.تطهیر.»آیه.33.سوره.احزاب«.که.موهبت.عصمِت.

الهي.را.به.همراه.دارد.فقط.و.فقط.شامل.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.
سّلم.مي.شود،.

همچنین.مالحظه.فرمودید.که.هیچكدام.از.همسران.پیامبر.اکرم.مشمول.آیه.تطهیر.

پیامبر.اکرم.هیچگونه. با. نمي.شوند.چرا.که.اعمال.و.رفتار.و.نحوه.برخورد.آن.ها.

سازگاري.با.مقام.عصمت.ندارد.زیرا.معصوم.کسي.است.که.هرگز.مرتكب.گناه.
نشود.

ذیل.آیه.چهارم.سوره.تحریم.»اِْن َتتُوبا اِلَي اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُکما...«.در.رابطه.با.اذیّت.
و.آزار.پیامبر.اکرم.توّسط.دو.تن.از.همسران.ایشان.مطالبي.به.عرض.رسیده.است.

حدیث:
1..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.احتجاجي.که.با.ابوبكر.بن.ابي.قحانه.

داشت.به.ابوبكر.فرمود:
تو.را.به.خدا.قسم،.آیا.آیه.تطهیر.از.رجس.در.مورد.من.و.اهل.بیت.و.فرزندان.من.

نازل.شده.است.یا.در.مورد.تو.و.اهل.بیت.تو.
ابوبكر.گفت:

یا.علي،.آیه.تطهیر.در.مورد.تو.و.اهل.بیت.تو.نازل.شده.است.

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه104،103،99،96،95.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه184تا186.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه300ـ326.
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امیرالمؤمنین.علي.علیه.الّسالم.به.ابوبكر.فرمود:
تو.را.به.خدا.قسم،.آیا.مصداق.دعاي.رسول.اهلل.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.روز.
کساء.»روز.نزول.آیه.تطهیر.و.جمع.شدن.خمسه.طیّبه.در.داخل.کساءِ«.من.و.اهل.بیت.

من.و.فرزندانم.مي.باشیم.یا.تو.و.اهل.بیت.تو.
ابوبكر.گفت:

یا.علي،.تو.و.اهل.بیت.تو.مصداق.دعاي.پیامبر.اکرم.در.روز.کساء.هستید.1

توضیح:
وقتي.این.پنج.وجود.مقّدس.و.مبارک.»پیامبر.اکرم.ـ.حضرت.علي.ـ.فاطمه.زهرا.
ـ.امام.مجتبي.و.سیّدالّشهدا.علیهم.الّسالم«.در.زیر.عبا.و.کساءِ.قرار.گرفتند.پیامبر.اکرم.

صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.دست.به.دعا.برداشته.و.به.خداوند.متعال.عرض.کرد:
ْرُهْم َتْطهيراً، یعني: ْجَس َو َطِهّ اَللَُّهمَّ هُؤالِء اَْهُل بَْيتي َو ِعْتَرتي َفَاْذِهْب َعْنُهُم الِرّ

خدایا،.این.ها.»علي،.فاطمه،.حسن.و.حسین«.اهل.بیت.من.و.خاندان.من.هستند،.

پس.آن.ها.را.از.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.و.ناپاکي.و.گناه.دور.کن.و.آن.ها.را.کاماًل.پاک.
و.طاهر.قرار.بده،.پاِک.کامل.

بعد.از.این.دعا.و.درخواست.پیامبر.اکرم.بود.که.به.امر.خداوند.متعال.جبرئیل.
علیه.الّسالم.آیه.تطهیر.را.به.پیامبر.اکرم.آورد.2

2..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.شورا.به.اعضاءِ.شورا.فرمود:
شما.را.به.خدا.سوگند.مي.دهم.آیا.در.میان.شما.کسي.غیر.از.من.هست.که.خداوند.

1.خصالصدوق،جلددّوم،صفحه327،بابخصالچهلگانهوبیشتر،حدیث17.
احتجاجطبرسي،جلداّول،صفحه265،حدیث53.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه91،حدیث89»حدیث8917«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه413،حدیث11.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه335.
2.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه110ـ111.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه322.
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رُكْم َتْطهيراً«.را.در. ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ متعال.آیه.تطهیر.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
مورد.او.و.همسر.و.فرزندانش.به.پیامبر.اکرم.نازل.کرده.باشد.

حضرت.امیر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
در.آن.روز.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.عبا.و.کساءِ.خیبري.را.برداشته.و.
من.و.همسرم.فاطمه.و.حسن.و.حسین.را.زیر.آن.عبا.و.کساءِ.جمع.نمود.و.به.خداوند.

متعال.عرض.کرد:
ْرُهْم َتْطهيراً،.یعني: ْجَس َو َطِهّ اَلّلُهمَّ هُؤالِء اَْهُل بَْيتي َو ِعْتَرتي، َفَاْذِهْب َعْنُهُم الِرّ

خدایا.این.ها.»علي،.فاطمه،.حسن.و.حسین«.اهل.بیت.من.و.خاندان.من.هستند،.
پس.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.و.ناپاکي.و.گناه.را.از.آن.ها.دور.کن.و.آن.ها.را.پاک.و.

طاهر.قرار.بده،.پاِک.کامل..
اعضاءِ.شورا.خدمت.حضرت.علي.علیه.الّسالم.عرض.کردند:

خیر،.غیر.از.رسول.خدا.و.شما.و.همسر.و.فرزندان.شما.کسي.آن.جا.نبود.1

توضیح:
عمر.بن.الخّطاب.در.پایان.عمر.خویش.شش.نفر.را.تعیین.کرد.تا.پس.از.مرگ.او.از.
بین.خودشان.یک.نفر.را.به.عنوان.خلیفه.مسلمین.انتخاب.کنند،.لیكن.انتخاب.اعضاي.
این.شوراي.شش.نفره.به.نحوي.بود.که.به.هیچ.وجه.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.انتخاب.نمي.شد.
حضرت.علي.علیه.الّسالم.در.چنین.روز.و.چنین.شورایي.قطره.اي.از.دریاي.بیكران.
فضائل.و.مناقب.خویش.را.بیان.نمودند.که.یكي.از.آن.ها.اشاره.به.آیه.تطهیر.و.شأن.

نزول.آن.بود.که.عرض.شد.
اعضاءِ.این.شوراي.شش.نفره.عبارت.بودند.از:

1.خصالصدوق،جلددّوم،صفحه342،بابخصالچهلگانهوبیشتر،حدیث18.
احتجاجطبرسي،جلداّول،صفحه280ـ289،حدیث55.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه335.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه413و425،حدیث10و24.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه91،حدیث90»حدیث8918«.
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امیرالمؤمنین.علّي.بن.ابیطالب،.عثمان.بن.عفان،.طلحه،.زبیر،.سعد.بن.ابي.وقّاص.و.
عبدالّرحمن.بن.عوف.

در.بین.افراد.شش.نفره.شوري.فقط.زبیر.بود.که.تمایل.به.علي.علیه.الّسالم.داشت.و.

بقیّه.افراد.متمایل.به.عثمان.بودند.و.نهایتاً.نیز.عثمان.به.عنوان.خلیفه.مسلمین.انتخاب.
شد..»زبیر.پسرعّمه.حضرت.علي.علیه.الّسالم.بود«.

امامت.که.امري.انتصابي.از.جانب.خداوند.متعال.مي.باشد.به.امري.انتخاباتي.تبدیل.
شد،.آن.هم.به.وسیله.شورایي.که.عمر.بن.الخّطاب.آن.ها.را.برگزیده.بود.

عمر.را.ابوبكر.انتخاب.کرد.و.هیچ.کس.نیز.با.این.موضوع.مخالفت.نكرد،.
درحالي.که.حضرت.علي..علیه.الّسالم.را.خداوند.متعال.روز.هیجدهم.ذیحّجه.سال.
دهم.هجري.به.امامت.مسلمین.نصب.فرموده.بود،.لیكن.عده.ای.از.مسلمین.آن.را.نادیده.

گرفته.و.ابوبكر.را.به.عنوان.خلیفه.مسلمین.انتخاب.کردند.

3..امیرالمومنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.ایّام.خالفت.عثمان.بن.عفان.در.جمع.
مهاجرین.و.انصار.در.مدینه.فرمودند:

اي.مردم:
آیا.مي.دانید.که.خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.فرموده.است:

َرُكْم َتْطهيراً، ْجَس اَْهَل الْبْيِت َو ُيَطِهّ اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
اي.مردم:

در.آن.روز.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.من.و.فاطمه.و.

حسن.و.حسین.را.جمع.نموده.و.عبا.و.کساءِ.خویش.را.روي.ما.انداخته.و.سپس.به.
خداوند.متعال.عرضه.داشت:

ْرُهْم َتْطهيراً، یعني: ْجَس َو َطِهّ اَللَُّهمَّ هُؤالِء اَْهُل بَْيتي َو ِعْتَرتي َفَاْذِهْب َعْنُهُم الِرَ
خدایا:.

این.ها.»علي،.فاطمه،.حسن.و.حسین«.اهل.بیت.من.و.خاندان.من.هستند،.پس.هر.

گونه.رجس.و.پلیدي.و.ناپاکي.و.گناه.را.از.آن.ها.دور.کن،.و.آن.ها.را.پاک.و.مطّهر.قرار.
بده،.پاِک.کامل.
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پس.از.این.دعاي.پیامبر.اکرم.بود.که.خداوند.متعال.آیه.تطهیر.را.نازل.فرمود.
اّم.سلمه.که.در.آن.جا.حضور.داشت.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:

یا.رسول.اهلل،.آیا.من.هم.در.زمره.این.ها.»اهل.بیت.تو«.هستم.
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.اّم.سلمه.فرمود:

اِنَِّک َعلي َخْيٍر،.یعني:.
ای.اّم.سلمه،.تو.بر.خیر.و.نیكي.هستي.»یعني.تو.خوبي.و.عاقبت.به.خیري«.اّما.آیه.
تطهیر.درباره.من.و.برادرم.علي.بن.ابیطالب.و.دخترم.فاطمه.و.دو.فرزندم.حسن.و.حسین.
و.نُه.فرزندم.از.نسل.و.ذّریّه.حسین.نازل.شده.است.و.هیچ.کس.غیر.از.ما.در.زمره.ما.

نخواهد.بود.و.مشمول.این.آیه.نیست.
مهاجرین.و.انصار.که.فرمایشات.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.شنیدند.

همگي.اظهار.داشتند:
یا.علي،.ما.شهادت.مي.دهیم.که.اّم.سلمه.نیز.این.قضیّه.را.همینگونه.براي.ما.بیان.
نمود،.و.ما.این.مطلب.را.از.محضر.رسول.اهلل.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.سؤال.کردیم.

آن.حضرت.نیز.مطلب.را.همانگونه.که.شما.بیان.فرمودید.بیان.فرمودند.1

4..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.هفتاد.فضیلت.و.منقبت.خودشان.را.بیان.
فرمودند.که.یكي.از.آن.ها.این.بود.که:

رسول.خدا.مرا.و.همسرم.فاطمه.را.و.دو.فرزندم.حسن.و.حسین.را.زیر.عبا.و.کساءِ.
قرار.دادند.و.در.همین.حال.بود.که.جبرئیل.نازل.شد.و.آیه.تطهیر.را.از.طرف.خداوند.

متعال.آورد.2

1.کمالالّدینوتمامالّنعمه،جلداّول،صفحه520،باب24،حدیث25.
احتجاجطبرسي،جلداّول،صفحه309،حدیث56.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه93،حدیث92،»حدیث8920«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه336.

2.خصالصدوق،جلددّوم،صفحه368،حدیث22»شماره70«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه419،حدیث13.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه93،حدیث91»حدیث8919«.
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5 ..احتجاج.صّدیقه.کبري.فاطمه.زهرا.سالم..اهلل..علیها.بر.ابوبكر.و.عمر:
بعد.از.رحلت.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم،.عده.ای.از.
مسلمین.در.سقیفه.بني.ساعده.گرد.آمده.و.ابوبكر.بن.ابي.قحافه.را.به.عنوان.خلیفه.

مسلمین.انتخاب.کردند.
یكي.از.کارهایي.که.ابوبكر.و.عمر.بن.الخّطاب.در.همان.روزهاي.اّول.پس.از.
اکرم.در.زمان.حیات. پیامبر. َفَدْک.بود.که. انجام.دادند.غصب. اکرم. پیامبر. رحلت.
خویش.به.امر.خداوند.متعال.به.دخترش.فاطمه.زهرا.سالم..اهلل..علیها.هبه.کرده.بود.

»بخشیده.بود«.
حضرت.زهرا.سالم.اهلل..علیها.به.منظور.بازپس.گیري.َفَدْک.در.حضور.عّده.اي.از.مردم.

مدینه.ابوبكر.و.عمر.و.جمع.حاضر.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.آن.ها.فرمود:
اي.مردم:

آیا.نشنیدید.که.پدرم.رسول.خدا.فرمودند:
اِنَّ اْبَنتي فاِطَمة َسِيَدُة ِنساِء اَْهِل الَْجنَِّة، یعني:

به.درستي.که.دخترم.فاطمه.سیّده.بانوان.بهشت.است.
همه.افرادي.که.آن.جا.حضور.داشتند.عرض.کردند:

اي.دختر.پیامبر،.به.خدا.قسم.این.سخن.را.از.پیامبر.اکرم.شنیدیم.
حضرت.زهرا.سالم.اهلل..علیها.فرمود:

آیا.سیّده.بانوان.بهشت.اّدعاي.باطل.و.بي.اساس.مي.کند.و.مي.خواهد.چیزي.را.تمّلک.
و.تصاُحب.کند.که.متعّلق.به.او.نیست.

وجود.مقّدس.صّدیقه.کبري.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل..علیها.مجّدداً.ابوبكر.و.عمر.و.بقیّه.
افراد.حاضر.در.محل.را.مور.خطاب.قرار.داده.و.فرمودند:

بگوئید.ببینم،.اگر.دو.مرد.شهادت.دهند.که.من.مرتكب.سرقت.شده.ام.آیا.شما.
شهادت.آن.دو.نفر.را.تصدیق.مي.کنید.

ابوبكر.ساکت.ماند.و.حرفي.نزد.لیكن.عمر.بن.الخّطاب.گفت:
بله،.شهادت.آن.دو.نفر.را.تصدیق.کرده.و.بر.تو.َحد.جاري.مي.کنیم.

حضرت.زهرا.سالم.اهلل..علیها.به.عمر.بن.الخّطاب.فرمود:
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زماني.مي.تواني.شهادت.این.دو.نفر.را.تصدیق.کني.و.بر.من.حد.جاري.کني.که.از.

دین.و.شریعت.پدرم.محّمد.بن.عبداهلل.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.خارج.شوي،.براي.

اینكه.اگر.کسي.به.سیّده.بانوان.بهشت.نسبت.گناه.بدهد.و.بخواهد.به.او.حد.جاري.کند.
چنین.شخصي.ملعون.و.کافر.است،.

زیرا.کساني.که.خداوند.متعال.در.شأن.و.منزلت.آن.ها.آیه.تطهیر.را.نازل.نموده.و.هر.

گونه.رجس.و.پلیدي.و.گناه.را.از.آن.ها.دور.کرده.و.آن.ها.را.پاک.و.طاهر.نموده.شهادت.

بر.علیه.آنان.جایز.نمي.باشد،.چرا.که.این.ها.معصوم.هستند.و.پاک.و.مطهر.از.هر.عیب.
و.گناه.و.آلودگي.مي.باشند.

حضرت.زهرا.سالم.اهلل..علیها.بار.دیگر.عمر.بن.الخّطاب.را.مخاطب.قرار.داده.و.به.
او.فرمود:

اي.عمر،.مرا.به.آیه.تطهیر.آگاه.کن،.آیا.اگر.گروهي.از.مردم.نسبت.به.کساني.که.

آیه.تطهیر.در.شأن.آن.ها.نازل.شده.نسبت.گناه.بدهند.و.شهادت.دهند.که.مرتكب.گناه.
شده.اند.آیا.به.آن.ها.حد.جاري.مي.شود.

عمر.بن.الخّطاب.گفت:
بله،.زیرا.این.ها.»اهل.بیت.پیامبر«.با.مردم.دیگر.فرقي.ندارند.و.با.آن.ها.در.یک.سطح.

و.یک.ردیف.مي.باشند.
حضرت.زهرا.سالم..اهلل..علیها.به.عمر.بن.الخّطاب.فرمود:

.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.و.کساني.که.آیه.تطهیر.درباره.آن.ها.نازل.شده.با.سایر.مردم.در.

یک.سطح.و.در.یک.ردیف.نیستند.زیرا.خداوند.متعال.به.این.ها.عصمت.اعطا.فرموده.

و.درباره.عصمت.و.طهارت.آن.ها.آیه.تطهیر.را.نازل.فرموده.و.از.هر.رجس.و.پلیدي.و.

گناه.آن.ها.را.دور.نموده.است،.پس.اي.عمر.هر.کس.به.این.ها.خطایي.نسبت.دهد.و.هر.
کس.این.خطا.را.تصدیق.کند.همانا.خدا.و.رسول.خدا.را.تكذیب.نموده.است.1

6 ..امام.سّجاد.علیه.الّسالم.فرمودند:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.حضرت.علي،.فاطمه،.حسن.

.401 1.کتابفاطمهزهراسالماهللعلیها،سروردلپیامبراکرم،تألیفآیتاهللاحمدرحمانيهمداني،صفحه400ـ
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و.حسین.علیهم.الّسالم.را.زیر.کساءِ.فدکیّه.»کساءِ.بافت.َفَدْک.که.از.آن.به.عنوان.عبا.

و.کساءِ.خیبریّه.و.یا.عبا.و.کساءِ.فدکیّه.یاد.مي.شود«.جمع.نموده.و.به.پیشگاه.خداوند.
متعال.عرض.کرد:

ْرُهْم َتْطهيراً،.یعني: ْجَس َو َطِهّ اَللَُّهمَّ هُؤالِء اَْهُل بَْيتي َو ِعْتَرتي َفَاْذِهْب َعْنُهُم الِرّ
خداوندا،.این.هایي.که.زیر.کساء.جمع.شده.اند.اهل.بیت.من.و.عترت.و.خاندان.من.
هستند،.خداوندا.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.و.ناپاکي.و.گناه.را.از.آن.ها.دور.کن.و.آن.ها.

را.کاماًل.پاک.و.مطّهر.گردان.
پس.از.این.دعا.و.درخواست.پیامبر.اکرم.بود.که.به.امر.خداوند.متعال.جبرئیل.آیه.

تطهیر.را.به.پیامبر.اکرم.نازل.نمود.
جبرئیل.خدمت.پیامر.اکرم.عرض.کرد:

یا.رسول.اهلل،.من.هم.در.زمره.شما.هستم.
پیامبر.اکرم.به.جبرئیل.فرمود:

یا.جبرئیل،.تو.هم.از.ما.هستي.
اّم.سلمه.که.قصد.نزدیک.شدن.به.آن.جمع.را.داشت.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:

یا.رسول.اهلل:.
آیا.من.هم.در.زمره.اهل.بیت.شما.هستم.

پیامبر.اکرم.به.اّم.سلمه.فرمود:
كُوني َمکانَِک يا اّم َسَلمه، اَْنِت اِلي َخْيٍر، اَْنِت ِمْن اَْزواِج نَِبّي اهلل، یعني: 

در.همان.جایي.که.هستي.باش.»داخل.کساءِ.نشو«،.تو.در.زمره.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.
نمي.باشي،.تو.از.همسران.پیامبر.اکرم.هستي.و.تو.عاقبت.به.خیر.هستي.1

7..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
َرُكْم َتْطهيراً«.درباره.پیامبر. ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ آیه.تطهیر.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
اکرم،.علي،.فاطمه،.حسن.و.حسین.علیهم.الّسالم.مي.باشد.و.در.شأن.آن.ها.نازل.شده.

است.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه422،حدیث22.
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پیامبر.اکرم.در.منزل.اّم.سلمه،.حضرت.علي.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.علیهم.الّسالم.
را.زیر.عباي.خود.قرار.داد.و.به.خداوند.متعال.عرض.کرد:

خداوندا،.این.ها.اهل.بیت.من.هستند،.هر.گونه.رجس.و.ناپاکي.و.گناه.را.از.اهل.بیت.
من.دور.کن.و.آن.ها.را.کاماًل.پاک.و.مطّهر.نما.

پس.از.این.دعا.و.درخواست.پیامبر.اکرم.بود.که.خداوند.متعال.آیه.تطهیر.را.نازل.
فرمود.

اّم.سلمه.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:.
آیا.من.از.اهل.بیت.تو.نیستم.

پیامبر.اکرم.به.اّم.سلمه.فرمود:.
تو.به.خیر.و.نیكي.هستي.اما.اهل.بیت.من.این.ها.هستند.

این.حدیث.را.ابو.بصیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

8..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:.
َرُكْم َتْطهيراً«.در.شأن. ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ این.آیه.شریفه.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
رسول.اهلل.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.علي.بن.ابیطالب.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.
علیهم.الّسالم.نازل.شده.است،.و.این.قضیه.در.منزل.اّم.سلمه.همسر.رسول.اهلل.صّلي..اهلل..

علیه.و.آله.و.سّلم.اتّفاق.افتاد..
پیامبر.اکرم.حضرت.امیرالمؤمنین.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.علیهم.الّسالم.را.زیر.

کساءِ.خیبري.قرار.داد.و.دعا.کرد.که:
ْرُهْم َتْطيهراً، یعني: ْجَس َو َطِهّ اَللَُّهمَّ هُؤالِء اَْهُل بَْيتي، اَللَُّهمَّ اَْذِهْب َعْنُهُم الِرّ

خدایا.ایشان.اهل.بیت.من.هستند،.آن.ها.را.از.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.و.گناه.دور.

کن.و.آن.ها.را.کاماًل.پاک.و.مطّهر.گردان،.و.بعد.از.این.دعاي.رسول.اهلل.بود.که.خداوند.

1.اصولکافي،جلددّوم،صفحه40و41،حدیث1»حدیث750«.
المیزان،جلدهشتم،صفحه265»ذیلآیات59تا70سورهنساء«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه95،حدیث97»حدیث8925«.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه334ـ335.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه407،حدیث4.
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متعال.آیه.تطهیر.را.نازل.فرمود.
اّم.سلمه.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:.

آیا.من.هم.در.زمره.اهل.بیت.شما.هستم.
پیامبر.اکرم.به.اّم.سلمه.فرمود:.

تو.به.خیر.و.نیكي.هستي.و.عاقبت.به.خیر.هستي،.اّما.در.زمره.اهل.بیت.من.نمي.باشي.
این.حدیث.را.ابو.جارود.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

9..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
َرُكْم َتْطهيراً«. ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ منظور.این.آیه.شریفه.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ

ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.والیت.آن.ها.است،.
هر.کس.در.والیت.آن.ها.وارد.شود.و.والیت.و.امامت.آن.ها.را.بپذیرد.به.بیت.النّبي.

صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.وارد.شده.است.
این.حدیث.را.محّمد.بن.علي.حلبي.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

10..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
َرُكْم َتْطهيراً«.در.مورد. ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ این.آیه.شریفه.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.

حضرت.فاطمه.و.حسن.و.حسین.علیهم.الّسالم.نازل.شده.است..
هنگامي.که.رسول.خدا.رحلت.کرد.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.جانشین.
او.شد.و.بعد.از.حضرت.علي،.امام.حسن.و.امام.حسین.علیهم.الّسالم.جانشین.او.شدند،.
و.بعد.از.آن.بزرگواران.علّي.بن.الحسین.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.به.امامت.رسید.و.بعد.

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه334.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه442،حدیث30.

تفسیرنورالّثقلن،جلدششم،صفحه89،حدیث84»حدیث8912«.
2.اصولکافي،جلددوم،صفحه293،حدیث54»دیث1133«.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه334.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه407،حدیث3.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه95،حدیث96»حدیث8924«.
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از.او.این.امر.در.اوصیاءِ.بعد.از.وي.ادامه.پیدا.کرد..
اطاعت.و.پیروي.از.این.ها.اطاعت.و.پیروي.از.خداوند.متعال.است،.

و.سرپیچي.از.دستورات.این.ها.سرپیچي.از.دستورات.خداوند.متعال.مي.باشد.
این.حدیث.را.عبدالّرحمن.بن.کثیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

11..جلسه.اي.در.مرو.در.محضر.مبارک.امام.رضا.علیه.الّسالم.تشكیل.شد.که.در.این.
جلسه.مأمون.و.تعدادي.از.علماء.فَِرق.مختلف.نیز.شرکت.داشتند.

در.این.جلسه.مأمون.از.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.سؤاالتي.نمود.که.یكي.
از.سؤاالت.این.بود.که:

مأمون.از.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.سؤال.کرد.که.عترت.طاهره.و.عترت.
پیامبر.اکرم.چه.کساني.هستند.

وجود.مبارک.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.مأمون.فرمود:
عترت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.همان.کساني.هستند.که.خداوند.متعال.

در.قرآن.کریم.آن.ها.را.توصیف.نموده.و.فرموده:
َرُكْم َتْطهيراً. ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.به.مأمون.فرمود:
عترت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.همان.کساني.هستند.که.وجود.مبارک.

پیامبر.اکرم.درباره.آن.ها.فرموده:
اِنّي ُمَخِلٌّف فيُکُم الثََّقَلْيِن ِكتاَب اهلِل َو ِعْتَرتي اَْهَل بَْيتي، ااَل َو اِنَُّهما لَْن َيْفَتِرقا َحّتي َيِردا َعَلَي 

الَْحْوَض، َفاْنُظُروا َكْيَف َتْخُلُفوني فِيها، اَيَُّها الّناُس، ال ُتَعِلُّموُهْم َفِانَُّهْم اَْعَلُم ِمْنُکْم، یعني:
من.دو.چیز.گرانبها.را.میان.شما.به.یادگار.مي.گذارم،.

یكي.کتاب.خدا.و.دیگري.اهل.بیتم،.این.دو.هرگز.از.یكدیگر.جدا.نمي.شوند.تا.اینكه.
کنار.حوض.کوثر.به.من.ملحق.شوند.

1.عللالّشرایع،جلداّول،صفحه665،باب156،حدیث2.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه336.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه411،حدیث8.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه95،حدیث94»حدیث8922«.
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پس.خوب.نگاه.کنید.و.ببینید.بعد.از.من.در.مورد.آن.ها.چه.مي.کنید.
اي.مردم،.به.اهل.بیت.من.چیزي.نیاموزید.چرا.که.آن.ها.اَْعلم.از.شما.هستند.»یعني.

از.همه.مردم.عالم.تر.هستند«.
وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

.آیه.33. َرُكْم َتْطهيراـً  ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ این.آیه.شریفه.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ

سوره.احزاب«.و.اعطاي.عصمت.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.فضل.خداوند.متعال.به.اهل.
بیت.پیامبر.اکرم.مي.باشد.و.هیچ.کس.از.این.موضوع.بي.اّطالع.نیست،.

و.هیچ.کس.آن.را.انكار.نمي.کند.مگر.معاند.گمراه.»فرد.لجوجي.که.از.صراط.مستقیم.
الهي.منحرف.شده.است«،.زیرا:

فضلي.باالتر.از.طهارت.»مقام.عصمت«.متصّور.نیست.
این.حدیث.را.ریّان.بن.صلت.از.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

12..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.رحلت.فرمود.درحالي.که.
والیت.اّمت.در.دستان.او.و.در.خانه.او.بود.و.نه.در.دست.و.خانه.دیگران..

حضرت.امیر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
والیت.خاص.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.مي.باشد.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.از.هر.گونه.
رجس.و.پلیدي.و.گناه.دور.نموده.و.آن.ها.را.پاک.و.مطّهر.نموده.است.و.آن.ها.پس.
از.پیامبر.اکرم.در.رابطه.با.والیت.اّمت.در.تمام.خصوصیّات.و.ویژگي.ها.شایسته.تر.از.

دیگران.هستند.
این.حدیث.را.جابر.جعفي.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلداّول،باب23،حدیث1،صفحه469ـ474.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه412،حدیث9.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه89،حدیث85»حدیث8913«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه89،حدیث86»حدیث8914«.
2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه417،حدیث12.
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13..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
وقتي.که.با.ابوبكر.بیعت.کردند.او.فردي.را.به.سرزمین.َفَدک.روانه.نمود.و.به.او.

دستور.داد.تا.نماینده.و.وکیل.حضرت.زهرا.سالم.اهلل..علیها.را.از.آن.جا.اخراج.کند.
پس.از.این.قضیّه.وجود.مقّدس.صّدیقه.کبري.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل..علیها.نزد.ابوبكر.

آمده.و.به.او.فرمود:
چرا.مرا.از.ارث.پدري.محروم.کردي.و.نماینده.و.وکیل.مرا.از.َفَدک.اخراج.نمودي.
درحالي.که.فدک.را.پدرم.رسول.اهلل.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.دستور.خداوند.متعال.

به.من.واگذار.کرده.بود.
امیرالمؤمنین. مبارک. علیها.وجود. کبري.سالم.اهلل.. مقّدس.صّدیقه. از.وجود. پس.

علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.مسجد.النّبي.وارد.شد.و.به.ابوبكر.فرمود:
به.چه.عّلت.حضرت.زهرا.سالم.اهلل..علیها.را.از.میراث.پدري.او.محروم.ساختي.
درحالي.که.حضرت.زهرا.سالم.اهلل..علیها.در.زمان.حیات.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.

و.سّلم.مالک.فدک.شده.بود.
از.جمله.مطالبي.که.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.به.ابوبكر.فرمود.این.بود.که.آن.حضرت.

به.ابوبكر.فرمود:
اي.ابوبكر:

آیا.قرآن.خوانده.اي.و.به.آن.اقرار.داري
ابوبكر.جواب.داد:

آري.خوانده.ام.و.به.آن.اقرار.دارم
حضرت.امیر.علیه.الّسالم.به.ابوبكر.فرمود:

اي.ابوبكر:
َرُكْم َتْطهيراً ـ. ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ آیا.این.آیه.شریفه.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
آیه.33.سوره.احزاب«.درباره.ما.و.در.شأن.ما.نازل.شده.است.یا.درباره.شما.و.در.شأن.

شما.
ابوبكر.جواب.داد:

این.آیه.شریفه.درباره.شما.و.در.شأن.شما.نازل.شده.است.
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حضرت.امیر.علیه.الّسالم.به.ابوبكر.فرمود:
اگر.دو.نفر.مسلمان.شهادت.دهند.که.حضرت.زهرا.سالم.اهلل..علیها.مرتكب.گناهي.

شده.چه.خواهي.کرد.
ابوبكر.جواب.داد

بر.او.حد.جاري.مي.کنم.همانگونه.که.بر.دیگر.زنان.مسلمان.گنهكار.حد.جاري.مي.کنم.
حضرت.امیر.علیه.الّسالم.به.ابوبكر.فرمود:

در.این.صورت.تو.در.نزد.خداوند.متعال.از.کافران.شمرده.مي.شوي.
ابوبكر.پرسید.چرا؟

حضرت.امیر.علیه.الّسالم.به.ابوبكر.فرمود:
براي.اینكه.تو.شهادت.خداوند.متعال.را.رد.کرده.و.شهادت.غیرخدا.را.پذیرفته.اي،.
زیرا.خداوند.متعال.به.عصمت.و.به.طهارت.حضرت.زهرا.سالم.اهلل..علیها.در.این.آیه.
َرُكْم َتْطهيراً«.شهادت.و.گواهی. ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ شریفه.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
داده.است،.لذا.وقتي.که.تو.شهادت.خداوند.متعال.را.رد.نموده.و.شهادت.غیرخدا.را.

مي.پذیري.نزد.خداوند.متعال.کافر.هستي.
این.حدیث.را.هم.حّماد.بن.عثمان.و.هم.ابن.ابي.عمیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.

نقل.نموده.است.1

14..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

خداوند.متعال.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.را.بر.دیگران.برتري.داده.و.چگونه.اینطور.
نباشد.که.خداوند.متعال.در.کتاب.خویش.مي.فرماید:

َرُكْم َتْطهيراً. ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ

1.عللالَشرایعصدوق،جلداّول،باب151،صفحه619،حدیث1.
احتجاجطبرسي،جلداّول،صفحه214،حدیث47.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه419،حدیث14.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه93،حدیث93»حدیث8921«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه97ـحدیث99»حدیث8927«.
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این.حدیث.را.محّمد.بن.عماره.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1
15..پس.از.شهادت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وجود.مقّدس.امام.

مجتبي.علیه.الّسالم.خطبه.اي.ایراد.نموده.و.فرمودند:
امشب.مردي.از.دنیا.رفت.که.گذشتگان.بر.او.پیشی.نگرفته.اند.و.آیندگان.او.را.درک.

نخواهند.کرد.
آن.حضرت.طال.و.نقره.اي.از.خود.به.جاي.نگذاشت.مگر.هفتصد.درهم.

امام.مجتبي.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
اي.مردم:

هر.کس.مرا.شناخته.که.شناخته،.اّما.اگر.کسي.مرا.نمي.شناسد.بداند.که.من.حسن.

بن.علي.هستم.و.پسر.کسي.هستم.که.مردم.را.به.سوي.خداوند.متعال.دعوت.مي.کرد.
و.چراغ.هدایت.بود.

امام.مجتبي.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایش.خویش.فرمودند:
َرُهْم َتْطهيراً، یعني: ْجَس َو َطهَّ اَنَا ِمْن اَْهِل بَْيِتَي الَّذيَن اَْذَهَب اهللُ َعْنُهُم الِرَ

من.از.اهل.بیتي.هستم.»من.از.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.هستم«.که.خداوند.متعال.آن.ها.

را.از.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.و.گناه.دور.نموده.و.آن.ها.را.کاماًل.پاک.و.مطّهر.نموده.و.
به.آن.ها.مقام.عصمت.اعطا.فرموده.است.2

16..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
وجود.مقّدس.امام.حسن.مجتبي.علیه.الّسالم.پس.از.صلح.با.معاویه.در.مجلسي.که.

معاویه.هم.آن.جا.بود.بر.روي.منبر.رفته.و.فرمودند:
ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.هستیم.و.گوشت.و.خون.و.جان.
آن.حضرت.مي.باشیم.و.خداوند.متعال.در.شأن.ما.این.آیه.شریفه.را.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب 

َرُكْم َتْطهيراً ـ.آیه.33.سوره.احزاب«.نازل.فرموده.است. ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ َعْنُکُم الِرّ
وجود.مقّدس.امام.مجتبي.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایشات.خویش.فرمودند:

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه420،حدیث16.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه420،حدیث17.
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وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.منزل.اّم.سلمه.عباي.خیبري.
را.روي.من.و.برادرم.و.مادر.و.پدرم.انداخت.و.به.خداوند.متعال.عرض.کرد:

اَللَُّهمَّ هُؤالِء اَْهُل بَْيتي،
ْرُهْم َتْطيراً،.یعني: ْجَس َو َطِهّ اَللَُّهمَّ اَْذِهْب َعْنُهُم الِرّ

خداوندا:
این.ها.اهل.بیت.من.هستند،.آن.ها.را.از.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.و.گناه.دور.کن.و.
آن.ها.را.کاماًل.پاک.و.مطّهر.گردان،.و.پس.از.این.دعاي.پیامبر.اکرم.بود.که.خداوند.متعال.

آیه.تطهیر.»آیه.33.سوره.احزاب«.را.نازل.فرمود.
اّم.سلمه.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:

آیا.من.هم.در.زمره.اهل.بیت.شما.هستم.
پیامبر.اکرم.به.اّم.سلمه.فرمود:

تو.به.خیر.و.نیكي.هستی،.اّما.این.آیه.شریفه.مخصوص.من.و.اهل.بیت.من.مي.باشد.
این.حدیث.را.هم.عبدالّرحمن.بن.کثیر.و.هم.زاذان.نقل.نموده.است.1

17. وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.وصف.نشود،.

چگونه.مي.توان.خداوند.متعال.را.وصف.نمود.که.خود.در.کتابش.مي.فرماید:
ما َقَدُروا اهللَ َحقَّ َقْدِرِه.»آیه.91.سوره.انعام«،.لذا:

خداوند.متعال.به.هر.اندازه.که.وصف.شود.بزرگ.تر.از.آن.است.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نیز.وصف.نشود،.
چگونه.وصف.توان.کرد.بنده.اي.را.که.خداوند.متعال.در.حّق.او.فرموده:

هر.کس.او.را.اطاعت.کند.مرا.اطاعت.کرده.است،
و.هر.کس.از.دستورات.او.سرپیچي.کند.از.دستورات.من.سرپیچي.کرده.است.

وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه428،حدیث26.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه437،حدیث27.
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ْجَس، یعني: اِنَّا ال نُوَصُف َو َكْيَف يُوَصُف َقْوٌم َرَفَع اهللُ َعْنُهُم الِرّ
ما.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.وصف.نشویم،.

و.چگونه.مي.توان.گروهي.را.وصف.کرد.که.خداوند.متعال.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.
و.گناه.را.از.آن.ها.دور.نموده.است.

این.حدیث.را.زراره.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

18. وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.
و.آله.و.سّلم.نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:
ا، اِنّي تاِرٌك فيُکْم اَْمَرْيِن، اِْن اََخْذُتْم بِِهما لَْن َتِضلوُّ

َوَجلَّ َو اَْهَل بَْيتي ِعْتَرتي، یعني: ِكتاَب اهلِل َعزَّ
من.میان.شما.دو.چیز.گرانبها.به.یادگار.مي.گذارم.که.اگر.آن.ها.را.بپذیرید.و.به.آن.ها.

تمّسک.نمائید.هرگز.گمراه.نمي.شوید،.
یكي.قرآن.کریم.و.دیگري.اهل.بیت.و.عترت.من،.

و.من.روز.قیامت.از.آنچه.که.درباره.ثََقلین.انجام.داده.اید.از.شما.بازخواست.مي.کنم.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

بنابراین.حّجت.خداوند.متعال.بر.مخلوقاتش.با.فرمایش.پیامبر.اکرم.و.با.قرآن.کریم.
روشن.و.ثابت.شد.

پیامبر.اکرم.همواره.فضائل.اهل.بیتش.را.با.فرمایشات.خودشان.و.با.آیات.قرآن.کریم.

براي.مردم.روشن.مي.فرمودند.که.یک.نمونه.آن.آیه.تطهیر.است.که.خداوند.متعال.در.
رابطه.با.اهل.بیت.آن.حضرت.مي.فرماید:

سوره. .33 »آیه. َتْطهيراً  َرُكْم  ُيَطِهّ َو  الَْبْيِت  اَْهَل  ْجَس  الِرّ َعْنُکُم  لُِيْذِهَب  اهللُ  ُيريُد  اِنَّما 
احزاب«.

این.حدیث.را.عبدالحمید.بن.ابي.دیلم.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.اصولکافي،جلدسّوم،صفحه263،حدیث16»حدیث2102«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه97،حدیث98»حدیث8926«.

2.اصولکافي،جلددّوم،صفحه54،حدیث3»حدیث759«.
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19..پس.از.شهادت.امام.حسین.علیه.الّسالم.اهل.بیت.آن.حضرت.ابتدا.به.شهر.کوفه.
و.سپس.به.شام.وارد.شدند.

در.شام.پیرمردي.به.وجود.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.نزدیک.شد.و.به.آن.حضرت.
عرض.کرد:

حمد.و.سپاس.خداوندي.را.که.شما.را.کشت.و.به.هالکت.رساند.و.شاخ.فتنه.را.
برید.

وجود.مقّدس.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.پس.از.پایان.یافتن.سخنان.پیرمرد.شامي.به.او.
فرمود:

اي.مرد.شامي:
آیا.قرآن.خوانده.اي

پیرمرد.شامي.عرض.کرد:
بله؛

وجود.مقّدس.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.چند.آیه.از.آیات.شریفه.قرآن.کریم.را.که.در.

شأن.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شده.تالوت.نموده.و.به.

پیرمرد.شامي.فرمود.که.این.آیات.شریفه.درباره.ما.و.در.شأن.ما.نازل.شده،.که.یكي.

از.آن.آیات.شریفه.اي.که.وجود.مبارک.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.تالوت.فرمود.این.آیه.

.آیه.33.سوره. َرُكْم َتْطهيراـً  ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ شریفه.بود.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
احزاب«.

پیرمرد.شامي.پس.از.شنیدن.فرمایشات.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.دست.هاي.خویش.را.
به.آسمان.بلند.نمود.و.سه.بار.گفت:

خداوندا،.به.درگاهت.توبه.مي.کنم.و.از.عداوت.و.دشمني.با.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.

به.درگاه.تو.استغفار.مي.کنم.و.از.قاتلین.اهل.بیت.حضرت.محّمد.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.
و.سّلم.اعالم.برائت.و.بیزاري.مي.کنم.1

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه99،حدیث102»حدیث8930«.
احتجاجطبرسي،جلددوم،صفحه114،حدیث172.
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20..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.پس.از.نكث.بیعت.

ناکثین.»پس.از.عهدشكني.طلحه.و.زبیر«.خطبه.اي.ایراد.فرموده.و.طّي.آن.قطره.اي.از.

دریاي.بیكران.فضائل.و.مناقب.خویش.و.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.
سّلم.را.بیان.فرمودند.که.قسمتي.از.فرمایشات.آن.حضرت.این.بود.که.فرمودند:

ْجَس،.یعني: ااَل َو نَْحُن اَْهُل الَْبْيِت الَّذَين اَْذَهَب اهللُ َعْنُهُم الِرّ
اي.مردم:

بدانید.و.آگاه.باشید.ما.آن.اهل.بیتي.هستیم.که.خداوند.متعال.هر.گونه.رجس.و.
پلیدي.و.گناه.را.از.آن.ها.دور.نموده.است.1

21..هنگام.زیارت.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.
عید.غدیر.به.محضر.آن.بزرگوار.عرض.مي.کنیم.

ِة ِمْن آلَِک الّطاِهريَن، َصَلواُت اهللِ َعَلْيَک َو َرْحَمُة اهللِ َو بََركاُتُه َو َسالُمُه َو َتِحيَّاُتُه َو َعَلي ااْلَئِمَّ
َفُکْم َعَلي الْعالَميَن، ِة َدَرَجَتُکْم َو َرَفَع َمْنِزلََتُکْم َو اَباَن َفْضَلُکْم َو َشرَّ َقْد اَْعَلي اهللُ َتعالي َعَلي ااْلُمَّ

َرُكْم َتْطهيراً، یعني: ْجَس َو َطهَّ َفَاْذَهَب َعْنُکُم الِرّ
اي.امیرالمؤمنین:

سالم.و.تحیّات.و.درود.و.رحمت.خداوند.متعال.بر.تو.و.بر.ائّمه.معصومین.از.
خاندان.پاک.و.مطّهر.تو.

خداوند.متعال.درجه.و.مقام.شما.را.بر.اّمت.برتر.و.واالتر.گردانده.و.فضل.و.شرف.

شما.را.بر.جهانیان.آشكار.فرموده.و.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.و.گناه.را.از.شما.دور.

نموده.و.شما.را.کاماًل.پاک.و.مطّهر.نموده،.پاک.ساختني.ویژه.»یعني.به.شما.مقام.
عصمت.اعطا.فرموده«.

این.زیارت.نوراني.و.شریف.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.هادي.علیه.الّسالم.صادر.
شده.و.در.مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.است.

22..در.زیارت.نوراني.و.شریف.جامعه.کبیره.که.یک.دوره.کامل.و.جامع.امام.شناسي.

1.احتجاجطبرسي،جلداّول،صفحه337،حدیث66.
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است.هنگام.زیارت.وجود.مقّدس.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.خدمت.آن.ذوات.
مقّدسه.عرض.مي.کنیم.

سالَِة َو ُمْخَتَلَف الَْمالئَِکِة َو َمْهِبَط الَْوْحِي...،  ِة َو َمْوِضَع الِرّ الُم َعَلْيُکْم يا اَْهَل بَْيِت النُُّبوَّ اَلسَّ
یعني:

سالم.بر.شما.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.
آله.و.سّلم.مي.باشید،

سالم.بر.شما.که.جایگاه.رسالت.مي.باشید،
سالم.بر.شما.که.محّل.رفت.و.آمد.مالئكه.هستید،

و.سالم.بر.شما.که.منزل.و.بیت.محترم.شما.محّل.فرود.آمدن.و.نزول.وحي.است.
ُة الّراِشُدوَن الَْمْهِديُّوَن الَْمْعُصومُون...، یعني: اَْشَهُد اَنَُّکُم ااَْلئِمَّ
شهادت.و.گواهي.مي.دهم.که.شما.ائّمه.هدایت.هستید،

و.هدایت.یافته.و.هدایت.شده.از.ناحیه.خداوند.متعال.مي.باشید،
و.معصوم.از.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.و.گناه.مي.باشید.

لَِل، َعَصَمُکُم اهللُ ِمَن الزَّ
َو آَمَنُکْم ِمَن الِْفَتِن،

نَِس، َرُكْم ِمَن الدَّ َو َطهَّ
َرُكْم َتْطهيراً، یعني: ْجَس َو َطهَّ َو اَذَهَب َعْنُکُم الِرّ

خداوند.متعال.شما.را.از.همه.گونه.لغزش.ها.و.خطاها.حفظ.فرمود،
و.شما.را.از.همه.فتنه.ها.در.امان.داشت.و.ایمني.بخشید،

و.از.هر.گونه.پلیدي.و.آلودگي.پاک.فرمود،
و.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.و.گناه.را.از.شما.دور.کرد.و.شما.را.کاماًل.پاک.و.مطّهر.
نمود.یعني.به.شما.ذوات.مقّدسه.مقام.عصمت.اعطا.فرمود،.لذا.شما.بزرگواران.معصوم.

هستید.
قابل.ذکر.است.که.زیارت.نوراني.و.شریف.جامعه.کبیره.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.

هادي.علیه.الّسالم.صادر.شده.و.در.مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.است.
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23..شیخ.طوسي.در.مصباح.المتهّجد.نقل.کرده.که.یكي.از.اصحاب.امام.حسن.

آن. بدالیه.خدمت. عابد. محّمد. بن. عبداهلل. محّمد. ابو. نام. به. علیه.الّسالم. عسكري.

حضرت.شرفیاب.شد.و.کیفیّت.صلوات.فرستان.بر.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.

و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.از.آن.حضرت.سؤال.نمود.و.آن.حضرت.

نیز.کیفیّت.صلوات.فرستادن.بر.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.را.بیان.
فرمود.که.در.صلوات.به.حضرت.مهدي.علیه.الّسالم.آمده.که:

اَللَُّهمَّ َصِلّ َعلي َولِِيَّک َو اْبِن اَْولِيائَِک الَّذيَن َفَرْضَت طاَعَتُهْم َو اَْوَجْبَت َحقَُّهْم َو اَْذَهْبَت 
ْرَتُهْم َتْطهيراً، یعني: ْجَس َو َطهَّ َعْنُهُم الِرّ

خداوندا.درود.فرست.بر.نماینده.ات.و.فرزند.نمایندگانت،
آنان.که.اطاعت.از.آن.ها.را.بر.همه.واجب.فرمودي،

و.حّقشان.را.واجب.کردي،
و.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.و.گناه.را.از.آن.ها.دور.نمودي.و.آن.ها.را.کاماًل.پاک.و.

مطّهر.کردي.و.به.آن.ها.عصمت.اعطا.فرمودي.
این.صلوات.نوراني.و.شریف.در.مفاتیج.الجنان.نیز.آمده.است.

24..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
َرُكْم َتْطهيراً  ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ پس.از.نزول.آیه.تطهیر.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
ـ آیه.33.سوره.احزاب«.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.هر.بامداد.

هنگام.نماز.صبح.به.درب.منزل.ما.مي.آمد.و.مي.فرمود:
الَة يا اَْهَل الَْبْيِت، َرِحَمُکُم اهللُ، یعني: الة اَلصَّ اَلصَّ

نماز.نماز.اي.اهل.بیت.پیامبر،.خدا.شما.را.رحمت.کند،.و.آنگاه.وجود.مقّدس.پیامبر.
ْجَس اَْهَل  اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.این.آیه.شریفه.را.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ

َرُكْم َتْطهيراً ـ.آیه.33.سوره.احزاب«.تالوت.مي.فرمود. الَْبْيِت َو ُيَطِهّ
این.حدیث.را.هم.حارث.و.هم.ابوبكر.محّمد.بن.عمر.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.

نقل.نموده.اند.1

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه421،حدیث19.
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توضیح:
روایات.و.احادیثي.که.از.ناحیه.وجود.مقّدس.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.
رابطه.با.آیه.تطهیر.و.شأن.نزول.آن.صادر.شده.و.اینكه.این.آیه.شریفه.در.رابطه.
با.خمسه.طیّبه.»محّمد،.علي،.فاطمه،.حسن.و.حسین.علیهم.الّسالم«.و.دیگر.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.مي.باشد.به.قدري.زیاد.است.که.بسیاري.از.محّققین.آن.را.

متواتر.مي.دانند.
منابع.و.راویان.احادیثي.که.داللت.بر.انحصار.آیه.تطهیر.»آیه.33.سوره.احزاب«.بر.
خسمه.طیّبه.و.همچنین.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مي.نماید.به.قدري.زیاد.است.

که.براي.هیچ.کس.جاي.تردید.باقي.نمي.ماند.
در.احقاق.الحق.به.بیش.از.هفتاد.منبع.از.منابع.معروف.اهل.سنّت.اشاره.شده.و.منابع.

شیعه.در.این.زمینه.از.هزار.هم.مي.گذارد.
همچنین.در.روایات.و.احادیث.فراوان.دیگري.آمده.که:.

بعد.از.نزول.آیه.تطهیر.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.مّدت.

چند.ماه.هنگامي.که.براي.نماز.صبح.از.کنار.خانه.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل..علیها.مي.گذشت.
صدا.مي.زد:

َرُكْم َتْطهيراً،  ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيطِهّ الَة يا اَْهَل الَْبْيِت، اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ اَلصَّ
یعني:.هنگام.نماز.است.اي.اهل.بیت،.خداوند.متعال.اراده.فرموده.تا.هر.گونه.رجس.
و.پلیدي.و.گناه.را.از.شما.دور.نماید.و.شما.را.کاماًل.پاک.و.مطّهر.سازد.و.به.شما.مقام.

عصمت.اعطا.فرماید.
برخي.از.اصحاب.اظهار.نموده.اند.که.به.مّدت.چهار.ماه.شاهد.این.قضیّه.بوده.اند.که.
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.هر.روز.صبح.به.درب.منزل.حضرت.امیر.و.

حضرت.زهرا.سالم.اهلل..علیهما.آمده.و.این.مطلب.را.بیان.مي.فرمودند.
بعضي.از.اصحاب.تا.شش.ماه.و.بعضي.از.اصحاب.نیز.تا.نه.ماه.شاهد.این.ماجرا.

بوده.اند.
تداوم.و.تكرار.این.قضیّه.براي.مّدت.نه.ماه.و.یا.بیشتر.در.کنار.خانه.فاطمه.زهرا.

سالم.اهلل..علیها.براي.این.است.که:
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مطلب.کاماًل.روشن.شود.و.مشّخص.گردد.و.در.آینده.براي.هیچ.کس.جاي.تردید.

باقي.نمانَد.که.آیه.تطهیر.فقط.و.فقط.در.شأن.خمسه.طیّبه.»همچنین.سایر.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم«.نازل.شده.و.خداوند.متعال.فقط.و.فقط.به.این.چهارده.وجود.مقّدس.مقام.
عصمت.اعطا.فرموده.و.الغیر.1

به.عرض.رسید.که.احادیث.صادره.از.ناحیه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.رابطه.

با.آیه.تطهیر.و.اختصاص.آن.به.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.بسیار.زیاد.
است.که.به.عنوان.نمونه.به.تعدادي.از.آن.ها.اشاره.شد.

در.منابع.اهل.سنّت.و.در.کتب.و.تفاسیر.معروف.اهل.سنّت.نیز.به.آیه.تطهیر.و.شأن.

نزول.آن.و.اختصاص.آن.به.خمسه.طیّبه.اشاره.شده.که.به.عنوان.نمونه.به.تعدادي.از.
این.احادیث.و.روایات.اشاره.مي.شود.

1..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
َرُكْم َتْطهيراً ـ آيه  ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ نََزلَْت هِذِه اآْلَيُة »اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ

33 سوره احزاب« في َخْمَسٍة:
ِفيَّ َو َعِلٍيّ َو فاِطَمَة َو َحَسٍن َو ُحَسْيٍن، یعني:

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.فرمودند:
این.آیه.شریفه.»آیه.33.سوره.احزاب«.درباره.پنج.نفر.نازل.شده،.

درباره.من.و.علي.بن.ابیطالب.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.علیهم.الّسالم.
این.حدیث.شریف.را.ابوسعید.خدري.نقل.نموده.و.در.تفسیر.ثعلبي.و.دّرالمنثور.و.

شواهدالتّنزیل.آمده.است.2

2. ثعلبي.در.تفسر.خود.از.اّم.سلمه.نقل.مي.کند.که.پیامبر.اکرم.در.خانه.اّم.سلمه.بود.

1.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه321تا324.
2.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه110ـ112.

المیزان،جلدسيودّوم،صفحه188.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه450،حدیث45.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه101،حدیث107»حدیث8935«.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه325.
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و.به.دخترش.فاطمه.زهرا.علیها.سالم.فرمود:
همسر.و.دو.پسرت.را.صدا.کن.تا.نزد.من.حاضر.شوند.و.پس.از.اینكه.آن.ها.حاضر.
شدند.پیامبر.اکرم.عبا.را.بر.روي.علي.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.علیهم.الّسالم.انداخت.

و.به.خداوند.متعال.عرض.کرد.
ْرُهْم َتْطهيراً، و.پس.از.این.قضیّه. ْجَس َو َطِهّ اَللَُّهمَّ هُؤالِء اَْهُل بَْيتي َو ِعْتَرتي َفَاْذِهْب َعْنُهُم الِرّ

بود.که.خداوند.متعال.این.آیه.شریفه.را.»آیه.33.سوره.احزاب«.نازل.فرمود.
اّم.سلمه.مي.گوید:

خدمت.پیامبر.اکرم.عرض.کردم
یا.رسول.اهلل:

آیا.من.هم.در.زمره.اهل.بیت.شما.هستم.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.به.من.فرمود:

تو.به.خیر.و.نیكي.هستي.»عاقبت.به.خیر.مي.شوي«،.
اّما.در.زمره.اهل.بیت.من.نیستي.1

3..ثعلبي.در.تفسیر.خویش.از.فردي.به.نام.ُمجّمع.نقل.مي.کند.که:
ُمجّمع.مي.گوید:

علي.بن.ابیطالب. درباره. عایشه. از. مادرم. و. رفتیم. عایشه. نزد. مادرم. به.همراه. من.
علیه.الّسالم.سؤال.کرد.

عایشه.به.مادرم.پاسخ.داد:
از.من.درباره.کسي.سؤال.کردي.که.او.و.همسرش.فاطمه.محبوب.ترین.مردم.نزد.

رسول.خدا.بودند.
عایشه.در.ادامه.صحبت.خود.گفت:

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه111.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه188.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه443ـ451،حدیث33و46.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه101،حدیث105»حدیث8933«.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه322.
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من.روزي.دیدم.که.پیامبر.اکرم،.علي.و.فاطمه،.حسن.و.حسین.را.جمع.نمود.و.عبایي.
بر.روي.آن.ها.انداخت.و.به.خداوند.متعال.عرض.کرد:

ْرُهْم َتْطهيراً،.یعني: تي، َفَاْذِهْب َعْنُهُم الِرْجَس َو َطِهّ اَللُهمُّ هُؤالِء اَْهُل بَْيتي و حامَّ
خداوندا:

این.ها.اهل.بیت.من.و.خواص.من.هستند،.پس.آن.ها.را.از.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.
و.گناه.دور.کن.و.آن.ها.را.کاماًل.پاک.و.مطّهر.نما.

عایشه.مي.گوید.به.پیامبر.اکرم.عرض.کردم:
آیا.من.هم.از.اهل.بیت.شما.هستم،.و.پیامبر.اکرم.به.من.فرمود:

در.جاي.خود.بمان.»دور.شو«.1

4..ثعلبي.در.تفسیر.خویش.از.واثلة.بن.اسقع.نقل.مي.کند.که.واثلة.بن.اسقع.گفت:
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم،.علي.بن.ابیطالب.و.فاطمه.زهرا.و.حسن.و.
حسین.علیهم.الّسالم.را.زیر.عبا.قرار.داد.و.این.آیه.شریفه.را.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم 
َرُكْم َتْطهيراً ـ.آیه.33.سوره.احزاب«.تالوت.فرمود.و.سپس.به. ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ الِرّ

خداوند.متعال.عرض.کرد:
اَللُهمَّ هُؤالِء اَْهُل بَْيتي، یعني:

خداوندا:
این.ها.اهل.بیت.من.هستند.2

این.حدیث.را.احمد.بن.حنبل.»از.علماي.معروف.اهل.تسنّن«.نیز.از.واثله.بن.اسقع.
نقل.نموده.است.3

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه111و112.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه451،حدیث47.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه101،حدیث106»حدیث8934«.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه322.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه452،حدیث49.
3.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه444ـ447،حدیث34و38و39.
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5..ثعلبي.در.تفسیرش.از.ابو.حمراء.نقل.مي.کند.که.گفت:
من.نه.ماه.در.مدینه.اقامت.داشتم.و.هر.روز.شاهد.بودم.که.پیامبر.اکرم.به.درب.منزل.

حضرت.علي.و.فاطمه.سالم.اهلل.علیهما.مي.آمد.و.مي.فرمود:
ْجَس  بشتابید.به.سوي.نماز،.و.سپس.این.آیه.شریفه.را.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ

َرُكْم َتْطهيراً ـ.آیه.33.سوره.احزاب«.تالوت.مي.فرمود.1 اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ

6 ..در.کتاب.صحیح.مسلم.و.صحیح.بخاري.از.صفیّه.بنت.شیبه.نقل.شده.که.او.از.
عایشه.نقل.مي.کند.که.عایشه.گفت:

یک.روز.پیامبر.اکرم.عبایي.را.بر.روي.علي.بن.ابیطالب.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.
ْجَس اَْهَل  علیهم.الّسالم.انداخت.و.سپس.این.آیه.شریفه.را.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ

َرُكْم َتْطهيراً ـ.آیه.33.سوره.احزاب«.تالوت.فرمود. الَْبْيِت َو ُيَطِهّ
قابل.ذکر.است.که.اهل.سنّت.شش.کتاب.بسیار.معتبر.و.معروف.دارند.که.به.صحاح.
ستّه.مشهور.مي.باشند.که.دو.کتاب.از.این.شش.کتاب.معتبر.یعني.صحیح.مسلم.و.

صحیح.بخاري.این.حدیث.را.از.عایشه.نقل.نموده.اند.2

7..در.ُمسند.احمد.بن.حنبل.از.اّم.سلمه.نقل.شده.که.او.گفت:
پیامبر.اکرم.در.خانه.من.بود.که.به.حضرت.فاطمه.فرمود:

شوهر.و.دو.پسرت.را.صدا.کن.و.وقتي.آن.ها.حاضر.شدند.پیامبر.اکرم.عباي.خیبري.

را.بر.روي.آن.ها.انداخت.و.سپس.دستش.را.از.زیر.عبا.بیرون.آورد.و.به.طرف.آسمان.
بلند.کرد.و.به.خداوند.متعال.عرض.نمود:

ْرُهْم َتْطهيراً،.یعني: تي، َفَاْذِهْب َعْنُهُم الِرْجَس َو َطِهّ اَلّلُهمَّ هُؤالِء اَْهُل بَْيتي و حامَّ
خداوندا.این.ها.اهل.بیت.من.و.خواص.و.حامیان.من.هستند،.پس.آن.ها.را.از.هر.گونه.
رجس.و.پلیدي.و.گناه.دور.کن.و.آن.ها.را.کاماًل.پاک.و.مطّهر.نما،.و.پس.از.این.قضیّه.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه453،حدیث51.
2.المیزان،جلدسيودّوم،صفحه189.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه449،حدیث42.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه454،حدیث53.
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ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو  بود.که.خداوند.متعال.این.آیه.شریفه.را.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
َرُكْم َتْطهيراً ـ آیه.33.سوره.احزاب«.نازل.فرمود. ُيَطِهّ

پس.از.این.قضیّه.من.به.پیامبر.اکرم.عرض.کردم.که.آیا.من.هم.در.زمره.اهل.بیت.
شما.هستم.

پیامبر.اکرم.به.من.فرمود:
تو.در.مسیر.خیر.و.نیكي.هستي.»تو.عاقبت.به.خیري«.

این.حدیث.را.چند.نفر.از.جمله.ابومعّدل.عطیّه.طفاوي،.عطاء.بن.ابي.ریاح،.شهر.بن.
حوشب.و......از.اّم.سلمه.نقل.نموده.اند.1

قابل.ذکر.است.که:
این.حدیث.شریف.در.دّرالمنثور.سیوطي.نیز.به.ُطرق.مختلف.از.اّم.سلمه.نقل.شده.

است.2

8..موفّق.بن.احمد.که.در.میان.اهل.تسنّن.به.اَْخَطُب الُْخَطباء.معروف.مي.باشد.

در.کتاب.خویش.به.نام.مناقب.خوارزمي.از.ابوسعید.خدري.نقل.مي.کند.که.او.
گفت:

پیامبر.اکرم.به.مّدت.نه.ماه.به.درب.منزل.حضرت.علي.و.حضرت.فاطمه.سالم.اهلل.
علیهما.مي.آمد.و.مي.فرمود:

بشتابید.به.سوي.نماز،.خداوند.متعال.شما.را.مورد.رحمت.خویش.قرار.دهد.و.

. َرُكْم َتْطهيراـً  ْجَس اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ سپس.این.آیه.شریفه.را.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
آیه.33.سوره.احزاب«.تالوت.مي.فرمود.3

قابل.ذکر.است.که:

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه445،حدیث35.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه445،حدیث36.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه446،حدیث37.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه448،حدیث41.

2.المیزان،جلدسيودّوم،صفحه187.
3.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه458،حدیث61.
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این.حدیث.شریف.را.دّرالمنثور.سیوطي.نیز.از.ابو.سعید.خدري.نقل.نموده.است.
همچنین.حاکم.حسكاني.در.شواهدالتنّزیل.و.ثعلبي.در.تفسیر.خویش.این.حدیث.را.

از.انس.مالک.نقل.نموده.اند.1
9..حاکم.ابوالقاسم.حسكاني.در.شواهدالتّنزیل.از.زاذان.و.او.از.امام.حسن.مجتبي.
ْجَس  علیه.الّسالم.نقل.مي.کند.که.وقتي.آیه.تطهیر.نازل.شد.»اِنَّما ُيريُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
َرُكْم َتْطهيراً.ـ.آیه.33.سوره.احزاب«.پیامبر.اکرم.من.و.برادرم.و.پدر.و. اَْهَل الَْبْيِت َو ُيَطِهّ

مادرم.را.زیر.کساء.خیبري.اّم.سلمه.قرار.داد.و.به.خداوند.متعال.عرض.کرد:
اَلّلُهمَّ هُؤالِء اَْهُل بَْيتي و ِعْتَرتي،.یعني:

خداوندا،.این.ها.اهل.بیت.من.و.عترت.من.هستند.2

توضیح:
همانطور.که.قباًل.به.عرض.رسید.احادیثي.که.از.طریق.شیعه.و.سنّي.درباره.آیه.
33.سوره.احزاب.»معروف.به.آیه.تطهیر«.و.شأن.نزول.آن.در.رابطه.با.خمسه.طیبّه.
»حضرت.محّمد،.علي،.فاطمه،.حسن.و.حسین.علیهم.الّسالم«.نقل.شده.به.حّدي.زیاد.
است.که.به.عقیده.بسیاري.از.محّققین.به.حّد.تواتر.رسیده.است.و.براي.هیچ.کس.جاي.
تردید.باقي.نمي.گذارد.که.آیه.تطهیر.فقط.و.فقط.اختصاص.به.خمسه.طیّبه.و.دیگر.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.دارد،.یعني.مصداق.انحصاري.آیه.تطهیر.فقط.و.فقط.وجود.

مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.مي.باشند.و.الغیر.
در.کتاب.غایةالمرام.بحراني.و.کتاب.عبقات.به.طور.مشروح.و.مبسوط.به.این.

احادیث.نوراني.اشاره.شده.است.

قابل.ذکر.است.که:
یكي.از.علماي.معروف.اهل.تسنّن.به.نام.حاکم.حسكاني.در.کتاب.شواهدالتّنزیل.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه456،حدیث56.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه324.
2.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه112.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه103،حدیث109»حدیث8937«.
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نزدیک.به.یكصد.و.چهل.حدیث.نقل.نموده.که.آیه.تطهیر.اختصاص.به.خمسه.طیّبه.
و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.دارد.و.الغیر.

جهت.رعایت.اختصار.فقط.به.تعدادي.از.این.احادیث.نوراني.که.از.طریق.شیعه.

و.سنّي.نقل.شده.بود.اشاره.شد.و.اگر.عزیزان.بخواهند.به.تمام.این.احادیث.شریف.

حامد.حسین. میر. عبقات. و. بحراني. غایةالمرام. به. مي.توانند. کنند. پیدا. دسترسي.
مراجعه.فرمایند.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه103»پاورقيمترجم«،صفحه113.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه190.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه323تا325.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه336.
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آیه 56 سوره احزاب:
، َيا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما« »اِنَّ اهللَ َوَماَلئَِکَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ

ترجمه: 
به.درستي.که.»همانا«.خداوند.متعال.و.مالئكه.خداوند.متعال.بر.پیامبر.اکرم.صلوات.

مي.فرستند.»درود.مي.فرستند«.
اي.کساني.که.ایمان.آورده.اید.»اي.مومنین«،.به.پیامبر.اکرم.صلوات.و.درود.بفرستید.

و.مطیع.محض.همه.دستورات.پیامبر.اکرم.باشید.1

شرح لغات و توضیحات:
َصالة »َصالْت«.=.توّجه.و.عنایت.خاص.و.ویژه..

کلمه.َصالة.هر.گاه.به.خداوند.متعال.نسبت.داده.شود.به.معني.نزول.رحمت.و.
فرستادن.رحمت.از.طرف.خداوند.متعال.مي.باشد..جمع.َصالة،.صلوات.مي.باشد.

صلوات.ممكن.است.از.جانب.خداوند.متعال.باشد،.ممكن.است.از.طرف.مالئكه.
باشد،.و.ممكن.است.از.طرف.بندگان.خدا».مردم«.باشد،.یعني:

1..اگر.صلوات.به.خداوند.متعال.نسبت.داده.شود.معني.رحمت.الهي.مي.دهد،.یعني.

نزول.رحمت.خداوند.متعال،.پس.اگر.گفته.شود.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.
صلوات.مي.فرستد.یعني.رحمت.خاص.خویش.را.به.آن.حضرت.نازل.مي.فرماید.

2..اگر.صلوات.به.مالئكه.و.به.مردم.نسبت.داده.شود.معني.طلب.رحمت.مي.دهد،.

پس.صلوات.فرستان.مالئكه.و.مردم.به.پیامبر.اکرم.یعني.درخواست.و.تقاضا.از.خداوند.
متعال.تا.رحمت.خاص.خویش.را.به.پیامبر.اکرم.نازل.فرماید.

.تسلیم.مطلق.اوامر.پیامبر.اکرم. ِّمُوا.=.تسلیم.شدن.نسبت.به.فرامین.پیامبر.اکرمـ. َسل
باشید.2

1.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه444.
2.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه445،444،379.
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اِنَّ اهللَ َو َمالئَِکَتُه ُيَصلُّوَن َعَلي النَِّبِي.=.خداوند.متعال.و.مالئكه.خدا.به.پیامبر.اکرم.صّلي.
.اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.صلوات.و.درود.مي.فرستند.

ُيَصلُّوَن.فعل.مضارع.مي.باشد.و.استمرار.را.مي.رساند،.بنابراین.معني.آیه.شریفه.این.
مي.شود.که:

خداوند.متعال.پیوسته.و.مستمر.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.صلوات.

مي.فرستد،.یعني.خداوند.متعال.به.طور.مستمر.و.الینقطع.رحمت.خاص.و.ویژه.
خویش.را.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.مي.فرماید،.

همچنین.مالئكه.و.فرشتگان.الهي.نیز.پیوسته.و.مستمر.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.

آله.و.سّلم.صلوات.مي.فرستند،.یعنی.مالئكه.و.فرشتگان.الهي.به.طور.مسمتر.و.الینقطع.

از.خداوند.متعال.درخواست.مي.کنند.تا.خداوند.متعال.رحمت.خاص.خویش.را.به.
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.فرماید.

خداوند.متعال.در.ادامه.آیه.شریفه.به.مؤمنین.دستور.مي.دهد.که:
يا اَيُُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َو َسِلّمُوا َتْسليمًا.=.اي.کساني.که.ایمان.آورده.اید.»اي.
مؤمنین«،.شما.نیز.از.خداوند.متعال.و.مالئكه.الهي.تبعیّت.و.پیروي.کرده.و.به.پیامبر.
اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.صلوات.بفرستید.و.تسلیم.محض.دستورات.پیامبر.

اکرم.باشید.
منظور.از َسِلّمُوا َتْسليمًا.یعني.تسلیم.مطلق.همه.اوامر.رسول.خدا.باشید.و.هر.دستوري.

که.به.شما.داد.بي.چون.و.چرا.و.بالفاصله.به.مرحله.اجرا.درآورید.
بنابراین.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.به.مؤمنین.امر.مي.فرماید.که:

1..به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.صلوات.بفرستید..
انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.به.نحوه.و.چگونگي.صلوات.فرستادن.به.پیامبر.خدا.

و.همچنین.به.ثواب.و.پاداش.صلوات.فرستادن.به.پیامبر.اکرم.اشاره.خواهد.شد..
2..مطیع.محض.و.تسلیم.کامل.همه.دستورات.پیامبر.اکرم.باشید.و.همه.فرامین.آن.

حضرت.را.بي.قید.و.شرط.و.بالفاصله.اطاعت.کرده.و.به.مرحله.اجرا.درآورید.
در.آیه.65.سوره.نساء.خداوند.متعال.مي.فرماید:

ُموَك ِفيما َشَجَر بَْيَنُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدواْ ِفي اَنُفِسِهْم َحَرًجا ِمّما  »َفال َو َربَِّک اَل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحکِّ
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َقَضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليًما«،.یعني:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید:

اي.محّمد،.به.پروردگارت.قسم،.مردم.مؤمن.نخواهند.بود»ایمان.به.دل.آن.ها.راه.

پیدا.نخواهد.کرد«،.مگر.اینكه.تو.را.در.مشاجرات.و.منازعات.خویش.َحَكم.و.داور.

سازند.و.از.آنچه.که.تو.قضاوت.کرده.اي.احساس.دلتنگي.و.ناراحتي.نكنند.»در.

خصوص.ُحكم.تو.حتّي.در.دلشان.نیز.احساس.ناراحتي.نكنند«،.و.مطیع.و.منقاد.و.
تسلیم.محض.تو.باشند،.تسلیم.و.مطیع.محض.تو.و.ُحكم.تو.

بنابراین.نشانه.ایمان.واقعي.این.است.که:
1..مردم.در.مواردي.که.اختالف.دارند.به.پیامبر.اکرم.مراجعه.کرده.و.آن.حضرت.را.

به.عنوان.َحَكم.و.داور.قرار.دهند.
2..داوري.و.حكمیّت.آن.حضرت.را.پذیرفته.و.آن.را.اجرا.نمایند،.ضمن.اینكه.قلبًا.
هم.به.داوري.و.حكمیّت.پیامبر.اکرم.راضي.و.خشنود.باشند.و.احساس.ناراحتي.در.

دلشان.هم.نباشد..»ظاهر.و.باطنشان.به.ُحكم.رسول.اهلل.راضي.باشد«.
3..تسلیم.مطلق.و.تسلیم.محض.همه.اوامر.و.فرامین.پیامبر.اکرم.باشند،.

ِّمُوا تَْسلیماً.همین.اطاعت.محض.و.بي.چون.و.چرا.از.رسول.اهلل.مي.باشد.در. یعني.یَُسل
تمام.امور،.اعم.از.دنیوي.و.اخروي.

ذیل.این.آیه.شریفه.»آیه.65.سوره.نساء«.توضیحات.کاملي.به.عرض.رسیده.و.

احادیثي.نقل.شده.که.ائّمه.معصومین.علیهم.السالم.نیز.از.مصادیق.این.آیه.شریفه.
می.باشند.و.این.آیه.درباره.همه.معصومین.علیهم.السالم.جاري.است،.

بنابراین.اطاعت.محض.و.بي.چون.و.چرا.از.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.واجب.
است،.آن.هم.در.تمام.امور.اعم.از.امور.دنیوی.و.اخروي.1

1.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه444ـ445.
تفسیرنمونه،جلدسّوم،صفحه580ـ581»آیه65سورهنساء«.

مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه169ـ170.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه356.
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حدیث:
1..از.وجود.مقّدس.رسول.اهلل.سؤال.شد.که.یا.رسول.اهلل:

سالم.کردن.به.شما.را.دانستیم.و.فهمیدیم،.اّما.صلوات.فرستان.به.شما.چگونه.است.
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند.اینگونه.بگوئید:

اَللَُّهمَّ َصِلّ َعلي ُمَحّمِد َو آِل ُمَحّمِد َكما َصلَّْيَت َعلي اِْبراهيَم و آِل اِْبراهيَم اِنََّک َحميٌد َمجيٌد، 
َو باِرك َعلي ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد َكما باَرْكَت َعلي اِْبراهيَم َو آِل اِْبراهيَم اِنََّک َحميٌد َمجيٌد، یعني:
خداوندا.به.محّمد.و.آل.محّمد.درود.فرست.همچنان.که.به.ابراهیم.و.آل.ابراهیم.

درود.فرستادي،.به.درستي.که.خداوندا.تو.درخور.ستایش.و.بزرگي.هستي.
خداوندا.به.محّمد.و.آل.محّمد.برکت.بده.همچنان.که.به.ابراهیم.و.آل.ابراهیم.برکت.

دادي،.به.درستي.که.خدایا.تو.درخور.ستایش.و.بزرگي.هستي.

توضیح: 
این.حدیث.را.کعب.بن.عجره.نقل.نموده.و.موضوع.از.این.قرار.بود.که.وقتي.آیه.
56.سوره.احزاب.نازل.شد.از.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نحوه.صلوات.
فرستادن.بر.آن.حضرت.را.سؤال.کردند.و.در.پاسخ.به.این.سؤال.بود.که.پیامبر.اکرم.

چگونه.صلوات.فرستادن.بر.خودشان.را.بیان.فرمودند.
سیوطي.در.دّرالمنثور.چندین.حدیث.نقل.نموده.که.همه.این.احادیث.نوراني.داللت.
بر.این.دارند.که.در.صلوات.فرستادن.به.پیامبر.اکرم.باید.آل.محّمد.را.نیز.ذکر.نمود.و.

باید.گفت:
اَللَُّهمَّ َصِلّ َعلي ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد.

روایاتي.که.از.طریق.منابع.شیعه.نقل.شده.»مبني.بر.اینكه.هنگام.صلوات.فرستادن.بر.

ٍد«.به. پیامبر.اکرم.باید.آل.محّمد.را.نیز.بیفزائیم.و.بگوئیم.»اَللَُّهمَّ َصِلّ َعلي ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحمَّ
حّدي.زیاد.است.که.اگر.گفته.شود.از.حّد.شمار.بیرون.است.اغراق.نمي.باشد.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه169.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه493،حدیث9.

المیزان،جلدسيودّوم،صفحه230ـ231.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه446ـ447.
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2..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.
آله.و.سّلم.نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

َمْن َصّلي َعَليَّ َو لَْم ُيَصِلّ َعلي آلي لَْم َيِجْد ريَح الَْجنَِّة َو اَنَّ ريَحها لَُيوَجُد ِمْن َمسيِر َخْمَس 
ِمَأَة عاٍم، یعني:

پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
هر.کس.به.من.صلوات.بفرستد.و.بر.آل.من.نفرستد.»یعني.صلوات.ناقص.بفرستد.
ٍد«.بوي.بهشت.را.استشمام.نمي.کند.درحالي.که.بوي.بهشت. و.بگوید اَللَُّهمَّ َصِلَ َعلي ُمَحمَّ

از.فاصله.پانصد.سال.راه.استشمام.مي.شود.
این.حدیث.را.ابان.بن.تغلب.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
این.حدیث.شریف.اهمیّت.صلوات.فرستادن.کامل.را.بیان.مي.فرماید.که.حتماً.باید.
هنگام.صلوات.فرستان.بعد.از.نام.مبارک.پیامبر.اکرم.آل.پیامبر.اکرم.نیز.افزوده.شود.
و.اگر.کسي.هنگام.صلوات.فرستادن.آل.محّمد.را.عنوان.نكند.و.به.جاي.گفتن.اَللَُّهمَّ 
ٍد َو آل ُمَحّمٍد بگوید اَللَُّهمَّ َصِلَ َعلى ُمَحّمدٍ،.بوي.بهشت.را.نیز.استشمام. َصِلَ َعلي ُمَحمَّ
نمي.کند.درحالي.که.بوي.بهشت.از.فاصله.پانصد.سال.راه.استشمام.مي.شود،.و.این.
موضوع.کنایه.از.این.است.که.کساني.که.به.آل.محّمد.و.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.و.عترت.

آن.وجود.مقّدس.بي.اعتنا.و.بي.تفاوت.باشند.هرگز.داخل.بهشت.نخواهند.شد.
حال.اگر.کساني.با.آل.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.بزرگوار.و.عترت.آن.حضرت.
دشمني.و.عداوت.داشته.باشند.و.اگر.به.آن.ذوات.مقّدسه.ظلم.کرده.باشند.ناگفته.پیدا.
است.که.چه.جایگاهي.در.جهنّم.خواهند.داشت.و.قطعاً.پست.ترین.جاي.جهنّم.اقامتگاه.

دائمي.آن.ها.خواهد.بود.

3..از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.فرموده.اند:
هنگام.مناجات.حضرت.موسي.بن.عمران.با.خداوند.متعال،.خداوند.سبحان.به.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه496،حدیث17.
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حضرت.موسي.فرمود:
اي.پسر.عمران،.هر.کجا.نام.محّمد.»صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم«.را.متذّکر.شدي.و.
نام.آن.حضرت.را.بُردي.به.او.صلوات.بفرست.زیرا.من.و.مالئكه.نیز.به.او.صلوات.و.

درود.مي.فرستیم.1

4..وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
این.آیه.شریفه.»آیه.56.سوره.احزاب«.ظاهري.دارد.و.باطني،.

ظاهر.آیه.شریفه.این.قسمت.از.آیه.شریفه.است.که.خداوند.متعال.به.مؤمنین.دستور.
مي.دهد.که:

يا اَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا َصلَّوا َعَلْيِه،.یعني.اي.مؤمنین.به.پیامبر.اکرم.صلوات.بفرستید،.
اّما.باطن.آیه.شریفه.آخر.این.آیه.شریفه.یعني.َسِلّمُوا َتْسليمًا.مي.باشد،.

یعني.خداوند.متعال.به.مؤمنین.دستور.مي.دهد.که.تسلیم.و.مطیع.محض.کسي.باشید.

که.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.امر.خداوند.متعال.او.را.به.عنوان.وصي.و.
جانشین.خویش.به.مردم.معّرفي.نمود.

توضیح:
خداوند.متعال.در.انتهاي.این.آیه.شریفه.به.مؤمنین.دستور.مي.دهد.تا.تسلیم.کامل.
و.مطیع.محض.رسول.اهلل.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.اوصیاء.آن.حضرت.باشند،.

لذا.به.مؤمنین.واجب.است.که.تسلیم.کامل.و.مطیع.محض.وجود.مقّدس.چهارده.
معصوم.علیهم.الّسالم.باشند.در.تمام.امور،.اعم.از.امور.دنیوي.و.اُخروي.2

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه165،حدیث233،»حدیث9060«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه357.

2.احتجاجطبرسي،جلداّول،صفحه566،حدیث137.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه357.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه497،حدیث19.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه165،حدیث234»حدیث9061«.
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5. خداوند.تبارک.و.تعالي.فرمودند:
یا.محّمد،.هر.کس.به.تو.یک.صلوات.بفرستد.من.در.مقابل.آن.یک.صلوات.ده.
صلوات.به.او.مي.فرستم.و.ده.گناه.او.را.محو.مي.کنم.و.ده.حسنه.براي.او.در.پرونده.اش.

مي.نویسم.
این.حدیث.را.ابي.طلحه.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.

نقل.کرده.است.1

6 . امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
عاُء َمْحُجوبًا َحّتي ُيَصّلي َعلي ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد، یعني: ال َيزاُل الدُّ

دعا.همیشه.محجوب.است.»میان.دعا.و.استجابت.دعا.پرده.و.حائلي.وجود.دارد«.تا.

زماني.که.به.محّمد.و.آل.محّمد.صلوات.فرستاده.شود.»آنگاه.حائل.و.پرده.کنار.مي.رود«.
و.دعا.مستجاب.مي.شود.

توضیح:
وقتي.شخصي.دعا.مي.کند.و.حاجتي.را.درخواست.مي.نماید،.پرده.و.حاجب.و.
حائلي.مانع.استجابت.دعا.مي.شود.و.مانع.مي.شود.تا.حاجت.انسان.برآورده.شود،.اّما.
وقتي.انسان.به.محّمد.و.آل.محّمد.صلوات.مي.فرستد.آن.پرده.و.حاجب.و.حائل.کنار.
مي.رود.و.دعاي.انسان.مستجاب.مي.شود،.و.این.استجابت.دعا.از.برکت.صلوات.بر.

محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.مي.باشد.
این.حدیث.را.هشام.بن.سالم.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

7..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.کس.به.درگاه.خداوند.متعال.حاجتي.دارد.باید.ابتدا.به.محّمد.و.آل.محّمد.
صلوات.بفرستد.و.سپس.حاجت.خود.را.از.خداوند.متعال.درخواست.کرده.و.آنگاه.

مجّدداً.به.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.صلوات.بفرستد،.زیرا:

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه171.
2.اصولکافي،جلدچهارم،صفحه،247،حدیث1»حدیث3150«.
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خداوند.تبارک.و.تعالي.کریم.تر.از.آن.است.که.دو.طرف.دعا.»یعني.اّول.و.آخر.دعا.

که.صلوات.بر.محّمد.و.آل.محّمد.مي.باشد«.را.بپذیرد.و.اجابت.نماید.لیكن.وسط.آن.را.

نپذیرد.و.اجابت.نكند.»وسط.یعني.همان.حاجت.انسان.که.بین.دو.صلوات.واقع.شده.

است«.چرا.که.صلوات.بر.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.محجوب.نیست.»حائل.و.
پرده.اي.مقابل.آن.وجود.ندارد.و.به.اجابت.مي.رسد«.

این.حدیث.را.ابن.جمهور.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

8 ..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
الِة َعلي ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد، یعني: ما ِفي الْميزاِن َشْيٌء اَْثَقُل ِمَن الصَّ

در.میزان.»ترازوي.سنجش.اعمال.انسان.ها.در.روز.قیامت«.هیچ.چیزي.»هیچ.عملي«.
سنگین.تر.از.صلوات.بر.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.نیست.

این.حدیث.را.محّمد.بن.مسلم.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

9..عبدالّسالم.بن.نعیم.مي.گوید.خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
یا.بن.رسول.اهلل:.

من.وارد.خانه.خدا.»کعبه«.شدم.و.هیچ.دعایي.را.به.خاطر.نداشتم.غیر.از.صلوات.بر.
محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.

امام.صادق.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:
آگاه.باش.و.بدان.که.هیچ.کس.مانند.تو.»در.فضلیت.و.ثواب.و.انجام.عمل.مستحب«.

از.خانه.خدا.خارج.نشده.است..»یعني.هیچ.کس.به.اندازه.تو.ثواب.نبرده.است«.3

10..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
ماِء َحّتي ُيَصّلي َعلي ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد،  َوَجلَّ بِِه َمْحُجوٌب َعِن السَّ ُكلُّ ُدعاٍء ُيْدَعي اهللُ َعزَّ

یعني:

1.اصولکافي،جلدچهارم،صفحه252،حدیث16»حدیث3165«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه496،حدیث16.

2.اصولکافي،جلدچهارم،صفحه252،حدیث15»حدیث3164«.

3.اصولکافي،جلدچهارم،صفحه252،حدیث17»حدیث3166«.
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هر.دعایي.که.خداوند.متعال.به.آن.خوانده.مي.شود.از.رفتن.به.آسمان.محجوب.است.

»به.آسمان.نمی.رسد،.یعني.بین.آسمان.و.زمین.باقي.مي.مانَد«.تا.آنكه.بر.محّمد.و.آل.

محّمد.علیهم.الّسالم.صلوات.فرستاده.شود.»یعني.پس.از.فرستادن.صلوات.بر.محّمد.و.
آل.محّمد.علیهم.الّسالم.دعا.به.آسمان.مي.رسد.و.به.اصطالح.دعا.مستجاب.مي.شود«.

این.حدیث.را.صفوان.جّمال.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

11..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.کس.بر.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.ده.مرتبه.صلوات.بفرستد.خداوند.متعال.

و.مالئكه.الهي.صد.مرتبه.بر.او.صلوات.مي.فرستند،.
و.هر.کس.بر.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.صد.مرتبه.صلوات.بفرستد.خداوند.

متعال.و.مالئكه.الهي.هزار.مرتبه.بر.او.صلوات.مي.فرستند.
این.حدیث.را.اسحاق.بن.فّروخ.از.امام.صادق.علیهم.الّسالم.نقل.نموده.است.2

12..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیهم.الّسالم.فرمودند:
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.کس.به.من.و.اهل.بیت.من.و.آل.من.صلوات.بفرستد.درهاي.آسمان.به.روي.او.
باز.مي.شود.و.مالئكه.الهي.به.او.هفتاد.مرتبه.صلوات.مي.فرستند،.و.خداوند.متعال.به.او.

مي.گوید.لبّیک.و.سعدیک.اي.بنده.من.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

اگر.کسي.به.من.صلوات.بفرستد.اّما.به.دنبال.آن.به.اهل.بیت.من.و.به.آل.من.صلوات.

نفرستد.»یعني.اگر.شخصي.صلوات.ناقص.بفرستد.و.بگوید اَللَُّهمَّ َصِلّ َعلي ُمَحّمٍد«.میان.

او.و.آسمان.و.اهل.آسمان.هفتاد.حجاب.و.هفتاد.حائل.ایجاد.مي.شود.و.خداوند.متعال.

1.اصولکافي،جلدچهارم،صفحه250،حدیث10»حدیث3159«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه494،حدیث10.

2.اصولکافي،جلدچهارم،صفحه251،حدیث14»حدیث3163«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه495،حدیث14.
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به.چنین.شخصي.مي.گوید.ال لَبَّْيَک َو ال َسْعَدْيَک،.
و.سپس.خداوند.متعال.به.مالئكه.خویش.دستور.مي.دهد.که.اي.مالئكه.من:

دعای.این.شخص.را.باال.نیاورید.تا.اینكه.او.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.و.آل.پیامبر.اکرم.
را.به.پیامبر.اکرم.ملحق.نماید.»یعني.دعاي.او.را.باال.نیاورید.تا.اینكه.او.بگوید اَللَُّهمَّ َصِلّ 

َعلي ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمدٍ«.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.پایان.فرمایش.خویش.فرمودند:

او.همواره.در.حجاب.مي.ماند.تا.اینكه.اهل.بیت.مرا.به.من.محلق.کند.»کسي.

که.صلوات.ناقص.بفرستد.در.حجاب.خواهد.بود.و.دعاي.او.باال.نخواهد.رفت.

و.خداوند.متعال.به.او.لبیّک.نخواهد.گفت.تا.اینكه.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.را.به.آن.
حضرت.ملحق.نماید.و.صلوات.کامل.بفرستد.و.بگوید اَللَُّهمَّ َصِلّ َعلي ُمَحّمٍد َو آِل 

ُمَحّمٍد،.
یعني.هر.کس.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.و.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.را.قبول.نداشته.باشد.

خداوند.متعال.به.او.خواهد.فرمود ال لَبَّْيَک َو ال َسْعَدْيَک،.
و.کسي.که.با.اللَبَّْيَک.خداوند.متعال.مواجه.شود.جایگاهش.جهنّم.است.و.براي.

همیشه.از.رحمت.الهي.محروم.خواهد.بود«.
این.حدیث.را.عبداهلل.بن.سنان.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

13..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.مرو.در.جلسه.اي.که.مأمون.و.عّده.اي.از.

علماي.عراق.و.خراسان.نیز.شرکت.داشتند.در.رابطه.با.تفاوت.بین.عترت.و.اهل.بیت.
پیامبر.اکرم.با.اّمت.مطالبي.فرمودند.که.یكي.از.آن.ها.این.بود.که:

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند:
، َيا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا  وقتي.که.این.آیه.شریفه.»اِنَّ اهللَ َوَماَلئَِکَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ
.آیه.56.سوره.احزاب«.نازل.شد.عّده.اي.از.مسلمانان.خدمت.پیامبر. َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًماـ 

اکرم.عرض.کردند:
یا.رسول.اهلل:

1.اماليشیخصدوق،صفحه909،مجلس85،حدیث18.
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نحوه.سالم.کردن.بر.شما.را.مي.دانیم،.اّما.چگونه.و.به.چه.نحو.باید.به.شما.صلوات.
بفرستیم.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
اینگونه.بر.من.صلوات.بفرستید.و.بگوئید:

اَللَُّهمَّ َصِلّ َعلي ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد َكما َصلَّْيَت َعلي اِْبراهيَم َو آِل اِْبراهيَم، اِنََّک َحميٌد َمجيٌد،.
یعني

خداوندا:
بر.محّمد.و.آل.محّمد.درود.فرست.همانطور.که.به.ابراهیم.و.آل.ابراهیم.درود.

فرستاده.اي،.
به.درستي.که.تو.ستوده.و.بزرگ.هستي.

این.حدیث.را.ریّان.بن.صلت.از.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

14..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
َصلُّوا َعلي ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد،

الم، یعني: َفِانَّ اهللَ َتعالي َيْقَبُل ُدعائَُکم ِعْنَد ِذْكِر ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد َعَلْيِهمُ السَّ
بر.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.صلوات.بفرستید،.زیرا:

خداوند.متعال.دعاي.شما.را.هنگام.نام.بردن.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.
مي.پذیرد.و.آن.را.مستجاب.مي.کند.2

15..عبیداهلل.بن.عبداهلل.دهقان.مي.گوید:
خدمت.امام.رضا.علیه.الّسالم.شرفیاب.شدم،.آن.حضرت.به.من.فرمود:

معني.این.فرمایش.خداوند.متعال.چیست.که.مي.فرماید:

1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلداّول،باب23،صفحه485،حدیث1.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه157،حدیث213»حدیث9040«.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه356.

2.المیزان،جلدسيودّوم،صفحه230.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه159،حدیث217»حدیث9044«.
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َو َذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلّي.»آیه.15.سوره.اعلي«.
خدمت.امام.رضا.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

یعني.هر.وقت.که.نام.خدا.را.به.یاد.آَوَرد.به.دنبال.آن.نماز.بخواند.
وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمود:

اگر.اینگونه.باشد.در.این.صورت.خداوند.متعال.مسلمانان.را.به.امر.شاقّي.مكّلف.
ساخته.است.»تكلیفي.خارج.از.طاقت.و.توان.مردم.تعیین.فرموده.است«.

عبید.اهلل.بن.عبداهلل.دهقان.مي.گوید:
خدمت.امام.رضا.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

یابن.رسول.اهلل:
.آیه.15.سوره.اعلي«.چیست. پس.معني.این.آیه.شریفه.»َو َذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصّليـ.

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمود:
معني.این.آیه.شریفه.این.است.که.هر.گاه.نام.خداوند.متعال.را.ببرد.به.محّمد.و.آل.

محّمد.علیهم.الّسالم.صلوات.بفرستد.1

توضیح:
خداوند.متعال.در.آیات.14و.15.سوره.اعلي.مي.فرماید:

َقْد اَْفَلَح َمْن َتَزّكي »آیه.14.سوره.اعلي«.
َو َذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصّلي »آیه.15.سوره.اعلي«،.یعنی:

مسّلماً.کسي.رستگار.مي.شود.که.خودش.را.تزکیه.نماید.»منظور.از.تزکیه.پاکسازي.

روح.است.از.شرک،.و.پاکسازي.دل.از.»رذائل.اخالقي،.و.انجام.اعمال.صالح«.»آیه.
»14

.و.نام.پروردگارش.را.به.یاد.آَوَرد.و.به.دنبال.آن.نماز.بخواند.»آیه.15«.

1.اصولکافي،جلدچهارم،صفحه252،حدیث18،»حدیث3167«.
تفسیرصافي،جلدششم،صفحه509،»ذیلآیه15سورهاعلي«.

تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه474،حدیث8»ذیلآیه15سورهاعلي«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه323،حدیث18»حدیث12666«،»ذیلآیه15سورهاعلي«.
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قابل.ذکر.است.که:
تزکیه.معني.وسیعي.دارد.و.موارد.ذیل.را.شامل.مي.شود:

پاکسازي.روح.از.آلودگي.شرک،
پاکسازي.روح.و.دل.از.اخالق.رذیله،

پاکسازي.عمل.از.محّرمات.و.هر.گونه.ریا،
پاکسازي.مال.و.جان.به.وسیله.دادن.زکات.»زکات.به.طور.عام.و.زکات.فطره.به.
طور.خاص،.که.در.این.صورت.مقصود.از.نماز.در.آیه.15.سوره.اعلي.نماز.عید.فطر.

مي.باشد«.
بنابراین:

معني.آیه.14.و.15.سوره.اعلي.به.طور.خالصه.این.مي.شود.که:
مسّلماً.کسي.رستگار.مي.شود.که.خودش.را.تزکیه.نماید.»تزکیه.با.تمام.معاني.که.

براي.آن.ذکر.شده.مخصوصاً.زکات.فطره«،
و.سپس.وقتي.نام.پروردگارش.را.به.یاد.آَوَرد.به.دنبال.آن.نماز.بخواند.»خواندن.نماز.

عید.فطر«.
اّما.تأویل.آیه.14.و.15.سوره.اعلي.و.معني.باطني.دو.آیه.شریفه.طبق.فرمایش.امام.

رضا.علیه.الّسالم.این.مي.شود.که:
مسّلماً.کسي.رستگار.مي.شود.که.خودش.را.تزکیه.نماید.»آیه.14«،

و.هنگامي.که.نام.پروردگارش.را.به.یاد.آَوَرد.به.دنبال.آن.به.محّمد.و.آل.محّمد.
علیهم.الّسالم.صلوات.بفرستد،.یعني:

شرط.رستگاري.انسان.تزکیه.است.و.پس.از.ذکر.نام.خداوند.متعال.فرستادن.صلوات.

بر.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.و.پذیرش.والیت.آن.ذوات.مقّدسه.و.اطاعت.
محض.و.بي.چون.و.چرا.از.آن.بزرگواران.

قابل.ذکر.است.که.توضیحات.ذیل.آیه.14.و.15.سوره.اعلي.از.تفسیر.نمونه.مي.باشد.1.
در.رابطه.با.لزوم.و.وجوب.فرستان.صلوات.کامل.و.گفتن.اَللَُّهمَّ َصلي َعلي ُمَحّمٍد َو آِل 
ُمَحّمٍد.و.نهي.شدید.از.فرستادن.صلوات.ناقص.در.کتب.معتبر.اهل.سنّت.نیز.احادیثي.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه416تا418.
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نقل.شده.که.به.عنوان.نمونه.به.تعدادي.از.آن.ها.اشاره.مي.شود.
1..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

هرگز.بر.من.صلوات.ناقص.نفرستید.
خدمت.پیامبر.اکرم.عرض.شد:

یا.رسول.اهلل:
صلوات.ناقص.چیست.

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.فرمودند:
صلوات.ناقص.این.است.که.بگوئید اَللَُّهمَّ َصِلّ َعلي ُمَحّمٍد.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.ادامه.فرمایش.خویش.نحوه.
صلوات.فرستادن.کامل.را.بیان.نموده.و.فرمودند:

اینگونه.بر.من.صلوات.بفرستید.و.بگوئید:
اَللَُّهمَّ َصِلّ َعلي ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد

این.حدیث.شریف.را.ابن.حجر.در.کتاب.صواعق.المحرقه.نقل.نموده.است.1

2..در.تفسیر.دّرالمنثور.سیوطي.آمده.که:
مردي.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.عرض.کرد:

الُة َعَلْيَک، یعني: الُم َعَلْيَک َفَقْد َعِلْمنا، َفَکْيَف الصَّ ا السَّ اَمَّ
نحوه.سالم.دادن.به.شما.را.مي.دانیم.اّما.چگونه.باید.به.شما.صلوات.بفرستیم.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند.این.گونه.صلوات.
بفرستید:

اَللَُّهمَّ َصِلّ َعلي ُمَحّمٍد َو َعلي آِل ُمَحّمٍد َكما َصلَّْيَت َعلي آِل اْبراهيَم اِنََّک َحميٌد َمجيٌد،
اَللَُّهمَّ باِرْك َعلي ُمَحّمٍد َو َعلي آِل ُمَحّمٍد َكما باَرْكَت َعلي آِل اِْبراهيَم اِنََّک َحميٌد َمجيٌد.

قابل.ذکر.است.که.در.تفسیر.دّرالمنثور.که.یكي.از.معروف.ترین.تفاسیر.روایي.اهل.

سنّت.مي.باشد.عالوه.بر.حدیث.فوق.هیجده.حدیث.دیگر.نیز.نقل.شده.و.در.همه.این.

احادیث.تصریح.شده.که.آل.محّمد.را.باید.هنگام.صلوات.فرستان.به.پیامبر.اکرم.ذکر.

1.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه448.
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نمود.و.گفت اَللَُّهمَّ َصِلّ َعلي ُمَحّمٍد َو آِل ُمَحّمٍد.1

3..در.کتاب.صحیح.بخاري.که.یكي.از.شش.کتاب.بسیار.معتبر.اهل.سنّت.مي.باشد.
احادیث.متعّددي.نقل.شده.که:

از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.سؤال.شد.که.یا.رسول.اهلل:
نحوه.سالم.دادن.به.شما.را.مي.دانیم.و.از.آن.آگاهیم،.نحوه.صلوات.فرستادن.بر.شما.

چگونه.است.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

اینگونه.بر.من.صلوات.بفرستید.و.بگوئید:
اَللَُّهمَّ َصِلّ َعلي ُمَحّمٍد َو َعلي آِل ُمَحّمٍد َكما َصلَّْيَت َعلي اِْبراهيَم َو َعلي آِل اِْبراهيَم اِنََّک 

َحميٌد َمجيٌد،
اَللَُّهمَّ باِرْك  َعلي ُمَحّمٍد َو َعلي آِل ُمَحّمٍد َكما باَرْكَت َعلي اِْبراهيَم َو آِل اِْبراهيَم اِنََّک َحميٌد 

َمجيٌد.2

توضیح:
در.کتاب.صحیح.بخاري.که.معروف.ترین.منابع.حدیث.اهل.سنّت.مي.باشد.روایات.
و.احادیث.متعّددي.در.این.زمینه.نقل.شده.است.»احادیثي.مبني.بر.اینكه.هنگام.صلوات.

فرستادن.به.پیامبر.اکرم.باید.آل.محّمد.نیز.در.صلوات.ذکر.شود«.
همچنین.در.کتاب.صحیح.مسلم.نیز.که.یكي.از.شش.کتاب.بسیار.معتبر.و.معروف.

اهل.سنّت.مي.باشد.دو.حدیث.در.این.زمینه.نقل.شده.است.3

1.المیزان،جلدسيودّوم،صفحه230.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه447.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه497و498،حدیث23،22،21،20.
3.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه446ـ447.
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آیه 72 سوره احزاب:
َماَواِت َوااْلَْرِض َوالِْجَباِل َفَابَْيَن اَن َيْحِمْلَنَها َواَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها  »اِنَّا َعَرْضَنا ااْلََمانََة َعَلى السَّ

ااْلِنَساُن اِنَُّه َكاَن َظُلومًا َجُهوالً«

ترجمه:
خداوند.متعال.مي.فرماید:.

ما.امانت.را.به.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.عرضه.نمودیم.لیكن.آن.ها.از.حمل.این.

امانت.ابا.کردند.و.امتناع.نمودند.»اظهار.ناتواني.کردند«.و.ترسیدند،.اّما.انسان.آن.را.قبول.
کرد.و.حمل.نمود،.به.درستي.که.او.بسیار.ظالم.و.جاهل.بود.1

شرح لغات و توضیحات:
ماواِت َو ااْلَْرِض ُو الِْجباِل.=.خداوند.متعال.مي.فرماید:. اِنَّا َعَرْضَنا ااْلَمانََة َعَلي السَّ

ما.امانت.را.به.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.عرضه.نمودیم.
مقصود.از.این.امانت.چیست.که.خداوند.متعال.آن.را.به.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.
عرضه.نمود.لیكن.آن.ها.این.امانت.را.حمل.نكردند.و.بر.دوش.نكشیدند.اّما.انسان.آن.

را.قبول.کرد.و.بر.دوش.کشید.
امانت.هر.چه.که.باشد.به.معناي.چیزي.است.که.شخصي.به.شخص.دیگر.به.عنوان.
ودیعه.و.امانت.مي.سپارد.تا.امانت.گیرنده.آن.شیئي.و.آن.چیز.را.حفظ.کرده.و.آن.را.سالم.

به.صاحب.آن.»یعني.امانت.دهنده«.تحویل.دهد.
در.این.آیه.شریفه.امانت.عبارت.است.از.چیزي.که.خداوند.متعال.آن.را.به.انسان.به.
ودیعه.سپرده.تا.انسان.آن.را.حفظ.کرده.و.سالم.نگهداري.نموده.و.سپس.به.صاحبش.

یعني.خداوند.متعال.تحویل.دهد.و.برگرداند.
بنابراین.این.امانت.الجرم.امري.است.مربوط.به.دین.حق.که.دارندة.آن.متّصف.به.
ایمان.است.»دارنده.آن.مؤمن.است«،.کسي.که.آن.را.ندارد.متّصف.به.ِشرک.است،.و.

کسي.که.مّدعي.داشتن.آن.است.لیكن.آن.را.ندارد.متّصف.به.نفاق.است،.یعني:

1.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه478ـ479.
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انسان.ها.بعد.از.حمل.این.امانت.بزرگ.الهي.به.سه.گروه.تقسیم.شدند..1(.مؤمنین؛.
2(.مشرکین؛.3(.منافقین.

این.امانت.در.واقع.اعتقاد.داشتن.به.همه.عقاید.دین.حق.و.عمل.به.آن.ها.مي.باشد،.

یعني.ایمان.داشتن.و.اعتقاد.داشتن.به.آنچه.که.خداوند.متعال.فرموده،.به.اضافه.عمل.به.

احكام.دین،.لذا.امانت.کمالي.است.که.از.طریق.پذیرش.اعتقادات.حّقه.و.انجام.تكالیف.
.ترک.محّرمات«.حاصل.مي.شود. شرعي.»انجام.واجباتـ.

رسیدن.به.این.کمال.»رسیدن.به.کمال.عبودیّت.و.بندگي.و.رسیدن.به.عالي.ترین.

درجه..بندگي.در.پیشگاه.خداوند.متعال«.مختّص.به.انسان.است.و.هیچ.موجودي.در.
زمین.و.آسمان.قادر.به.رسیدن.به.این.مقام.نمي.باشد..

و.از.سوي.دیگر.چنین.شخصي.که.به.این.مرحله.از.عبودیّت.و.بندگي.مي.رسد.فقط.

و.فقط.خداوند.متعال.است.که.متولِّي.امور.او.مي.باشد.و.غیر.از.خداوند.متعال.و.والیت.

حق.تعالي.هیچ.موجودي.در.آسمان.و.زمین.در.امور.این.شخص.دخالت.ندارد.زیرا.
خداوند.متعال.او.را.براي.خود.خالص.نموده.است.

بنابراین،.منظور.از.امانت.در.این.آیه.شریفه.عبارت.است.از:
والیت.خداوند.متعال.»والیت.الهیّه«.که.والیت.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.
یعني.والیت.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.شعاعي.نیرومند.و.قوي.از.آن.

والیت.کّلیّه.الهیّه.»والیت.کّلیه.و.مطلقه.خداوند.متعال«.مي.باشد،.
همچنین.مراد.از.امانت،.کمالي.است.که.از.طرق.پذیرش.اعتقادات.حّقه.و.انجام.
تكالیف.شرعي.حاصل.مي.شود.و.در.نتیجه.انسان.به.کمال.عبودیّت.و.بندگي.و.اوج.
اخالص.مي.رسد،.یعني.باعث.مي.شود.تا.انسان.بنده.خاص.خدا.و.عبد.صالح.خداوند.

متعال.بشود.که.عالي.ترین.مرحله.تكامل.انسان.مي.باشد.
قابل.ذکر.است.که.خداوند.متعال.انسان.را.آزاد.و.مختار.خلق.فرموده.است.یعني.
انسان.مي.تواند.والیت.خداوند.متعال.و.اولیاء.الهي.را.پذیرفته.و.به.تكالیف.شرعي.
خویش.عمل.نماید.و.در.سایه.ایمان.و.عمل.صالح.مرحله.تكاملي.خویش.را.طي.نموده.
و.به.عالي.ترین.درجه.بندگي.و.کمال.عبودیّت.برسد.و.به.اصطالح.عبد.صالح.خداوند.
متعال.شود.که.نقطه.اوج.کمال.انسان.مي.باشد.»رسیدن.به.اَعلي.علییّن«،.از.طرف.دیگر.



297 سوره احزاب

انسان.مي.تواند.والیت.خداوند.متعال.و.اولیاء.الهي.را.ترک.کرده.و.والیت.غیرخدا.»اعم.

از.شیطان،.طاغوت،.تمایالت.و.شهوات.نفساني.و.دنیوي.و...«.را.بپذیرد.که.در.این.
صورت.به.اسفل.الّسافلین.سقوط.مي.کند.

اّما.سایر.مخلوقات.اعم.از.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.و....گرچه.داراي.نوعي.معرفت.
و.شناخت.نسبت.به.خداوند.متعال.هستند.و.تسبیح.خداوند.متعال.را.مي.گویند.»اِْن ِمْن 
َشْيٍء ااِّل ُيَسِبُّح بَِحْمِدِه َو لِکْن الَتْفَقهُوَن َتْسبَيُحْم....یعني.هیچ.موجود.و.مخلوقي.نیست.مگر.
اینكه.خداوند.متعال.را.تسبیح.مي.گوید.اّما.شما.انسان.ها.تسبیح.آن.ها.را.نمي.فهمید.و.
درک.نمي.کنید.آیه.44.سوره.اسرا«.و.در.مقابل.عظمت.خداوند.متعال.خاضع.مي.باشند.
لیكن.این.خضوع.و.این.تسبیح،.ذاتي.و.تكویني.و.اجباري.است.و.به.همین.دلیل.

تكاملي.در.آن.دیده.نمي.شود،.
یعني.این.موجودات.نه.قدرت.تمّرد.و.سرکشي.از.دستورات.خداوند.متعال.را.دارند.

که.باعث.دور.شدن.آن.ها.از.رحمت.الهي.شوند،.
و.نه.امكان.این.را.دارند.که.تقّرب.بیشتري.به.درگاه.خداوند.متعال.پیدا.کنند،.لذا.
استعداد.پذیرفتن.این.امانت.را.نداشته.و.ندارند.و.به.همین.جهت.وقتي.که.این.امانت.
را.خداوند.متعال.به.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.عرضه.فرمود.آن.ها.از.پذیرش.و.حمل.

این.امانت.ابا.و.امتناع.نمودند.که.در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.است.
َفَابَْيَن اَْن َيْحِمْلَنها َو اَْشَفْقَن ِمْنها =.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.از.پذیرفتن.این.امانت.و.

حمل.آن.ابا.کرده.و.امتناع.نمودند.و.از.آن.ترسیدند.
خداوند.متعال.وقتي.امانت.را.به.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.عرضه.نمود.آسمان.ها.و.

زمین.و.کوه.ها.از.پذیرفتن.و.حمل.آن.ابا.کرده.و.امتناع.نموده.و.ترسیدند.
ابا.کردن.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.از.حمل.این.امانت.از.روي.استكبار.و.نخوت.و.
غرور.نبود.»آنچنان.که.در.مورد.ابلیس.آمده.که.وقتي.خداوند.متعال.به.مالئكه.امر.فرمود.
که.به.آدم.سجده.کنند.همه.مالئكه.سجده.کردند.غیر.از.ابلیس.که.ابا.نمود.و.استكبار.
ورزید.و.از.سجده.کردن.حضرت.آدم.خودداري.نمود«.بلكه.این.ابا.کردن.و.امتناع.

نمودن.با.اشفاق.آمده.که.معني.ترس.توأم.با.توّجه.و.خضوع.مي.باشد،.یعني:
و. نمودند. امتناع. و. ابا. امانت. و.حمل. برداشتن. از. کوه.ها. و. زمین. و. آسمان.ها.
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ترسیدند.از.اینكه.نتوانند.حّق.امانت.را.ادا.کنند.و.لذا.جهت.جلوگیري.از.کوتاهي.

کردن.در.حّق.این.امانت.بزرگ.و.عظیم.از.قبول.کردن.آن.خودداري.کردند،.و.به.
عبارت.دیگر:

اگر.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.از.قبول.کردن.این.امانت.خودداري.کردند.به.این.

جهت.بود.که.این.امانت.آنقدر.سنگین.و.عظیم.بود.که.ترسیدند.از.عهده.آن.برنیایند.لذا.

نپذیرفتند،.و.در.واقع.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.استعداد.پذیرفتن.آن.امانت.را.نداشتند.
و.به.همین.جهت.از.پذیرش.آن.امتناع.کردند.

َو َحَمَلَها ااْلِْنساُن اِنَُّه كاَن َظلُومًا َجهُواًل =.انسان.این.امانت.را.پذیرفت.و.آن.را.بر.دوش.
کشید.به.درستي.که.او.»انسان«.بسیار.ظالم.و.جاهل.بود.

خداوند.متعال.با.عنوان.فرمودن.کلمه.ااْلِْنساُن.در.این.آیه.شریفه.تمام.افراد.انسان.و.

همه.انسان.ها.را.اراده.نفرموده.است،.بلكه.این.آیه.شریفه.»آیه.72.سوره.احزاب«.نیز.

مثل.آیات.ذیل.فقط.شامل.انسان.هایي.مي.شود.که.در.بعد.اعتقادات.و.اصول.و.همچنین.
در.بعد.اعمال.و.فروع.نقص.و.اشكال.داشته.باشند.

َو الَْعْصِر اِنَّ ااْلِْنساَن لَفي ُخْسٍر،.به.درستي.که.انسان.در.خسران.و.زیان.مي.باشد.»آیه.1.
و.2.سوره.عصر«.

اِنَّ ااْلِْنساَن لَِربِِّه لََکنُوٌد،.به.درستي.که.انسان.نسبت.به.پروردگارش.ناسپاس.است.»آیه.
6.سوره.عادیات«.

ا ااْلِْنساُن اِذا َما اْبَتالُه... هنگامي.که.انسان.را.خداوند.متعال.امتحان.کند.و.به.او. َفَامَّ

نعمت.ببخشد.این.انسان.مي.گوید.خداوند.مرا.گرامي.داشته.است،.و.اگر.خداوند.متعال.

انسان.را.امتحان.کند.و.رزق.و.روزیش.را.بر.او.تنگ.بگیرد.و.امكانات.مالي.فراوان.به.

او.ندهد.این.انسان.مي.گوید.خداوند.مرا.خوار.کرده.است.»آیه.15.و.16.سوره.فجر«،.
بنابراین:

امكان.ندارد.که.خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.و.آیات.شریفه.آن.»از.قبیل.آیه.33.

سوره.آل..عمران.و.آیاتي.نظیر.این.آیه.شریفه«.بفرماید اِنَّ اهللَ اْصَطفي آَدَم َو نُوحًا َو... »به.

درستي.که.خداوند.متعال.آدم.و.نوح.را.برگزید.و.انتخاب.کرد«،.و.سپس.ظلم.و.جهل.
را.به.آن.ها.نسبت.بدهد.آن.هم.با.تعبیر.َظُلوم.و.َجهُول،.
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لذا.انبیاء.و.اوصیاء.آن.ها.و.مؤمنین.واقعي.و.راستین.از.شمول.این.آیه.شریفه.که.انسان.
را.ظلوم.و.جهول.نامیده.خارج.مي.باشند.

در.آیه.بعد.»آیه.73«.خداوند.متعال.غرض.و.عّلت.عرضه.این.امانت.را.بیان.مي.فرماید،.
یعني.این.امانت.را.خداوند.متعال.عرضه.نمود.تا:

1..نفاق.منافقین.
2..ِشرک.ُمشرکین.

3..و.ایمان.مؤمنین.ظاهر.و.آشكار.شود.و.در.نتیجه:
خداوند.متعال.مردان.و.زنان.منافق.و.مردان.و.زنان.ُمشرک.را.به.خاطر.ضایع.کردن.
این.امانت.عذاب.کند،.و.مردان.و.زنان.مؤمن.را.به.خاطر.حفظ.این.امانت.بیامرزد.و.

رحمت.خویش.را.به.آن.ها.بفرستد.1

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

خداوند.متعال.ارواح.را.دو.هزار.سال.قبل.از.اجسام.»جسم.انسان.ها«.خلق.فرمود.

و.ارواح.حضرت.محّمد.و.علي.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.علیهم.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.را.عالي.ترین.و.برترین.و.شریف.ترین.آن.ارواح.قرار.داد،.و.

آنگاه.ارواح.این.ذوات.مقّدسه.»ارواح.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.را.بر.آسمان.ها.

و.زمین.و.کوه.ها.عرضه.نمود.و.نور.آن.ذوات.مقّدسه.همه.جا.را.فرا.گرفت،.و.سپس.
خداوند.متعال.به.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.فرمود:

ُة بَِريِّتي، هُؤالِء اَِحّبائي َو اَْولِيائي َو ُحَججي َعلي َخْلقي َو اَئِمَّ
ما َخَلْقُت َخْلقًا ُهَو اََحبُّ اِلَيَّ ِمْنُهْم، َو لَِمْن َتَواّلُهْم َخَلْقُت َجنَّتي، َو لَِمْن خالََفُهْم َو عاداُهْم 

َخَلْقُت ناري،
بُُه اََحداً ِمَن الْعالَميَن َو  ْبُتُه َعذابًا ال اَِعِذّ َفَمِن ادَّعي َمْنِزلََتُهْم ِمّني َو َمَحلَُّهْم ِمْن َعَظَمتي َعذَّ

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه198،197،189.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه237تا239.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه479تا481ـ486.
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َجَعْلُتُه َمَع الُْمْشِركيَن في اَْسَفِل َدَرٍك ِمْن ناري، َو َمْن اََقرَّ بِِوالَيِتِهْم َو لَْم َيْدُع َمْنِزلََتُهْم ِمّني 
َو َمکاِنِهْم ِمْن َعَظَمتي َجَعْلُتُه َمَعُهْم في َرْوضاِت َجّناتي َو كاَن لَُهْم فيها ما َيشاُؤَن ِعْندي، 
ماواِت َو ااْلَْرِض  َفِوالَيُتُهْم اَمانٌَة َعْنَد َخْلقي َفَايُُّکْم َيْحِمُلها بَِاْثقالِها َو ُيدعيها لَِنْفِسِه، َفَابَِت السَّ

َو الِْجباِل اَْن َيْحِمْلَنها َو اَْشَفْقَن ِمْنها َمِن ادَّعي َمْنِزلََتها َو َتَمّني َمَحِلّها ِمْن َعَظَمة َربِِّهْم،.یعني:
خداوند.متعال.به.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.»یعني.به.همه.مخلوقات«.فرمود:

و. من. اولیاء. من،. دوستان. علیهم.الّسالم«. معصوم. چهارده. مقّدس. »وجود. این.ها.
حّجت.هاي.من.بر.مخلوقاتم.مي.باشند.و.امامان.و.پیشوایان.مخلوقات.من.هستند.

هیچ.مخلوقي.را.نیافریده.ام.و.خلق.نكرده.ام.که.بیشتر.از.این.ها.دوستش.بدارم.»یعني.

چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.محبوب.ترین.مخلوق.الهي.نزد.خداوند.متعال.مي.باشند.و.
خداوند.متعال.آن.ذوات.مقّدسه.را.از.همه.مخلوقاتش.بیشتر.دوست.مي.دارد«،

بهشت.را.براي.آن.ها.و.محبّین.آن.ها.خلق.کرده.ام،
و.جهنّم.را.براي.دشمنان.آن.ها.و.مخالفین.آن.ها.خلق.نموده.ام.

هر.کس.مقام.و.منزلتي.را.که.آن.ها.نزد.من.دارند.به.خود.نسبت.بدهد.و.مقام.و.منزلت.

آن.ها.را.اّدعا.کند.او.را.آنچنان.عذاب.کنم.که.احدي.را.آنگونه.عذاب.نكرده.باشم.و.او.
را.همراه.با.مشرکین.در.پائین.ترین.و.بدترین.نقطه.جهنّم.قرار.مي.دهم.

هر.کس.به.والیت.و.امامت.این.ها.اقرار.نماید.و.مقام.و.جایگاه.رفیع.این.ها.را.به.خود.

منسوب.نسازد.»مقام.رفیع.آن.ذوات.مقّدسه.را.اّدعا.نكند«.او.را.همراه.آن.بزرگواران.در.

بهشت.مأوا.و.منزل.مي.بخشم.و.در.آن.جا.هر.چه.که.بخواهد.برایش.فراهم.مي.سازم.و.
در.جوار.خود.جاي.مي.دهم.

والیت.و.امامت.این.ها.امانتي.است.که.نزد.مخلوقم.مي.سپارم،.پس:
کدام.یک.از.شما.»کدام.یک.از.مخلوقات«.مي.تواند.بار.این.امانت.را.با.سنگیني.هاي.

آن.به.دوش.بكشد.و.آن.را.براي.خویش.اّدعا.کند.
همه.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.از.اینكه.آن.امانت.را.حمل.کنند.و.بر.دوش.بكشند.ابا.
و.امتناع.نمودند،.و.روشن.است.که.امتناع.آن.ها.از.حمل.این.امانت.به.جهت.سرکشي.
و.استكبار.نبود،.بلكه.به.جهت.ترس.توأم.با.تواضع.و.فروتني.از.عظمت.خداوند.متعال.
بود.که.مبادا.به.ناحق.اّدعاي.چنین.منزلتي.را.بنمایند.و.در.سر.بپرورانند.و.چنین.جایگاه.
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رفیعي.را.براي.خویش.آرزو.نمایند.
در.ادامه.فرمایشات.امام.صادق.علیه.الّسالم.آمده.است.که:

وقتي.خداوند.متعال.حضرت.آدم.و.حّوا.را.در.بهشت.ساکن.نمود.به.آن.ها.فرمود.

هر.چه.مي.خواهید.از.هر.کجاي.بهشت.بي.هیچ.زحمتي.بخورید.لیكن.به.این.درخت.
نزدیک.نشوید.که.از.ستمكاران.خواهید.بود.

آدم.و.حّوا.جایگاه.و.مقام.و.منزلت.حضرت.محّمد.و.علي.و.فاطمه.و.حسن.و.

حسین.و.امامان.پس.از.آن.ها.را.دیدند.و.مشاهده.کردند.که.جایگاه.آن.بزرگواران.

بهترین.و.عالي.ترین.جایگاه.هاي.بهشت.مي.باشد،.لذا.از.خداوند.متعال.سؤال.کردند.که.
این.جایگاه.رفیع.از.آِن.کیست.

خداوند.متعال.به.آدم.و.حّوا.فرمود:
سرهاي.خودتان.را.باال.بگیرد.و.به.ساق.عرش.من.نگاه.کنید.

آدم.و.حّوا.به.ساق.عرش.نگریسته.و.اسامي.مبارک.محّمد.و.علي.و.فاطمه.و.حسن.

و.حسین.و.سایر.ائّمه.معصومین.سالم..اهلل..علیهم.اجمعین.را.دیدند.که.با.نوري.از.انوار.
خداوند.جبّار.جّل.جالله.نوشته.شده.است،.پس.به.خداوند.متعال.عرض.کردند:

پروردگارا،.صاحبان.این.منزلت.و.جایگاه.در.درگاهت.چه.بسیار.گرامي.هستند.و.
چه.قدر.نزد.تو.محبوب.مي.باشند.

خداوند.متعال.به.آدم.و.حوا.فرمود:
لَْوال ُهْم ما َخَلْقُتُکما )اگر آن ها نبودند شما را خلق نمى كردم(،

هُؤالِء َخَزنَُة ِعْلمي َو اَُمنائي َعلي ِسّري،
اِّيا ُكما اَْن َتْنُظَر اِلَْيِهْم بََعْيِن الَْحَسِد َو َتَتَِمنّيا َمْنِزلََتُهْم ِعْندي َو َمَحلَُّهْم ِمْن َكراَمتي َفَتْدُخال 

بَذلَِک في نَهْيي َو ِعصياني َفَتکُونا ِمن الّظالِميَن، یعني:
این.ها.خزانه.داران.علم.من.و.امینان.سّر.من.هستند.»مورد.اعتماد.من.براي.سپردن.

اسرارم.به.آن.ها«،
بر.حذر.باشید.از.اینكه.با.چشم.حسادت.به.آن.ها.نگاه.کنید.»مبادا.با.چشم.حسد.به.

آن.ها.نگاه.کنید«،
و.مبادا.مقام.و.منزلتي.را.که.آنان.نزد.من.دارند.آرزو.کنید.که.در.این.صورت.از.
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ظالمین.و.ستمكاران.خواهید.بود.
در.ادامه.فرمایشات.امام.صادق.علیه.الّسالم.آمده.است.که:

شیطان،.آدم.و.حّوا.را.فریب.داد.و.در.نتیجه.آن.دو.نفر.از.درخت.گندم.خوردند.و.

به.مقام.و.منزلت.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.به.چشم.حسد.نگاه.کردند.و.در.نتیجه.
از.بهشت.هبوط.نمودند.

آدم.و.حّوا.پس.از.هبوط.از.بهشت.به.خداوند.متعال.عرض.کردند:
خداوندا،.از.تو.درخواست.مي.کنیم.به.حّق.محّمد.و.علي.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.
و.ائّمه.علیهم.الّسالم.توبه.ما.را.بپذیري.و.به.ما.رحم.کني،.و.بعد.از.این.قضیّه.بود.که.

خداوند.متعال.توبه.آدم.و.حّوا.را.پذیرفت.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایش.خویش.فرمودند:

پس.از.این.قضیّه.پیامبران.الهي.همواره.این.امانت.را.نگهداري.نمودند.و.اوصیاءِ.و.

جانشینان.خویش.و.افراد.مخلص.از.اّمت.هاي.خویش.را.از.این.امانت.آگاه.ساختند.

و.همواره.ابا.داشتند.که.امانت.را.به.ناحق.بردارند.و.به.خود.نسبت.بدهند.و.همواره.

مي.ترسیدند.از.اینكه.آن.مقام.را.»مقام.امامت.و.والیت.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.

براي.خویش.اّدعا.نمایند،.ولي.آن.شخص.شناخته.شده.»یعني.فالنی«.به.ناحق.آن.را.

تصّرف.کرد.و.تا.روز.قیامت.ریشه.هر.ظلم.و.ستم.به.او.بازمي.گردد.و.از.او.است،.و.
این.است.معني.و.تفسیر.فرمایش.خداوند.متعال.که.مي.فرماید:

َماَواِت َوااْلَْرِض َوالِْجَباِل َفَابَْيَن اَن َيْحِمْلَنَها َواَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها  »اِنَّا َعَرْضَنا ااْلََمانََة َعَلى السَّ
ااْلِنَساُن اِنَُّه َكاَن َظُلومًا َجُهواًل ـ.آیه.72.سوره.احزاب«.

این.حدیث.را.مفّضل.بن.عمر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
َماَواِت َوااْلَْرِض َوالِْجَباِل  مقصود.از.امانت.در.این.آیه.شریفه.»اِنَّا َعَرْضَنا ااْلََمانََة َعَلى السَّ

1.معانياالخبارصدوق،جلداّول،صفحه254،باب43،حدیث1.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه364.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه510،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه177،حدیث259»حدیث9086«.
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آیه.72.سوره. ـ. َجُهواًل  َظُلومًا  َكاَن  اِنَُّه  ااْلِنَساُن  َوَحَمَلَها  ِمْنَها  َواَْشَفْقَن  َيْحِمْلَنها  اَن  َفَابَْيَن 
احزاب«.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد.

این.حدیث.را.اسحاق.بن.عّمار.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..ابوبصیر.مي.گوید:
از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اِنَّا َعَرْضَنا ااْلََمانََة َعَلى 
َماَواِت َوااْلَْرِض َوالِْجَباِل َفَابَْيَن اَن َيْحِمْلَنَها َواَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها ااْلِنَساُن اِنَُّه َكاَن َظُلومًا  السَّ

.آیه.72.سوره.احزاب«.سؤال.کردم. َجُهواًلـ 
وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

ُروِر الُْمناِفِق، یعني: ااَْلَمانَُة الِْوالَيُة، َو ااْلِْنساُن ُهَو اَبُوالشَّ
امانت.در.این.آیه.شریفه.همان.والیت.است،

و.منظور.از.انسان.در.این.آیه.شریفه.که.ظلوم.و.جهول.توصیف.شده.کسي.است.

که.صاحب.گناهان.بسیار.است.و.منافق.مي.باشد.»همان.کسي.که.به.ناحق.خود.را.امام.
مسلمین.دانست«.2

4..حسین.بن.خالد.مي.گوید:
از.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اِنّا َعَرْضَنا اْلََمانََة َعَلى 
َماَواِت َواْلَْرِض َوالِْجَباِل َفَابَْيَن اَن َيْحِمْلَنَها َواَْشَفْقَن ِمْنها َوَحَمَلَها ااْلِنَساُن اِنَُّه َكاَن َظُلوًما  السَّ

.آیه.72.سوره.احزاب«.سؤال.کردم. َجُهواًلـ 

1.اصولکافي،جلددّوم،صفحه277،حدیث2»حدیث1081«.
المیزان،جلدسيودّوم،صفحه246.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه364.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه510،حدیث1.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه515،حدیث6.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه181،حدیث261»حدیث9088«.
2.معانياالخبار،جلداّول،صفحه260،باب43،حدیث2.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه514،حدیث3.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه181،حدیث260،»حدیث9087«.

تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه483.
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وجود.مبارک.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:
ااََلمانَُة الِوالَيُة، َمِن ادَّعاها بََغْيِر َحقٍّ َكَفَر، یعني:

امانت.همان.والیت.است،
و.هر.کس.به.ناحق.آن.را.اّدعا.کند.و.به.ناحق.مّدعي.آن.شود.کافر.است.

»هر.کس.به.ناحق.اّدعاي.امامت.مسلمین.را.بنماید.کافر.است«.1

5 ..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
َماَواِت َوااْلَْرِض َوالِْجَباِل  منظور.از.امانت.در.این.آیه.شریفه.»اِنَّا َعَرْضَنا ااْلََمانََة َعَلى السَّ
آیه.72.سوره. ـ. َجُهواًل. َظُلومًا  َكاَن  اِنَُّه  ااْلِنَساُن  َوَحَمَلَها  ِمْنَها  َواَْشَفْقَن  َيْحِمْلَنَها  اَن  َفَابَْيَن 
احزاب«.والیت.است.که.آسمان.ها.و.زمین.و.کوه.ها.از.اینكه.آن.را.حمل.کنند.و.به.

دوش.بكشند.امتناع.نمودند.ولي.انسان.آن.را.پذیرفت،.
و.منظور.از.انسان.که.آن.امانت.را.حمل.کرد.و.به.دوش.کشید.ابو.فالن.است.»یعني.

فالنی«.
این.حدیث.را.جابر.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

6...یكي.از.زندیقان.از.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سؤال.کرد.که.در.این.
َماَواِت َوااْلَْرِض َوالِْجَباِل َفَابَْيَن اَن َيْحِمْلَنَها َواَْشَفْقَن  آیه.شریفه.»اِنَّا َعَرْضَنا ااْلَمانََة َعَلى السَّ
َجُهواًل ـ.آیه.72.سوره.احزاب«.منظور.از.امانت. َظُلومًا  َكاَن  اِنَُّه  ااْلِنَساُن  َوَحَمَلَها  ِمْنَها 

چیست.و.منظور.از.انسان.چه.کسي.مي.باشد.

1.معانياالخبار،جلداّول،صفحه261،باب43،حدیث3.
عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،صفحه617،باب28،حدیث61.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه364.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه514،حدث4.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه177،حدیث258»حدیث9085«.
تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه483.
2.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه364.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه514،حدیث5.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه185،حدیث267،»حدیث9094«.
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وجود.مقّدس.مولي.الموحّدین.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.
سؤال.زندیق.فرمود:

امانت.در.این.آیه.شریفه.امري.است.که.واجب.است.در.انبیاء.و.اوصیاء.آن.ها.باشد،.

زیرا.خداوند.متعال.فقط.این.گروه.را.»انبیاء.الهي.و.اوصیاء.آن.ها«.رهبران.مخلوق.
خویش.قرار.داده.و.این.ها.را.حّجت.هاي.خویش.در.زمین.قرار.داده.است.

چون.حمل.این.امانت.»پذیرفتن.امامت.و.والیت.مردم«.اختصاص.به.افرادي.دارد.

که.خداوند.متعال.آن.ها.را.از.هر.گونه.رجس.و.پلیدي.دور.نموده.و.آن.ها.را.پاک.و.

مطّهر.نموده.»اشاره.به.آیه.33.سوره.احزاب«،.و.افراد.دیگر.صالحیّت.حمل.این.امانت.
را.ندارند.»صالحیّت.پذیرش.امامت.بر.مردم.را.ندارند«،.لذا:

سامری.متحّمل.گناه.بزرگي.شد.و.تا.روز.قیامت.هر.کس.این.راه.را.بپیماید.گناه.آن.

بر.دوش.سامري.خواهد.بود،.و.این.فرمایش.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.
مي.باشد.که.فرمود:

هر.کس.سنّت.حق.و.درستي.را.پایه.گذاري.نماید.اجر.و.پاداش.آن.سنّت.حسنه.

براي.او.است.و.تا.روز.قیامت.هر.کس.به.آن.سنّت.حسنه.عمل.نماید.ثواب.و.پاداش.

آن.براي.کسي.است.که.آن.سنّت.حسنه.را.پایه.گذاري.نموده.است.»بدون.اینكه.از.اجر.
و.پاداش.عمل.کنندگان.به.آن.سنّت.حسنه.ذّره.اي.کاسته.شود«،.

و.همچنین.است.که.هر.کس.سنّت.باطلي.را.پایه.گذاري.نماید.بار.گناه.آن.بر.دوش.

کسي.است.که.آن.سنّت.باطل.را.بنیان.گذاري.نموده.است.و.تا.روز.قیامت.هر.کس.

به.آن.سنّت.باطل.عمل.نماید.گناه.آن.بر.دوش.بنیان.گذار.آن.سنّت.باطل.است.»بدون.
اینكه.ذّره.اي.از.گناه.عمل.کنندگان.به.آن.سنّت.باطل.کاسته.شود«.1

توضیح:
مقصود.از.سامري.کسي.است.که.وقتي.حضرت.موسي.به.کوه.طور.رفت.تا.با.

1.احتجاجطبرسي،جلداّول،احتجاجحضرتامیرعلیهالّسالمبرزندیق،صفحه529تا578»صفحه541و559«،
حدیث137.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه183،حدیث264،»حدیث9091«.
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خداوند.متعال.مناجات.نموده.و.الواح.تورات.را.بیاورد.در.غیاب.حضرت.موسي.

»مّدت.چهل.روزي.که.حضرت.موسي.در.میقات.بود«.اّمت.حضرت.موسي.را.اغفال.

نمود.و.آن.ها.را.گوساله.پرست.کرد،.درحالي.که.حضرت.موسي.برادر.خویش.حضرت.
هارون.را.به.عنوان.جانشین.خویش.تعیین.فرموده.بود،.همچنین:

مقصود.از.سامري.اشاره.به.فردي.است.»یا.افرادي«.که.بالفاصله.پس.از.رحلت.پیامبر.

اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.امانت.بزرگ.الهي.یعني.والیت.و.امامت.مسلمین.را.

غصب.کرده.و.به.ناحق.آن.را.به.دوش.کشیدند.یعني.آن.را.تصاحب.کردند.زیرا.ظلوم.
و.جهول.بودند.

قابل.ذکر.است.که.مقام.و.منصب.امامت.و.والیت.ودیعه.و.امانت.بزرگ.الهي.است.

و.اختصاص.به.افرادي.دارد.که.مقام.عصمت.داشته.باشند.و.حّجت.خداوند.متعال.بر.

مخلوقات.الهي.باشند.و.خداوند.متعال.آن.ها.را.به.عنوان.امام.مسلمین.منصوب.فرموده.

باشد،.و.این.افراد.فقط.و.فقط.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.مي.باشند.و.

الغیر،.و.همانگونه.که.در.احادیث.نوراني.مالحظه.فرمودید.هر.کس.این.امانت.بزرگ.

الهي.یعني.امامت.مردم.را.به.ناحق.عهده.دار.شود.درحالي.که.مقام.عصمت.ندارد.و.

خداوند.متعال.او.را.به.عنوان.امام.مردم.منصوب.نفرموده.چنین.شخصي.کافر.است،.

یعني.چنین.شخصي.حقیقتاً.کافر.است.و.روز.قیامت.با.کّفار.محشور.مي.شود.گرچه.در.

دنیا.ظاهراً.مسلمان.باشد.و.احكام.اسالم.بر.او.جاری.باشد،.زیرا.اسالم.با.گفتن.شهادتین.
محّقق.می.شود.گر.چه.گوینده.شهادتین.قلباًَ.به.گفته.خویش.اعتقادي.نداشته.باشد.

قمي.در.تفسیر.خویش.مي.گوید:
َماَواِت َوااْلَْرِض َوالِْجَباِل.... منظور.از.امانت.در.این.آیه.شریفه.»اِنَّا َعَرْضَنا ااْلََمانََة َعَلى السَّ
ـ.آیه.72.سوره.احزاب«.موضوع.امامت.مي.باشد.و.دلیل.این.امر.نیز.آیه.58.سوره.نساء.

است.که.خداوند.متعال.به.ائّمه.علیهم.الّسالم.مي.فرماید:
دُّوا ااْلَماناِت اِلي اَْهِلها.1 اِنَّ اهللَ َيْأُمُرُكْم اَْن ُتَؤَ

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه365.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه515،حدیث7.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه185،حدیث267»حدیث9095«.
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دُّوا ااْلَماناِت اِلي اَْهِلها...«.توضیحات.الزم. ذیل.آیه.58.سوره.نساء.»اِنَّ اهللَ َيْاُمُرُكْم اَْن ُتَؤَ
به.عرض.رسیده.و.احادیثي.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.است.

شئون مختلف والیت چهارده معصوم علیهم الّسالم:
والیت.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.را.خداوند.متعال.براي.آن.ذوات.مقّدسه.مقّرر.

فرموده.و.این.بزرگواران.در.کّلیه.موارد.به.همه.مخلوقات.والیت.دارند.
ذیاًل.به.چند.نمونه.از.حوزه.هاي.والیي.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.اشاره.مي.شود.

1. والیت موّدت.
محبّت.داشتن.و.موّدت.داشتن.به.این.ذوات.مقّدسه.واجب.است.

در.زیارت.جامعه.کبیره.مي.خوانیم: 
ُة الْواِجَبُة، یعني:  َمْن اََحبَُّکْم َفَقْد اََحبَّ اهللَ َو َمْن اَْبَغَضُکْم َفَقْد اَْبَغَض اهللَ، َو لَُکُم الَْمَودَّ

دوست.داشتن.شما.و.موّدت.داشتن.به.شما.را.خداوند.متعال.واجب.کرده.است.
در.آیه.23.سوره.شوري.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید:

َة ِفي الُْقْربي، یعني: ُقْل ال اَسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ
اي.پیامبر.به.مردم.بگو:.من.از.شما.براي.رسالت.و.نبّوتم.اجر.و.پاداش.نمي.خواهم.

جز.دوست.داشتن.و.موّدت.داشتن.به.اهل.بیتم.

2. والیت مرجعیّت
خداوند.متعال.بر.ما.واجب.نموده.تا.احكام.دین.اسالم.را.از.آن.ذوات.مقّدسه.دریافت.

نموده.و.دقیقاً.طبق.دستور.آن.بزرگواران.تكالیف.شرعي.خودمان.را.انجام.دهیم.

3..والیت زعامت
امامت.و.زعامت.و.رهبري.آن.ذوات.مقّدسه.را.خداوند.متعال.مقّرر.فرموده.و.به.
همه.مخلوقات.واجب.نموده.تا.در.کّلیه.امور.»اعم.از.امور.دنیوي.و.اخروي«.تحت.امر.
و.مطیع.محض.آن.بزرگواران.باشند.و.اوامر.آن.ذوات.مقّدسه.را.بالفاصله.و.بي.چون.

و.چرا.اجرا.نمایند.
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در.زیارت.جامعه.کبیره.مي.خوانیم:
َو َقَرَن طاَعَتُکْم بِطاَعِتِه،.یعني:

خداوند.متعال.اطاعت.از.شما.را.قرین.به.اطاعت.از.خودش.قرار.داده.»در.ردیف.
اطاعت.از.خداوند.متعال«.

َمْن اَطاَعُکْم َفَقْد اَطاَع اهللَ َو َمْن َعصاُكْم َفَقْد َعَصي اهللَ، یعني:
هر.کس.از.شما.اطاعت.کند.خداوند.متعال.را.اطاعت.کرده.است،.

و.هر.کس.از.دستورات.شما.سرپیچي.کند.از.دستورات.خدا.سرپیچي.کرده.است.

4. والیت واسطه فیض بودن
خداوند.متعال.هر.لطف.و.عنایتي.که.در.حّق.مخلوقات.مبذول.مي.فرماید.به.احترام.

این.ذوات.مقّدسه.و.به.خاطر.این.بزرگواران.مي.باشد.
اساساً.خلقت.همه.هستي.و.همه.مخلوقات.به.خاطر.این.ذوات.مقّدسه.مي.باشد.و.

این.بزرگواران.عّلت.غایي.خلقت.مي.باشند..
ذیل.آیه.35.سوره.بقره.در.این.خصوص.توضیحات.الزم.ارائه.شده.است.

روایات.و.احادیث.فراواني.هست.که.خداوند.متعال.فرموده.اند:
اگر.به.خاطر.شما.نبود.»یعني.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.افالک.و.زمین.و.آسمان.

و....خلق.نمي.کردم.
در.روایات.دیگري.نیز.آمده.که.اگر.حّجت.خداوند.متعال.»یكي.از.این.چهارده.وجود.
مقّدس.و.معصوم.علیهم.الّسالم«.در.روي.زمین.نباشد.زمین.مخلوقات.و.موجودات.

روي.خودش.را.مي.بلعد.و.به.داخل.خودش.»درون.زمین«.مي.بََرد.
اآلن.نیز.هر.نعمتي.که.خداوند.متعال.به.مخلوقات.اعطا.مي.فرماید.به.خاطر.این.
ذوات.مقّدسه.و.مخصوصاً.به.خاطر.وجود.مقّدس.امام.زمان.حّجةبن.الحسن.العسكري.

سالم.اهلل..علیه.مي.باشد..
در.زیارت.جامعه.کبیره.مي.خوانیم:

ماَء اَْن َتَقَع َعَلي ااْلَْرِض...«، یعني: ُل الَْغْيَث َو بُِکْم ُيْمِسُک السُّ »بُِکْم ُيَنِزّ
خداوند.متعال.به.خاطر.شما.باران.را.نازل.مي.کند،.



309 سوره احزاب

و.به.خاطر.شما.مانع.می.شود.تا.آسمان.به.زمین.بیفتد،.یعنی:.
خداوند.متعال.نظم.کهكشان.ها.را.به.خاطر.شما.برقرار.نموده.و.به.خاطر.شما.مانع.

مي.شود.که.این.نظم.به.هم.بخورد..
بدیهي.است.به.هم.خوردن.نظم.کهكشان.ها.یعني.زوال.و.نابودي.همه.آن.ها.

5 ..والیت تکویني.
خداوند.متعال.همه.هستي.و.تمام.مخلوقات.اعم.از.جاندار.و.بي.جان.را.مطیع.و.منقاد.
آن.ذوات.مقّدسه.قرار.داده.و.ُکّل.خلقت.و.همه.ذّرات.این.عالم.تحت.فرمان.و.تحت.

امر.آن.بزرگواران.هستند،.
لذا.به.آسمان.و.زمین.و.ماه.و.سنگ.و.کلوخ.و.گیاهان.و.جانوران.و.همه.اشیاءِ.هر.

دستوري.که.بدهند.بالفاصله.به.مرحله.اجرا.مي.رسد،.و.در.یک.کالم:
به.اذن.خداوند.متعال.همه.هستي.و.همه.مخلوقات.تحت.امر.و.فرمان.آن.ذوات.
مقّدسه.هستند.و.مطیع.محض.آن.بزرگواران.مي.باشند.و.اوامر.آن.ها.را.بالفاصله.اجرا.

مي.کنند.

تفاوت موّدت و محبّت:
موّدت،.محبّتي.است.عمیق.و.تأثیرگذار،.یعني:
1..موّدت.محبّتي.مسئولیّت.پذیر.است،.یعني:.

انسان.اگر.به.کسي.موّدت.داشته.باشد.نسبت.به.او.احساس.مسئولیّت.نیز.مي.نماید.
نه.اینكه.فقط.قلباً.او.را.دوست.مي.دارد.

2..موّدت.محبّتي.است.صرفاً.براي.نَْفس.محبوب،.نه.براي.منافعي.که.براي.ُمحب.
به.همراه.دارد.

3..موّدت.یعني.ابراز.محبّت.و.نشان.دادن.محبّت.نسبت.به.محبوب،.یعني:.
بروز.دادن.قولي.و.فعلي.محبّت،

به.عبارت.دیگر.اگر.انسان.به.شخصي.موّدت.دارد.باید.گفتارش.و.اعمالش.نشان.
دهد.که.محبوبش.را.دوست.می.دارد،
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لذا.در.قرآن.کریم.خداوند.متعال.امر.فرموده.نسبت.به.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.
موّدت.داشته.باشیم،.یعني:

گفتار.و.رفتارمان.به.نحوي.باشد.که.نشان.دهنده.ارادت.ما.به.آن.ذوات.مقّدسه.
باشد.

به.عبارت.دیگر.با.قول.و.فعل.خودمان.از.حریم.والیت.اهل.بیت.عصمت.و.طهارت.

علیهم.الّسالم.دفاع.نموده.و.در.ترویج.معارف.آن.بزرگواران.بكوشیم.و.تالش.کنیم.تا.
مورد.تأیید.آن.ذوات.مقّدسه.واقع.شویم.



» سوره سبأ «

آیه 46 سوره سبأ:
»ُقْل اِنََّما اَِعُظُکم بَِواِحَدٍة اَن َتُقوُموا هلِلِ َمْثَنى َوُفراَدی...«.

ترجمه: 
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.دستور.مي.دهد.که:

اي.پیامبر.به.مردم.بگو،.من.شما.را.تنها.به.یک.چیز.سفارش.مي.کنم.»اندرز.مي.دهم«،.

و.آن.سفارش.این.است.که.دو.نفر.دو.نفر.یا.یک.نفر.یک.نفر.»به.تنهایي«.براي.خدا.
قیام.کنید.1

شرح لغات و توضیحات:
ُکْم.=.شما.را.موعظه.مي.کنم،.شما.را.سفارش.مي.کنم،.شما.را.اندرز.مي.دهم؛ اَِعُظَ

واِحَدٍة.=.تنها.یک.چیز،.با.اینكه.کلمه.واِحَدٍة.تنها.یک.چیز.معني.مي.دهد.نه.بیشتر،.اّما.
آمدن.کلمه.اِنَّما.بر.َسر.این.جمله.تأکید.بیشتر.را.مي.رساند،.یعني:

به.درستي.و.به.تحقیق.فقط.یک.چیز.را.به.شما.سفارش.مي.کنم.
َتقُومُوا.=.قیام.کنید..قیام.کردن.در.این.جا.به.معني.ایستادن.روي.دو.پا.نیست.بلكه.

آمادگي.براي.انجام.کار.را.مي.رساند.2

1.تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه149.

2.تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه150.
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خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.و.چهار.آیه.بعد.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.

سّلم.را.مخاطب.قرار.داده.و.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید.که.مردم.را.به.سوي.حق.دعوت.
نموده.و.از.گمراهي.نجات.دهد.

خداوند.متعال.در.این.پنج.آیه.شریفه.پنج.بار.پیامبر.اکرم.را.مخاطب.قرار.داده.و.پنج.

بار.کلمه.ُقْل.»به.مردم.بگو«.را.در.ابتداي.هر.آیه.آورده.و.سپس.موضوع.دعوت.مردم.به.
سوي.حق.را.بیان.فرموده.است.

در.اّولین.آیه.از.آیات.پنجگانه.که.با.کلمه.ُقْل.شروع.شده.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.
صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.دستور.مي.دهد.که:

ُقْل اِنَّما اَِعُظُکْم بِواِحَدٍة.=.اي.پیامبر،.به.مردم.بگو.که.من.شما.را.فقط.به.یک.چیز.
سفارش.مي.کنم.»فقط.به.یک.چیز.موعظه.مي.کنم.و.اندرز.مي.دهم«.

اینكه.این.یک.چیز.چیست.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.دستور.مي.دهد.تا.مردم.
را.به.آن.چیز.سفارش.نماید.مفّسرین.عنوان.فرموده.اند.که:

1..این.یک.چیز.و.یک.موضوع.که.خداوند.متعال.با.آوردن.کلمه.اِنَّما.آن.را.مورد.
تأکید.قرار.داده.کلمه.توحید.است.

2..مقصود.از.این.یک.چیز.و.یک.کلمه.طاعت.و.بندگي.خداوند.متعال.مي.باشد.

توضیح:
دو.موضوع.فوق.که.هر.دو.نیز.صحیح.مي.باشند.و.مفّسرین.آن.را.بیان.کرده.اند.ناظر.

به.معني.ظاهري.آیه.شریفه.مي.باشد،.
اّما.آیه.شریفه.تأویلي.نیز.دارد.که.از.لسان.مبارک.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.
شده.و.ناظر.به.معني.باطني.آیه.شریفه.است.که.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.عرض.

خواهد.شد.
اَْن َتقُومُوا هلِلِ َمْثني َو ُفرادي =.قیام.کنید.براي.خدا،.دو.نفر.دو.نفر.و.یا.به.تنهایي.»یک.

نفر.یک.نفر«.
معني.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.است.که:

اي.مردم،.به.دور.از.هر.گونه.غوغا.و.جنجال.تفّكر.و.اندیشه.کنید.و.دو.نفر.دو.
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نفر.و.یا.به.تنهایي.»یک.نفر.یک.نفر«.براي.خدا.و.به.خاطر.خداوند.متعال.قیام.کنید.
و.به.پا.خیزید.

بنابراین،.معني.آیه.شریفه.»همه.آیه.شریفه«.این.مي.شود.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.دستور.مي.دهد.که.اي.پیامبر:.

به.مردم.بگو.که.من.شما.مردم.را.فقط.به.یک.چیز.سفارش.مي.کنم.»به.یک.چیز.

موعظه.مي.کنم.و.اندرز.مي.دهم«.و.آن.چیز.این.است.که.دور.از.هر.گونه.غوغا.و.

جنجال.و.سر.و.صدا.فقط.براي.خدا.و.به.خاطر.خدا.دو.نفر.دو.نفر.یا.به.تنهایي.قیام.

کنید.و.به.پا.خیزید.»آماده.انجام.کار.باشید«.و.در.گوشه.اي.به.فكر.فرو.بروید.و.تفّكر.

کنید.و.نیک.بیندیشید.که.دعوت.من.»پیامبر«.جز.بیم.رساني.و.هشدار.دادن.از.عذاب.
الهي.چیز.دیگري.نیست.و.غرض.دیگري.ندارم،.

و.اگر.نیک.بیندیشید.متوّجه.خواهید.شد.که.من.»پیامبر.اکرم«.خیرخواه.شما.هستم.
و.سعادت.شما.را.مي.خواهم.1

حدیث:
.آیه.46.سوره. 1..امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»ُقْل اِنَّما اَِعُظُکْم بِواِحَدٍة...ـ.

سبأ«.فرمودند:
منظور.از.این.آیه.شریفه.این.است.که.خداوند.متعال.مي.فرماید.اي.پیامبر.به.مردم.بگو:
من.شما.را.فقط.به.والیت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سفارش.مي.کنم.

و.اندرز.مي.دهم.
امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

والیت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.همان.یک.توصیه.و.سفارش.خداوند.
متعال.در.این.آیه.شریفه.است.که.مي.فرماید:.اِنَّما اَِعُظُکْم بِواِحَدٍة.

1.المیزان،جلدسيودّوم،صفحه301.
تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه151.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه395.
مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه289.
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این.حدیث.را.ابو.حمزه.ثمالي.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.اصول.و.فرائض.و.واجبات.دین.اسالم.را.در.اوقات.و.زمان.هاي.

مختلف.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.فرمود.
اّولین.چیزي.که.خداوند.متعال.اقرار.و.شهادت.به.آن.را.واجب.فرمود.اقرار.به.

شهادت.به.یگانگي.خداوند.متعال.بود.و.اقرار.به.اینكه:.
ال اِلِه ااِلَّ اهلل.»یعني.اقرار.و.شهادت.به.اینكه.خدایي.جز.خداي.یگانه.وجود.ندارد«.

پس.از.اقرار.به.وحدانیّت.و.یگانگي.خداوند.متعال،.خداوند.سبحان.اقرار.و.شهادت.
به.رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.را.به.همه.مردم.واجب.فرمود..

پس.از.موضوع.اقرار.به.یگانگی.و.وحدانیّت.خداوند.متعال.و.رسالت.و.نبّوت.
حضرت.محّمد.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم،.

خداوند.متعال.نماز.و.روزه.و.حج.و.جهاد.و.زکات.و.صدقات.و....واجب.فرمود،.

و.پس.از.این.قضایا.بود.که.منافقین.اّمت.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.
عرض.کردند:

یا.رسول.اهلل:.
آیا.بعد.از.این.واجبات.فریضه.و.واجب.دیگري.مانده.است.تا.آن.را.متذّکر.شوید.و.
عنوان.فرمائید.تا.اطمینان.کنیم.که.همه.فرائض.و.واجبات.دین.بیان.شده.و.دیگر.چیزي.

باقي.نمانده.است.
پس.از.این.پرسش.و.سؤال.منافقین.اّمت.بود.که.خداوند.متعال.آیه.شریفه.ُقْل اِنَّما 
اَِعُظُکْم بِواِحَدٍة.را.نازل.فرموده.و.فقط.به.یک.امر.سفارش.فرمودند.و.آن.سفارش.و.

1.اصولکافي،جلددّوم،صفحه288ـ289،حدیث41»حدیث1120«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه395.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه558،حدیث1.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه558،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه241،حدیث87»حدیث9183«.
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توصیه.نیز.موضوع.والیت.و.امامت.بود.1

توضیح:
الف(.در.حدیثي.که.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.شد.آمده.است.که.تنها.توصیه.و.سفارش.

خداوند.متعال.درباره.والیت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد.
دلیل.این.موضوع.کاماًل.روشن.است.زیرا.کساني.که.به.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.
علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائمه.معصومین.علیهم.الّسالم.تا.وجود.مقّدس.امام.
زمان.علیه.الّسالم.اعتقاد.داشته.باشند.قطعاً.این.افراد.به.وحدانیّت.خداوند.متعال.و.
رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.دیگر.واجبات.دین.نیز.اعتقاد.

دارند،.پس:
اعتقاد.و.اقرار.به.والیت.و.امامت.حضرت.علي.علیه.الّسالم.تا.امام.زمان.سالم..اهلل..علیه.
یعني.اعتقاد.به.همه.فرائض.و.واجبات.و.اعتقاد.و.اقرار.به.همه.دین.و.همه.احكام.آن.

ب(.منافقین.اّمت.»یعني.همان.کساني.که.بالفاصله.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلي.

.اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.خالفت.را.غصب.کرده.و.صّدیقه.ُکبري.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.

.علیها.را.به.شهادت.رساندند«.با.اینكه.بارها.و.بارها.و.در.مواقع.مختلف.از.امامت.علي.

علیه.الّسالم.و.جانشینی.آن.حضرت.مطالبي.از.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.

شنیده.بودند.از.پیامبر.اکرم.سؤال.نمودند.که.آیا.بعد.از.این.فرائض.و.واجبات.»نماز،.
روزه،.خمس.و.سایر.احكام.دین«.آیا.فریضه.دیگري.باقي.مانده.است.یا.نه.

هدف.منافقین.اّمت.این.بود.که.اگر.پیامبر.اکرم.فرمودند.همه.فرائض.و.واجبات.
اعالم.شده.و.دیگر.فریضه.اي.باقي.نمانده.است.در.آن.صورت.این.ملحدین.ظاهراً.
مسلمان.اسالم.بدون.والیت.را.اسالم.کامل.و.جامع.معّرفي.کرده.و.به.اهداف.شوم.
خود.نائل.شوند،.لیكن.برخالف.تصّور.آن.ها.خداوند.متعال.با.نازل.کردن.آیه.شریفه.

1.احتجاجطبرسي،جلداّول،صفحه544ـ568،حدیث137»احتجاجحضرتامیرعلیهالّسالمبرزندیق«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه395.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه241،حدیث88»حدیث9184«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه559،حدیث4.
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اِنَّما اَِعُظُکْم بِواِحَدٍة،.موضوع.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.

دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.به.عنوان.تنها.سفارش.و.توصیه.خویش.به.مردم.
و.مسلمین.اعالم.فرمودند.

همانطور.که.عرض.شد.پیامبر.اکرم.طّي.23.سال.رسالت.خویش.بارها.و.بارها.

والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.مردم.اعالم.فرموده.بود.
و.این.اعالم.نیز.یكي.از.این.موارد.بوده.است.



» سوره فاطر «

آیه 10 سوره فاطر:
يُِّب َوالَْعَمُل الّصالُِح َيْرَفُعُه...«. ُة َجِميعًا ِإلَْيِه َيْصَعُد الَْکِلُم الطَّ َة َفِلّلِه الِْعزَّ »َمن َكاَن ُيِريُد الِْعزَّ

ترجمه: 
کسي.که.خواهان.عّزت.است.باید.آن.را.از.خدا.بخواهد،.چون.تمام.عّزت.از.آِن.
خداوند.است..سخنان.طیّب.و.پاکیزه.به.سوي.خداوند.متعال.صعود.مي.کند.و.عمل.

صالح.را.باال.مي.بََرد.1

شرح لغات و توضیحات:
ْت.=.شكست.ناپذیری،.نقطه.مقابل.عّزت،.ذلّت.است؛ ِعزَّ

َعزيز.=.شكست.ناپذیر،.قاهر.»ضّد.مقهور«،.غالب.»ضّد.مغلوب«.نقطه.مقابل.عزیز،.
ذلیل.است؛

َيْصَعُد.=.صعود.مي.کند،.باال.مي.رود؛
َكِلْم.=.جمع.کلمه.یعني.سخنان؛

طّيب.=.پاکیزه،.تمیز؛
ِيُّب.=.سخنان.پاکیزه،.سخنان.تمیز؛ َكِلُم.الطَّ

پاکیزگي.سخن.به.پاکیزگی.محتواي.آن.مي.باشد،.لذا:

1.تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه205.



آل اهلل در کتاب اهلل 318

ِيُّب.»کلمه.طیّبه،.سخنان.پاکیزه«.یعني.اعتقادات.صحیح.و.عقاید.حّقه،.و. َكِلُم.الطَّ

اعتقادات.صحیح.و.عقاید.حّقه.یعني.توحید.که.سایر.عقاید.حّقه.نظیر.نبّوت.و.امامت.
و.معاد.از.آن.ناشي.مي.شوند،.پس:

ِيُّب.یعني.عقاید.حّقه.و.اعتقادات.صحیح.و.درست.که.همان.اصول.دین. َكِلُم.الطَّ
مي.باشند.

.هر.عملي.که.بر.طبق.عقاید.حّقه.از.انسان.صادر. عمل.صالح.=.عمل.نیكو.و.شایستهـ.

.هر.عملي.که.طبق.دستور.خدا.و.رسول.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.انجام. مي.شودـ.
شود،.چه.در.حوزه.واجبات.و.چه.در.حوزه.مستحبّات.1

ُة َجميعًا =.هر.کس.که.خواهان.عّزت.است.و.طالب.عّزت. َة َفِلّلِه الِْعزَّ َمْن كاَن ُيريُد الِْعزَّ

مي.باشد.باید.آن.را.از.خداوند.متعال.بخواهد.چرا.که.تمام.عّزت.از.آِن.خداوند.متعال.
است.

همانطور.که.قباًل.عرض.شد.عّزت.یعني.شكست.ناپذیري.و.عزیز.یعني.شكست.ناپذیر.
و.قاهر.و.غالب.

پاک.خداوند.»ذات.=.وجود«.شكست.ناپذیر.است.و. چون.فقط.و.فقط.ذات.

همیشه.قاهر.و.غالب.مي.باشد.لذا.عّزت.مختّص.به.خداوند.متعال.است.و.بس،.

و.غیر.از.خداوند.متعال.همه.موجودات.بالّذات.فقیر.و.ذلیل.مي.باشند.مگر.اینكه.

خداوند.متعال.اراه.فرموده.و.به.آن.موجودات.به.هر.مقدار.که.بخواهد.عّزت.اعطا.
بفرماید.

البتّه.همه.صفات.خداوند.متعال.اینگونه.است.یعني.خداوند.حكیم.مطلق.است،.
عزیز.مطلق.است،.قادر.مطلق.است.و....پس:.

تمام.عّزت.از.آِن.خداوند.متعال.است.و.خداوند.متعال.عزیز.مطلق.مي.باشد.و.هر.
کس.هم.که.عّزتي.دارد.از.دریاي.بیكران.عّزت.خداوند.متعال.دریافت.نموده.است.

بنابراین.آیه.شریفه.مي.فرماید.که:
هر.کس.عّزت.مي.خواهد.باید.آن.را.از.خداوند.متعال.درخواست.کند.زیرا.عّزت.

1.المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه35تا38.
تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه212ـ213.
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تماماً.نزد.خداوند.متعال.است.و.هیچ.موجودي.نیست.که.بالّذات.عّزت.داشته.باشد.
خداوند.متعال.در.آیه.هشتم.سوره.منافقون.مي.فرماید:

ُة َو لَِرسُولِِه َو لِْلُمْوِمنيَن،.یعني: َو هلِلِ الِْعزَّ
عّزت.خاّص.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.و.مؤمنین.مي.باشد.
معني.آیه.10.سوره.فاطر.و.آیه.8.سوره.منافقون.این.است.که:

عّزت.مختّص.خداوند.متعال.است.و.همه.عّزت.از.آِن.خدا.است.و.خداوند.متعال.
عزیز.مطلق.است.و.به.هر.کس.به.هر.اندازه.که.بخواهد.عّزت.اعطا.مي.فرماید.

در.صدر.همه.موجودات.و.مخلوقات.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.

اهل.بیت.آن.حضرت.»یعني.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.هستند.که.

خداوند.متعال.در.عالي.ترین.درجه.به.آن.ها.عّزت.اعطا.فرموده.است.و.بعد.از.آن.ذوات.

مقّدسه،.مؤمنین.یعني.شیعیان.آن.بزرگواران.مورد.لطف.خداوند.متعال.واقع.شده.و.به.
آن.ها.نیز.عّزت.اعطا.شده.است.

پس،.عّزت.بالّذات.متعّلق.به.خداوند.متعال.است.و.تمام.عّزت.از.آن.خداوند.سبحان.
مي.باشد.و.به.هر.کس.به.هر.اندازه.که.بخواهد.اعطا.مي.فرماید.که.در.رأس.همه.انبیاءِ.
و.اولیاءِ،.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.هستند.که.خداوند.متعال.بیشترین.عّزت.را.به.

آن.ها.اعطا.فرموده.است.
ذیاًل.به.دو.حدیث.در.خصوص.عّزت.اشاره.مي.شود.

1..پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
اِنَّ َربَُّکْم َيقُوُل ُكلَّ َيْوٍم: 

اَنَا الَْعزيُز َفَمْن اَراَد ِعزَّ الّداَرْيِن َفْلُيِطِع الَْعزيَز، یعني: 
پروردگار.شما.همه.روزه.مي.فرماید:

منم.عزیز،.پس.هر.کس.عّزت.دو.جهان.را.مي.خواهد.»دنیا.و.آخرت«.باید.از.آن.
عزیز.اطاعت.کند،

یعني.خداوند.متعال.عزیز.مطلق.است.و.هر.کس.عّزت.دنیا.و.آخرت.را.مي.خواهد.
باید.خداوند.متعال.را.اطاعت.کند.
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2..امام.مجتبي.سالم.اهلل.علیه.فرمودند:
اِذا اََرْدَت ِعّزاً بِال َعشيَرٍة َوَهْيَبٍة بِال ُسْلطاٍن َفاْخُرْج ِمْن ُذِلّ َمْعِصَيِة اهللِ اِلي ِعِزّ طاَعِة اهللِ، یعني:
هر.گاه.خواستي.بدون.داشتن.قوم.و.قبیله.عزیز.باشي.و.بدون.قدرت.حكومت.
هیبت.داشته.باشي.از.سایه.ذلّت.معصیت.خداوند.متعال.»نافرماني.خداوند«.خارج.شو.
و.در.پناه.عّزت.اطاعت.او.قرار.بگیر.»از.ذلّت.نافرماني.خدا.خارج.شو.و.در.پناه.عّزت.
طاعت.او.قرار.بگیر،.یعني.خداوند.متعال.را.اطاعت.نما.و.از.اوامر.خدا.سرپیچي.نكن.

و.مرتكب.گناه.نشو«.1
خداوند.متعال.در.ادامه.آیه.شریفه.راه.وصول.و.رسیدن.به.عّزت.را.بیان.مي.فرماید.

که.مالحظه.مي.کنید.
ِيُّب،.یعني:. اِلَْيِه َيْصَعُد الَْکِلُم الطَّ

سخنان.پاکیزه.»اعتقادات.صحیح.و.عقاید.حّقه«.به.سوي.خدا.صعود.مي.کند.
َو الَْعَمُل الّصالُِح َيْرَفُعُه:.

1..یعني.سخنان.پاکیزه.و.طیّب.»اعتقادات.صحیح.و.عقاید.حّقه«.عمل.صالح.را.باال.
مي.بََرد.و.باعث.قبولي.اعمال.مي.شود؛.

2..عمل.صالح.را.خداوند.متعال.باال.مي.بََرد.و.قبول.مي.کند.»چون.صاحب.عمل.صالح.
اعتقادات.صحیحي.داشته.خداوند.آن.ها.را.قبول.مي.کند«.پس،.راه.رسیدن.به.عّزت:

ِيُّب مي.باشد،.یعني.داشتن.اعتقادات.صحیح.و.درست.یعني.ایمان.به.خدا. 1. اَلَْکِلُم الطَّ
و.رسول.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.ایمان.به.معاد.

2..َو الَْعَمُل الّصالُِح.یعني.اعمال.صالح.و.شایسته.انجام.دادن،.یعني.عمل.به.تكالیف.
شرعي.که.شامل.انجام.دادن.واجبات.و.ترک.محّرمات.مي.باشد.

به.عبارت.دیگر.راه.رسیدن.به.عّزت:
ِيُّب«. 1..پذیرفتن.اصول.دین.»اَلَْکِلُم الطَّ

الَْعَمُل  »َو  ُمحّرمات. انجام.واجبات.و.ترک. یعني. آوردن.فروع.دین. به.جاي. ..2

1.المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه35ـ36.
مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه310.

تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه212.
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الّصالُِح«،.پس:.
عزیز.واقعي.کسي.است.که.به.توحید.و.نبّوت.و.امامت.اعتقاد.داشته.باشد.و.عمل.

صالح.به.جاي.بیاورد.
توضیحات.بیشتر.راجع.به.این.دو.قسمت.از.آیه.شریفه.را.ذیاًل.مالحظه.مي.کنید.

ِيُّب.=.سخنان.پاکیزه.و.تمیز.»کالم.طیّب،.کلمه.طیّبه«،.یعني.اعتقادات. اِلَْيِه َيْصَعُد الَْکِلُم الطَّ

صحیح.و.عقائد.حّقه.خودش.به.سوي.پروردگار.اوج.مي.گیرد.و.باال.مي.رود.چرا.که.

ِيُّب.ایمان.و.اعتقاد.به.یگانگي.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین. َكِلُم الطَّ

علیهم.الّسالم.و.معاد.و.سایر.مباني.اعتقادي.دین.اسالم.مي.باشد.و.آن.عین.اوج.گرفتن.
به.سوي.خداوند.متعال.است.و.حقیقت.ایمان.نیز.چیزي.جز.این.نیست.

اّما.اینكه.عمل.صالح.چگونه.باال.مي.رود.و.اوج.مي.گیرد.»پذیرفته.مي.شود«.در.ادامه.
آیه.شریفه.خواهد.آمد.

َو الَْعَمُل الّصالُِح َيْرَفُعُه.=.و.عمل.صالح.را.خداوند.متعال.باال.مي.بََرد.و.قبول.مي.کند..

ِيُّب.»کالم.و.سخن.طیّب.و.پاکیزه«.که.همان.عقاید.حّقه.مي.باشد. عرض.شد.که.َكِلُم.الطَّ
خودش.به.سوي.پروردگار.اوج.مي.گیرد،.

لیكن.عمل.صالح.را.کالم.و.سخن.طیّب.و.پاکیزه.باال.مي.بََرد.و.باعث.مي.شود.

تا.خداوند.متعال.آن.را.بپذیرد..باال.رفتن.عمل.صالح.کنایه.از.قبول.شدن.اعمال.و.
پذیرفته.شدن.آن.توّسط.خداوند.متعال.مي.باشد.

ِيُّب باال.مي.بََرد.و.باعث.پذیرفته.شدن.آن.در.پیشگاه. اینكه.عمل.صالح.را.َكِلُم الّطّ

خداوند.متعال.مي.شود.به.این.عّلت.است.که.تا.زماني.که.صاحب.عمل،.اعتقادات.
صحیح.و.درست.نداشته.باشد.هیچكدام.از.اعمال.او.پذیرفته.نمي.شود،.

ِيُّب.که.همان.توحید.و.نبّوت.و.امامت.و.دیگر.مباني.اعتقادي.دین. بنابراین.َكِلُم.الطَّ

»اصول.دین«.مي.باشد.باعث.باال.رفتن.عمل.صالح.یعني.پذیرفته.شدن.آن.مي.شود،.
لذا:

اگر.کسي.خداوند.متعال.را.به.یگانگي.قبول.داشته.باشد.و.نبّوت.و.رسالت.پیامبر.اکرم.

صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.والیت.و.امامت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.تا.وجود.مقّدس.امام.

زمان.سالم.اهلل..علیه.را.پذیرفته.باشد.خداوند.متعال.عمل.صالح.چنین.کسي.را.باال.مي.بََرد.
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یعني.آن.را.مي.پذیرد.و.قبول.مي.کند،.لیكن.اگر.کسي.منكر.یكي.از.این.موارد.سه.گانه.
.امامت«.هیچكدام.از.اعمال.وي.پذیرفته.نمي.شود. .نبّوتـ. باشد.»توحیدـ.

اگر.به.سایر.مباني.اعتقادي.نظیر.معاد.اشاره.نشد.به.این.عّلت.است.که.نوعاً.افرادي.
که.توحید.و.نبّوت.و.امامت.را.پذیرفته.باشند.به.سایر.مباني.اعتقادي.نیز.ایمان.دارند.

پس.اگر.گفته.شود.که.عمل.صالح.را.خداوند.متعال.باال.مي.بََرد.»مي.پذیرد.و.قبول.

مي.کند«.و.یا.اینكه.گفته.شود.که.عمل.صالح.را.کالم.طیّب.باال.مي.بََرد.اشكالي.ندارد.

چرا.که.در.نهایت.این.خداوند.متعال.است.که.اعمال.صالح.انسان.هاي.با.عقیده.صحیح.
را.می.پذیرد..

عرض.شد.که.کالم.طیّب.باعث.پذیرفته.شدن.عمل.صالح.و.باال.رفتن.آن.مي.باشد.زیرا.
فقط.عمل.صالح.افرادي.پذیرفته.مي.شود.که.اعتقادات.صحیح.و.درستي.داشته.باشند،

معصومین. ائّمه. ناحیه. از. که. فراواني. روایات. در. که. است. دلیل. همین. به. و.

را.مشغول. ُعمر.خویش. تمام. فردي. اگر. که. است. آمده. علیهم.الّسالم.صادر.شده.
عبادت.خداوند.متعال.باشد.»آن.هم.در.بیت.اهلل.الحرام.و.خانه.خدا«،.

و.یا.اگر.کسي.در.نامه.عملش.عمل.هفتاد.پیامبر.ثبت.شده.باشد.لیكن.این.شخص.

والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تا.وجود.مقّدس.امام.زمان.

سالم.اهلل..علیه.را.نپذیرفته.باشد.هیچكدام.از.اعمال.او.پذیرفته.نمي.شود.و.جایگاه.
چنین.شخصي.در.آتش.جهنّم.مي.باشد.

ذیل.آیه.5.سوره.مائده،.آیه.82.سوره.طه.و.آیه.23.سوره.فرقان.احادیث.و.روایاتي.
در.این.خصوص.نقل.شده.است.1

حدیث: 
1..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

مقصود.از.این.آیه.شریفه.»آیه.10.سوره.فاطر«.والیت.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي.

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه311ـ312.
المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه37ـ38.

تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه213ـ217.
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.اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.باشد.
امام.صادق.علیه.الّسالم.سپس.با.دستشان.به.سینه.مبارکشان.اشاره.نموده.و.فرمودند:

َفَمْن لَْم َيَتَولَّنا لَْم َيْرَفِع اهللَ لَُه َعَماًل، یعني:
کسي.که.والیت.ما.را.نداشته.باشد.و.امامت.ما.را.نپذیرفته.باشد.خداوند.متعال.هیچ.

عمل.او.را.باال.نمي.بََرد.»هیچكدام.از.اعمال.او.را.قبول.نمي.کند«.
این.حدیث.را.عّمار.اسدي.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
ِيُّب.عقیده.مؤمن.است.بر.اینكه: منظور.از.َكِلَم الطَّ

الف( ال اِلَه ااِلَّ اهللَ،.یعني.خدایي.نیست.جز.خداي.یگانه.
ب( ُمَحّمٌد َرسُوُل اهللِ،.یعني.حضرت.محّمد.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.رسول.خداوند.

است.
ج( َعليٌّ َوليُّ اهلِل َو َخِلَيفُة َرسُوِل اهلِل،.یعني.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.ولّي.خدا.و.

حّجت.خداوند.متعال.است.و.خلیفه.و.جانشین.رسول.اهلل.مي.باشد.2

3..امام.رضا.علیه.الّسالم.از.اجداد.گرانقدر.خویش.روایت.فرموده.که:
خداوند.متعال.فرمودند:

هر.کس.مرا.مالقات.کند.درحالي.که.با.اخالص.به.یگانگي.من.شهادت.داده.باشد.
من.او.را.وارد.بهشت.مي.کنم.و.او.از.عذاب.من.در.امان.است.

از.امام.رضا.سالم..اهلل..علیه.سؤال.شد:
یابن.رسول.اهلل:.

اخالص.در ال اِلَه ااِلَّ اهللُ.»شهادت.به.یگانگي.خداوند.متعال.دادن«.یعني.چه.

1.اصولکافي،جلددّوم،صفحه306،حدیث85»حدیث1164«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه578،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه269،حدیث40»حدیث9235«.
2.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه406.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه581،حدیث7.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه267،حدیث37»حدیث9232«.
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امام.رضا.سالم.اهلل..علیه.فرمودند.
اخالص.در.شهادت.دادن.به.یگانگي.خداوند.متعال.و.اخالص.در.ال اِلَه ااِلَّ اهللُ،.یعني:

الم، يعني: طاَعُة اهلِل، َو طاَعُة َرسُولِِه، َو ِوالَيُة اَْهِل بَْيِتِه َعَلْيِهُم السَّ
اخالص.در.توحید.عبارت.است.از:

الف(.اطاعت.از.خداوند.متعال.
ب(.اطاعت.از.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.

ج(.پذیرفتن.والیت.و.امامت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
این.حدیث.شریف.ُقدسي.را.ابوصلت.عبدالّسالم.بن.صالح.هروي.از.وجود.
آن. و. علیه.الّسالم. کاظم. امام. از. نیز. آن.حضرت. و. علیه.الّسالم. رضا. امام. مقّدس.
حضرت.نیز.از.پدر.بزرگوارشان.و.به.همین.ترتیب.از.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.و.آن.حضرت.نیز.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.

سّلم.نقل.نموده.که.خداوند.تبارک.و.تعالي.چنین.فرموده.اند.1
مقصود.از.مالقات.با.خداوند.متعال.محشور.شدن.در.روز.قیامت.مي.باشد.که.مؤمنین.

وعده.هاي.خداوند.متعال.را.از.نزدیک.مي.بینند..
آخرین.آیه.سوره.کهف.نیز.در.رابطه.با.لقاءِ.خداوند.متعال.است.و.ذیل.آن.آیه.شریفه.

در.رابطه.با.لقاءِ.خداوند.متعال.توضیحاتي.ارائه.شده.است.

يُِّب  4..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»ِإلَْيِه َيْصَعُد الَْکِلُم الطَّ
.آیه.10.سوره.فاطر«.فرمودند: َوالَْعَمُل الّصالُِح َيْرَفُعُهـ.

ِيّبُ.در.این.آیه.شریفه.این.است.که.مؤمن.بگوید: منظور.از اَلَْکِلُم الطَّ
ال اِلَه ااِلَّ اهللُ.»نیست.خدایي.جز.خداي.یكتا«،

ُمَحّمٌد رسول اهلل »حضرت.محّمد.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.رسول.خدا.است«،
َعِليٍّ َولِيُّ اهلِل َو َخليَفُتُه َحّقًا »امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.ولّي.خداوند.
متعال.و.حّجت.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.الهي.است.و.خلیفه.و.جانشین.خدا.و.

رسول.خدا.است«،

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه580،حدیث4.
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امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم. »اوصیاء.و.جانشینان. اهلِل. ُخَلفاُء  ُخَلفائُُه  َو 
خلفاُءاهلل.هستند.یعني.جانشینان.خداوند.متعال.مي.باشند«.

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
ِيُّب.»توحید،.نبّوت،.امامت«.عمل.صالح.انسان.را.باال.مي.بََرد.و.راهنماي.او. اَلَْکِلُم الطَّ

است.1

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه579،حدیث2.



آل اهلل در کتاب اهلل 326

آیه 34 سوره فاطر:
»َوَقالُوا الَْحْمُد هلِلِ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا الَْحَزَن ِإنَّ َربَّنا لََغُفوٌر َشُکوٌر«

ترجمه: 
افراد.صالح.که.وارد.بهشت.مي.شوند.مي.گویند:.

حمد.و.سپاس.براي.خداوندي.است.که.حزن.و.اندوه.را.از.ما.برداشت،.به.درستي.
که.خداوند.متعال.آمرزنده.و.سپاسگزار.است.1

شرح لغات و توضیحات:
َحَزْن.=.غم.و.اندوه.

»ُحْزْن«.و.»َحَزن«.هر.دو.یک.معني.مي.دهند،.یعنی.غم.و.اندوه.2
در.آیه.قبل.»آیه.33«.به.قسمتي.از.نعمات.بهشتي.که.خداوند.متعال.به.اهل.بهشت.

اعطا.مي.فرماید.اشاره.شده.است.
در.این.آیه.شریفه.»آیه.33«.آمده.که:

پاداش.بهشتیان.َجّناِت َعْدْن.»باغ.هاي.بهشتي.جاویدان«.مي.باشد.که.به.آن.ها.اعطا.
مي.شود.و.افراد.صالح.و.خوش.عمل.وارد.آن.مي.شوند.

مومنیني.که.وارد.بهشت.مي.شوند.به.دستبندهایي.از.طال.و.مروارید.»لؤلؤ«.آراسته.
شده.و.زینت.داده.شده.اند.و.لباس.هایي.از.جنس.حریر.»ابریشم«.بر.تن.دارند.

قابل.ذکر.است.که.نعمات.بهشتي.فراوان.هستند.و.اساساً.هر.چه.که.اهل.بهشت.آرزو.

کنند.و.دلشان.بخواهد.به.آن.ها.اعطا.مي.شود.»آیه.71.سوره.زخرف«،.لذا.نمونه.هایي.از.

نعمت.هاي.بهشتي.که.در.آیه.33.عنوان.شده.فقط.اشاره.کّلي.و.گذرا.به.نعمات.بهشتي.
مي.باشد.وگرنه.نعمات.بهشتي.قابل.احصاءِ.و.شمارش.نیستند.

مؤمنیني.که.وارد.بهشت.مي.شوند.و.آن.همه.نعمت.را.که.خداوند.متعال.براي.آن.ها.
قرار.داده.مشاهده.مي.کنند.مي.گویند.

1.تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه286.

2.تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه288.
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اَلَْحْمُد هلِلِ الَّذَي اَْذَهَب َعنَّا الَْحَزَن =.حمد.و.سپاس.و.ستایش.مخصوص.خداوندي.
است.که.غم.و.اندوه.را.از.ما.برطرف.کرد.و.دور.ساخت.

غم.و.غّصه.اي.که.اهل.بهشت.از.آن.صحبت.مي.کنند.و.حمد.سپاس.خدا.را.به.جاي.

مي.آورند.که.این.غم.و.غّصه.و.اندوه.را.از.آن.ها.برطرف.کرده.و.دور.ساخته.مي.تواند.
یكي.از.موارد.ذیل.یا.همه.آن.ها.باشد.چرا.که.منافاتي.با.یكدیگر.ندارند.

1..این.غم.و.اندوه.غم.و.اندوهي.است.که.اهل.بهشت.در.دنیا.با.آن.مواجه.بوده.اند.
2..این.غم.و.اندوه.غم.و.اندوهي.بوده.که.اهل.بهشت.در.عالَم.برزخ.با.آن.مواجه.

بودند.
3..این.غم.و.اندوه.مربوط.به.روز.قیامت.و.ترس.از.رسیدگي.به.اعمال.بوده.و.

مي.ترسیدند.از.اینكه.مبادا.مستوجب.آتش.جهنّم.شوند،
اّما.وقتي.که.به.حساب.مردم.در.روز.قیامت.رسیدگي.شد.و.مؤمنین.با.فضل.و.
لطف.خداوند.متعال.وارد.بهشت.شدند.با.مشاهده.نعمت.هاي.فراوان.بهشتي.حمد.
و.سپاس.و.ستایش.خداوند.متعال.را.به.جا.مي.آورند.که.تمام.حزن.و.اندوه.و.غم.
و.غّصه.آن.ها.را.برطرف.کرد.و.به.جنّات.عدن.و.باغ.هاي.بهشتي.جاویدان.واردشان.

نمود.
خویش. سپاسگزاري. و. شكرگزاري. ادامه. در. شده.اند. بهشت. وارد. که. مؤمنیني.

مي.گویند:
اِنَّ َربَّنا لََغفُوٌر َشکُوٌر.=.به.درستي.که.پروردگار.ما.آمرزنده.و.َشكور.»سپاسگزار«.

است.
خداوند.متعال.را.بهشتیان.با.صفت.غفور.توصیف.نموده.اند.چرا.که.گناهان.آن.ها.
را.آمرزیده.است.و.با.صفت.َشكور.از.خداوند.متعال.یاد.کرده.اند.زیرا.خداوند.متعال.
سپاسگزار.است.و.اعمال.اندک.آن.ها.را.پذیرفته.و.با.شكوریّت.خویش.به.اعمال.اندک.

آن.ها.مزد.و.پاداش.فراوان.داده.است.
قابل.ذکر.است.که.شكور.بودن.خداوند.متعال.»شكرگزار.بودن.ـ.سپاسگزار.بودن«.
به.تالفي.شكور.بودن.اهل.بهشت.در.دنیا.مي.باشد.و.خداوند.متعال.بدین.وسیله.شكور.
بودن.آن.ها.را.پاسخ.مي.دهد.و.تالفي.مي.کند،.وگرنه.حقیقت.شكرگزاري.»شكور.بودن«.
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براي.خداوند.متعال.جایز.نیست.زیرا.شكرگزاري.را.کسي.انجام.مي.دهد.که.نعمتي.به.

او.رسیده.باشد،.و.در.واقع.شكرگزاري.اعتراف.به.دریافت.نعمت.است.و.این.موضوع.

براي.خداوند.متعال.صدق.نمي.کند.چرا.که.خداوند.متعال.خالق.همه.مخلوقات.است.

و.قادر.مطلق،.و.این.خداوند.متعال.است.که.نعمات.فراوان.خویش.را.به.انسان.ها.اعطا.

مي.فرماید،.بنابراین.خداوند.متعال.است.که.در.دنیا.به.مخلوقات.انواع.نعمات.را.اعطا.
فرموده.و.در.آخرت.نیز.به.مؤمنین.انواع.نعمات.را.اعطا.مي.فرماید.

این.اعطاءِ.نعمات.به.مؤمنین.در.بهشت.مربوط.به.فضل.خداوند.متعال.است.نه.بر.

اساس.عدل،.زیرا.فضل.خداوند.متعال.باعث.مي.شود.تا.اعمال.اندک.و.ناچیز.مؤمنین.
پذیرفته.شود.و.آن.ها.وارد.بهشت.شوند.1

حدیث: 
1..پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

وقتي.قیامت.به.پا.مي.شود.دخترم.فاطمه.»سالم.اهلل..علیها«.به.صحراي.محشر.وارد.

مي.شود.و.در.همین.حال.از.جانب.خداوند.متعال.به.همه.اهل.محشر.خطاب.مي.شود:.

اي.مردم،.چشمان.خودتان.را.ببندید.و.َسرهاي.خودتان.را.پائین.بیاورید.که.این.فاطمه.

امام.شما. آله.و.سّلم«.و.همسر. پیامبرتان.حضرت.محّمد.»صّلي..اهلل..علیه.و. دختر.

علي.بن.ابیطالب.»علیه.الّسالم«.و.مادر.حسن.و.حسین.»علیهما.الّسالم«.است.که.وارد.
صحراي.محشر.شده.است.

پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
وقتي.دخترم.فاطمه.وارد.بهشت.مي.شود.و.به.نعمات.فراواني.که.به.امر.خداوند.

متعال.براي.او.مهیّا.و.آماده.شده.نگاه.مي.کند.این.آیه.شریفه.را.تالوت.مي.کند.
حيم، اَلَْحْمُد هلِلِ الَّذي اَْذَهَب َعنَّا الَْحَزَن اِنَّ ربَّنا لََغُفوٌر َشکُوٌرـ  اَلَّذي اََحلَّنا  ْحمِن الرَّ بَْسِم اهلِل الرَّ

نا فيها لُغُوٌب،.یعني: نا فيها نََصٌب َو ال َيَمسُّ داَر الُْمقاَمِة ِمن َفْضِلِه ال َيَمسُّ
حمد.و.سپاس.و.ستایش.مخصوص.خداوندي.است.که.ُحزن.و.اندوه.و.غم.و.غّصه.

1.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه342ـ343.
تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه288ـ289.
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را.از.ما.برطرف.نمود.و.از.ما.دور.ساخت،.همان.خداوندي.که.با.فضل.خویش.ما.را.

در.این.خانه.اقامت.جاي.داد.»یعني.در.بهشت.عدن.و.بهشت.جاویدان«.که.در.این.جا.

نَه.رنج.و.تََعب.و.سختي.به.ما.مي.رسد.و.نَه.ُسستي.و.خستگي.»نه.عوامل.مشّقت.بار.
جسمي.در.این.جا.وجود.دارد.و.نه.عوامل.رنج.روحي«.

پس.از.اینكه.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل..علیها.آیات.34.و.35.سوره.فاطر.را.تالوت.
فرمودند.از.طرف.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.خطاب.مي.شود:

یا.فاطمه:.
از.ما.سؤال.کن.و.درخواست.نما.تا.به.تو.عطا.کنیم.

فاطمه.زهرا.سالم.اهلل..علیها.به.محضر.خداوند.متعال.عرضه.مي.دارد:
خداوندا:.

محبّین.و.دوستداران.من.و.محبّین.و.دوستداران.عترت.و.اهل.بیت.مرا.عذاب.نكن.
خداوند.متعال.به.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.مي.فرماید:

یا.فاطمه:.
به.عّزت.و.جاللم.سوگند.که.من.دو.هزار.سال.قبل.از.خلقت.آسمان.ها.و.زمین.
عهد.کردم.که.محبّین.و.دوستداران.تو.و.محبّین.و.دوستداران.عترت.و.اهل.بیت.تو.را.

عذاب.نكنم.
این.حدیث.شریف.را.ابوذر.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.1

2..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.
و.آله.و.سّلم.نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

محبّین.و.دوستداران.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وقتي.وارد.منازل.و.

جایگاه.هاي.خویش.در.بهشت.مي.شوند.با.مالئكه.و.فرشتگان.مواجه.مي.شوند.که.به.
امر.خداوند.متعال.به.آن.ها.خوشامد.مي.گویند.

وقتي.محبّین.و.دوستداران.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.منازل.و.
جایگاه.هاي.خویش.استقرار.یافتند.مالئكه.و.فرشتگان.الهي.به.آن.ها.مي.گویند:

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه602،حدیث21.
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آیا.وعده.هایي.که.به.شما.داده.شده.بود.دیدید.و.به.آن.ها.رسیدید.»آیا.وعده.هایي.که.
به.شما.داده.شده.بود.محقَّق.شد«.

محبّین.و.دوستداران.علي.علیه.الّسالم.درحالي.که.در.منازل.بهشتي.خویش.آرمیده.اند.
به.مالئكه.مي.گویند:

بله،.همه.وعده.ها.محقَّق.شد.»به.آنچه.که.به.ما.وعده.داده.شده.بود.رسیدیم«.و.ما.از.

خداوند.متعال.راضي.هستیم،.و.سپس.از.پیشگاه.خداوند.متعال.درخواست.مي.کنند.که.
خداوندا.تو.نیز.از.ما.راضي.باش.

خداوند.متعال.به.آن.ها.مي.فرماید:
به.خاطر.رضایتي.که.از.شما.دارم.و.به.خاطر.محبّت.شما.به.اهل.بیت.پیامبرم.این.

منازل.و.جایگاه.هاي.بهشتي.را.براي.شما.مقّرر.فرمودم،.
این.نعمات.فراوان.بهشت.گواراي.شما.باد،.

این.نعمات.همیشگي.و.جاوید.است.و.هیچ.گاه.نقصان.نمي.پذیرد.
علي.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. دوستداران. و. محبّین. که. است. قضایا. این. از. پس.

علیه.الّسالم.مي.گویند:
اَلَْحْمُد هلِلِ الَّذي اَْذَهَب َعنَّا الَْحَزَن اِنَّ َربَّنا لََغفُوٌر َشکُوٌر.1

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه419ـ420.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه299،حدیث104»حدیث9299«.
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آیه 41 سوره فاطر:
َماَواِت َوااْلَْرَض اَن َتُزواَل َولَِئن َزالََتا اِْن اَْمَسَکُهَما ِمْن اََحٍد ِمْن بَْعِدِه اِنَُّه  »اِنَّ اهللَ ُيْمِسُک السَّ

َكاَن َحِليمًا َغُفوًرا«

ترجمه: 
به.درستي.که.»محّققاً«.خداوند.متعال.آسمان.ها.و.زمین.را.نگه.مي.دارد.تا.از.نظام.خود.

منحرف.نشوند.»خداوند.متعال.مانع.مي.شود.تا.آسمان.ها.و.زمین.نابود.شوند«،.
و.چنانچه.آسمان.ها.و.زمین.از.نظام.خود.منحرف.شوند.و.رو.به.زوال.و.نابودي.بگذارند.

چه.کسي.جز.خداوند.متعال.مي.تواند.آن.ها.را.نگه.دارد.و.مانع.نابودي.آن.ها.شود..
به.درستي.که.خداوند.متعال.بُردبار.و.آمرزنده.است.1

شرح لغات و توضیحات:
اِْمساك.=.جلوگیري.کردن،.حفظ.کردن،.

در.این.آیه.شریفه.امساک.کنایه.از.باقي.نگه.داشتن.است.»نگهداري.کردن«؛
زوال.=.نابود.شدن،.نابودي،.از.بین.رفتن؛

حليم.=.بردبار؛
غفور.=.آمرزنده.2.

خداوند.متعال.در.دو.آیه.قبل.راجع.به.اینكه.خلقت.موجودات.مختّص.خداوند.

متعال.مي.باشد.مطالبي.بیان.فرموده.و.در.واقع.موضوع.توحید.خالقیّت.و.ربوبیّت.را.بیان.

نموده.است،.یعني.اینكه.خلقت.همه.مخلوقات.و.موجودات.مختّص.خداوند.متعال.

است.و.جز.خداوند.متعال.هیچ.کس.قادر.به.چنین.کاري.نیست.و.هیچ.کس.نمي.تواند.
خلقت.مخلوقات.را.به.غیرخدا.نسبت.دهد..

1.تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه300.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه422.
2.المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه89.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه422.
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این.دو.آیه.شریفه.پاسخي.است.به.مشرکین.و.بت.پرستان.»که.به.خدایاني.غیر.از.

خداوند.متعال.معتقد.بودند«.و.بدین.وسیله.ِشرک.و.بت.پرستي.را.نفي.نموده.و.همگان.
را.به.توحید.و.پرستش.خداي.یگانه.دعوت.مي.کند.

در.آیه.40.سوره.فاطر.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید.که.اي.پیامبر:.
به.مشرکین.بگو.که.این.خدایاني.را.که.شما.مي.پرستید.و.معبود.خودتان.قرار.داده.اید.
چه.چیزي.از.زمین.را.خلق.کرده.اند،.و.آیا.این.خدایان.شما.»یعني.بُت.ها«.در.خلقت.

آسمان.ها.با.خداوند.متعال.شریک.هستند.
بنابراین،.آیه.39.و.40.سوره.فاطر.مبیّن.این.مطلب.است.که.رّب.و.آفریدگار.و.خالق.
انسان.ها.و.آسمان.ها.و.زمین.»یعني.همه.مخلوقات«.خداوند.متعال.و.معبود.یگانه.است،.

یعني.اهلل.
خداوند.متعال.پس.از.نفي.دخالت.معبودهاي.ساختگي.»بُت.ها«.در.جهان.هستي.
و.جهان.آفرینش.در.این.آیه.شریفه.»آیه.41«.از.بزرگي.و.عظمت.قدرت.خویش.و.
وسعت.ملكش.سخن.گفته.و.حاکمیّت.خویش.بر.آسمان.ها.و.زمین.را.بیان.نموده.و.

فرموده.است:
ماواِت َو ااْلَْرَض اَْن َتُزوال.=.به.درستي.که.خداوند.متعال.آسمان.ها.و. اِنَّ اهللَ ُيْمِسُک السَّ

زمین.را.نگه.مي.دارد.و.حفظ.مي.کند.تا.از.مسیر.خویش.منحرف.نشوند.و.زائل.نگردند.
به.عبارت.دیگر،.خداوند.متعال.آسمان.ها.و.زمین.را.نگه.مي.دارد.و.آن.ها.را.حفظ.
مي.کند.و.مانع.مي.شود.که.نظام.آن.ها.به.هم.بخورد.و.مانع.میشود.که.آن.ها.از.مسیر.

خودشان.خارج.شده.و.نابود.شوند.
در.واقع.آیه.شریفه.مي.فرماید.که:

به. فقط. و. فقط. مخلوقات«. »همه. زمین. و. آسمان.ها. آفرینش.و.خلقت. تنها. نه.

دست.خداوند.متعال.است.بلكه.بقاءِ.آن.ها.نیز.فقط.و.فقط.در.دست.خداوند.متعال.
مي.باشد.

بنابراین،.همه.مخلوقات.هم.در.پدید.آمدن.محتاج.خالق.و.پدیدآورنده.هستند.و.هم.
در.بقاءِ.خویش،.لذا:

فقط.و.فقط.خداوند.متعال.است.که.همه.مخلوقات.را.خلق.فرموده.و.فقط.و.فقط.
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خداوند.متعال.است.که.آن.ها.را.حفظ.و.نگهداري.مي.کند.و.مانع.زوال.و.نابودي.آن.ها.
مي.شود.

در.ادامه.آیه.شریفه.خداوند.متعال.مي.فرماید:
َو لَِئْن زالَتا اِْن اَْمَسَکُهما ِمْن اََحٍد ِمْن بَْعِدِه.=.اگر.آسمان.ها.و.زمین.از.محل.و.مسیر.
حرکت.خویش.خارج.شوند.و.از.نظام.خودشان.منحرف.گردند.»نظامي.که.طبق.آن.به.
طور.منّظم.حرکت.مي.کنند«.هیچ.کس.غیر.از.خداوند.متعال.نمي.تواند.آن.ها.را.نگهداري.

کند.و.هیچ.کس.جز.خدا.نمي.تواند.مانع.نابودي.آن.ها.شود..
منظور.از.لَِئْن زالَتا.این.است.که.اگر.آسمان.ها.و.زمین.در.معرض.سقوط.و.نابودي.
قرار.بگیرند.و.در.آستانه.زوال.و.نابودي.باشند.خدایان.مشرکین.»یعني.بُت.ها«.و.سایر.
موجودات.قادر.به.نگهداري.آسمان.ها.و.زمین.نخواهند.بود.و.نمي.توانند.مانع.زوال.و.
نابودي.آن.ها.شوند،.بلكه.این.فقط.و.فقط.خداوند.متعال.است.که.آسمان.ها.و.زمین.و.
همه.مخلوقات.را.خلق.فرموده.و.فقط.و.فقط.این.خداوند.متعال.است.که.مانع.زوال.

و.نابودي.آن.ها.مي.شود.
در.پایان.آیه.شریفه.براي.اینكه.خداوند.متعال.راه.توبه.را.به.مشرکان.نبندد.و.اجازه.

بازگشت.به.آن.ها.بدهد.مي.فرماید:
اِنَُّه كاَن َحليمًا َغفُوراً =.به.درستي.که.خداوند.متعال.بردبار.و.آمرزنده.است،.یعني.
خداوند.متعال.به.مقضاي.ِحلم.و.بردباري.خویش.در.مجازات.مشرکین.تعجیل.نمي.کند،.
و.به.مقتضاي.غفوریّت.و.آمرزندگي.خویش.توبه.آن.ها.را.مي.پذیرد.و.در.صورت.توبه.

آن.ها.را.مي.آمرزد.1

حدیث:
1..ابوحمزه.ثمالي.مي.گوید:

خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
اََتْبقي ااْلَْرُض بَِغْيِر اِماٍم، یعني:

1.تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه305تا307.
المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه89،88،84.
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آیا.زمین.بدون.امام.باقي.مي.ماند.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

لَْو بَِقَيِت ااْلَْرُض بَِغْيِر اِماٍم ساَعًة لَساَخْت، یعني:
اگر.زمین.لحظه.اي.بدون.امام.باشد.فرو.خواهد.رفت.»زیر.و.رو.خواهد.شد«.1

2..محّمد.بن.فضیل.مي.گوید:
خدمت.امام.رضا.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

اََتْبَقي ااْلَْرُض بَِغْيِر اِماٍم،.یعني:
آیا.زمین.بدون.امام.باقي.مي.ماند.

امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند:
خیر،.زمین.بدون.امام.باقي.نمي.مانَد.

خدمت.امام.رضا.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
یابن.رسول.اهلل:

از.امام.صادق.علیه.الّسالم.روایتي.به.ما.رسیده.که.آن.حضرت.فرموده.اند:
ا نَّها ال َتْبقي بَِغْيِر اِماٍم ااِّل اَن َيْسَخَط اهللُ َعلي اَْهِل ااْلَْرِض، یعني:

زمین.بدون.امام.باقي.نخواهد.ماند.جز.آنكه.خداوند.متعال.بر.اهل.زمین.خشم.
مي.گیرد.

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:
اگر.زمین.بدون.امام.باقي.بماند.فرو.خواهد.رفت.»زیر.و.رو.خواهد.شد«.

این.حدیث.را.احمد.بن.عمر.حاّلل.نیز.از.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه305،حدیث115،»حدیث9310«.
کمالالّدینوتمامالّنعمهصدوق،جلداّول،باب21،صفحه384،حدیث1.

اصولکافي،جلداّول،صفحه252،حدیث10،»حدیث451«.
2.تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه305،حدیث116،»حدیث9311«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه305،حدیث117،»حدیث9312«.

کمالالّدینوتمامالّنعمه،جلداّول،باب21،صفحه384،حدیث2.

کمالالّدینوتمامالّنعمه،جلداّول،باب21،صفحه385،حدیث5.
اصولکافي،جلداّول،صفحه253،حدیث11و13»حدیث452و454«.
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3..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
ِة، یعني: اِنَّ ااْلَْرَض ال َتْخلُوا ساَعًة ِمَن الُْحجَّ

زمین.لحظه.اي.خالی.از.حّجت.خدا.نخواهد.بود.»زیرا.زمین.اگر.لحظه.اي.بدون.
حّجت.خدا.باشد.زیر.و.رو.مي.شود«.

این.حدیث.را.ُزرارة.بن.اَعین.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

4..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند:
ِه، نَْحُن ُحَجُج اهللِ في َخْلِقِه َو ُخَلفاُؤُه في ِعباِدِه َو اَُمناُؤُه َعلي ِسِرّ

نَْحُن َكِلَمُة التَّْقوي َو الُْعْرَوُة الُْوْثقي،
نَْحْن ُشَهداُء اهللِ َو اَْعالُمُه في بَِريَِّتِه،

بِنا ُيْمِسُک اهللُ الّسماواِت َو ااْلَْرَض اَن َتزُواًل،
ْحَمَة، ُل الَْغْيَث َو َيْنُشُر الرَّ بِنا ُيَنِزّ

ال َتْخلوا ااْلَْرُض ِمْن قائٍم ِمّنا ظاِهٍر اَْوخاٍف، یعني:
ما.حّجت.هاي.خداوند.متعال.در.بین.مخلوقات.الهي.هستیم،

ما.خلفا.و.جانشینان.خداوند.متعال.در.میان.بندگان.خدا.هستیم،
ما.امینان.خداوند.متعال.بر.اسرار.خدا.هستیم،

ما.کلمه.تقوا.هستیم،
ما.ُعروة الوثقي.هستیم،

ما.گواهان.خداوند.متعال.و.نشانه.هاي.خداوند.متعال.در.میان.مخلوقات.خدا.هستیم،
خداوند.متعال.به.خاطر.ما.آسمان.ها.و.زمین.را.از.زوال.و.نابودي.نگه.مي.دارد،.

به.خاطر.ما.باران.مي.بارد،.
و.به.خاطر.ما.رحمت.الهي.منتشر.مي.شود،.

زمین.هرگز.از.ما.خالي.نیست.که.یا.آشكار.است.یا.نهان.»یا.مثل.امام.زمان.علیه.الّسالم.

در.پرده.غیبت.است،.و.یا.مثل.سایر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.همه.مردم.توفیق.
زیارت.آن.ذوات.مقّدسه.را.داشتند«.

1.کمالالّدینوتمامالّنعمه،جلداّول،باب21،صفحه385،حدیث4.
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این.حدیث.را.ابراهیم.بن.ابي.محمود.از.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

5 ..وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
اگر.زمین.بدون.امام.باشد.فرو.خواهد.رفت.»زیر.و.رو.خواهد.شد«.

این.حدیث.را.احمد.بن.عمر.از.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

6..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
بَُهُم اهللُ بَِاَشِدّ َعذابِِه، یعني: لَْو بَِقَيِت ااْلَْرُض باِل اِماٍم ِمّنا لَساَخْت بَِاْهِلها َو لََعذَّ

اگر.زمین.بدون.امام.باشد.»امامي.از.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم«.اهلش.را.فرو.خواهد.
برد.و.خداوند.متعال.آن.ها.را.به.شدیدترین.نحو.عذاب.خواهد.کرد.

وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
ًة في اَْرِضِه َو اَمانًا ِفي ااْلَْرِض اِلَْهِل ااْلَْرِض، لَْم َيزالُوا في  اِنَّ اهللَ َتباَرَك َو َتعالي َجَعَلنا ُحجَّ

اَماٍن ِمْن اَْن َتسيَخ بِِهُم ااْلَْرِض ما ُدْمنا بَْيَن اَْظُهِرِهْم،
َفِاذا اَراَد اهللُ اَْن ُيْهِلَکُهْم ُثمَّ ال ُيْمِهُلُهْم َو ال ُيْنِظُرُهْم َذَهَب بِنا ِمْن بَْيِنِهْم َو َرَفَعنا اِلَْيِه، ُثمَّ َيْفَعُل 

، یعني: اهللُ ماشاَء َو اََحبَّ
خداوند.متعال.ما.را.حّجت.در.روي.زمین.قرار.داده.و.وسیله.امان.و.آسایش.اهل.آن.

قرار.داده.است،
مادامي.که.ما.در.بین.مردم.هستیم.از.اینكه.زمین.آن.ها.را.در.خود.فرو.ببرد.در.امان.
هستند.»مادامي.که.ما.در.بین.مردم.هستیم.مردم.در.امان.هستند.و.زمین.آن.ها.را.در.خود.

فرو.نخواهد.برد«،
هر.گاه.خداوند.متعال.اراده.فرماید.که.اهل.زمین.را.نابود.کند.ما.را.از.بین.مردم.بیرون.
برده.و.به.سوي.خود.مي.برد.و.سپس.خواسته.و.اراده.خویش.را.نسبت.به.اهل.زمین.

انجام.مي.دهد.

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه423.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه303،حدیث114»حدیث9309«.

کمالالّدینوتمامالّنعمه،جلداّول،باب21،صفحه386،حدیث6.
2.کمالالّدینوتمامالّنعمه،جلداّول،باب21،صفحه386،حدیث8.
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این.حدیث.را.عمرو.بن.ثابت.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

7..سلیمان.جعفري.مي.گوید:
حّجت. بدون. زمین. آیا. که. کردم. سؤال. علیه.الّسالم. رضا. امام. مقّدس. وجود. از.

مي.مانَد.
وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند:

ٍة َطْرَفَة َعْيٍن لَساَخْت بَِاْهِلها، یعني: لَْو َخَلْت ِمْن ُحجَّ
اگر.زمین.چشم.به.هم.زدني.از.حّجت.خدا.خالي.بماند.اهلش.را.فرو.خواهد.برد.2

8 ..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.و.آن.
حضرت.از.وجود.مقّدس.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

ُة الُْمْسِلميَن َو ُحَجُج اهلِل َعَلي الْعالَميَن َو ساَدُة الُْموِمنيَن َو َموالِي الُْموِمنيَن، نَْحُن اَئِمَّ
نَْحُن اَماٌن اِلَْهلي ااْلَْرِض،

ماَء اَْن َتَقَع َعَلي ااْلَْرِض ااِّل بِِاْذِنِه، نَْحُن الَّذيَن بِنا ُيْمِسُک اهللُ السَّ
بِنا ُيْمِسُک ااْلَْرَض اَْن َتميَد بَِاْهِلها،

ْحَمَة، ُل الَْغْيَث َو َيْنُشُر الرَّ بِنا ُيَنِزّ
لَْوال ما ِفي ااْلَْرِض ِمّنا لَساَخْت بَِاْهِلها،

ِة اهلِل فيها ظاِهٍر َمْشهُوٍر اَْو غائٍِب َمْستُوٍر، یعني: لَْم َتْخُل ااْلَْرُض ُمْنُذ َخَلَق اهللُ آَدَم ِمْن ُحجَّ
وجود.مقّدس.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.فرمودند:

ما.امامان.مسلمین.هستیم.»ما.ائّمه.مسلمانان.هستیم«،
ما.حّجت.خداوند.متعال.بر.جهانیان.هستیم.»حجت.خداوند.متعال.به.همه.عالَم«،.

ما.سیّد.و.آقا.و.موالي.مؤمنین.هستیم،
ما.امان.اهل.زمین.هستیم.»تا.ما.هستیم.مردم.و.اهل.زمین.در.امان.هستند.و.زمین.

آن.ها.را.فرو.نخواهد.برد«،
1.تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه305،حدیث119،»حدیث9314«.

کمالالّدینوتمامالّنعمه،جلداّول،باب21،صفحه388،حدیث14.
2.کمالالّدینوتمامالّنعمه،جلداّول،باب21،حدیث15.
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ما.کساني.هستیم.که.خداوند.متعال.به.خاطر.ما.آسمان.را.نگه.داشته.و.مانع.زوال.آن.
مي.شود،.

به.خاطر.ما.خداوند.متعال.مانع.مي.شود.که.زمین.اهلش.را.بلرزاند.و.آن.ها.را.در.
خودش.فرو.ببرد،

به.خاطر.ما.خداوند.متعال.باران.را.مي.فرستد،
به.خاطر.ما.خداوند.متعال.رحمت.خویش.را.منتشر.مي.کند،

ما.اگر.در.روي.زمین.نباشیم.زمین.اهلش.را.فرو.مي.برد،
از.روزي.که.خداوند.متعال.حضرت.آدم.را.خلق.فرموده.زمین.هیچ.گاه.خالي.از.

حّجت.نبوده.است،
و.این.حّجت.خدا.یا.ظاهر.و.مشهور.است.»همه.مردم.او.را.مي.بینند«،.

و.یا.غایب.و.مستور.و.نهان.»همه.مردم.توفیق.زیارت.او.را.ندارند«،.
و.تا.روز.قیامت.زمین.از.حّجت.خدا.خالي.نخواهد.بود.

این.حدیث.را.سلیمان.بن.مهران.اعمش.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

9..جابر.بن.عبداهلل.انصاري.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.عرض.
کرد:

يا َرسُوَل اهلِل:
الم: ُة ِمْن ُولِْد علي بن ابيطالب َعَلْيِه السَّ ئِمَّ َمِن ااْلِ

َقاَل رسول اهلل صّلي  اهلل  عليه و آله و سّلم:
اَلَْحَسِن َو الُْحَسْيِن َسِيّدا َشباِب اَْهِل الَْجنَِّة،

ُثمَّ َسِيُّد الْعابِديَن َعِليُّ بُن الُحَسْيِن، ُثمَّ الْباِقَر َمَحّمُد بُن َعِلٍيّ َسُتْدِرُكُه يا جابُر َفِاذا اَْدَرْكَتُه 
ضا َعِليُّ بُن  الم، ُثمَّ الّصاِدُق َجْعَفُر بُن ُمَحّمٍد، ُثمَّ الْکاِظُم مُوَسي ْبُن َجْعَفٍر، ُثمَّ الِرّ َفَاْقِرْئُه ِمّنِي السَّ
، ُثمَّ اْبُنُه  ِكيُّ الَْحَسُن بُن َعِلٌيّ ، ُثّمَّ النَِّقيُّ َعِليُّ بُن ُمحّمٍد، ُثمَّ الزَّ مُوسي، ُثمَّ الّتقّى ُمَحّمُد بُن َعِلٍيّ

الْقائُِم بِالَْحِقّ َمْهِديُّ اُمَّتي الَّذي َيْمَلُ ااْلَْرَض ِقْسطًا َو َعْداًل َكما ُمِلَئْت َجْوراً َو ُظْلمًا، 

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه305،حدیث120»حدیث9315«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه119،حدیث211»حدیث7461«.
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هُؤالِء جابُِر ُخَلفائي َو اَْوِصيائي َو اَْوالدي ِعْتَرتي،
َمْن اَطاَعُهْم َفَقْد اَطاَعني، َو َمْن َعصاُهم َفَقْد َعصاني، 

َو َمْن اَْنَکَرُهْم اَْو اَْنَکَر واَحداً ِمْنُهْم َفَقْد اَْنَکَرني،
ماَء اَْن َتَقع َعَلي ااْلَْرِض، َوَجلَّ السَّ بِِهْم ُيْمِسُک اهللُ َعزَّ

َو بِِهْم َيْحَفُظ اهللُ ااْلَْرَض اَن َتميَد بَِاْهِلها،.یعني:
جابر.بن.عبداهلل.انصاري.مي.گوید:
خدمت.پیامبر.اکرم.عرض.کردم:

یا.رسول.اهلل:
ائّمه.از.فرزندان.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.چه.کساني.هستند؟

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:
ائّمه.از.فرزندان.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.حسن.و.حسین.هستند.که.سیّد.و.آقاي.

جوانان.اهل.بهشت.مي.باشند،
سپس.علّي.بن.حسین.سیّد.العابدین،.سپس.محّمد.بن.علي.الباقر،.و.آنگاه.وجود.

مبارک.پیامبر.اکرم.جابر.بن.عبداهلل.انصاري.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.او.فرمود:
اي.جابر:

باقر. امام. زیارت. »یعني. مي.شوي. او. زیارت. به. موفّق. و. مي.کني. درک. را. او. تو.
علیه.الّسالم«،.لذا.هنگامي.که.او.را.دیدي.و.زیارت.کردي.سالم.مرا.به.او.برسان،.

پس.از.او.جعفر.بن.محّمدالّصادق.امام.است،.سپس.موسي.بن.جعفرالكاظم،.سپس.

علّي.بن.موسي.الّرضا،.سپس.محّمد.بن.عليّ.التّقي.سپس.علّي.بن.محّمدالنّقي،.سپس.

حسن.بن.عليّ.الّزکي،.و.سپس.فرزند.او.قائم.به.حق.مهدي.اّمتم.مي.باشد.که.زمین.را.پر.
از.عدل.و.داد.خواهد.نمود.پس.از.آنكه.پر.از.ظلم.و.جور.شده.باشد.

اي.جابر:
آن.ها.اوصیاء.و.جانشینان.من.و.عترت.و.اهل.بیت.من.هستند،

هر.کس.از.آن.ها.اطاعت.نماید.مرا.اطاعت.کرده.است،
و.هر.کس.از.دستورات.آن.ها.سرپیچي.نماید.از.دستورات.من.سرپیچي.نموده.

است،
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هر.کس.آن.ها.را.یا.یكي.از.آن.ها.را.انكار.نماید.مرا.انكار.کرده.است.»یعني.انكار.

یكي.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.انكار.رسالت.پیامبر.اکرم.است.و.انكار.رسالت.
پیامبر.اکرم.یعني.کفر،.لذا.در.حدیث.بعد.یعني.حدیث.چهارم.همین.کتاب."كمال الّدين 

و تمام الّنعمه".آمده.که.َو الُْمْنِکُر لَُهْم كاِفرٌ«.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.پایان.فرمایش.خویش.

فرمودند:
خداوند.متعال.به.خاطر.این.ها.»یعني.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.مانع.مي.شود.که.

آسمان.به.زمین.بیفتد.و.نابود.شود،
و.خداوند.متعال.به.خاطر.این.ها.زمین.را.حفظ.مي.کند.تا.اهلش.را.نلرزانَد.و.در.خود.

فرو.نبرد.1

10..در.زیارت.نوراني.و.شریف.جامعه.کبیره.که.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.هادي.

علیه.الّسالم.صادر.شده.هنگام.زیارت.هر.کدام.از.ذوات.مقّدسه.معصومین.علیهم.الّسالم.
به.محضر.آن.بزرگواران.عرض.مي.کنیم:

ُل الَْغْيَث، بُِکْم ُيَنِزّ
ماَء اَْن َتَقَع َعَلي ااْلَْرِض، یعني: َو بُِکْم ُيْمِسُک السَّ

خداوند.متعال.به.خاطر.شما.»چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.باران.را.نازل.مي.فرماید،
و.به.خاطر.شما.مانع.افتادن.آسمان.به.زمین.مي.شود.»خداوند.متعال.به.خاطر.شما.

مانع.انهدام.و.نابودي.و.زوال.آسمان.و.زمین.مي.شود«.
این.فرمایش.امام.هادي.علیه.الّسالم.مبیّن.این.مطلب.است.که:.

ثبات.و.بقاي.آسمان.یعني.کرات.و.کهكشان.ها.و.نزول.برکات.الهي.به.وجود.مقّدس.

چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.بسته.است.و.خداوند.متعال.به.خاطر.آن.ذوات.مقّدسه.

مانع.انهدام.کهكشان.ها.و.کرات.مي.شود.و.به.خاطر.آن.بزرگواران.رحمت.و.برکات.

1.کمالالّدینوتمامالّنعمه،جلداّول،باب24،صفحه484تا487،حدیث3و4.
تفسیرصافي،جلدچهارم،صفحه531و532»ذیلآیه65سورهحج«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه119،حدیث210»حدیث7460«،»ذیلآیه65سورهحج«.
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خویش.را.بر.مخلوقاتش.نازل.مي.فرماید.1

توضیح:
مالحظه.فرمودید.که:.

خداوند.متعال.به.خاطر.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.مانع.نابودي.

و.زوال.آسمان.و.زمین.مي.شود.و.به.خاطر.آن.ذوات.مقّدسه.انواع.نعمات.و.برکات.
خویش.را.بر.مخلوقات.خویش.نازل.مي.فرماید،.بنابراین:

وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم:
الف(.عّلت.و.عامل.بقاءِ.و.دوام.آسمان.ها.و.زمین.و.کهكشان.ها.مي.باشند.و.خداوند.
متعال.به.خاطر.آن.ذوات.مقّدسه.مانع.نابودي.و.زوال.آسمان.ها.و.زمین.و.کهكشان.ها.

مي.شود.

ب(.واسطه.فیض.مي.باشند،.یعني.خداوند.متعال.به.خاطر.آن.بزرگواران.انواع.نعمات.

و.برکات.خویش.را.بر.مخلوقات.نازل.مي.فرماید.و.در.واقع.در.هر.عصر.و.زمان.حّجت.

خدا.عامل.بقاءِ.و.دوام.آسمان.ها.و.زمین.است.و.باعث.نزول.برکات.حق.تعالي.مي.باشد.
و.به.همین.لحاظ.است.که.عنوان.شده:

بُِيْمِنِه ُرِزَق الَْوري َو بُِوُجوِدِه َثَبَتِت ااْلَْرُض َو الّسماء.
قابل.ذکر.است.که:

وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.نه.تنها.عامل.دوام.و.بقاء.آسمان.ها.و.

زمین.و.سایرات.کرات.مي.باشند.بلكه.این.ذوات.مقّدسه.عّلت.نهایي.و.عّلت.غایي.
خلقت.هستند،.

یعني.خداوند.متعال.آسمان.ها.و.زمین.و.کهكشان.ها.را.به.خاطر.این.بزرگواران.خلق.
فرموده.است.که.در.این.رابطه.به.یک.حدیث.نوراني.و.شریف.اشاره.مي.شود.

جابر.بن.یزید.جعفي.حدیث.طوالني.و.مفّصلي.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.
نقل.نموده.که.در.قسمتي.از.این.حدیث.نوراني.و.شریف.آمده.که:

1.شرحزیارتجامعکبیره،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقينقوي،صفحه534.
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خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.فرمود:
لَْوالَك َو لَْوال َعِليٌّ َو ِعْتَرُتُکما الْهادُوَن الَْمْهِديُّوَن الّراِشدُوَن ما َخَلْقُت الَْجنََّة َو الّناَر َو ال 

ماَء َو اَل الَْمالئَِکَة َو ال َخْلقًا...، یعني: َمکاَن َو اَل ااْلَْرَض َو اَل السَّ
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.فرمود:

اگر.تو.و.علي.بن.ابیطالب.و.عترت.و.اهل.بیت.شما.را.که.هادي.و.مهدي.هستید.

خلق.نمي.کردم،.بهشت.و.جهنّم.و.مكان.و.زمین.و.آسمان.و.مالئكه.و.سایر.مخلوقات.

را.نمي.آفریدیم.»یعني.نظام.خلقت.و.نظام.هستي.را.به.خاطر.شما.چهارده.معصوم.
علیهم.الّسالم.خلق.نمودم«.

ذیل.آیه.35.سوره.بقره.»َوُقْلَنا َيا آَدُم اْسُکْن اَْنَت َوَزْوُجَک الَْجنََّة...«.نیز.حدیثي.از.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شد.که.خداوند.متعال.آسمان.و.زمین.و.بهشت.و.جهنّم.

و.کائنات.را.به.خاطر.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.خلق.فرموده.است،.
لذا:

وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.هم.عّلت.غایي.و.نهایي.خلقت.و.
آفرینش..مخلوقات.هستند،.

هم.عّلت.بقاء.و.دوام.آسمان.ها.و.زمین.و.سایر.مخلوقات.الهي.مي.باشند.
در.قسمت.دیگري.از.زیارت.نوراني.و.شریف.جامعه.کبیره.آمده.که:

بُِکْم َفَتَح اهللُ َو بُِکْم َيْخِتُم، یعني:
خداوند.متعال.به.خاطر.شما.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.ابتدا.نمود.خلقت.را.و.به.

شما.هم.ختم.خواهد.شد،.یعني:
عالَم.ایجاد.به.نور.شما.ابتدا.شد.و.ختم.آن.نیز.به.وجود.شما.است.

در.حدیث.است.که.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.فرمودند:
ُل ما َخَلَق اهللُ نُوري، یعني: اَوَّ

اّولین.چیزي.را.که.خداوند.متعال.خلق.فرمود.نور.من.بود.
در.حدیث.دیگري.آمده.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.فرمودند:

ُل ما َخَلَق اهللُ رُوحي، یعني: اَوَّ
اّولین.چیزي.که.خداوند.متعال.خلق.فرموده.روح.من.بود.
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بنابراین:
وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم:

الف( عّلت غایي خلقت هستند »حدیث معروفي است كه خداوند متعال به پيامبر اكرم فرمود 
لَْوالَك لَما َخَلْقُت ااْلَْفالَك، یعني اگر به خاطر تو نبود افالك را خلق نمي كردم«.

ب(.عّلت.بقاء.و.دوام.آسمان.ها.و.زمین.و.سایر.مخلوقات.مي.باشند.
ج(.اّولین.مخلوق.خداوند.متعال.نور.پاک.این.ذوات.مقّدسه.بود.

د(.آخرین.انساني.که.از.دنیا.مي.رود.یكي.از.این.ذوات.مقّدسه.است،.
یعني.حّجت.خداوند.متعال.همواره.باید.باشد.تا.آسمان.و.زمین.زوال.پیدا.نكنند.و.

مخلوقات.از.بین.نروند،.لذا:
دنیا.هیچ.گاه.از.وجود.حّجت.خالي.نبوده.و.نخواهد.بود،.زیرا:

ُة لَساَخِت ااْلَْرُض بَِاْهِلها، یعني: لَْواَل الُْحجَّ
اگر.حّجت.خدا.در.روي.زمین.نباشد.زمین.اهلش.را.به.خود.فرو.مي.بََرد،

پس:
بقاي.آسمان.و.زمین.و.سایر.مخلوقات.الهي.به.وجود.حّجت.است،.

همچنان.که.خلقت.آسمان.ها.و.زمین.و.سایر.مخلوقات.به.خاطر.حّجت.خدا.بود،.
و.لذا.در.حدیث.آمده.که:

ُة َقْبَل الَْخْلِق َو َمَع الَْخْلِق َو بَْعَد الَْخْلِق، یعني: اَلُْحجَّ
حّجت.خداوند.متعال.قبل.از.همه.مخلوقات.خلق.شده،.

و.همواره.همراه.مخلوقات.بوده،
و.بعد.از.همه.مخلوقات.خواهد.بود،.زیرا:

دنیا.هیچ.گاه.نباید.خالي.از.حّجت.خدا.باشد،.لذا:
اّولین.مخلوق.خداوند.متعال.انوار.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.مي.باشند،.و.این.

است.معناي.بُِکْم َفَتَح اهللُ،.
و.آخرین.انساني.هم.که.از.دنیا.مي.رود.یكي.از.این.ذوات.مقّدسه.مي.باشد.تا.مخلوق.

بدون.حّجت.نباشد.و.به.همین.جهت.بعد.از.حّجت.خدا.مخلوقي.نخواهد.بود،
و.به.عبارت.دیگر:
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انقراض.عالَم.وجود.مساوي.است.با.انقراض.حّجت،.
و.این.است.معناي.بُِکم َيْخِتُم،.یعني:

خداوند.متعال.عالَم.هستي.را.به.مرگ.یكي.از.شما.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.که.
حّجت.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.مي.باشید.خاتمه.مي.دهد،.

همچنان.که.عالَم.هستي.را.به.خاطر.وجود.شما.خلق.و.ایجاد.فرمود.1

1.شرحزیارتجامعهکبیره،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقينقوي،صفحه523تا533.
»ذیلاینقسمتازجامعهکبیرهکهآمده:اَْنُتْم نُوُر ااْلَْخياِر ـ بُِکْم َفَتَح اهللُ َو بُِکْم َيْخِتُم«.

اصولکافي،جلداّول،صفحه250،حدیث4»حدیث441«.



» سوره يس «

آیه 11 سوره یس:
ْرُه بَِمْغِفَرٍة َواَْجٍر َكِريٍم«. ْحَمن بِالَْغْيِب َفَبشِّ ْكَر َوَخِشَي الرَّ »اِنََّما ُتْنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّ

ترجمه: 
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.فرماید:

اي.پیامبر،.تو.فقط.کسي.را.انذار.مي.کني.که.از.ذکر.پیروي.و.تبعیّت.کند.و.از.خداوند.
رحمان.در.نهان.و.پنهان.بترسد.

اي.پیامبر،.چنین.کسي.را.به.مغفرت.و.آمرزش.و.همچنین.به.پاداشي.پر.ارزش.
بشارت.بده.1

شرح لغات و توضیحات:
اِْنذار.=.ترساندن،.بیم.دادن؛

انذار.یعني.ترساندن.و.بیم.دادن.کساني.که.در.گمراهي.هستند.و.دعوت.آن.ها.از.

بیراهه.به.صراط.مستقیم،.یعني.بیم.دادن.کّفار.و.مشرکین.از.عذاب.الهي.و.دعوت.آن.ها.
به.اسالم.

ُمْنِذر.=.بیم.دهنده؛

1.تفسیرنمونهجلدهیجدهم،صفحه346.
مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه374.
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َخْشَيْت.=.ترس.آمیخته.با.تعظیم،.ترس.آمیخته.با.احساس.عظمت؛
َخْشَيْت.از.خداوند.رحمان.=.ترس.آمیخته.با.تعظیم.و.ترس.آمیخته.با.احساس.

عظمت.خداوند.رحمان؛
َمْغِفَرْت.=.آمرزش؛

اجر.كريم.=.پاداش.پرارزش.1
در.آیات.گذشته.صحبت.از.مردمي.بود.که.انذار.و.بیم.دادن.آن.ها.براي.آن.ها.نفعي.
نداشت.زیرا.این.گروه.»کّفار.و.مشرکین«.آمادگي.پذیرش.انذار.و.دعوت.پیامبر.اکرم.
را.نداشتند.و.چون.این.عناصر.کوردل.و.لجوج.گوش.شنوا.و.قلب.آماده.براي.پذیرش.
حق.یعني.پذیرش.اسالم.را.نداشتند،.لذا.خداوند.متعال.در.آیات.قبل.به.پیامبر.اکرم.

فرمود:
اگر.آن.ها.را.انذار.کني.و.بیم.دهي.و.به.سوي.حق.دعوت.کني،.

و.یا.آن.ها.را.انذار.نكني.و.نترساني.براي.آن.ها.یكسان.است.و.براي.آن.ها.تفاوتي.
ندارد.زیرا.آن.ها.ایمان.نمي.آورند،.یعني.انذار.و.عدم.انذار.براي.آن.ها.یكسان.است،

اّما.در.این.آیه.شریفه.»آیه.11«.صحبت.از.مردمي.است.که.انذار.و.بیم.دادن.آن.ها.و.

دعوت.آن.ها.به.سوي.حق.به.حال.آن.ها.سود.دارد،.و.در.واقع.با.مقایسه.این.دو.گروه.
که.نقطه.مقابل.یكدیگر.مي.باشند.موضوع.کاماًل.روشن.مي.شود..

خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.فرماید:
ْحمَن بِالَْغْيِب.=.اي.پیامبر،.انذار.و.بیم.دادن.تو.و. ْكَر َو َخِشَي الرَّ اِنَّما ُتْنِذُر َمِن اتََّبَع الِذّ

دعوت.تو.به.سوي.حق.فقط.به.افرادي.تأثیر.دارد.که:
1..تبعیّت.و.پیروي.از.ذکر.بنمایند.

ذكر.را.اغلب.مفّسرین.قرآن.کریم.عنوان.نموده.اند،.
و.بعضي.از.مفّسرین.ذکر.را.عالوه.بر.قرآن.کریم.معني.لغوي.آن.نیز.دانسته.اند.که.

معني.هر.گونه.پند.و.اندرز.و.یادآوري.مي.باشد،.بنابراین:
انذار.و.بیم.دادن.پیامبر.اکرم.فقط.براي.کساني.مفید.و.موثّر.است.که.از.ذکر.تبعیّت.

1.تفسیرنمونه،جلددهم،صفحه155»ذیلآیه7سورهرعد«.
تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه348.
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و.پیروي.کنند.یعني.از.قرآن.کریم،.و.همچنین.از.هر.گونه.پند.و.اندرز.و.یادآوري.و.
فرمایش.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.پیروي.نمایند.

عالوه.بر.این.مصادیق.که.براي.کلمه.ذکر.عنوان.شد.این.کلمه.مصداق.بارز.و.اتّم.و.
اکملی.نیز.دارد.که.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.

2..از.خداوند.رحمان.خشیت.و.ترس.داشته.باشند،.آن.هم.در.نهان.و.پنهان.
تعبیر.ترس.از.خداوند.رحمان.در.غیب.مي.تواند.موارد.ذیل.باشد:

الف(.انسان.با.برهان.و.استدالل.به.شناخت.خداوند.متعال.برسد.چرا.که.ذات.پاک.

خداوند.متعال.از.حواس.انسان.پنهان.است،.و.نتیجه.این.شناخت.و.معرفت.این.شود.

که.انسان.در.دل.خویش.و.باطن.خویش.از.خداوند.متعال.ترس.و.خشیت.داشته.باشد،.
آن.هم.خشیت.و.ترس.توأم.با.رجاء.و.امیدواري.به.رحمت.خداوند.رحمان.

ب(.این.خشیت.از.خدا.پنهان.از.چشم.مردم.باشد،.
یعني.این.خشیت.از.خداوند.متعال.جنبه.ریا.و.خود.نمایي.نداشته.باشد.

خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.خشیت.را.متعّلق.به.رحمان.عنوان.فرموده.است،.
یعني.این.انذار.براي.کساني.فایده.و.اثر.دارد.که.از.خداوند.متعال.خشیت.داشته.باشند.

رحمان.که.یكي.از.اسماء.مبارک.خداوند.متعال.مي.باشد.داللت.بر.صفت.رحمت.

خداوند.متعال.مي.کند،.و.تعبیر.رحمان.در.این.آیه.شریفه.نكته.لطیفي.دارد.و.آن.نكته.

این.است.که.انسان.در.عین.خشیت.و.ترس.از.عظمت.خداوند.متعال.باید.امیدوار.

به.رحمت.خداوند.متعال.نیز.باشد.چرا.که.خداوند.متعال.رحمان.است.و.رحمت.از.
صفات.خداوند.متعال.است،.لذا:.

ترس.مؤمن.از.خداوند.متعال.ترسي.است.آمیخته.با.رجاء.»امید.به.رحمت.حق.
داشتن«،.یعني.هر.دو.صفت.باید.در.مؤمن.باشد،.هم.صفت.خوف.هم.صفت.رجاء.

خوف.از.اینكه.اعمال.ما.مورد.قبول.درگاه.احدیّت.واقع.نشود.چرا.که.اگر.خداوند.

متعال.با.عدالت.به.حساب.انسان.ها.رسیدگي.کند.»نه.با.فضل.خویش«.در.آن.صورت.
اعمال.بیشتر.مردم.با.مشكل.مواجه.شده.و.مردود.خواهد.شد،.

و.رجاء.از.اینكه.اگر.گناهان.و.معاصي.ما.زیاد.مي.باشد.اّما.رحمت.خداوند.متعال.
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نیز.عظیم.است.و.انشاءاهلل.گناهان.ما.را.مي.آمرزد،.و.معني.زندگي.بین.خوف.و.رجاء.
یعنی.همین.

بنابراین.معني.آیه.شریفه.تا.این.جا.این.شد.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.فرماید.که.اي.پیامبر:

انذار.و.بیم.دادن.تو.و.دعوت.تو.به.سوي.حق.فقط.به.افرادي.تأثیر.مي.گذارد.که.

تبعیّت.و.پیروي.از.ذکر.بنمایند.»از.قرآن.کریم.و.دیگر.مصداق.بارز.ذکر.که.در.بخش.
حدیث.خواهد.آمد«.و.همچنین.از.خداوند.متعال.خشیت.و.ترس.داشته.باشند.

تبعیّت.از.ذکر.یعني.تصدیق.آن.و.قبول.کردن.آن.و.گوش.کردن.و.عمل.نمودن.به.
دستورات.آن.

این. که. افرادي. به. مي.فرماید. اکرم. پیامبر. به. متعال. شریفه.خداوند. آیه. ادامه. در.

.خشیت.و.ترس.از.خدا«،.مژده.و.بشارت. خصوصیّات.را.داشته.باشند.»تبعیّت.از.ذکرـ.
بده.که:

ْرُه بَِمْغِفَرٍة َو اَْجٍر َكريٍم =.اي.پیامبر.به.کساني.که.از.ذکر.تبعیّت.کرده.و.از.خداوند. َفَبِشِّ

رحمان.خشیت.و.ترس.داشته.و.دارند.آن.ها.را.به.مغفرت.و.آمرزش.و.اجر.و.پاداش.

پرارزش.بشارت.بده،.یعني.نتیجه.پیروي.از.ذکر.و.ترس.از.خدا.مغفرت.و.آمرزش.الهي.
و.همچنین.اجر.کریم.و.پرارزش.مي.باشد.

بنابراین.معني.آیه.شریفه.به.اختصار.این.است.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید.اي.پیامبر:

انذار.تو.فقط.به.کساني.موثّر.واقع.مي.شود.که.از.ذکر.تبعیّت.کنند.»از.قرآن.کریم.

و.دیگر.مصداق.ذکر.که.در.بخش.حدیث.عرض.خواهد.شد«.و.از.خداوند.رحمان.

خشیت.داشته.باشند،.خشیتي.آمیخته.با.رجاء.و.امیدواري.به.رحمت.خداوند.متعال،.

بشارت. پرارزش. پاداش. و. اجر. و. آمرزش.عظیم. به. را. افراد. این. پیامبر. ای. پس.
بده.1

1.تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه347ـ348ـ349.
المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه105ـ106.

مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه376.
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حدیث:
ْكَر....ـ.آیه.11. امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اِنَّما ُتْنِذُر َمِن اتََّبَع الِذّ

سوره.یس«.فرمودند:
منظور.از.تبعیّت.و.پیروي.از.ذکر.در.این.آیه.شریفه.پذیرش.والیت.امیرالمؤمنین.
علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد..»یعني.مقصود.از.ذکر.در.این.آیه.شریفه.والیت.
امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد،.و.در.نتیجه.تبعیّت.از.ذکر.یعني.

پذیرش.والیت.آن.حضرت.و.تبعیّت.و.پیروي.از.ایشان.«
این.حدیث.را.ابو.بصیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
طبق.فرمایش.امام.صادق.علیه.الّسالم.مصداق.بارز.و.مصداق.اتّم.و.اکمل.ذکر.در.این.
آیه.شریفه.والیت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد.و.در.این.صورت.

معني.آیه.شریفه.»تأویل.آیه.شریفه«.این.مي.شود.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.فرماید:

اي.پیامبر،.انذار.تو.و.دعوت.تو.»دعوت.به.صراط.مستقیم.و.دعوت.به.اسالم«.فقط.

براي.افرادي.موثّر.است.و.فقط.افرادي.به.دعوت.تو.پاسخ.مثبت.داده.و.ایمان.مي.آورند.
که:

1. والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.پذیرفته.باشند.و.

حضرت.علي.علیه.الّسالم.را.امام.واجب.االطاعه.بدانند.و.از.ایشان.تبعیّت.و.پیروي.کنند.
و.اطاعت.از.آن.حضرت.را.مانند.اطاعت.از.تو.»یعني.پیامبر.اکرم«.بدانند.

2. از.خداوند.رحمان.خشیت.و.ترس.داشته.باشند.آن.هم.ترس.و.خشیت.توأم.با.
رجاء.

گرچه.موضوع.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.18.

1.اصولکافي،جلددّوم،صفحه308،حدیث90»حدیث1169«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه429.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه619،حدیث6.
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ذیحّجه.سال.دهم.هجري.»در.پایان.عمر.مبارک.پیامبر.اکرم.و.حدود.سه.ماه.قبل.از.

رحلت.آن.حضرت«.براي.همه.مسلمین.اعالم.شد.لیكن.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.

آله.و.سّلم.طي.23.سال.رسالت.خویش.بارها.و.بارها.حضرت.علي.علیه.الّسالم.را.در..

موقعیّت.هاي.مختلف.به.عنوان.وصي.و.جانشین.خویش.و.امام.مسلمین.معّرفي.فرموده.
بود.و.اصحاب.از.این.امر.مّطلع.بودند،.

لیكن.نصب.ایشان.به.عنوان.جانشین.پیامبر.اکرم.در.روز.عید.غدیر.خم.اعالم.عمومي.
امامت.ایشان.بود.براي.همه.مسلمین.تا.حّجت.به.همه.مسلمین.تمام.شود.

آیات.فراواني.که.قباًل.بحث.شده.»و.احادیث.ذیل.آن.ها«.مبیّن.این.مطلب.مي.باشد.و.

انشاءاهلل.تعالي.در.آیات.بعد.نیز.که.مورد.بحث.واقع.خواهد.شد.به.موضوع.امامت.و.
والیت.علي.علیه.الّسالم.و.فضائل.آن.حضرت.اشاره.خواهد.شد..

فقط.به.دو.نمونه.که.قباًل.به.تفصیل.به.آن.ها.پرداخته.شده.اشاره.مي.شود.
1..ذیل.آیه.1.تا.11.سوره.مؤمنون.حدیثي.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.شد.که.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.وقتي.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.را.درحالي.که.طفل.دو.سه.روزه.اي.بودند.در.آغوش.گرفتند.به.او.فرمودند:

يا علي، َقْد اَْفَلحُوا بَِک »َقْد اَْفَلَح الُْموِمنُوَن بَِک«، اَْنَت َو اهلِل اَميُرُهْم...، یعني:
اي.علي:.

مؤمنین.به.وسیله.تو.و.با.پذیرش.امامت.و.والیت.تو.رستگار.و.سعادتمند.مي.شوند،
به.خدا.قسم.تو.امیر.و.آقا.و.امام.مؤمنین.هستي،

به.خدا.قسم،.مؤمنین.به.وسیله.تو.و.با.پذیرش.امامت.و.والیت.تو.به.راه.راست.
هدایت.مي.شوند.

2..ذیل.آیه.214.سوره.شعرا.احادیثي.نقل.شد.که.طبق.آن.ها.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.

و.آله.و.سّلم.سال.سّوم.بعثت.حدود.چهل.نفر.از.اقوام.و.بستگان.خویش.را.به.مهماني.

دعوت.نموده.و.پس.از.صرف.غذا.مهمانان.را.که.همگي.از.بستگان.آن.حضرت.بودند.

به.دین.اسالم.دعوت.فرموده.و.در.همان.جلسه.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.که.سیزده.

سال.از.عمر.مبارکشان.مي.گذشت.به.عنوان.جانشین.خویش.معّرفي.فرموده.و.اطاعت.
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از.ایشان.را.واجب.فرمودند.
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.آن.چهل.نفر.فرمودند:

این.علي.بن.ابیطالب،.برادر.من،.وصّي.من،.وزیر.و.خلیفه.و.جانشین.من.در.بین.شما.
است،.پس.سخنان.او.را.بشنوید.و.فرمانش.را.اطاعت.کنید،.بنابراین:

طبق.این.آیه.شریفه.»آیه.11.سوره.یس«.و.حدیث.شریف.ذیل.آن،.انذار.و.دعوت.

پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.افرادي.تأثیر.داشته.و.دارد.که.عالوه.بر.ترس.

و.خشیت.از.خداوند.رحمان.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
را.پذیرفته.و.از.آن.حضرت.تبعیّت.و.پیروي.نمایند،.و.به.عبارت.دیگر:

ائّمه. امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر. امامت. پذیرفتن.والیت.و.

معصومین.تا.وجود.مقّدس.امام.زمان.سالم..اهلل..علیه.و.تبعیّت.از.آن.بزرگواران.دال.بر.

این.است.که.ما.به.دعوت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.پاسخ.مثبت.داده.و.به.
آن.حضرت.ایمان.آورده.ایم،.

و.با.عنایت.به.خشیت.و.ترس.توأم.با.رجاء.که.نسبت.به.خداوند.رحمان.داریم،.

انشاءاهلل.تعالي.مشمول.مغفرت.الهي.شده.و.خداوند.رحمان.اجر.کریم.به.ما.اعطا.
خواهد.فرمود،

و.به.همین.نحو.کساني.که.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.تا.وجود.مقّدس.امام.زمان.سالم.اهلل..علیه.را.نپذیرفته.

و.از.آن.ذوات.مقّدسه.تبعیّت.و.پیروي.نمي.کنند،.انذار.و.دعوت.رسول.اهلل.صّلي..اهلل..علیه.

و.آله.و.سّلم.در.آن.ها.تأثیر.نداشته.و.در.واقع.به.دعوت.پیامبر.اکرم.پاسخ.مثبت.نداده.و.
به.آن.حضرت.ایمان.نیاورده.اند،.

لذا.این.افراد.مشمول.رحمت.و.مغفرت.و.آمرزش.الهي.نخواهند.شد.و.اعمال.آن.ها.
نیز.اجر.و.پاداشي.نخواهد.داشت.

ده.ها.حدیث.که.فقط.در.این.مجموعه.حاضر.ذیل.آیات.شریفه.درج.شده.مویّد.این.
موضوع.مي.باشند،.

و.احادیث.ذیل.آیه.5.سوره.مائده،.آیه.82.سوره.طه،.آیه.23.سوره.فرقان.و....از.

نمونه.این.احادیث.شریف.و.نوراني.هستند.که.این.مطلب.را.با.صراحت.و.با.وضوح.



آل اهلل در کتاب اهلل 352

و.روشني.هر.چه.تمام.تر.بیان.فرموده.اند.
قابل.ذکر.است.که:

ذیل.آیات.27.و.28.و.29.و.30.سوره.فرقان.»َيْوَم َيَعضُّ الّظالُِم َعلى َيَدْيِه... لََقْد اََضّلنى 
ْكِر بَْعَد اِْذجاَءنى...«.حدیثي.نقل.شد.که.طبق.آن.حدیث.شریف.و.نوراني.وجود. َعِن الذِّ
مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مصداق.اتّم.و.اکمل.ذکر.در.این.آیه.

شریفه.»آیه.29.سوره.فرقان«.مي.باشد.
ْكِر اِْن ُكنُتْم اَل َتْعَلُموَن«.در.رابطه.با.معاني. ضمناً.ذیل.آیه.43.سوره.نحل.»َفْسَئُلواْ اَْهَل الذِّ

ذکر.در.قرآن.کریم.و.مصادیق.آن.توضیحات.کاملي.به.عرض.رسیده.است.
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آیه 12 سوره یس:
»َو ُكلَّ َشْيٍء اَْحَصْيناُه في اِماٍم ُمبيٍن«.

ترجمه: 
خداوند.متعال.مي.فرماید:.

ما.همه.چیز.را.در.لوح.محفوظ.ثبت.کرده.و.احصاء.نموده.ایم.»برشمرده.ایم«.1

توضیح:
تفاسیر.مجمع.البیان،.المیزان.و.نمونه.نیز.منظور.از.امام.مبین.را.لوح.محفوظ.عنوان.

نموده.اند.»ذیل.آیه.12.سوره.یس.و.ذیل.آیه.79.سوره.حجر.و.ذیل.آیه.71.سوره.اسراء«.2
خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.مي.فرماید:

َو ُكلَّ َشْيٍء اَْحَصْيناُه في اِماٍم ُمبيٍن.=.ما.همه.چیز.را.در.امام.مبین.که.همان.لوح.محفوظ.

مي.باشد.برشمرده.ایم.و.احصاء.کرده.ایم،.یعني.آنچه.را.که.خداوند.متعال.براي.همه.

مخلوقات.خویش.مقّرر.فرموده.با.تمام.جزئیات.در.لوح.محفوظ.آمده.است،.و.همه.
حوادثي.که.پیش.خواهد.آمد.در.لوح.محفوظ.ثبت.و.ضبط.شده.است.

قابل.ذکر.است.که:
لوح محفوظ.در.قرآن.کریم.با.عناوین.اّم.الکتاب،.کتاب.مبین،.امام.مبین.و.کتاب.مکنون.

آمده.که.ذیاًل.راجع.به.آن.ها.توضیحات.مختصري.ارائه.مي.شود.3

لوح محفوظ چیست؟
در.آیات.21.و.22.سوره.بروج.آمده.که:

بَْل ُهَو ُقْرآٌن َمجيٌد.»آیه.21«.

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه430.
2.مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه377،همچنینجلدسیزدهم،صفحه207»ذیلآیه79سورهحجر«.

المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه107،همچنینجلدبیستوپنجم،صفحه282»ذیلآیه71سورهاسراء«.
3.تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه350ـ355.

المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه107.
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في لَْوٍح َمْحفُوٍظ.»آیه.22«،.یعني:
این.قرآن.مجید.و.قرآن.با.عظمت.و.بلند.مقام.است.که.در.لوح.محفوظ.جاي.دارد.

و.در.لوح.محفوظ.ثبت.و.ضبط.مي.باشد.
لَْوْح.=.صفحه.عریضي.است.که.چیزي.بر.آن.مي.نویسند.

منظور.از.لوح.محفوظ.در.این.آیه.شریفه.صفحه.اي.است.که.قرآن.مجید.بر.روي.آن.

ثبت.و.ضبط.شده.است،.البتّه.نَه.صفحه.اي.همچون.صفحه.ها.و.الواحي.که.در.میان.ما.
متداول.است.و.آن.را.مي.بینیم.

گفته.شده.که.لوح.محفوظ.اگر.به.صفحه.اي.تشبیه.شود.که.ما.بتوانیم.آن.را.در.فكر.و.

ذهن.خودمان.مجّسم.کنیم.صفحه.و.لوحي.خواهد.بود.که.طول.آن.فاصله.بین.آسمان.

و.زمین.و.عرض.آن.به.اندازه.فاصله.شرق.تا.مغرب.مي.باشد،.لذا.به.نظر.مي.رسد.که.

لوح.محفوظ.همان.صفحه.ِعلم.خداوند.متعال.باشد.که.شرق.و.غرب.عالَم.را.فرا.گرفته.
و.همه.چیز.در.آن.آمده.و.همه.حقایق.عالَم.در.آن.ثبت.و.ضبط.است.

قرآن.کریم.از.این.لوح.محفوظ.و.از.این.معدن.ِعلم.بي.پایان.و.بي.نهایت.خداوند.
متعال.سرچشمه.گرفته.است.

این.دو.آیه.شریفه.در.واقع.پاسخ.محكمي.است.به.کّفار.و.مشرکین.و.منحرفین.

در.همه.زمان.ها.و.مكان.ها.که.بدانند.قرآن.کریم.ساخته.و.پرداخته.ذهن.بشر.نیست.و.

سحر.و.جادو.نمي.باشد،.بلكه.کالم.و.سخن.خداوند.متعال.است.که.از.لوح.محفوظ.
و.از.معدن.ِعلم.بي.پایان.الهي.سرچشمه.گرفته.و.به.پیامبر.اکرم.نازل.شده.است.

همچنان.که.که.قباًل.نیز.عرض.شد.لوح.محفوظ.در.قرآن.کریم.به.عنوان.اّم.الکتاب،.

كتاب.مبين،.امام.مبين.و.كتاب.مکنون.تعبیر.شده.که.انشاءاهلل.تعالي.در.ادامه.سخن.به.
آن.ها.پرداخته.خواهد.شد.و.راجع.به.آن.ها.توضیحاتي.به.عرض.خواهد.رسید.1

الف( اّم الکتاب:
در.آیه.4.سوره.زخرف.آمده.که:

َو اِنَُّه في اُِمّ الِْکتاِب لََدْينا لََعليٌّ َحکيٌم،.یعني:
قرآن.کریم.در.اّم الکتاب.یعني.در.لوح.محفوظ.نزد.ما.»خداوند.متعال«.بلندپایه.و.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوششم،صفحه365ـ366»ذیلآیه21و22سورهبروج«.



355 سوره یس

استوار.است.
.=.واال.مقام؛ َعِليٌّ

حکيم.=.استوار،.محكم،.خلل.ناپذیر..حكیم.معموالً.براي.انسان.به.کار.مي.رود.اّما.
چون.قرآن.کریم.معّلمي.بزرگ.و.حكمت.آموز.است.درباره.قرآن.به.کار.رفته.است.

اُم.=.در.لغت.به.معني.اصل.و.اساس.هر.چیز.است.و.اینكه.عرب.به.مادر.ام.مي.گوید.
به.خاطر.این.است.که.ام.»مادر«.ریشه.و.پناهگاه.خانواده.است:.بنابراین:

اصل. که. است. کتابي. مي.باشد. محفوظ. لوح. همان. که. مادر«. »کتاب. الکتاب. اّم.

یا.لوح.محفوظ.لوحي.است. و.اساس.همه.کتب.آسماني.است.و.این.اّم.الکتاب.

»صفحه.اي.است«.که.نزد.خداوند.متعال.از.هر.گونه.تغییر.و.تبدیل.و.تحریف.محفوظ.

است.و.در.واقع.این.لوح.همان.کتاب.ِعلم.خداوند.متعال.است.که.همه.حقایق.عالَم.
و.همه.حوادث.گذشته.و.آینده.و.همه.کتب.آسماني.در.آن.لوح.است.

در.این.آیه.شریفه.قرآن.کریم.واال.مقام.و.بلند.مرتبه.و.محكم.و.استوار.توصیف.شده.

است.چرا.که.از.کتاب.علم.بي.پایان.و.بي.نهایت.خداوند.متعال.یعني.از.اّم.الکتاب.یا.
همان.لوح.محفوظ.سرچشمه.گرفته.است..

همین.علّو.مقام.قرآن.کریم.است.که.باعث.شده.تا.قرآن.کریم.بر.تمام.کتب.آسماني.
پیشین.»از.قبیل.تورات،.انجیل،.زبور.و...«.پیشي.گرفته.و.آن.ها.را.نسخ.نماید،.

ضمن.اینكه.باالترین.و.عالي.ترین.معجزه.است.براي.همیشه.تاریخ.و.تا.روز.قیامت.1

ب( كتاب مبين
در.آیه.59.سوره.انعام.و.آیه.61.سوره.یونس.آمده.که:

ال َرْطٍب َو ال يابٍِس ااِّل في ِكتاٍب ُمبيٍن.ـ.آیه.59.سوره.انعام،.یعني:
هیچ.تَر.و.خشكي.نیست.مگر.اینكه.در.كتاب.مبين.که.همان.لوح.محفوظ.مي.باشد.

ثبت.شده.است.
این.آیه.شریفه.با.این.عبارت.کوتاه.ِعلم.بي.نهایت.و.نامحدود.خداوند.متعال.را.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستویكم،صفحه21ـ22»ذیلآیه4سورهزخرف«.
مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه181»ذیلآیه4سورهزخرف«.
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درباره.همه.مخلوقات.بیان.مي.فرماید.و.هیچ.استثنایي.قائل.نشده.است،.زیرا.منظور.از.

تَر.و.ُخشک.معني.لغوي.آن.نیست.بلكه.این.تعبیر.تر.و.خشک.عمومیّت.را.مي.رساند،.
یعني:

ِعلم.درباره.همه.مخلوقات.و.حقایق.همه.مخلوقات.و.حقایق.همه.عالَم.در.كتاب.
مبين.که.همان.لوح.محفوظ.مي.باشد.موجود.است.

همانطور.که.قباًل.نیز.توضیح.داده.شد.مقصود.از.كتاب.مبين.یا.همان.لوح.محفوظ.

همان.مقام.ِعلم.خداوند.سبحان.است،.یعني.همه.موجودات.و.همه.مخلوقات.در.ِعلم.
بي.پایان.و.ِعلم.بي.نهایت.خداوند.متعال.ثبت.است.1

َماء َواَل َأْصَغَر ِمن َذلَِک َوال  ٍة ِفي اَلْرِض َواَل ِفي السَّ َوَما َيْعُزُب َعن َربَِّک ِمن ِمْثَقاِل َذرَّ
ِبيٍن ـ.آیه.61.سوره.یونس،.یعني: َأْكَبَر ِإاّل ِفي ِكَتاٍب مُّ

هیچ.چیز.در.زمین.و.آسمان.از.پروردگار.تو.مخفي.نیست.و.حتّي.به.اندازه.سنگیني.

ذّره.بي.مقدار،.نَه.کوچک.تر.از.این.ذّره.و.نَه.بزرگ.تر.از.این.ذّره.نیست.مگر.اینكه.همه.
آن.ها.در.كتاب.مبين.که.همان.لوح.محفوظ.مي.باشد.ثبت.است.

به.عبارت.دیگر:
کوچک.ترین.چیز.در.زمین.و.آسمان.حتّي.به.اندازه.سنگیني.یک.ذّره.بي.مقدار.از.ِعلم.
پروردگار.تو.مخفي.و.غیب.و.پنهان.نیست،.چه.کوچک.تر.از.ذّره.باشد.و.چه.بزرگ.تر.

از.ذّره،.همه.آن.ها.در.كتاب.مبين.که.همان.لوح.محفوظ.باشد.درج.است.
ذّره.=.جسم.بسیار.بسیار.کوچک؛

َيْعُزُب.=.از.ماّده.عزوب.یعني.پنهان.بودن،.غایب.بودن.2

ج( امام ُمبين
در.آیه.12.سوره.یس.آمده.است.که:

َو ُكلَّ َشْيٍء اَْحَصْيناُه في اِماٍم ُمبيٍن،.یعني:

1.تفسیرنمونه،جلدپنجم،صفحه337ـ338»ذیلآیه59سورهانعام«.
مجمعالبیان،جلدهشتم،صفحه120»ذیلآیه59سورهانعام«.

2.تفسیرنمونه،جلدهشتمصفحه397ـ401»ذیلآیه61سورهیونس«.
مجمعالبیان،جلدیازدهم،صفحه319»ذیلآیه61سورهیونس«.
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ما.»خداوند.متعال«.همه.چیز.را.در.امام.مبين.که.همان.لوح.محفوظ.باشد.شمرده.ایم.

و.احصاء.کرده.ایم،.یعني.حقایق.همه.عالَم،.حوادث.گذشته.و.آینده،.آنچه.که.خداوند.

متعال.براي.مخلوقاتش.مقّرر.فرموده.با.تمام.جزئیاتش.و.همه.کتب.آسماني.در.امام.
مبين.که.همان.لوح.محفوظ.مي.باشد.درج.و.ثبت.است.1

د( كتاب مکنون
در.آیه.77.و.78.سوره.واقعه.آمده.است.که:

اِنَُّه لَُقرآٌن َكريٌم ـ.آیه.77.
في ِكتاٍب َمْکنُوٍن ـ.آیه.78،.یعني:

به.درستي.که.آنچه.که.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.آورده.قرآن.کریم.است.

که.این.قرآن.کریم.در.کتاب.مکنون.»کتاب.محفوظ.ـ.کتاب.مستور«.که.همان.لوح.
محفوظ.باشد.جاي.دارد.2

بنابراین.مقصود.از.اّم.الکتاب.و.کتاب.مبین.و.امام.مبین.و.کتاب.مکنون.همان.لوح.
محفوظ.است،.لیكن:

کتاب.مبین.عالوه.بر.اینكه.به.لوح.محفوظ.تعبیر.شده.در.چندین.آیه.به.عنوان.قرآن.
کریم.نیز.آمده.است،.یعني:

کتاب.مبین.شامل.دو.موضوع.مي.شود:
1..لوح.محفوظ.که.قباًل.راجع.به.آن.بحث.شد.

2..قرآن.کریم.که.ذیاًل.به.چند.آیه.اشاره.مي.شود.
در.آیه.15.سوره.مائده،.آیه.1.سوره.یوسف.و.آیه.1.و.2.سوره.زخرف.به.این.

موضوع.اشاره.شده.است.

1.المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه107»ذیلآیه12سورهیس«.
مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه377»ذیلآیه12سورهیس«.

تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه350ـ355»ذیلآیه12سورهیس«.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه430»ذیلآیه12سورهیس«.

2.تفسیرنمونه،جلدبیستوسّوم،صفحه274ـ278»ذیلآیه77و78سورهواقعه«.
تفسیرصافي،جلدششم،صفحه251ـ252»ذیلآیه77و78سورهواقعه«.
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َقْد جائَُکْم ِمَن اهلِل نُوٌر َو ِكتاٌب ُمبيٌن ـ.آیه.15.سوره.مائده،.یعني:
از.طرف.خداوند.متعال.نور.و.کتاب.مبین.»یعني.قرآن.کریم«.به.سوي.شما.آمد.1

.آیه.1.سوره.یوسف،.یعني: الر ِتْلَک آياُت الِْکتاِب الُْمبيِنـ.
این.ها.آیات.کتاب.مبین.یعني.آیات.قرآن.کریم.هستند.2

حم، َو الِْکتاِب الُْمبيِن،.آیه.1.و.2.سوره.زخرف،.یعنی:
سوگند.به.کتاب.مبین.یعنی.سوگند.به.قرآن.کریم.

و.در.آیه.چهارم.سوره.زخرف.آمده.که:
َو اِنَُّه في اُِمّ الِْکتاِب لََدْينا لََعِليُّ َحکيٌم، یعني:

کتاب.مبین.یعني.این.قرآن.کریم.در.اّم.الكتاب.که.همان.لوح.محفوظ.مي.باشد.نزد.ما.
»خداوند.متعال«.بلند.پایه.و.استوار.است.3

توضیح:
همانطور.که.مالحظه.فرمودید.منظور.از.امام.مبین.در.آیه.دوازدهم.سوره.یس.لوح.
محفوظ.است.و.این.مطلب.در.تفاسیر.مجمع.البیان،.المیزان،.صافي.و.نمونه.با.صراحت.

و.با.قاطعیّت.بیان.شده.است،.
اّما.اینكه.تأویل.آیه.12.سوره.یس.چه.مي.باشد.و.معني.باطني.آیه.شریفه.در.رابطه.با.

امام.ُمبین.چیست.انشاَءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.روشن.خواهد.شد.

حدیث:
1..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

.آیه.12.سوره.یس«.به.پیامبر. هنگامي.که.آیه.شریفه.»َو ُكلَّ َشْيٍء اَْحَصْيناُه في اِماٍم ُمبيٍنـ.

اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شد.ابوبكر.بن.ابي.قحافه.و.عمر.بن.الخّطاب.از.
جاي.خود.بلند.شده.و.به.پیامبر.اکرم.عرض.کردند:

1.تفسیرنمونه،جلدچهارم،صفحه410ـ411»ذیلآیه15سورهمائده«.
تفسیرصافي،جلددّوم،صفحه388»ذیلآیه15سورهمائده«.
2.تفسیرنمونه،جلدنهم،صفحه357»ذیلآیه1سورهیوسف«.

3.تفسیرنمونه،جلدبیستویكم،صفحه19تا21»ذیلآیه1تا4سورهزخرف«.
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یا.رسول.اهلل:.آیا.منظور.از.امام.مبین.در.این.آیه.شریفه.تورات.است.
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:.خیر.

ابوبكر.و.عمر.به.پیامبر.اکرم.عرض.کردند:
یا.رسول.اهلل:.آیا.منظور.از.امام.مبین.در.این.آیه.شریفه.انجیل.است.

پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:.خیر.
ابوبكر.و.عمر.به.پیامبر.اکرم.عرض.کردند:

یا.رسول.اهلل:.آیا.منظور.از.امام.مبین.در.این.آیه.شریفه.قرآن.کریم.است.
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:.خیر

در.همین.حال.وجود.مقّدس.امیرالمومین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وارد.شده.و.

آله.و.سّلم. اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و. پیامبر. اکرم.رسیدند،.و.وقتي.که. پیامبر. خدمت.
چشمشان.به.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.افتاد.فرمودند:

ُهَو هذا، اِنَُه ااْلِماُم الَّذي اَْحَصي اهللُ َتباَرَك َو َتعالي فيِه ِعْلَم ُكِلّ َشْيٍء،یعني:
امام.مبین.این.مرد.است،.

او.است.امام.مبین.که.خداوند.متعال.علم.همه.چیز.را.در.او.احصاء.فرموده.است.

»این.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.امام.مبیني.است.که.خداوند.متعال.ِعلم.همه.چیز.را.در.
او.احصاء.نموده.است.»در.او.قرار.داده.است«.

این.حدیث.را.ابو.جارود.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1
قابل.ذکر.است.که.این.حدیث.را.ابن.عبّاس.نیز.از.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.

و.سّلم.نقل.نموده.است.2

1.معانياالخبارصدوق،جلداّول،باب35،صفحه224،حدیث1.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه430.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه627،حدیث17.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه235،حدیث27»حدیث9344«.

المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه112.
تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه354.

اماليصدوق،صفحه271،مجلس32،حدیث5.
2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه629،حدیث22.
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2..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
اَنَا َو اهلِل ااْلِماُم الُْمبيُن، اُبَِيُّن الَْحقَّ ِمَن الْباِطِل َوِرْثُتُه ِمْن رسول اهلل،یعني:

به.خدا.قسم،.من.امام.مبین.هستم.که.حق.را.از.باطل.آشكار.مي.کنم.و.این.ِعلم.و.این.
مقام.را.از.رسول.اهلل.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.ارث.برده.ام.

این.حدیث.را.ابن.عبّاس.از.وجود.مقّدس.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

3..عّمار.یاسر.نقل.مي.کند.که.من.در.خدمت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
بودم.و.از.بیاباني.عبور.مي.کردیم.که.تعداد.زیادي.مورچه.در.آن.بیابان.دیده.مي.شد.

خدمت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
اي.امیرالمؤمنین:.آیا.از.بندگان.خدا.کسي.هست.که.تعداد.این.مورچه.ها.را.بداند.

امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
بله.یا.عّمار،.من.کسي.را.مي.شناسم.که.آن.شخص.تعداد.این.مورچه.ها.را.مي.داند،.

همچنین.مي.داند.که.چه.تعداد.از.مورچه.ها.نَر.هستند.و.چه.تعداد.ماده.
عّمار.یاسر.مي.گوید.خدمت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

اي.امیرالمؤمنین:.این.فرد.کیست.که.همه.این.ها.را.مي.داند.
امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:

متعال. خداوند. که. نخوانده.اي. یس. سوره. در. را. شریفه. آیه. این. آیا. عّمار:. اي.
مي.فرماید:

َو ُكلَّ َشْيٍء اَْحَصْيناُه في اِماٍم ُمبيٍن.
عّمار.یاسر.مي.گوید.خدمت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

بله.یا.امیرالمؤمنین:.این.آیه.شریفه.را.خوانده.ام.

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه430.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه623،حدیث11.

المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه112.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه325،حدیث28»حدیث9345«.

تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه354.
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امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
منم.آن.امام.مبین.که.خداوند.متعال.ِعلم.همه.چیز.را.در.او.قرار.داده.است.1

قابل.ذکر.است.که.نظیر.و.شبیه.این.حدیث.را.ابوذر.نیز.از.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.
علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

4..صالح.بن.سهل.نقل.مي.کند.که.امام.صادق.علیه.الّسالم.وقتي.این.آیه.شریفه.را.»َو 
.آیه.12.سوره.یس«.تالوت.مي.کردند.فرمودند: ُكلَّ َشْيٍء اَْحَصْيناُه في اِماٍم ُمبيٍنـ.

این.آیه.شریفه.در.مورد.امیرالمومنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نازل.شده.است.3

5..وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذیحّجه.سال.

دهم.هجري.پس.از.پایان.مناسک.حج.و.هنگام.مراجعت.از.مّكه.به.مدینه.در.محّل.

غدیر.خم.و.در.حضور.ده.ها.هزار.از.حّجاج.بیت.اهلل..الحرام.که.در.خدمت.آن.حضرت.

بودند.»جمعیّت.حّجاج.حاضر.در.محضر.مبارک.پیامبر.اکرم.تا.یكصد.و.بیست.هزار.

نفر.نیز.گفته.شده.است«.خطبه.بسیار.مهم.و.مفّصلي.ایراد.فرموده.و.پس.از.حمد.ثناي.

خداوند.متعال.قطره.اي.از.دریاي.بیكران.فضائل.و.مناقب.مولي.الموّحدین.امیرالمؤمنین.

علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.بیان.فرموده.و.به.دستور.خداوند.متعال.آن.حضرت.را.به.
عنوان.وصي.و.جانشین.خویش.و.به.عنوان.امام.مسلمین.معّرفي.و.منصوب.فرمودند.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.قسمتي.از.بیانات.نوراني.
خویش.فرمودند:

َمعاِشَر الّناِس:
، ما ِمْن ِعْلٍم َو َقْد اَْحصاُه اهللُ ِفيَّ

َو ُكلَّ ِعْلٍم ُعِلّمُت َفَقْد اَْحَصْيُتُه في اِماِم الُْمتَّقيَن،
َو ما ِمْن ِعْلٍم ااِّل َعّلْمُتُه َعِلّيًا َو ُهَو ااْلِماُم الُْمبيُن، یعني:

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.فرمودند:

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه629،حدیث21.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه629،حدیث20.

3.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه628،حدیث18.
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اي.مردم:
ِعلمي.نیست.مگر.آنكه.خداوند.متعال.آن.را.به.من.آموخته.و.در.سینه.من.به.ودیعت.

نهاده.است.»خداوند.متعال.تمام.علوم.را.به.من.آموخته.و.اعطا.فرموده.است«،
و.من.هم.تمام.آن.علوم.را.به.امام.متّقین.علي.بن.ابیطالب.آموخته.ام.

هیچ.ِعلمي.نیست.مگر.اینكه.آن.را.به.علي.بن.ابیطالب.آموخته.ام،
و.او.است.امام.مبین.1

توضیح:
مالحظه.فرمودید.که.خداوند.متعال.در.آیه.12.سوره.مبارکه.یس.فرمودند:

َو ُكلَّ َشْيٍء اَْحَصْيناُه في اِماٍم ُمبيٍن،.یعني:
ما.همه.چیز.را.در.امام.مبین.احصاء.کرده.و.برشمرده.ایم.

در.توضیحات.ذیل.آیه.شریفه.به.عرض.رسید.که:
تقریباً.تمام.مفّسرین.اتّفاق.نظر.دارند.که.مقصود.از.امام.مبین.در.این.آیه.شریفه.لوح.

محفوظ.مي.باشد.
همچنین.مالحظه.فرمودید.که.طبق.احادیث.شریف.ذیل.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.
مولي.الموّحدین.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.امام.مبین.هستند.و.مقصود.از.
امام.مبین.در.این.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.هستند.که.خداوند.

متعال.همه.چیز.را.در.سینه.مبارک.آن.حضرت.احصاء.فرموده.و.قرار.داده.است،.لذا:
نتیجه.این.بحث.این.مي.شود.که:

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.لوح.محفوظ.خداوند.تبارک.
و.تعالي.مي.باشد،.و.خداوند.سبحان.چنین.مقّرر.فرموده.است.

در.توضیح.این.قضیّه.به.دو.مطلب.که.در.تفسیر.نمونه.و.در.شرح.جامعه.کبیره.
آیت.اهلل.سیّد.محّمدتقي.نقوي.آمده.اشاره.مي.شود.

1.احتجاجطبرسي،جلداّول،احتجاجپیامبراکرمدرغدیرخم،صفحه118تا146»صفحه128و129«،حدیث32.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه430.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه327،حدیث29»حدیث9346«.
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الف(.در.تفسیر.نمونه.آمده.است.که:
گرچه.بعضي.از.مفّسرین.اهل.سنّت.از.قبیل.آلوسي.از.نقل.اینگونه.روایات.از.طریق.
شیعه.وحشت.کرده.اند.»که.مقصود.از.امام.مبین.در.آیه.12.سوره.یس.لوح.محفوظ.
حق.تعالي.است،.و.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.امام.مبین.مي.باشد،.یعني.آن.حضرت.لوح.
محفوظ.الهي.است«،.لیكن.با.کمي.دقّت.روشن.مي.شود.که.اینگونه.احادیث.منافاتي.با.

تفسیر.امام.مبین.به.لوح.محفوظ.ندارد،.زیرا:
قلب.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.درجه.اّول.و.قلب.مقّدس.
وصي.و.جانشین.آن.حضرت.یعني.قلب.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
در.درجه.بعد.آینه.هایي.هستند.که.لوح.محفوظ.را.منعكس.مي.کنند.و.قسمت.عظیمي.از.
آنچه.که.در.لوح.محفوظ.الهي.است.از.سوي.خداوند.متعال.به.آن.ذوات.مقّدس.الهام.
مي.گردد،.و.به.این.ترتیب.قلب.مقّدس.آن.دو.بزرگوار.»و.سایر.معصومین.علیهم.الّسالم«.
نمونه.اي.از.لوح.محفوظ.خداوند.متعال.مي.باشد،.و.به.هر.حال.در.اینكه.منظور.از.امام.
مبین.در.آیه.12.سوره.یس.لوح.محفوظ.مي.باشد.شّكي.نیست.و.طبق.احادیث.شریفي.
که.از.پیامبر.اکرم.و.حضرت.امیر.علیهما.الّسالم.نقل.شد.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.امام.

مبین.مي.باشد،.یعني.آن.حضرت.لوح.محفوظ.الهي.است.1

ب(.در.شرح.جامعه.کبیره.تألیف.آیت.اهلل.سیّد.محّمدتقي.نقوي.ذیل.این.قسمت.

ْكر.معّرفي.و.توصیف. از.زیارت.جامعه.کبیره.که.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.اَْهل الِذّ
شده.اند.آمده.است.که:

در.قرآن.کریم.کلمه.ذکر.بسیار.آمده.است.و.معناي.آن.هم.مختلف.است،.
و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.با.توّجه.به.تمام.آن.معاني.اهل.ذکر.مي.باشند.

در.ادامه.بحث.براي.کلمه.ذکر.دوازده.معني.بیان.شده.که.یكي.از.آن.ها.لوح.محفوظ.
مي.باشد.

در.این.کتاب.شریف.پس.از.ذکر.سه.معنا.برای.ذکر،.در.صفحه.211.این.کتاب.عنوان.
شده.که:

1.تفسیرنمونه،جلدهیجدهم،صفحه354ـ355.
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چهارم:.ذکر.به.معنای.لوح.محفوظ.آمده.است..
خداوند.متعال.در.آیه.105.سوره.انبیاء.مي.فرماید:

ْكِر،.یعني: بُوِر ِمْن بَْعِد الِذّ َو لََقْد َكَتْبنا ِفي الزَّ
نوشتیم.در.زبور.داود.بعد.از.آنچه.در.لوح.محفوظ.نوشته.بودیم..

سپس.در.ذیل.این.آیه.شریفه،.عنوان.شده.که:
معلوم.است.که.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.عالِم.به.لوح.محفوظ.هستند،.

بلكه.لوح.محفوظ.سینه.امام.است.1

خالصه کالم اینکه:
1..مقصود.از.امام.مبین.در.آیه.12.سوره.یس.لوح.محفوظ.الهي.است.»طبق.گفته.

مجمع.البیان،.المیزان،.صافي،.نمونه.و.دیگر.تفاسیر«.

معصومین. ائّمه. دیگر. »همچنین. علیه.الّسالم. علي.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین.  .2

علیهم.الّسالم«.امام.مبین.است.که.در.آیه.12.سوره.مبارکه.یس.آمده.»طبق.احادیث.
شریفي.که.ذیل.آیه.12.سوره.مبارکه.یس.مالحظه.فرمودید«.

.3..بنابراین.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.»همچنین.دیگر.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم«.لوح محفوظ خداوند.سبحان.مي.باشد،.

و.خداوند.تبارک.و.تعالي.همه.حقایق.عالَم.وجود.را.در.سینه.آن.ذوات.مقّدسه.ثبت.

و.ضبط.فرموده.و.به.همین.جهت.است.که.آن.بزرگواران.از.گذشته.و.حال.و.آینده.
انسان.ها.و.همه.مخلوقات.الهي.مّطلع.و.آگاه.مي.باشند.

ْكِر اِْن ُكْنُتْم ال َتْعَلمُوَن«.نیز.توضیحات. ضمناً.ذیل.آیه.43.سوره.نحل.»َفْسَئُلوا اَْهَل الِذّ
کاملي.ارائه.شده.است.

1.شرحزیارتجامعهکبیره،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقينقوي،صفحه210تا213.



» سوره صاّفات «

آیه 24 سوره صاّفات:
»َو ِقُفوُهْم اِنَُّهْم َمْسُئولُوَن«.

ترجمه: 
آن.ها.را.نگه.دارید.و.متوقّف.سازید.چون.که.باید.مورد.بازرسي.و.مورد.بازخواست.

قرار.بگیرند.»آن.ها.را.متوقّف.کنید.چرا.که.باید.به.سؤاالت.مختلف.پاسخ.دهند«.1

شرح لغات و توضیحات:
َوِقُفوُهْم.=.آن.ها.را.نگه.دارید.و.نگذارید.بروند،.آن.ها.را.متوقّف.کنید؛

اِنَُّهْم َمْسُئولُوَن.=.آن.ها.باید.مورد.سؤال.قرار.بیگرند،.آن.ها.باید.بازخواست.شوند،.
آن.ها.باید.به.سؤاالت.مختلفي.پاسخ.دهند.2

در.آیات.22.و.23.این.سوره.آمده.که.مالئكه.مأمور.عذاب.یعني.مالئكه.اي.که.وظیفه.

انتقال.ظالمین.و.گنهكاران.را.به.داخل.جهنّم.دارند.ظالمین.و.گنهكاران.را.به.همراه.

معبودان.آن.ها.»یعني.خدایان.دروغین.آن.ها.اعم.از.بُت.و.غیربُت«.به.طور.گروهي.و.
یک.جا.به.طرف.جهنّم.حرکت.مي.دهند.

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه48.
2.المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه212.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه48.
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درحالي.که.این.مالئكه،.ظالمین.»کّفار،.مشرکین.و...«.و.همفكران.آن.ها.و.خدایان.

دروغین.آن.ها.را.به.طرف.جهنّم.مي.برند.در.بین.راه.از.جانب.خداوند.متعال.به.این.
مالئكه.امر.مي.شود.که:

َو ِقُفوُهْم اِنَُّهْم َمْسُئولُوَن.=.آن.ها.را.نگه.دارید.و.نگذارید.بروند.زیرا.آن.ها.باید.مورد.

بازخواست.قرار.گیرند.»آن.ها.را.متوقّف.کنید.زیرا.باید.به.سؤاالت.مختلفي.پاسخ.
دهند«.1

افرادي.که.رهسپار.دوزخ.هستند.به.چه.سؤاالتي.باید.پاسخ.دهند:
مفّسرین.عنوان.نموده.اند.که.مسائل.مختلفي.از.این.افراد.سؤال.مي.شود.از.قبیل:

1..سؤال.درباره.توحید.
2..سؤال.در.خصوص.بدعت.هایي.که.گذاشته.اند.
3..سؤال.در.رابطه.با.گناهاني.که.مرتكب.شده.اند.

4..سؤال.در.رابطه.با.نعمت.هایي.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.داده.بود.که.با.این.
نعمت.ها.چه.معامله.اي.کردند،.

آیا.آن.ها.را.در.راه.حالل.استفاده.کردند.یا.جهت.ارتكاب.گناه.
5..مواردي.که.اشاره.شد.با.هم.منافاتي.ندارند،.زیرا.در.روز.قیامت.از.همه.چیز.سؤال.
مي.شود،.از.عقاید.حّقه.»توحید،.نبّوت،.امامت«،.از.اعمالي.که.انسان.ها.انجام.داده.اند،.از.
مواهب.و.نعماتي.که.خداوند.متعال.به.انسان.ها.اعطا.فرموده.و.به.عبارت.دیگر،.عالوه.
بر.عقاید.حّقه.و.اصول.دین.از.واجبات.سؤال.مي.کنند.که.آیا.به.آن.ها.عمل.شده.یا.نه.
»از.قبیل.نماز،.روزه،.خمس،.زکات.و...«،.همچنین.اگر.انسان.مرتكب.گناه.شده.باشد.

مورد.سؤال.قرار.مي.گیرد.که.چرا.مرتكب.گناه.شده.است،.
یعني.انسان.ها.در.روز.قیامت.هم.در.خصوص.مسائل.اعتقادي.و.هم.در.خصوص.

اعمالي.که.انجام.داده.اند.مورد.سؤال.و.بازخواست.قرار.خواهند.گرفت.
یكي.از.مهم.ترین.سؤاالت.در.رابطه.با.والیت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.
آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مي.باشد.که.انشاَءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.

1.المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه212.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه48.
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به.آن.اشاره.خواهد.شد.
اهمیّت.والیت.و.امامت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.این.
جهت.است.که.موضوع.امامت.و.والیت.مربوط.به.اصول.دین.است.و.واضح.است.که.
اصول.مقّدم.بر.فروع.مي.باشد،.یعني.ابتدا.باید.انسان.اعتقاد.و.ایمان.صحیح.و.درستي.

داشته.باشد.و.سپس.به.دستورات.دیني.عمل.نماید.
بدیهي.است.کسي.که.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.پذیرفته.قطعاً.چنین.
شخصي.رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.را.نیز.پذیرفته.است،.و.یقیناً.این.افراد.از.نظر.توحید.

نیز.مشكلي.ندارند،.
اّما.چه.بسا.افرادي.که.از.نظر.توحید.ظاهراً.مشكلي.ندارند.لیكن.به.نبّوت.پیامبر.اکرم.
ایمان.نیاورده.اند.و.یا.اینكه.خدا.را.به.یگانگي.قبول.دارند.و.به.نبّوت.و.رسالت.پیامبر.

اکرم.نیز.ایمان.دارند.لیكن.به.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.ایمان.ندارند.
بنابراین،.ایمان.کامل.و.صحیح.ایماني.است.که.به.یگانگي.خداوند.متعال.و.نبّوت.پیامبر.
اکرم.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.تا.وجود.مقّدس.امام.زمان.علیه.الّسالم.اعتقاد.

داشته.باشد،.و.این.جا.است.که.اهمیّت.والیت.و.امامت.روشن.مي.شود،.بنابراین:
کساني.که.والیت.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.را.پذیرفته.اند.قطعاً.به.خداوند.
معتقد. نیز. معاد. قبیل. از. اعتقادي. مباني. سایر. به. و. دارند. راسخ. عقیده. نیز. متعال.

مي.باشند.و.این.یعني.ایمان.کامل.و.صحیح،.
اّما.عكس.این.قضیّه.صادق.نیست.یعني.ممكن.است.افرادي.خدا.را.ظاهراً.به.یگانگي.
بشناسند.و.به.پیامبر.اکرم.نیز.ظاهراً.ایمان.داشته.باشند.لیكن.به.امامت.ائّمه.معصومین.

اعتقادي.نداشته.باشند.که.در.این.صورت.اهل.آتش.خواهند.بود.

چرا در بین راه دوزخ از گنهکاران سؤال مي شود؟
ممكن.است.این.سؤال.مطرح.شود.که.چرا.در.بین.راه.دوزخ.از.گنهكاران.سؤال.
مي.شود.و.چرا.ابتدا.از.آن.ها.سؤال.نمي.شود.تا.بعد.از.سؤاالت.آن.ها.را.به.جهنّم.ببرند،.
یعني.اّول.باید.بازخواست.شوند.و.پس.از.اثبات.گناهان.به.طرف.جهنّم.برده.شوند.نه.

اینكه.در.بین.راه.اعزام.به.جهنّم.مورد.بازخواست.قرار.بگیرند.
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پاسخ.این.است.که:
1..جهنّمي.بودن.این.افراد.قباًل.مشّخص.شده.و.خود.آن.ها.نیز.از.این.قضیّه.اّطالع.
دارند،.لذا.این.سؤال.و.بازپرسي.براي.این.است.که.حدود.و.میزان.و.مقدار.جرم.آن.ها.

مشّخص.شود.تا.به.همان.اندازه.مجازات.شوند.

2..ممكن.است.مقدار.جرم.و.به.تبع.آن.مقدار.مجازات.نیز.تعیین.شده.باشد،.در.این.
صورت.این.سؤال.و.بازپرسي.یک.نوع.سرزنش.و.شماتت.و.مجازات.رواني.مي.باشد.

قابل.ذکر.است.که.رسیدگي.به.اعمال.انسان.ها.در.روز.قیامت.فقط.به.این.منظور.

مي.باشد.که.انسان.ها.از.اعمال.خودشان.مّطلع.شوند.وگرنه.خداوند.متعال.به.اعمال.
یكایک.انسان.ها.آگاهي.کامل.دارد.و.نیاز.به.حسابرسي.نیست.

3..ممكن.است.این.سؤاالت.مربوط.به.آیه.بعد.باشد،.زیرا.در.آیه.بعد.آمده.که.به.این.

گنهكاران.گفته.مي.شود.و.از.آن.ها.سؤال.مي.شود.که.چرا.به.یاري.یكدیگر.برنمي.خیزید.
و.چرا.از.هم.یاري.نمي.طلبید.

ممكن.است.همه.این.ها.درست.باشد.یعني.این.سؤال.و.بازپرسي.در.بین.راه.جهنّم.

هم.براي.مشّخص.شدن.میزان.و.مقدار.مجازات.گنهكاران.است.تا.داخل.جهنّم.متناسب.

با.گناهان.خویش.مجازات.شوند،.هم.براي.سرزنش.و.شماتت.آن.ها.است،.هم.براي.

تشدید.مجازات.روحي.و.رواني.آن.ها.است،.و.هم.سؤال.کردن.از.اینكه.چرا.به.یاري.

یكدیگر.بر.نمي.خیزند.و.از.یكدیگر.یاري.نمي.طلبند.درحالي.که.در.دنیا.با.همدیگر.
متّحد.بودند.و.انواع.جنایات.و.گناهان.را.مرتكب.مي.شدند.

در.ادامه.آیات.شریفه.آمده.که:
این.گنهكاران.که.به.طرف.جهنّم.برده.مي.شوند.در.برابر.فرمان.خداوند.متعال.تسلیم.
و.خاضعند.و.قدرت.اظهار.وجود.ندارند.که.بتوانند.به.یكدیگر.کمک.نموده.و.با.

خداوند.متعال.مخالفت.نمایند.
گنهكاران.که.به.طرف.جهنّم.برده.مي.شوند.در.همین.حال.که.به.طرف.جهنّم.
مي.روند.به.سرزنش.یكدیگر.پرداخته.و.هر.کدام.از.آن.ها.سعي.مي.کند.تا.گناه.خودش.

را.به.گردن.دیگران.بیندازد،.یعني:
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پیروان.گمراه.به.رهبران.گمراه.کننده.خود.مي.گویند:
شما.شیطان.صفت.ها.به.صورت.نصیحت.و.خیرخواهي.و.دلسوزي.و.به.عنوان.هدایت.
و.راهنمایي.به.سراغ.ما.آمدید.درحالي.که.جز.مكر.و.فریب.و.نیرنگ.هدف.دیگري.

نداشتید.و.ما.را.گمراه.کردید.و.به.همین.دلیل.همه.گناهان.ما.به.گردن.شما.است.
رهبران.کفر.و.شرک.و.ضاللت.که.به.دنبال.خودشان.عّده.کثیري.را.نیز.به.ضاللت.و.
گمراهی.کشیده.اند.در.جواب.پیروان.گمراه.خویش.که.در.دنیا.از.آن.ها.تبعیّت.و.پیروي.

کرده.بودند.مي.گویند:
تقصیر.با.خود.شما.بود،.چرا.که.شما.اهل.ایمان.نبودید.وگرنه.ما.که.در.دنیا.هیچگونه.
سلطه.اي.بر.شما.نداشتیم.و.زور.و.اجباري.در.کار.نبود،.بلكه.شما.قومي.طغیانگر.
و.متجاوز.بودید.که.به.دعوت.ما.پاسخ.مثبت.داده.و.از.ما.تبعیّت.و.پیروي.کردید.
درحالي.که.مي.توانستید.از.پیروان.حق.تبعیّت.کرده.و.پشت.سر.آن.ها.حرکت.کنید،.

بنابراین.گناهتان.تماماً.به.گردن.خودتان.مي.باشد.
خالصه.کالم.اینكه.رهبران.کفر.و.شرک.و.ضاللت.و.پیروان.آن.ها.هر.کدام.گناه.
خودشان.را.به.گردن.طرف.مقابل.مي.اندازند.ولي.این.حرف.ها.و.بهانه.ها.فایده.اي.به.
حال.هیچكدام.از.آن.ها.نخواهد.داشت.و.رهبران.ضاللت.به.همراه.پیروان.خویش.در.

آتش.جهنّم.گرفتار.خواهند.شد.1

توضیح:
1. ظالمیني.که.به.جهنّم.مي.روند.مصادیق.فراواني.دارند.لیكن.مصداق.اتّم.و.اکمل.
ظالمین،.ظالمین.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.هستند.که.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.

خواهد.شد.
2..همانطور.که.عرض.شد.روز.قیامت.همه.اعمالي.که.انسان.ها.در.دنیا.انجام.داده.اند.
مورد.رسیدگي.قرار.خواهد.گرفت.و.طّي.آن.به.اعمال.صالح.انسان.ها.»اعم.از.واجبات.

1.المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه212ـ213.

تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه48تا52.
مجمعالبیان،جلدبیستم،صفحه465ـ466.
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یا.مستحبّات«.پاداش.نیک.و.به.اعمال.بد.و.گناهان.کیفر.و.عقوبت.داده.خواهد.شد،.

لیكن.مقّدم.به.اعمال.انسان.ها.اعتقادات.آن.ها.مي.باشد،.یعني.ابتدا.درباره.توحید.و.نبّوت.

و.امامت.سؤال.خواهد.شد.و.در.صورتي.که.اصول.اعتقادي.انسان.ها.صحیح.باشد.آنگاه.
نوبت.به.اعمال.انسان.ها.مي.رسد.که.به.آن.ها.رسیدگي.شود.

همانطور.که.در.بخش.حدیث.مالحظه.خواهید.فرمود.از.جمله.مسائلي.که.روز.

قیامت.از.مردم.سؤال.خواهد.شد.موضوع.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.و.یازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.بزرگوار.تا.وجود.مقّدس.امام.زمان.سالم.اهلل.

.علیهم.اجمعین.مي.باشد.که.معتقدین.به.امامت.و.والیت.آن.ذوات.مقّدسه.انشاءاهلل.

تعالي.به.لطف.و.فضل.حق.تعالي.به.بهشت.خواهند.رفت.و.منكرین.آن.بزرگواران.به.
جهنّم.رانده.خواهند.شد.

حدیث:
1..از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.فرموده.اند:

ظالمیني.که.توّسط.مالئكه.به.طرف.جهنّم.رانده.مي.شوند.کساني.هستند.که.به.آل.
محّمد.علیهم.الّسالم.ظلم.کرده.و.حّق.آن.ذوات.مقّدسه.را.غصب.نمودند.1

2..پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
راُط َعلي َجَهنََّم، لَْم َيُجْز َعَلْيِه ااِّل َمْن َمَعُه َجواٌز فيِه ِوالَيُة َعِلِيّ  اِذا كاَن َيْوَم الِْقياَمِة َو نُِصَب الِصّ

ْبِن اَبيطالٍب، َو ذلَِک َقولُُه َتعالي:
الم، یعني: َوِقُفوُهْم اِنَُّهْم َمْسُئولُوَن، َيْعني َعْن ِوالَيِة علي بن ابيطالب َعَلْيه السَّ

وقتي.که.قیامت.مي.شود.و.صراط.بر.روي.جهنّم.نصب.مي.شود.هیچ.کس.حّق.عبور.

از.آن.را.ندارد.و.هیچ.کس.نمي.تواند.از.روي.آن.»پُل.صراط«.عبور.کند.مگر.اینكه.

جوازي.در.دست.داشته.باشد.و.آن.جواز.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه463»ذیلآیه22و23سورهصاّفات«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه668و669،حدیث1»ذیلآیه22و23سورهصاّفات«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه377،حدیث11»حدیث9428«.
المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه227»ذیلآیه22و23سورهصاّفات«.
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علیه.الّسالم.مي.باشد،.و.این.مطلب.همان.است.که.خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.فرموده:.
َوِقُفوُهْم اِنَُّهْم َمْسُئولُوَن، یعني:

آن.ها.را.نگه.دارید.و.متوقّف.کنید.و.از.آن.ها.درباره.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.

امیرالمؤمنین. امامت. و. والیت. اگر. یعني. .« کنید. سؤال. علیه.الّسالم. علي.بن.ابیطالب.

علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.پذیرفته.اند.و.به.آن.معتقد.مي.باشند.اجازه.دهید.تا.از.

روي.پُل.صراط.عبور.کرده.و.وارد.بهشت.شوند.و.اگر.والیت.و.امامت.آن.حضرت.را.
نپذیرفته.اند.مانع.ورود.آن.ها.به.بهشت.شوید«.

این.حدیث.را.انس.بن.مالک.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
عالوه.بر.شیعه.بسیاري.از.علماي.اهل.تسنّن.نیز.این.حدیث.شریف.را.از.وجود.
مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.نموده.اند.که.آن.حضرت.فرمودند:

این.آیه.شریفه.در.رابطه.با.سؤال.کردن.از.والیت.علي.علیه.الّسالم.مي.باشد.که.ذیاًل.
اسامي.تعدادي.از.آن.ها.را.مالحظه.مي.فرمائید.

عبد.الّرزاق.حنبلي.
ابن.حجر.هیثمي.

سبط.ابن.جوزي.در.تذکره.
تفسیر.حبري.

آلوسي.در.روح.المعاني.
ثعلبي.در.تفسیر.خویش.

ابونعیم.اصفهاني.
خطیب.خوارزمي.

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه464.
المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه227.

تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه53ـ54.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه671،حدیث4.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه377،حدیث14»حدیث9331«.
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حاکم.ابوالقاسم.حسكاني.در.کتاب.شواهد.التّنزیل.1

3..وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.
آله.و.سّلم.نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:
ال َتُزوُل َقَدُم َعْبٍد َيْوَم الِْقياَمِة َحّتي َيْسَئَل َعْن اَْربٍَع:

َعن ُعْمِرِه فيما اَْفناُه، َو َشبابِِه فيما اَْبالُه، َعن مالِِه ِمن اَْيَن َكَسَبُه َو فيما اَْنَفَقُه، َو َعن ُحِبّنا اَْهل 
الَْبْيِت،یعني:

روز.قیامت.هیچ.بنده.اي.قدم.از.قدم.بر.نمي.دارد.»نمي.تواند.حتّي.یک.قدم.بر.دارد«.تا.
اینكه.به.چهار.سؤال.پاسخ.دهد.و.مورد.بازخواست.قرار.بگیرد:

از.عمرش.سؤال.مي.شود.که.آن.را.در.چه.کاري.تباه.نمود،
از.جوانیش.که.در.چه.کاري.به.سر.بُرد.و.آن.را.چگونه.صرف.کرد،.

از.مال.و.ثروتش.که.آن.ها.را.چگونه.به.دست.آورد.و.در.چه.راهي.خرج.کرد،.
از.دوستي.و.محبّت.ما.اهل.بیت.2

4..پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.خصوص.این.آیه.شریفه.»آیه.24.سوره.
صافّات«.فرمودند:

سؤال.از.مردم.در.رابطه.با.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
مي.باشد.3

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه54.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه673ـ674،حدیث7ـ10و11.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه673،حدیث9.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه379،حدیث19و20»حدیث9436و9437«.

خصالصدوق،جلداّول،بابخصلتهايچهارگانه،صفحه231،حدیث112.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه464.
المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه227.

3.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلددّوم،باب31»اخبارمجموعه«،صفحه95،حدیث222.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه671،حدیث2.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه379،حدیث17»حدیث9434«.
المیزان،جلدسيوسّوم،صفحه227.
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5..پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
هنگامي.که.قیامت.برپا.مي.شود.و.روز.قیامت.مي.رسد.خداوند.متعال.امر.مي.فرماید.که.
دو.فرشته.بر.صراط.»کنار.یا.روي.پُل.صراط«.بنشینند.و.به.هیچ.کس.اجازه.عبور.از.پُل.
صراط.و.ورود.به.بهشت.را.ندهند.مگر.اینكه.جواز.و.برات.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.را.به.همراه.داشته.باشند،.
هر.کس.که.جواز.و.برات.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.همراه.نداشته.
باشد.خداوند.متعال.او.را.با.صورت.به.داخل.جهنّم.خواهد.انداخت.و.این.قول.و.

فرمایش.خداوند.متعال.است.که.مي.فرماید.َوِقُفوُهْم اِنَُّهْم َمْسُئولُوَن.
ابي.سعید.خدري.که.راوي.این.حدیث.نوراني.است.مي.گوید.که.به.پیامبر.اکرم.صّلي..

اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.عرض.کردم:
یا.رسول.اهلل:.پدر.و.مادرم.فداي.شما،.مقصود.و.مراد.از.جواز.و.برات.امیرالمؤمنین.

علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.چیست؟
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

مكتوب.و.نوشته.اي.است.که.روي.آن.نوشته.شده:
ال اِلَه ااِلَّ اهللُ، ُمَحّمٌد رسول اهلل و اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب وصّي رسول اهلل.1

6 . پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
راِط، بَِيِد ُكّل واِحٍد ِمّنا َسْيٌف، اِذا كاَن َيْوَم الِْقياَمِة اَِقُف اَنَا َو َعِليٌّ َعلَي الِصّ

َفال َيُمرُّ اََحٌد ِمْن َخْلِق اهلِل ااِّل َسَالْناُه َعْن ِوالَيِة علي بن ابيطالب َعَلْيه الّسالم، 
َفَمن َمَعُه َشْيٌء ِمْنها نَجا َو ااِّل َضَرْبنا ُعُنَقُه َو اَلَْقْيناُه ِفي الّناِر، ُثمَّ َتال: 

َوِقُفوُهْم اِنَُّهْم َمْسُئولُوَن ـ مالَُکْم ال َتناَصرُوَن ـ بَل ُهُم الَْيْوَم ُمْسْتِسلمُوَن،یعني:
وقتي.که.روز.قیامت.مي.شود،.من.»پیامبر.اکرم«.و.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بر.کنار.
پُل.صراط.مي.ایستیم.»کنار.پُل.صراط.قرار.مي.گیریم«.درحالي.هر.کدام.از.ما.شمشیري.

در.دست.داریم..
هیچ.کس.از.خلق.خدا.از.کنار.ما.عبور.نمي.کند.مگر.آنكه.از.والیت.و.امامت.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه671،حدیث3.
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علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.او.سؤال.مي.کنیم،
هر.کس.والیت.و.امامت.علي.علیه.الّسالم.را.پذیرفته.باشد.و.به.آن.معتقد.باشد.نجات.

پیدا.مي.کند،.
و.اگر.کسي.والیت.و.امامت.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.نپذیرفته.باشد.و.به.آن.

معتقد.نباشد.گردن.او.را.با.شمشیر.مي.زنیم.و.او.را.به.داخل.جهنّم.پرتاب.مي.کنیم.
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.آنگاه.آیات.24.و.25.و.26.سوره.صافّات.را.

تالوت.فرمودند:
َوِقُفوُهْم اِنَُّهْم َمْسُئولُون ـ مالَُکْم ال َتناَصرُوَن ـ بَْل ُهُم الَْيْوَم ُمْسَتْسِلمُوَن.

این.حدیث.شریف.را.عبداهلل.بن.عبّاس.از.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.
نقل.نموده.است.1

ترجمه آیات 24 و 25 و 26 سوره صاّفات:
خداوند.متعال.به.مالئكه.مأمور.انتقال.ظالمین.به.طرف.جهنّم.امر.مي.فرماید.که.آن.ها.
را.»ظالمین.را«.متوقّف.کنید.و.نگذارید.بروند.زیرا.آن.ها.باید.بازخواست.شوند.و.به.

سؤاالت.مختلف.پاسخ.دهند..»آیه.24«.
به.این.ظالمین.گفته.مي.شود.»از.طرف.خداوند.متعال«:

شما.را.چه.شده،.چرا.از.یكدیگر.یاري.و.کمک.طلب.نمي.کنید.»آیه.25«.
آن.ها.در.آن.روز.»در.روز.قیامت«.در.برابر.خداوند.متعال.و.دستورات.خداوند.متعال.
تسلیم.محض.مي.باشند،.زیرا.قدرت.مخالفت.و.قدرت.اظهار.وجود.ندارند.»آیه.26«.

7..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
به.عّزت.پروردگارم.قسم:

والیت. درباره. آن.ها. همه. از. و. مي.شوند. داشته. نگه. من. اّمت. همه. قیامت. روز.

امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سؤال.خواهد.شد.و.این.همان.فرمایش.خداوند.
متعال.است.که.مي.فرماید:

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه673،حدیث8.
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َوِقُفوُهْم اِنَُّهْم َمْسُئولُوَن.»آیه.24.سوره.صافّات«.
این.حدیث.را.عبدالعظیم.حسني.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.امام.هادي.علیه.الّسالم.
و.آن.حضرت.نیز.از.آباءِ.گرانقدر.خویش.و.آن.بزرگواران.نیز.از.وجود.مبارک.پیامبر.

اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.نموده.اند.1

8 ..ابن.عبّاس.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.مي.کند.
که.آن.حضرت.فرمودند:

قسم.به.خداوندي.که.مرا.به.حق.به.رسالت.مبعوث.فرمود،.خداوند.متعال.از.بنده.

خویش.هیچ.عمل.صالحي.را.نمي.پذیرد.تا.اینكه.او.را.درباره.محبّت.علي.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.بازخواست.کند.»هیچ.عمل.صالح.از.بنده.اي.پذیرفته.نمي.شود.مگر.اینكه.آن.
شخص.والیت.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.را.پذیرفته.باشد«.2

9..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.
آل.و.سّلم.نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:
ُل ما ُيسَئُل َعْنُه الَْعْبُد ُحبُّنا اَْهَل الَْبْيِت، یعني: اَوَّ

نخستین.چیزي.که.درباره.آن.سؤال.مي.شود.حّب.و.دوستي..ما.اهل.بیت.مي.باشد.3

توضیح:
ذیل.حدیث.دّوم.به.عرض.رسید.که:

عالوه.بر.منابع.شیعه.بسیاري.از.علماي.اهل.سنّت.نیز.از.طریق.ابن.عبّاس،.ابوسعید.

خدري،.ابو.اسحاق،.ابو.برزه.و....از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.

1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلداّول،باب28،صفحه630،حدیث81.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه464.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه670،حدیث1.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه379،حدیث16»حدیث9433«.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه675،حدیث14.
3.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلددّوم،باب31،صفحه108،حدیث258.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه379،حدیث18»حدیث9435«.
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سّلم.نقل.نموده.اند.که.این.آیه.شریفه.»َوِقُفوُهْم اِنَُّهْم َمْسُئولُوَن.ـ.آیه.24.سوره.صافّات«.

در.رابطه.با.سؤال.شدن.از.والیت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد.که.
به.عنوان.نمونه.به.یک.حدیث.اشاره.مي.شود.

یكي.از.علماي.معروف.اهل.سنّت.به.نام.خطیب.خوارزمي.در.کتاب.خویش.به.نام.
مناقب.نقل.مي.کند.که:

وجود.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
روز.قیامت.بنده.قدم.از.قدم.برنمي.دارد.تا.اینكه.خداوند.تبارک.و.تعالي.درباره.چهار.

چیز.او.را.بازخواست.نماید،
از.عمرش.که.در.چه.راهي.گذرانده،
از.جسمش.که.در.چه.راهي.فرسوده،

از.مالش.که.از.چه.راهي.به.دست.آورده.و.در.چه.راهي.خرج.کرده،
و.از.دوستي.و.محبّت.ما.اهل.بیت.

عمر.بن.خّطاب.که.در.محضر.پیامبر.اکرم.بود.به.آن.حضرت.عرض.کرد:
یا.رسول.اهلل:

عالمت.و.نشانه.دوستي.و.محبّت.اهل.بیت.شما.چیست.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.دست.خویش.را.بر.روي.
سر.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.در.محضر.آن.حضرت.بود.گذاشته.و.

فرمودند:
عالمت.و.نشانه.محبّت.داشتن.به.من.دوست.داشتن.و.محبّت.داشتن.به.این.شخص.

است.»یعني.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.پایان.فرمایش.خویش.

فرمودند:.
اطاعت.از.علی.بن.ابیطالب.اطاعت.از.من.است،.
و.مخالفت.با.آن.حضرت.مخالفت.با.من.مي.باشد.

این.حدیث.را.ابو.برزه.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.1

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه674،حدیث12.
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این.حدیث.را.یكي.دیگر.از.علماي.اهل.سنّت.به.نام.ثعلبي.نیز.در.تفسیر.خویش.از.
طریق.ابوسعید.خدري.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.1

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه674،حدیث13.





» سوره ص «

آیه 67 و 68 سوره ص:
»ُقْل ُهَو نََبٌأ َعظيٌم«.آیه.67..

»اَْنُتْم َعْنُه ُمْعِرضُوَن«.آیه.68..

ترجمه:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.فرماید:

اي.پیامبر،.به.آن.ها.»کّفار،.مشرکین،.کساني.که.به.تو.ایمان.نیاورده.اند«.بگو:
این.یک.خبر.بزرگ.است.که.شما.از.آن.رویگردان.هستید.1

شرح لغات و توضیحات:
نََبْأ =.خبر؛

اعراض كردن=.روي.برگردان؛
در.دو.آیه.قبل.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود:

اي.پیامبر،.به.کّفار.و.مشرکین.بگو.که.من.تنها.یک.انذارکننده.و.بیم.دهنده.هستم،.
و.به.آن.ها.بگو.که.معبود.و.خدایي.جز.خداوند.یگانه.قّهار.نیست،.

همان.خدایي.که.پروردگار.آسمان.و.زمین.است،.و.خالق.و.مالک.و.صاحب.همه.
جهان.و.همه.هستي.نیز.همان.خداوند.یگانه.قّهار.و.عزیز.و.غّفار.مي.باشد.

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه350.
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توضیح:
ْر.هستند.و.هم.ُمْنِذْر،. 1..پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.هم.ُمَبِشّ

یعني.هم.بشارت.دهند.هستند.و.هم.انذارکننده.و.بیم.دهنده،.یعني:
مؤمنان.و.شیعیان.را.بشارت.مي.دهد.و.کّفار.و.مشرکین.و.بدکاران.را.انذار.مي.کند.و.
مي.ترسانَد،.و.چون.در.این.آیات.شریفه.روي.سخن.با.کّفار.و.مشرکین.و.غیرمومنین.
مي.باشد.لذا.پیامبر.اکرم.ُمْنِذْر.نامیده.شده.و.به.صفت.انذار.و.بیم.دادن.اشاره.شده.است.

2..در.این.آیات.شریفه.هم.به.َقهاریّت.و.عّزت.خداوند.متعال.اشاره.شده.که.حاکي.

از.قدرت.بي.نهایت.خداوند.است.و.اینكه.خداوند.متعال.همیشه.و.بر.همه.چیز.غالب.
است.و.هیچ.گاه.مغلوب.نمي.شود،.

و.هم.به.غّفاریّت.خداوند.متعال.اشاره.شده.که.حاکي.از.کثرت.آمرزش.گناهان.
مي.باشد.

در.واقع.اشاره.به.قّهاریّت.و.عّزت.خداوند.متعال.بیان.خوف.است.که.مردم.باید.
خائف.و.ترسان.باشند،.

و.اشاره.به.غّفاریّت.خداوند.سبحان.بیان.رجاء.و.امیدواري.به.رحمت.و.آمرزش.
خداوند.متعال.مي.باشد،.و.خالصه.کالم.اینكه:

انسان.ها.باید.هم.حالت.خوف.از.خدا.را.داشته.باشند.و.هم.حالت.رجاءِ.به.رحمت.
حضرت.حق.

خداوند.متعال.پس.از.این.آیات.شریفه.در.آیات.67.و.68.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..
علیه.و.آله.و.سّلم.مي.فرماید:

ُقْل ُهَو نََبٌأ َعظيٌم.=.اي.پیامبر،.به.کّفار.و.مشرکین.و.مفسدین.و.کساني.که.به.تو.ایمان.
نیاورده.اند.بگو.این.یک.خبر.بزرگ.و.عظیم.است.

اینكه.این.نبأ.عظیم.و.این.خبر.بزرگ.و.عظیم.چیست.که.خداوند.متعال.به.آن.اشاره.

فرموده.و.آن.را.عظیم.و.بزرگ.توصیف.نموده.است.اقوال.مختلفي.وجود.دارد.که.ذیاًل.
به.آن.ها.اشاره.مي.شود:.

1..مراد.و.منظور.از.نبأ.عظیم.و.خبر.بزرگ.که.مردم.از.آن.رویگردان.هستند.قرآن.
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کریم.است.
قرآِن.کریم ِتْبيانًا لُِکلِّ َشْيٍء.مي.باشد.و.همه.چیز.در.آن.آمده.و.بیان.شده.است.»آیه.
89.سوره.نحل«.و.مصداق.خبر.عظیم.است.که.در.آن.زمان.کّفار.و.مشرکین.از.آن.
رویگردان.بوده.و.قرآن.کریم.را.سحر.و.جادو.مي.دانستند.و.یا.آن.را.شعر.مي.پنداشتند.

و.کالم.خداوند.متعال.را.مورد.استهزاء.و.تمسخر.قرار.مي.دادند.

2..ممكن.است.مقصود.از.نبأ.عظیم.و.خبر.بزرگ.قیامت.باشد.که.کّفار.و.مشرکین.
آن.را.تكذیب.کرده.و.از.آن.غافل.بودند.

3..نبأ.عظیم.و.خبر.بزرگ.که.در.این.آیه.شریفه.آمده.تأویلي.نیز.دارد.که.مربوط.

به.معني.باطني.این.آیه.شریفه.است.که.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.
خواهد.شد.

اَْنُتْم َعْنُه ُمْعِرضُوَن.=.که.شما.»کّفار،.مشرکین،.کساني.که.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.
و.آله.و.سّلم.ایمان.نیاورده.بودند«.از.آن.رویگردان.هستید.

بنابراین.معني.این.دو.آیه.شریفه.به.اختصار.این.است.که:.
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.فرماید.که.اي.پیامبر:

به.کّفار.و.مشرکین.و.کساني.که.به.تو.ایمان.نیاورده.اند.بگو.که.این.یک.نََبأ.َعظيم.و.
یک.خبر.بزرگ.است.که.شما.از.آن.اعراض.مي.کنید.و.از.آن.رویگردان.هستید.1

حدیث:
1..امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیات.شریفه.»ُقْل ُهَو نََبٌأ َعظيٌم ـ اَْنُتْم َعْنُه َمْعِرضُوَن.

ـ.آیه.67.و.68.سوره.ص«.فرمودند.
به.خدا.قسم.منظور.از.نبأ.عظيم.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

مي.باشد.

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه349تا351.
مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه129.

المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه36.
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این.حدیث.را.ابو.حمزه.ثمالي.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
.آیه.67. منظور.از.نبأ.عظيم.در.این.آیات.شریفه.»ُقْل ُهَو نََبٌأ َعظيٌم ـ اَْنُتْم َعْنُه ُمْعِرضُوَنـ 

و.68.سوره.ص«.امامت.مي.باشد.
این.حدیث.را.سدیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

آن. به. علیه.الّسالم. علي.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. مقّدس. وجود. زیارت. هنگام. ..3
حضرت.عرض.مي.کنیم:

، الُم َعَلْيَک اَ يَُّها الَْوِصيُّ الَْبرُّ الّتِقيُّ اَلسَّ
الُم َعَلْيَک اَ يَُّها النََّبُأ الَْعظيُم، اَلسَّ

شيُد، يُق الرَّ دِّ الُم َعَلْيَک اَ يَُّها الِصّ اَلسَّ
این.زیارت.شریف.و.نوراني.از.ناحیه.امام.صادق.علیه.الّسالم.صادر.شده.و.زیارت.سّوم.
از.زیارات.مطلقه.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد.که.در.مفاتیح.الجنان.

نیز.آمده.است.

4..هنگام.زیارت.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.عید.
سعید.غدیر.به.آن.حضرت.عرض.مي.کنیم:

الُم َعَلْيَک اَ يَُّها النََّبُأ الَْعظيُم، الَّذي ُهْم فيِه ُمْخَتِلفُوَن َو َعْنُه ُيْسَئلُوَن،.یعني: اَلسَّ
نبأ.عظیمي.که.مردم.درباره.آن.اختالف.دارند،. سالم.بر.تو.اي.نبأ.عظیم،.همان.
و.مردم.درباره.آن.نبأ.عظیم.مورد.سؤال.قرار.خواهند.گرفت.»که.آیا.این.نبأ.عظیم.

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه527.
بصائرالّدرجات،جلداّول،جزءدّوم،بابدهم،صفحه306،حدیث3»حدیث321«.

2.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه527.
تفسیرنورالّثلقین،جلدششم،صفحه523،حدیث83»حدیث9634«.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه818،حدیث2.
بصائرالّدرجات،جلداّول،جزءچهارم،بابیازدهم،صفحه740،حدیث1»حدیث773«.
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یعني.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.اّولین.امام.و.به.عنوان.وصّي.

بالفصل.رسول.اهلل..صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.پذیرفتند.و.از.آن.حضرت.اطاعت.نمودند.
یا.نه«.

این.زیارت.شریفه.اینگونه.شروع.مي.شود.
الُم َعلي ُمَحّمٍد رسول اهلل خاَتِم النَّبيّيَن َو َسِيِّد الُْمْرَسليَن َو َصْفَوِة َرِبّ الْعالَميَن. اَلسَّ

علیه.الّسالم.صادر.شده.و.در. امام.هادي. ناحیه. از. نوراني. این.زیارت.شریف.و.
مفاتیح.الجنان.در.بخش.زیارت.آن.حضرت.در.روز.عید.سعید.غدیر.آمده.است.

توضیح:
ذیل.آیات.اّول.تا.پنجم.سوره.نبأ.»َعمَّ َيَتسائَلُوَن«.روایاتي.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
نقل.شده.که.مقصود.از.نبأ.عظيم وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

و.والیت.و.امامت.آن.بزرگوار.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مي.باشد.





» سوره زمر «

آیه 9 سوره زمر:
ُر اُولُوا ااْلَلْباِب«. »ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّذيَن َيْعَلُموَن و الَّذيَن ال َيْعَلُموَن، اِنَّما َيَتَذكَّ

ترجمه: 
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.فرماید:

اي.پیامبر.به.مردم.بگو:.
آیا.کساني.که.مي.دانند.با.کساني.که.نمي.دانند.یكسان.و.مساوي.هستند،.نه.به.هیچ.وجه.

یكسان.نیستند.اّما.تنها.عقال.»صاحبان.خرد.و.اندیشه«.متذّکر.مي.شوند.و.مي.فهمند.1

شرح لغات و توضیحات:
این.آیه.شریفه.یكسان.و.هم.ارزش.نبودن.عالمان.و.جاهالن.را.بیان.مي.فرماید.و.
مي.خواهد.بفرماید.که.عالمان.و.جاهالن.هرگز.با.یكدیگر.مساوي.و.یكسان.نیستند..
خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.را.مخاَطب.

قرار.داده.و.مي.فرماید:
اي.پیامبر:

ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّذيَن َيْعَلُموَن و الَّذيَن ال َيْعَلُموَن =.اي.پیامبر.به.مردم.بگو:.

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه414.
مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه153.
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آیا.کساني.که.مي.دانند.با.کساني.که.نمي.دانند.یكسان.و.مساوي.هستند.
این.آیه.شریفه.استفهام.انكاري.مي.باشد.و.معني.آیه.شریفه.این.است.که:.

خیر،.هرگز.این.دو.گروه.با.یكدیگر.یكسان.و.مساوي.و.هم.ارزش.نیستند،.
بلكه.ارزش.و.اعتبار.تماماً.متعّلق.به.کساني.است.که.مي.دانند،.و.کساني.که.نمي.دانند.

ارزش.و.اعتباري.ندارند.
این.مقایسه.مقایسه.اي.است.آشكار.و.روشن.میان.عالمان.و.جاهالن.و.آگاهان.و.
.گروه.جاهل«.هرگز.با.یكدیگر. ناآگاهان.و.بیان.این.مطلب.که.این.دو.گروه.»گروه.عالمـ.

مساوي.و.یكسان.نیستند..
از.آن.جا.که.این.نابرابري.به.صورت.مطلق.ذکر.شده.معلوم.مي.شود.که.عالمان.و.
.آن.ها.که.نمي.دانند«.نه.در.پیشگاه.خداوند.متعال.یكسان.و. جاهالن.»آن.ها.که.مي.دانندـ.

برابر.هستند.و.نه.در.نظر.َخلق،.نه.در.دنیا.در.یک.صف.قرار.دارند.و.نه.در.آخرت.
ُر اُولُوا ااْلَلْباِب=.فقط.صاحبان.عقل.و.خرد.»عقال«.متذّکر.مي.شوند،. اِنَّما َيَتَذكَّ

یعني.فقط.صاحبان.عقل.و.خرد.متذّکر.مي.شوند.و.مي.فهمند.و.پند.مي.گیرند.»فقط.
عاقالن.تفاوت.این.دو.جریان.را.مي.فهمند«.

منظور از علم داشتن »دانستن« در این آیه شریفه چیست.
علم.در.این.آیه.شریفه.و.سایر.آیات.شریفه.قرآن.کریم.به.معني.دانستن.یک.مشت.
اصطالحات.و.یا.پي.بردن.و.آگاهي.یافتن.از.روابط.ماّدي.بین.اشیاء.و.به.اصطالح.علوم.

رسمي.و.متداول.نمي.باشد،.
بلكه.منظور.از.علم.در.این.آیه.شریفه.و.سایر.آیات.شریفه.قرآن.کریم.علم.به.خداوند.
متعال.مي.باشد.که.انسان.را.به.کمال.مي.رسانَد.و.نافع.به.حال.انسان.است.و.نداشتن.آن.

به.انسان.ضرر.مي.رساند،.
اّما.علوم.دیگر.مانند.مال.و.ثروت.هستند.که.تنها.در.دنیا.به.درد.انسان.مي.خورند.و.

با.فاني.شدن.دنیا.آن.ها.نیز.فاني.مي.شوند..
به.عبارت.دیگر:

آن.ِعلمي.که.در.قرآن.کریم.معیار.برتري.انسان.ها.به.انسان.هاي.دیگر.شناخته.شده.
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و.خداوند.متعال.به.صاحب.و.دارنده.آن.علم.ارزش.و.اعتبار.قائل.شده.علمي.است.

مربوط.به.خداوند.متعال.یعني.علم.دین،.که.به.دنبال.آن.اطاعت.از.پروردگار.و.اجتناب.
از.محّرمات.حاصل.مي.شود.و.نتیجه.این.ها.رسیدن.به.کمال.انسان.است..

بنابراین:.
مقصود.از.علم.در.این.آیه.شریفه.و.دیگر.آیات.شریفه.قرآن.کریم.که.براي.صاحب.
و.دارنده.آن.ارزش.و.اعتبار.و.مقام.مي.آَوَرد.علم.و.معرفت.نسبت.به.خداوند.متعال.و.به.
تبع.آن.علم.و.معرفت.نسبت.به.احكام.دین.مي.باشد.که.باعث.اطاعت.انسان.از.خداوند.
.ترک.محّرمات«.و.موجب.ُقرب.به.درگاه.الهي.مي.شود.و. متعال.شده.»انجام.واجباتـ.

انسان.را.به.کمال.مي.رساند.
سایر.علوم.چنانچه.در.خدمت.علم.و.معرفت.دین.باشند.»علم.و.معرفتي.که.در.

سطور.فوق.به.آن.ها.اشاره.شد«.علم.تلّقي.خواهند.شد،.
لیكن.چنانچه.این.علوم.متداول.و.رسمي.در.خدمت.علم.و.معرفت.دیني.نباشند.و.
باعث.غرور.و.غفلت.انسان.ها.شوند.و.ظلم.و.فساد.را.گسترش.دهند.ِعلم.حقیقي.نبوده.
و.قیل.و.قالي.بیش.نیستند.و.براي.صاحبان.خویش.ارزش.و.اعتباري.نزد.خداوند.متعال.

کسب.نخواهند.کرد.
در.پایان.این.آیه.شریفه.آمده.که.این.مطلب.را.فقط.اولواااللباب.مي.فهمند،.یعني.
فقط.صاحبان.عقل.فرق.بین.علم.حقیقي.و.جهل.را.تشخیص.مي.دهند.زیرا.غیر.طایفه.

اولواااللباب.ارزش.علم.را.هم.نمي.دانند.
بنابراین.معني.آیه.شریفه.این.مي.شود.که:

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.فرماید:
اي.پیامبر.به.مردم.بگو:.

آیا.آن.هایي.که.علم.دارند.و.مي.دانند.»علوم.مربوط.به.دین.که.باعث.تقّرب.انسان.به.
درگاه.الهي.شده.و.انسان.را.به.کمال.مي.رسانَد«،.

با.آن.هایي.که.علم.ندارند.و.نمي.دانند.»جاهل.به.علوم.دین.هستند.که.نتیجه.آن.دور.
شدن.انسان.از.خداوند.متعال.مي.شود«.یكسان.و.مساوي.هستند،.

خیر.هرگز.عالمان.»عالمان.دین«.با.جاهالن.یكسان.و.مساوي.نیستند..
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تفاوت.بین.این.دو.جریان.را.اولواااللباب.»صاحبان.عقل.و.اندیشه«.مي.فهمند.1

حدیث:
1 ..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن 

ُر ُأولُوا اْلَلَْباِب ـ.آیه.9.سوره.زمر«.فرمودند: َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذكَّ
نا، َو شيَعُتنا اُولُواااْلَلْباِب، یعني:  نَْحُن الَّذيَن َيْعَلُموَن، َو الَّذيَن ال َيْعَلُموَن َعُدوُّ

ما.هستیم.که.عالمیم.و.مي.دانیم،.
آن.ها.که.جاهلند.و.نمي.دانند.دشمنان.ما.مي.باشند،.و.صاحبان.عقل.شیعیان.ما.هستند.

این.حدیث.را.جابر.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

2..وجود.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.و.شیعیان.ما.و.دشمنان.ما.را.در.یک.آیه.جمع.

نموده.و.فرموده:
.آیه.9.سوره.زمر«. ُر أُولُوااْلَلَْباِبـ. »َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإنَّما َيَتَذكَّ

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.پس.از.تالوت.این.آیه.شریفه.فرمودند:
نا الَّذيَن ال َيْعَلُموَن، َو شيَعُتنا اُولُواااْلَلْباب، یعني:. نَْحُن الَّذيَن َيْعَلمُوَن، َوَعُدوُّ

آن.هایي.که.عالمند.و.مي.دانند.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.هستیم،

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه538.

المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه68.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه414ـ416.
مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه153.

2.اصولکافي،جلداّول،صفحه308،307،حدیث1»حدیث547«.
اصولکافي،جلداّول،صفحه308،حدیث2»حدیث548«.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه538.

المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه70.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه841ـ842،حدیث3و4.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه843و844،حدیث14،8و15.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه545ـ546،حدیث20و21،»9675و9676«.
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آن.هایي.که.جاهلند.و.هیچ.نمي.دانند.دشمنان.ما.هستند،
و.آن.هایي.که.عقل.و.خرد.دارند.و.عاقل.هستند.شیعیان.ما.مي.باشند.

این.حدیث.را.ابو.بصیر.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..یكي.از.اصحاب.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.نام.ابن.خالد.نقل.مي.کند.که.من.به.

همراه.ُمعّلي.بن.ُخنَیْس.خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.شرفیاب.شدیم،.هنگامي.که.
چشمان.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.ما.افتاد.فرمود:
اَْنُتْم اُولُواااْلَلْباِب في ِكتاِب اهلل، قاَل اهللُ َتباَرَك َو َتعالي:

ُر ُأْولُوااْلَلَْباِب ـآیه9سورهزمر«،یعنی: »اِنََّما َيَتَذكَّ
شما.شیعیان.صاحبان.عقل.هستید.»شما.شیعیان.عاقل.هستید.و.عقل.دارید«،.چنانكه.

خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.مي.فرماید:
به.درستي.که.فقط.صاحبان.عقل.مي.فهمند.و.پند.مي.گیرند.»یعني.فقط.شیعیان.عقل.
دارند.و.مي.فهمند.و.درک.مي.کنند،.و.دلیل.این.امر.نیز.پیروي.و.تبعیّت.آن.ها.از.وجود.

مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.مي.باشد«.2

4..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن 
ُر ُأْولُوااْلَلَْباِب ـ.آیه.9.سوره.زمر«.فرمودند: َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذكَّ

نَْحُن الَّذيَن نَْعَلُم،
نَا الَّذيَن ال َيْعَلمُوَن، َو َعُدوُّ

ُر اُولُواااْلّلْباِب شيَعُتنا، یعني: اِنَّما َيَتَذكَّ
ما.همان.کساني.هستیم.که.علم.داریم.و.همه.چیز.را.مي.دانیم،

دشمنان.ما.کساني.هستند.که.هیچ.نمي.دانند.و.غرق.در.جهالت.می.باشد،

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه842،حدیث5.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه545،حدیث17»حدیث9672«.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه538.
2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه844،حدیث13.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه549،حدیث24»حدیث9679«.
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فقط.شیعیان.ما.هستند.که.صاحب.عقل.و.اندیشه.هستند.
این.حدیث.را.ابو.بصیر.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

5 ..محّمد.بن.مروان.مي.گوید.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َهْل 
.آیه.9.سوره.زمر«.سؤال. ُر ُأْولُوااْلَلَْباِبـ  َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذكَّ

کردم.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

نَْحُن الَّذيَن نَْعَلُم،
نَا الَّذيَن ال َيْعَلمُوَن، َو َعُدوُّ

َو شيعُتنا اُولُواااْلَلْباِب، یعني:
مائیم.عالمان.»آنان.که.عالمند.و.همه.چیز.را.مي.دانند.ما.هستیم«،

دشمنان.ما.جاهالنند.»آنان.که.جاهلند.و.هیچ.نمي.دانند.دشمنان.ما.هستند«،
و.شیعیان.ما.اولواااللباب.هستند.»شیعیان.ما.صاحب.عقل.و.خرد.هستند«.2

6 ..ابن.علي.حّسان.عجلي.نقل.مي.کند.که.در.محضر.امام.صادق.علیه.الّسالم.بودم.که.
فردي.از.آن.حضرت.درباره.این.آیه.شریفه.»َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن 

ُر ُأولُوااْلَلَْباِب ـ.آیه.9.سوره.زمر«.سؤال.نمود. ِإنََّما َيَتَذكَّ
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.او.فرمود:

نَْحُن الَّذيَن َيْعَلُموَن،
نَا الَّذيَن ال َيْعَلُموَن، َو َعُدوُّ

َو شيعُتنا اُولُواااْلَلْباِب، یعني:

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه843،حدیث9.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه549،حدیث25»حدیث9680«.

2.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه153.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه843،حدیث10.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه549،حدیث26»حدیث9681«.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه417.
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آن.هایي.که.عالمند.و.همه.چیز.را.مي.دانند.ما.هستیم،
آن.هایي.که.جاهلند.و.هیچ.نمي.دانند.دشمنان.ما.هستند،

و.آن.هایي.که.صاحب.عقل.و.اندیشه.هستند.شیعیان.ما.مي.باشند.1

7..هنگام.زیارت.مولي.الموّحدین.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.
عید.سعید.غدیر.به.محضر.آن.بزرگوار.عرض.مي.کنیم.
لََعَن اهللُ َمْن ساوا َك بَِمْن ناوا َك، َواهللُ َجلَّ اْسُمُه َيقُوُل:

»َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ـآیه9سورهزمر«،یعني:
به.محضر.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.عرض.مي.کنیم:

خدا.لعنت.کند.کسي.را.که.»کساني.را.که«.تو.را.با.دشمنانت.برابر.و.مساوي.کرد.
درحالي.که.خداوند.متعال.در.آیه.9.سوره.زمر.مي.فرماید:

آیا.کساني.که.مي.دانند.با.کساني.که.نمي.دانند.یكسان.و.مساوي.هستند.»آیا.عالمنان.
با.جاهالن.یكسان.و.برابر.و.مساوي.هستند«.

این.زیارت.شریف.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.هادي.علیه.الّسالم.صادر.شده.و.در.
مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.است.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه844،حدیث13.
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آیه 17 سوره زمر:
»َو الَِّذيَن اْجَتَنُبوا الّطاُغوَت اَْن َيْعُبُدوها َواَنَابُوا اِلَى اهلِل لَُهُم الُْبْشَری...«.

ترجمه: 
کساني.که.از.عبادت.طاغوت.پرهیز.کردند.و.به.سوي.خداوند.متعال.بازگشتند.

بشارت.از.آِن.آن.ها.است.1

شرح لغات و توضیحات:
اجتناب.کردن.=.پرهیز.کردن،.امتناع.کردن؛

طاغوت.=.از.ماده.طغیان.مي.آید.و.به.معني.تجاوز.و.تعّدي.از.حّد.و.مرز.مي.باشد،
بنابراین.طاغوت.به.هر.متجاوز.و.هر.معبودي.جز.خداوند.متعال.اطالق.مي.شود،.
و.اگر.به.شیطان،.بُت.ها،.و.حاکمان.جبّار.و.ظالم.و.هر.فردي.که.به.عبادت.غیرخدا.

دعوت.مي.کند.طاغوت.گفته.مي.شود.به.همین.جهت.مي.باشد.2
در.آیات.15.و.16.این.سوره.مبارکه.راجع.به.مشرکین.مطالبي.عنوان.شده.و.بیان.شده.
که.سرنوشت.مشرکین.عذاب.جهنّم.مي.باشد.و.این.مشرکین.داخل.آتش.جهنّم.هستند.

و.آتش.آن.ها.را.از.هر.طرف.احاطه.نموده.است.
خداوند.متعال.پس.از.بیان.سرنوشت.مشرکین.سخن.از.بندگان.خاص.و.خالص.و.

حقیقت.جوي.خویش.به.میان.آورده.و.مي.فرماید:
الُْبْشري=.بشارت.باد.بر. لَُهُم  اِلَي اهلِل  اَنابُوا  َيْعُبدُوها َو  اَْن  اْجَتَنبُوا الّطاُغوَت  الَّذيَن  َو 
کساني.که.از.عبادت.طاغوت.اجتناب.کردند.و.به.سوي.خداوند.متعال.بازگشت.

نمودند.

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه430.
2.المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه77.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه431.

مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه159.
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توضیح:
1..عبادت.طاغوت.»شیطان،.بُت،.حاکمان.جبّار.و.ظالم،.هر.کسي.که.انسان.را.به.
پرستش.غیرخدا.دعوت.کند«.تنها.به.معني.رکوع.و.سجود.نیست.بلكه.هر.گونه.اطاعتي.

را.شامل.مي.شود.
در.حدیثي.که.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.شده.آمده.که:

َمْن اَطاَع َجّباراً َفَقْد َعَبَدُه،.یعني:
هر.کس.حاکم.و.زمامدار.جبّار.و.ستمگري.را.اطاعت.و.پیروي.نماید.او.را.عبادت.

و.پرستش.کرده.است،.یعني:
او.را. نماید. پیروي. هر.کس.حاکم.و.زمامدار.جبّار.و.ستمگري.را.اطاعت.و.
عبادت.و.پرستش.کرده.و.در.واقع.به.خداوند.متعال.شرک.ورزیده.و.ُمشرک.شده.

است.

2..در.این.آیه.شریفه.فقط.به.اجتناب.و.پرهیز.کردن.از.عبادت.طاغوت.اکتفا.

نشده.بلكه اَنابُوا اِلَي اهلِل.نیز.به.آن.اضافه.شده.است،.و.این.مسئله.حكایت.از.آن.

دارد.که.فقط.اجتناب.از.عبادت.طاغوت.نمي.تواند.باعث.نجات.و.رستگاري.انسان.
بشود،

بلكه.باید.پس.از.نفي.طاغوت.به.طرف.خداوند.متعال.بازگشت.نماید،.
یعني.فقط.خداوند.متعال.را.پرستش.کند.و.اوامر.و.نواهي.خداوند.متعال.را.اجرا.

نماید.

3..بشارت.»بُْشري«.شامل.حال.اینگونه.افراد.خواهد.بود.»اجتناب.کنندگان.از.طاغوت.

و.بازگشت.کنندگان.به.سوي.خدا«،.ضمن.اینكه.مژده.و.بشارت.خداوند.متعال.مطلق.
مي.باشد.و.شامل.همه.گونه.نعمات.ماّدي.و.معنوي.مي.شود.

لذا.معني.آیه.شریفه.این.مي.شود.که:
بشارت.باد.بر.کساني.که.از.عبادت.طاغوت.»تبعیّت.و.اطاعت.از.شیطان،.بُت،.
حاکمان.جبّار.و.ظالم.و.کساني.که.دعوت.به.غیر.از.خدا.مي.کنند«.اجتناب.کرده.و.به.

سوي.خدا.بازگشتند،.
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یعني.فقط.خدا.را.پرستش.و.عبادت.کرده.و.اوامر.و.نواهي.خداوند.متعال.را.اجرا.
نمودند.1

بنابراین:
بشارت.و.مژده.خداوند.متعال.به.انواع.نعمت.ها.مخصوصاً.به.نعمت.هاي.جاویدان.و.

همیشگي.بهشتي.شامل.حال.کساني.است.که:
1..از.عبادت.طاغوت.اجتناب.کنند،.یعني:.

از.اطاعت.شیطان.و.بت.و.حاکمان.جبّار.و.ظالم،.مخصوصاً.ائّمه.ضاللت.و.گمراهي.
یعني.خلفاي.غاصب.اجتناب.نمایند.

2..به.سوي.خداوند.متعال.بازگردند،.یعني:
فقط.خدا.را.پرستش.کنند.و.اوامر.و.نواهي.خداوند.متعال.را.دقیقاً.اجرا.نمایند.

بنابراین.کساني.که.والیت.و.امامت.حجج.خداوند.متعال.یعني.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.و.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.را.نپذیرفته.و.از.

اطاعت.این.ذوات.مقّدسه.سرپیچي.کرده.و.به.جاي.این.بزرگواران.از.ائّمه.ضاللت.

و.گمراهي.یعني.از.غاصبین.خالفت.تبعیّت.و.پیروي.نموده.و.مي.نمایند.مصداق.

بارز.کساني.هستند.که.طاغوت.را.پرستش.نموده.و.در.زمره.مشرکین.قرار.مي.گیرند،.
لذا:

بشارت.خداوند.متعال.شامل.حال.کساني.است.که.والیت.چهارده.وجود.مقّدس.

و.معصوم.علیهم.الّسالم.را.پذیرفته.و.از.آن.ذوات.مقّدسه.که.حجج.خداوند.متعال.
مي.باشند.اطاعت.و.پیروي.و.تبعیّت.مي.نمایند.

در.بخش.حدیث.انشاءاهلل.تعالي.به.این.موضوع.اشاره.خواهد.شد.

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه432،431.
المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه77.

مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه159.
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حدیث:
وجود.مقدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.رابطه.با.این.آیه.شریفه.»َو الَِّذيَن اْجَتَنُبوا 
.آیه.17.سوره.زمر«.به.ابو.بصیر.فرمودند:. الّطاُغوَت أَن َيْعُبُدوَها َوأَنَابُوا ِإلَى اهللِ لَُهُم الُْبْشَریـ 
شما.شیعیان.و.پیروان.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه..و.آله.و.سّلم.بشارت.

داده.شدگان.در.این.آیه.شریفه.هستید،.
چرا.که.هر.کس.ظالم.و.جبّاري.را.اطاعت.کند.او.را.عبادت.و.پرستش.نموده.است.

»یعني.خداوند.متعال.به.شما.شیعیان.مژده.و.بشارت.بهشت.و.نعمات.بهشتي.را.داده.

است.زیرا.از.اطاعت.طاغوت.یعني.از.اطاعت.ائّمه.ضاللت.و.گمراهي.اجتناب.کرده.و.
از.ما.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.حّجت.خداوند.متعال.هستیم.اطاعت.نمودید«.1

توضیح:
طبق.این.حدیث.شریف.و.نوراني.شیعیان.اثني.عشري.»دوازده.امامي«.مشمول.
بشارت.و.مژده.خداوند.تبارک.و.تعالي.هستند.و.انشاءاهلل.تعالي.از.انواع.نعمات.بهشتي.
بهره.مند.خواهند.شد.زیرا.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.اطاعت.و.پیروي.نموده.اند.که.
آن.بزرگواران.حجج.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.هستند.و.اطاعت.از.آن.ذوات.مقّدسه.

را.خداوند.متعال.به.همه.مخلوقات.واجب.کرده.است.
در.زیارت.جامعه.کبیره.مي.خوانیم.

َمْن اَطاَعُکْم َفَقْد اَطاَع اهللَ، َو َمْن َعصاُكْم َفَقْد َعَصي اهللَ، یعني:
هر.کس.شما.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.را.اطاعت.کند.خداوند.متعال.را.اطاعت.
نموده.و.هر.کس.از.دستورات.شما.سرپیچي.کند.و.از.شما.نافرماني.نماید.از.دستورات.

خداوند.متعال.سرپیچي.کرده.و.خدا.را.نافرماني.نموده.است.
اّما.غیرشیعه.از.حاکمان.جبّار.و.ظالم.و.ستمگر.یعني.از.خلفاي.غاصب.اطاعت.و.

1.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه160،159.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه849،حدیث1.

المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه81.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه551،حدیث31»حدیث9686«.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه542.
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پیروي.مي.نمایند،.و.طبق.فرمایش.امام.صادق.علیه.الّسالم.هر.کس.از.حاکم.جبّار.و.

ستمگر.و.از.خلیفه.غاصب.اطاعت.و.پیروي.کند.مثل.این.است.که.او.را.عبادت.و.
پرستش.نموده.است،.لذا:

غیرشیعیان.به.جهت.اطاعت.از.خلفاي.غاصب.که.به.منزله.عبادت.آن.ها.مي.باشد.در.
زمره.مشرکین.هستند.و.بدترین.جایگاه.جهنّم.در.انتظار.آن.ها.مي.باشد.

طبق.فرمایش.صریح.امام.هادي.علیه.الّسالم.در.زیارت.جامعه.کبیره،.هر.کس.با.

چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.بجنگد.یا.مخالفت.کند.یا.آن.ذوات.مقّدسه.را.رد.کرده.

و.انكار.نماید،.هم.کافر.است.و.هم.ُمشرک،.و.منزلگاه.کافر.و.ُمشرک.نیز.پست.ترین.و.
بدترین.جاي.جهنّم.مي.باشند

در.زیارت.جامعه.کبیره.که.از.ناحیه.مقّدسه.امام.هادي.علیه.الّسالم.صادر.شده.هنگام.
زیارت.هر.کدام.از.این.ذوات.مقّدسه.علیهم.الّسالم.به.آن.بزرگواران.عرض.مي.کنیم:

َمْن خالََفُکْم َفالّناُر َمْثواُه،
َمْن َحَجَدُكْم كاِفٌر،

َمْن حاَربَُکْم ُمْشِرٌك،
َو َمْن َردَّ َعَلْيُکْم في اَْسَفِل َدَرٍك ِمَن الَْجحيِم، یعني:

هر.کس.با.شما.مخالفت.کند.جایگاهش.آتش.است،
هر.کس.شما.را.انكار.کند.کافر.است،
هر.کس.با.شما.بجنگد.ُمشرِک.است،

و.هر.کس.شما.را.رد.کند.و.والیت.شما.را.نپذیرد.منزلگاه.او.پست.ترین.و.بدترین.
جاي.جهنّم.است.
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آیه 29 سوره زمر:
ُجاًل ِفيِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن َو َرُجاًل َسَلمًا لَِّرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن...«. »َضَرَب اهللُ َمَثاًل رَّ

ترجمه: 
خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.براي.فرد.مشرک.و.موّحد.»خداشناس.و.یكتاپرست«.

مثالي.زده.است.
خداوند.متعال.مردي.را.مثال.زده.که.مملوک.و.برده.چند.نفر.است.و.این.چند.مالک.

درباره.مملوک.و.برده.خویش.پیوسته.مشاجره.و.نزاع.دارند،.
و.در.طرف.مقابل.مردي.است.که.مملوک.و.برده.یک.نفر.مي.باشد.»مردي.که.فقط.

تسلیم.یک.نفر.مي.باشد«،.آیا.این.دو.نفر.و.این.دو.مرد.یكسان.هستند.1

شرح لغات و توضیحات:
َتشاُكْس.=.تنازع،.اختالف؛

ُمَتشاِكس.=.به.کساني.گفته.مي.شود.که.با.عصبانیّت.و.بدخلقي.به.جر.و.بحث.و.نزاع.
مشغول.هستند؛

ُشَركاُء ُمَتشاِكسُوَن.=.شرکایي.که.همیشه.با.هم.مشاجره.و.نزاع.داشته.باشند؛
َرُجاًل فيِه ُشَركاُء ُمَتشاِكسُوَن.=.مردي.که.مملوک.چند.نفر.مي.باشد،.یعني.مردي.که.

برده.چند.نفر.مي.باشد.و.چند.نفر.مالک.او.هستند؛
به.عبارت.دیگر.مردي.که.چندین.مالک.و.صاحب.دارد.و.این.مالكین.همواره.درباره.

مملوک.و.برده.خویش.نزاع.و.مشاجره.دارند.
َسَلم =.1ـ.چیزي.که.فقط.متعّلق.به.یک.نفر.باشد.و.فقط.یک.نفر.صاحب.آن.باشد.

نه.اینكه.عّده.اي.صاحب.و.مالک.او.باشند؛.2ـ.تسلیم.بودن..2

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه461.
2.المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه91.

مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه172.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه464.



آل اهلل در کتاب اهلل 398

خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.با.ذکر.مثالي.به.وضعیّت.و.سرنوشت.فرد.موّحد.

»یكتاپرست«.و.ُمشرک.»کسي.که.معبودهاي.متعّددي.دارد«.اشاره.نموده.تا.با.این.مثال.

روشن.و.واضح.مردم.به.حقیقت.موضوع.پي.ببرند،.لیكن.در.آخر.همین.آیه.شریفه.

آمده.که.علي.رغم.این.دالئل.روشن.و.واضح.اکثر.مردم.»به.عّلت.هاي.مختلف.از.قبیل.
حّب.دنیا،.پیروي.هواي.نفس.و....«.به.این.حقیقت.پي.نمي.برند.

َضَرَب اهللُ َمَثاًل َرُجاًل فيِه ُشَركاُء ُمَتشاِكسُوَن.=.خداوند.متعال.مردي.را.مثال.زده.که.

مملوک.شرکایي.است.که.پیوسته.درباره.او.مشاجره.و.نزاع.دارند.و.این.چند.شریک.
ناسازگار.بر.َسر.او.نزاع.مي.کنند.

خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.مثلي.زده.که.بیان.حال.ُمشرک.و.موّحد.مي.باشد.
خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.مردي.را.مثال.مي.زند.که.مملوک.و.برده.چند.نفر.

مي.باشد.و.این.برده.چند.ارباب.و.مالک.دارد.
این.مالكین.و.این.ارباب.ها.به.این.برده.هر.لحظه.دستورات.مختلفي.مي.دهند،.

یک.ارباب.به.او.مي.گوید.این.کار.را.انجام.بده.ارباب.دیگر.مي.گوید.انجام.نده،.
یک.ارباب.او.را.به.دنبال.کاري.مي.فرستد.اّما.در.همان.لحظه.ارباب.دیگر.او.را.از.
انجام.آن.کار.نهي.کرده.و.او.را.سراغ.کار.دیگري.مي.فرستد،.و.این.برده.بیچاره.متحیّر.

و.سرگردان.است.که.امر.کدام.یک.از.اربابان.خویش.را.اطاعت.کند.
چون.این.برده.نمي.تواند.دستور.همه.اربابان.خویش.را.اجرا.کند.لذا.اربابان.او.نیز.
حوائج.و.نیازمندي.هاي.این.برده.را.برآورده.نمي.کنند،.ضمن.اینكه.خود.اربابان.نیز.با.

یكدیگر.پیوسته.مشاجره.دارند.
بنابراین،.این.برده.بیچاره.مرّدد.و.سرگردان.است.و.نیازهاي.او.نیز.هیچ.گاه.برآورده.

نمي.شود،.یعني.این.برده.فردي.است.کاماًل.مستأصل.و.درمانده.و.بدبخت.
َمثَلي.که.براي.این.مرد.زده.شد.بیان.حال.ُمشرکین.است.که.بین.خدایان.و.معبودهاي.

متعّدد.گرفتار.شده.اند.و.در.میان.انواع.تضادها.و.تناقض.ها.غوطه.ور.مي.باشند.
ُمشرکین.چون.خدایان.و.معبودهاي.فراوان.دارند.»از.قبیل.مال.دنیا،.ثروت،.مقام،.
شهوات.نفساني.و...«.لذا.هر.روز.به.معبودي.دل.مي.بندند.و.هر.روز.به.اربابي.روي.
مي.آورند.و.به.همین.جهت.همواره.متحیّر.و.سرگردان.هستند.و.هیچ.گاه.به.آرامش.و.
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اطمینان.نمي.رسند.
در.ادامه.آیه.شریفه.خداوند.متعال.براي.بیان.وضع.و.حال.موّحدین.و.یكتاپرستان.

مثال.مردي.را.زده.که:
َو َرُجاًل َسَلمًا لَِرُجٍل =.مردي.که.فقط.مملوک.یک.نفر.مي.باشد.و.تنها.تسلیم.یک.

نفر.است..
چون.این.مرد.برده.و.مملوک.یک.نفر.مي.باشد.و.فقط.یک.ارباب.دارد.لذا.نه.
گرفتار.تردید.است.و.نه.سرگرداني،.نه.گرفتار.تضاد.است.و.نه.تناقض،.و.چون.

این.مشكالت.را.ندارد.با.آرامش.کامل.و.با.اطمینان.خاطر.به.پیش.مي.رود..
َمثَل.این.مرد.َمثَل.فرد.موّحد.و.یكتاپرستي.است.که.دل.در.گرو.عشق.خداوند.یگانه.
و.بي.همتا.دارد.و.طبق.دستور.خداي.اََحد.و.واحد.انجام.وظیفه.مي.کند.و.به.همین.خاطر.

در.دنیا.و.آخرت.رستگار.و.کامیاب.است.
بنابراین،.فرد.مشرک.َمثَل.فردي.است.که.اربابان.و.خدایان.و.معبودهاي.فراوان.دارد.

و.به.همین.دلیل.همیشه.از.نظر.ماّدي.و.روحي.در.نهایت.بدبختي.است،.
اّما.فرد.موّحد.برخالف.ُمشرک.فقط.یک.خداي.قادر.بي.نیاز.را.اطاعت.مي.کند.و.به.

همین.جهت.همواره.خوشبخت.و.رستگار.مي.باشد.
در.ادامه.آیه.شریفه.عنوان.مي.شود.که:

َهْل َيْستِويان.=.آیا.این.دو.یكسان.و.مساوي.هستند،.یعني:.
آیا.مردي.که.چند.صاحب.و.ارباب.دارد.»کنایه.از.مشرکین«.با.مردي.که.فقط.یک.
صاحب.و.یک.ارباب.دارد.»کنایه.از.موّحدین.و.خداپرستان«.یكسان.و.مساوي.است.

معني.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.مي.شود.که:
هرگز.فرد.موّحد.و.خداپرست.با.فرد.ُمشرکي.که.خدایان.متعّددي.را.مي.پرستد.
یكسان.و.برابر.نمي.باشد،.چرا.که.فرد.موّحد.خداوند.یگانه.قادري.را.مي.پرستد.که.
در.دنیا.و.آخرت.حامي.و.پشتیبان.او.است.و.سعادت.او.را.تضمین.نموده.است،.
لیكن.فرد.ُمشرک.خدایان.متعّددي.از.قبیل.بُت،.مال.و.ثروت،.جاه.و.مقام،.حّكام.
جبّار.و.ستمگر،.شهوات.نفساني.و....را.اطاعت.مي.کند.و.مي.پرستد.که.نه.در.دنیا.
لذا.کامیابي.و.رستگاري.و. نه.در.آخرت،. تأمین.کنند.و. او.را. مي.توانند.سعادت.
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نجات.فقط.مربوط.به.موّحدین.مي.باشد.1

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.
لَِرُجٍل.ـ.آیه.29.سوره.زمر«. َسَلًما  َوَرُجاًل  ُمَتشاِكُسوَن  ُشَرَكاء  ِفيِه  ّرُجاًل  َمَثاًل  »َضَرَب اهللُ 

فرمودند:
َلُم لَِرسُوِل اهلِل صّلي  اهلل  عليه و آله و سّلم،یعني: ُجُل السَّ اَنَا ذا َك الرَّ

من.هستم.آن.مردي.که.همواره.تسلیم.رسول.خدا.بود.
این.حدیث.را.مجمع.البیان.از.حاکم.حسكاني.»از.علماي.اهل.تسنّن«.نقل.نموده.

است.2

2..امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َضَرَب اهللُ َمَثاًل... ـ آیه.29.سوره.زمر«.
فرمودند:

ُجِل َحقًَّا َعِليٌّ َو شيَعُتُه،یعني: َلُم لِلرَّ ُجُل السَّ اَلرَّ
مردي.که.حقیقتاً.تسلیم.بود.»تسلیم.محض.خدا.و.رسول«.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.و.شیعیان.او.بودند.3

1.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه173ـ174.
المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه91ـ92.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه463ـ464.
2.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه174.

المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه98.

تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه548.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه861،حدیث8.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه،561،حدیث45»حدیث9700«.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه465.

3.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه861،حدیث5.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه561،حدیث46»حدیث9701«.

مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه174.
المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه98.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه548.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه465.
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ُجاًل ِفيِه  3..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َضَرَب اهللُ َمَثاًل رَّ
.آیه.29.سوره.زمر«.فرمودند: ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجاًل َسَلمًا لَرُجٍلـ.

آن.مردي.که.شرکاء.متعّدد.در.مورد.او.با.یكدیگر.نزاع.و.اختالف.داشتند.فالنی.است.

که.افراد.منحرف.و.افكار.باطله.بر.خالفت.او.اجتماع.کردند،.درحالي.که.همین.افراد.در.
این.زمینه.و.در.این.کار.یكدیگر.را.لعنت.مي.کردند.و.از.هم.بیزاري.مي.جستند،.

امیرالمؤمنین. خدا«. رسول. و. خدا. »تسلیم. بود. تسلیم. خالصانه. که. مردي. اّما.
علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.شیعیان.آن.حضرت.بودند.

این.حدیث.را.ابو.خالد.کابلي.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح: 
افراد.منحرف.و.فاسدي.که.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.
در.سقیفه.بني.ساعده.اجتماع.کرده.و.برخالف.دستور.خدا.و.رسول.خدا.فرد.دیگري.
غیر.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.خلیفه.مسلمین.انتخاب.کردند.در.حقیقت.
مالک.و.ارباب.او.بودند.و.خودشان.نیز.قلباً.و.باطناً.خودشان.را.قبول.نداشتند.و.فقط.
براي.رسیدن.به.حكومت.و.به.خاطر.منافع.ماّدي.خودشان.دور.یكدیگر.جمع.شده.

بودند،.لذا:
این.افراد.منحرف.و.بي.دین.نه.تسلیم.و.مطیع.خدا.و.رسول.خدا.بودند.و.نه.یكدیگر.
را.قبول.داشتند.»البته.ظاهراً.با.هم.خوب.بودند.اّما.در.باطن.هر.کس.به.فكر.منافع.ماّدي.

خویش.بود.و.با.دیگران.تضاد.داشت«.
اّما.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تسلیم.و.مطیع.محض.خدا.و.رسول.
خدا.بود.و.شیعیان.واقعي.آن.حضرت.نیز.به.تبع.آن.حضرت.تسلیم.و.مطیع.محض.
خدا.و.رسول.خدا.و.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.بودند.و.هستند.

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه548.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه859،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه561،حدیث43»حدیث9698«.
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4..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.از.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نقل.
مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

من.آن.مردي.هستم.که.تسلیم.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.باشم.و.
خداوند.متعال.در.این.رابطه.مي.فرماید:

َو َرُجاًل َسَلمًا لَِرُجٍل.»آیه.29.سوره.زمر«.
این.حدیث.را.جابر.جعفي.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

5..محّمد.حنفیّه.از.وجود.مقّدس.امیرالمومنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نقل.مي.کند.
که.آن.حضرت.درباره.این.آیه.شریفه.»َو َرُجاًل َسَلمًا لَِرُجٍلـ  آیه.29.سوره.زمر«.فرمودند:
من.آن.مردي.هستم.که.تسلیم.و.مطیع.محض.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.

سّلم.مي.باشم.2

6 ..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َو َرُجاًل َسَلمًا لَِرُجٍل ـ.
آیه.29.سوره.زمر«.فرمودند:

مقصود.از.َرُجاًل َسَلمًا.در.این.آیه.شریفه.وجود.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.مي.باشد،.

و.مقصود.از لَِرُجٍل.در.این.آیه.شریفه.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.
سّلم.است.

این.حدیث.را.حمران.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه547ـ548.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه860،حدیث2.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه561،حدیث44»حدیث9699«.
2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه860،حدیث3.
3.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه860،حدیث4.
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آیه 33 سوره زمر:
َق بِِه اُْولِئَک ُهُم الُْمتَُّقوَن«. ْدِق َوَصدَّ »َو الَِّذي جاء بِالصِّ

ترجمه: 
کسي.که.سخن.راست.و.سخن.حق.بیاورد.و.کسي.که.آن.را.تصدیق.کند.و.قبول.

نماید.آن.ها.پرهیزکاران.واقعي.هستند.1
در.آیات.قبل.و.این.آیه.شریفه.صحبت.از.دو.گروه.مي.باشد.

بان.»گروه.تكذیب.کنندگان«. 1..گروه.ُمکِذّ
مشّخصه.این.گروه.این.بود.که.به.خداوند.متعال.دروغ.مي.بستند.یعني.مالئكه.را.
دختران.خدا.به.حساب.مي.آوردند،.و.یا.اینكه.حضرت.عیسي.را.پسر.خدا.قلمداد.
مي.نمودند،.و.یا.اینكه.بُت.ها.را.شفیع.درگاه.الهي.مي.دانستند،.و.یا.اینكه.احكامي.در.

زمینه.حالل.و.حرام.جعل.کرده.و.آن.را.به.خداوند.متعال.نسبت.مي.دادند.
.یعني.دین. دیگر.مشّخصه.گروه.مكّذبان.این.بود.که.وقتي.سخن.صدق.»یعني.وحيـ.
حق«.به.سراغ.آن.ها.مي.آمد.آن.را.تكذیب.کرده.و.از.ایمان.آوردن.به.دین.حق.»یعني.
دین.اسالم.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.وحي.

شده.بود«.خودداري.و.امتناع.مي..کردند.

قان.»گروه.تصدیق.کنندگان«. 2..گروه ُمصِدّ
این.گروه.کساني.بودند.که.وقتي.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.رسالت.
مبعوث.شد.به.آن.حضرت.ایمان.آورده.و.دین.حق.را.تصدیق.کرده.و.تمام.اوامر.و.

نواهي.آن.حضرت.را.نیز.به.اجرا.درآوردند،.یعني:
هم.رسالت.و.نبّوت.آن.حضرت.را.تصدیق.کرده.و.پذیرفتند.و.هم.اینكه.دستورات.

آن.حضرت.را.که.وحي.الهي.بود.به.مورد.اجرا.گذاشتند.
قابل.ذکر.است.که.شخص.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.که.این.سخن.
صدق.و.راست.را.آورده.»یعني.دین.اسالم.را.که.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.وحي.

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه472.
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قان.قرار.دارد. فرموده.بود«.در.رأس.گروه.ُمصِدّ
خداوند.متعال.در.توصیف.آورنده.حق.»آورنده.سخن.صدق«.و.تصدیق.کنندگان.

حق.مي.فرماید:
ْدِق=.کسي.که.سخن.صدق.و.سخن.راست.را.آورد.. َو الَّذي جاَء بِالِصّ

مقصود.از.کسي.که.سخن.صدق.را.آورد.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.
و.آله.و.سّلم.مي.باشد،.

و.مقصود.از.سخن.صدق.»سخن.راست«.دین.حق.یعني.دین.اسالم.مي.باشد.که.
خداوند.متعال.از.طریق.وحي.به.پیامبر.اکرم.نازل.فرمود.

اگر.به.جاي.دین.حق.»دین.اسالم«.تعبیر.به.صدق.شده.به.این.جهت.است.که.

راست.ترین.سخنان.وحي.الهي.است،.و.در.واقع.وحي.الهي.سخن.صدق.و.راستي.

است.که.هیچگونه.احتمال.دروغ.و.خالف.و.خطا.در.آن.راه.ندارد.و.به.همین.لحاظ.به.
جاي.کلمه.وحي.کلمه.صدق.در.این.آیه.شریفه.به.کار.رفته.است.

َق بِِه =.کسي.که.این.سخن.صدق.یعني.این.وحي.الهي.را.تصدیق.کرد.و.آن. َو َصدَّ
را.پذیرفت.و.به.آن.ایمان.آورد،.یعني:

کسي.که.دین.حق.یعني.دین.اسالم.را.تصدیق.کرد.و.آن.را.پذیرفت.و.به.آن.ایمان.
آورد.

در.ادامه.آیه.شریفه.خداوند.متعال.مي.فرماید:
اُولِئَک ُهُم الُْمتَّقُوَن=.پرهیزکاران.واقعي.آن.ها.هستند،.یعني:

متّقین.حقیقي.و.پرهیزکاران.واقعي.عبارتند.از:
ْدِق،.یعني: 1..َو الَّذي جاَء بِالِصّ

کسي.که.سخن.صدق.یعني.دین.حق.»دین.اسالم«.را.از.طرف.خداوند.متعال.آورده.
و.آن.را.ارائه.فرموده.تا.مردم.به.راه.راست.هدایت.شوند،.

و.این.فرد.کسي.نیست.جز.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.

َق بِِه،.یعني: 2..َو َصدَّ
کس.یا.کساني.که.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.آورده.و.این.سخن.
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صدق.یعني.دین.حق.»دین.اسالم«.را.تصدیق.کرده.و.آن.را.پذیرفتند.
کّلیه.افرادي.که.حقیقتاً.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.آورده.و.اسالم.
را.پذیرفتند.و.دستورات.پیامبر.اکرم.را.اجرا.نمودند.در.زمره.کساني.هستند.که.خداوند.

متعال.آن.ها.را.پرهیزکار.حقیقي.نامیده.است،.
اّما.این.گروه.یعني.تصدیق.کنندگان.پیامبر.اکرم.و.ایمان.آورندگان.به.آن.حضرت.
مصداق.اتّم.و.اکملي.دارد.که.انشاء.اهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.

شد.1

حدیث: 
َق بِِه ُأْولَِئَک  ْدِق َوَصدَّ 1..امام.کاظم.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َوالَِّذي جاء بِالصِّ

ُهُم الُْمتَُّقوَن ـ.آیه.33.سوره.زمر«.فرمودند:
ْدِق »کسي.که.دین.حق.یعني.دین.اسالم.را.آورد«.وجود. منظور.از.َوالَِّذي َجاء بِالصِّ

مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.باشد،.
َق بِِه.»کسي.که.دین.حق.یعني.دین.اسالم.را.تصدیق.نمود.و.به.آن. و.منظور.از.َوَصدَّ

ایمان.آورد«.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد..
این.حدیث.را.اسماعیل.بن.هّمام.از.وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.2

2..از.امام.باقر.و.امام.صادق.و.امام.رضا.سالم.اهلل.علیهم.اجمعین.نقل.شده.که.آن.
ذوات.مقّدسه.فرمودند:

َق بِِه.»کسي.که.دین.حق.یعني.دین.اسالم.را.تصدیق.نمود.و.به.پیامبر. منظور.از.َصدَّ

اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.آورد«.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.مي.باشد.3

1.المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه94.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه472ـ473.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه864،حدیث7.

3.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه864،حدیث8.
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3..از.وجود.مقّدس.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.فرموده.اند:
ْدِق »کسي.که.دین.حق.یعني.دین.اسالم.را.آورد«.وجود. منظور.از.َوالَِّذي َجاء بِالصِّ

مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.باشد،
َق بِِه.»کسي.که.دین.حق.یعني.دین.اسالم.را.تصدیق.نمود.و.به.پیامبر. و.منظور.از.َصدَّ

اکرم.ایمان.آورد«.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد.1
قابل.ذکر.است.که:.

بسیاري.از.مفّسرین.اسالم.اعم.از.شیعه.و.سنّي.این.حدیث.را.ذیل.این.آیه.شریفه.»َو 
.آیه.33.سوره.زمر«.نقل.کرده.اند.که:. ْدِقـ  الَِّذي جاء بِالصِّ

ْدِق.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.است، منظور.از.الَِّذي َجاء بِالصِّ
ق بِِه.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.مي.باشد..طبرسي.در.مجمع.البیان.و. و.منظور.از.صدَّ
ابوالفتوح.رازي.این.حدیث.را.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.نموده.اند،.و.علما.و.
مفّسرین.اهل.سنّت.از.قبیل.ابن.مغازلي.در.مناقب،.عاّلمه.گنجي.در.کفایة.الّطالب،.قرطبي.
در.تفسیر.معروف.خویش،.سیوطي.در.دّرالمنثور،.و.آلوسي.در.روح.المعاني.این.حدیث.

را.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.اند.2

توضیح: 
الف(.همه.علماء.اسالم.اعم.از.شیعه.و.سنّي.متّفق.القول.هستند.که.اّولین.کسي.
که.از.مردان.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.آورد.وجود.مقّدس.
امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مي.باشد.که.در.زمان.مبعوث.شدن.پیامبر.
اکرم.به.رسالت.ده.سال.سن.داشت.و.در.سّن.ده.سالگي.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.

1.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه178.
..تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه549.
المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه99.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه865،حدیث11.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه563،حدیث51»حدیث9706«.

تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه473ـ477.
2.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه476ـ477.
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و.آله.و.سّلم.ایمان.آورد.
در.بین.بانوان.نیز.اّولین.بانویي.که.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.آورد.
وجود.نازنین.خدیجه.ُکبري.سالم.اهلل.علیها.»مادر.گرانقدر.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها«.

بود.

4..در.زیارت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.عید.سعید.غدیر.

که.از.ناحیه.مقّدسه.امام.هادي.علیه.الّسالم.صادر.شده.به.محضر.مبارک.امیرالمؤمنین.
علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اینگونه.عرض.سالم.مي.کنیم:

الُم َعلَيَک يا اميَراْلُمْوِمنيَن َو َسيَِّد اْلَوِصّيَن وَ واِرَث ِعْلِم النَّبّييَن، السَّ
َتُه الْبالَِغَة  الُم َعلَيَک يا اميَراْلُمْوِمنيَن، َيا اَِميَن اهلِل ِفي اَْرِضِه َو َسِفيَرُه في َخْلِقِه َو ُحجَّ السَّ

َعَلى ِعباِدِه،
بُوَن، ْقَت بِالَحِقّ َو ُهْم ُمَکِذّ الُم َعلَيَک يا اميَراْلُمْوِمنيَن، آَمْنَت بِاهلِل َو ُهْم ُمْشِركوَن َوَصَدّ السَّ

الُم َعلَيَک يا َسِيَّد اْلُمْسِلميَن، السَّ
ِتِه َو  اَْشَهُد اَنََّک اَُخو رسول اهلل َو َوِصُيُه َو َواِرُث ِعْلِمِه َو اَِميُنُه َعلى َشْرِعِه َوَخِليَفُتُه ِفي اَُمّ

َق بِما اُْنِزَل َعلى نَِبِيِّه، یعنی: ُل َمْن آَمَن بِاهلل َوَصدَّ اََوّ
سالم.بر.تو.اي.امیر.مؤمنان.و.سیّد.و.آقاي.اوصیاء.و.وارث.ِعلم.پیامبران،.

سالم.بر.تو.اي.امیر.مؤمنان،.اي.امین.خدا.در.زمین.خدا.و.سفیر.و.نماینده.خدا.بر.
مخلوقات.و.حّجت.رساي.خدا.بر.بندگان.خدا،

سالم.بر.تو.اي.امیر.مؤمنان،.ایمان.آوردي.به.خداوند.متعال.در.آن.زمان.که.مردم.

ُمشرک.بودند،.و.تصدیق.کردي.حق.را.»ایمان.آوردي.به.دین.حق.یعني.دین.اسالم.و.

ایمان.آوردي.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم«.هنگامي.که.مردم،.پیامبر.اکرم.
و.دین.اسالم.را.تكذیب.مي.کردند،

سالم.بر.تو.اي.سیّد.و.آقاي.همه.مسلمانان.
شهادت.و.گواهي.مي.دهم.که.تو.اي.امیرالمؤمنین،.برادر.رسول.اهلل.و.وصّي.او.و.
وارث.ِعلم.او.و.امین.رسول.اهلل.بر.شریعت.و.دین.او.و.خلیفه.و.جانشین.رسول.اهلل.بر.

اّمت.او.هستي،.
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و.اّولین.کسي.هستي.که.به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.آورد،.
و.اّولین.کسي.هستي.که.تصدیق.نمود.آنچه.را.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي..

اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.فرمود..
این.زیارتنامه.شریف.و.نوراني.در.مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.است.

ب(.ایمان.آوردن.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.پیامبر.اکرم.و.اسالم.

آوردن.علي.علیه.الّسالم.در.سّن.ده.سالگي.ظاهر.قضیّه.است.و.گرنه.حقیقت.امر.چیز.
دیگري.است،.یعني:

1..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.زماني.که.طفل.دو.سه.روزه.اي.بود.وقتي.

در.آغوش.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.قرار.گرفت.و.چشم.مبارک.خویش.

را.باز.نمود.و.چهره.نوراني.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.را.زیارت.نمود.به.
پیامبر.اکرم.اینگونه.عرض.سالم.نمود:

الُم َعَلْيَک يا رسول اهلل َو َرْحمُة اهلِل َو بََركاُته، اَلسَّ
آیات. از. آیه. امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.چند. سپس.وجود.مقدس.
آغازین.سوره.مبارکه.مؤمنون.را.تالوت.فرمود.و.پس.از.تالوت.این.آیات.شریفه.
توّسط.علي.علیه.الّسالم.بود.که.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.

علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:
یا.علي،.مؤمنین.به.وسیله.تو.و.با.پذیرش.امامت.و.والیت.تو.رستگار.مي.شوند.

یا.علي،.به.خدا.قسم.تو.امیر.و.آقا.و.سرور.مؤمنین.هستي.و...

2..پیامبر.اکرم.در.سال.سّوم.بعثت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.
عنوان.وّصي.و.جانشین.خویش.و.به.عنوان.امام.مسلمین.معّرفي.فرمود.

این.قضیّه.در.سال.سّوم.بعثت.بود.و.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.آن.
هنگام.سیزده.سال.از.ُعمر.مبارکشان.مي.گذشت.

ذیل.آیه.214.سوره.شعرا،.آیات.اّول.تا.یازدهم.سوره.مؤمنون.و.آیه.یازدهم.سوره.
یس.در.این.خصوص.مطالبي.عنوان.شده.است.
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آیه 53 سوره زمر:
نُوَب َجِميعًا  »ُقْل يا ِعباِدَي الَِّذيَن اَْسَرُفوا َعَلى اَنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلِل اِنَّ اهللَ َيْغِفُر الذُّ

ِحيُم«. اِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ

ترجمه: 
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.فرماید:

اي.پیامبر،.از.جانب.من.به.مردم.بگو:
اي.بندگان.من.که.بر.خودتان.اسراف.کرده.اید.»به.خودتان.ظلم.کرده.اید«.از.رحمت.

خدا.نومید.و.مأیوس.نشوید.که.خداوند.همه.گناهان.را.مي.آمرزد،.
زیرا.خداوند.متعال.بسیار.آمرزنده.و.مهربان.است.1

شرح لغات و توضیحات:
اِسراف.=.زیاده.َروي،.تجاوز.از.حد.در.هر.کاري.

هر.چند.کلمه.اسراف.بیشتر.در.رابطه.با.خرج.کردن.بیش.از.حد.و.اندازه.مال.و.ثروت.
به.کار.رفته.است.لیكن.اسراف.یعني.زیاده.َروي.و.تجاوز.از.حّد.و.اندازه.در.هر.کاري..

اسراف بر نفس.=.تعّدي.بر.نفس.و.ظلم.بر.نفس.»جنایت.به.نفس.و.ظلم.به.خویش.
با.ارتكاب.گناه«؛

َتْقَنطُوا =.از.قنوط.مي.آید.و.قنوط.یعني.نومید.شدن،.مایوس.شدن؛
ُذنُوْب.=.جمع.َذنْْب.یعني.گناهان؛

َغُفور.=.آمرزنده؛
َرحيْم.=.مهربان.2

این.آیه.شریفه.از.امیدبخش.ترین.آیات.قرآن.کریم.مي.باشد.و.وعده.آمرزش.همه.
گناهان.را.داده.است.

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه520.
2.المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه124ـ125.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه521ـ522.
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از.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.روایت.شده.که.آن.حضرت.
فرمودند:

ما ِفي الُْقْرآِن آَيٌة اَْوَسُع ِمْن: ُقْل يا ِعباِدَي الَّذيَن اَْسرُفوا َعلي اَنُفِسِهم...، یعني:.
هیچ.آیه.اي.در.قرآن.کریم.وسیع.تر.و.گسترده.تر.از.این.آیه.شریفه.وجود.ندارد..

در.حدیث.دیگري.نیز.آمده.که.در.قرآن.کریم.هیچ.آیه.اي.امیدوارکننده.تر.از.آیه.پنجم.
سوره.ُضحي.نیست.که.طّي.آن.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید:

َو لََسْوَف ُيْعطيَک َربَُّک َفَتْرضي.1
این.آیه.شریفه.و.شش.آیه.بعد.در.یک.سیاق.و.در.یک.زمینه.مي.باشند.و.در.واقع.این.

آیات.شریفه.هفتگانه.کالمي.واحد.و.متّصل.به.یكدیگر.مي.باشند.
در.اّولین.آیه.از.این.آیات.هفتگانه.»آیه.53«.خداوند.متعال.گنهكاران.را.از.یأس.و.
نومید.شدن.از.رحمت.خدا.نهي.نموده.و.سپس.در.آیات.بعد.امر.به.توبه.و.سپس.تسلیم.

شدن.در.مقابل.حق.و.انجام.عمل.صالح.مي.فرماید.2
در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مي.فرماید.

اي.پیامبر:.
از.طرف.من.و.از.جانب.من.به.مردم.بگو:

يا ِعباِدَي الَّذيَن اَْسرُفوا َعلي اَنُفِسِهْم =.اي.بندگان.من.که.بر.خودتان.اسراف.کرده.اید.
اسراف.بر.نَْفس.یعني.ظلم.به.خود.نمودن.و.به.خویشتن.ستم.کردن،.

و.ظلم.و.ستم.نمودن.بر.خویش.یعني.گناه.کردن.و.خویشتن.را.گرفتار.عذاب.جهنّم.
نمودن.

بنابراین.معني.آیه.شریفه.تا.این.جا.این.مي.شود.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.مي.فرماید.که.از.جانب.من.به.مردم.بگو:

اي.بندگان.من.که.به.خودتان.ظلم.و.ستم.روا.داشته.اید،.به.عبارت.دیگر:

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه556.
المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه133.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه521.
2.المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه126.
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اي.بندگان.من.که.در.گناه.و.معصیت.غرق.شده.اید.و.خیلي.گناه.نموده.اید.و.بدین.
وسیله.به.خودتان.ظلم.کرده.اید.

توضیح: 
وقتي.انسان.مرتكب.گناه.و.معصیت.مي.شود.و.خودش.را.مستوجب.عذاب.جهنّم.
مي.کند.در.واقع.به.نفس.خویش.یعني.به.خودش.ظلم.مي.کند.چرا.که.مي.توانست.با.

انجام.عمل.صالح.خودش.را.به.بهشت.ببرد.
خداوند.متعال.در.ادامه.آیه.شریفه.همه.گنهكاران.را.از.یأس.و.نومیدي.از.رحمت.

خداوند.متعال.بر.حذر.داشته.و.مي.فرماید:
ال َتْقَنطُوا ِمْن َرْحَمِة اهلِل=.یعني.اي.گنهكاران.از.رحمت.خداوند.متعال.مأیوس.نباشید.

و.از.رحمت.خداوند.متعال.ناامید.نگردید.
نومید.نشدن.و.مأیوس.نشدن.از.رحمت.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.مربوط.به.
آخرت.مي.باشد،.بنابراین.معني.رحمت.در.این.قسمت.از.آیه.شریفه.مغفرت.مي.باشد.

»یعني.آمرزش.گناهان«،.لذا.معني.آیه.شریفه.این.مي.شود.که:
اي.گنهكاران،.هرگز.از.مغفرت.خداوند.متعال.ناامید.و.مأیوس.نشوید.چرا.که.
خداوند.متعال.غفور.و.آمرزنده.است.و.مغفرِت.الهي.»آمرزش.گناهان.توّسط.خداوند.

متعال«.شامل.حال.شما.خواهد.بود.
در.ادامه.آیه.شریفه.خداوند.متعال.دلیل.و.عّلت.نهي.کردن.از.یأس.و.نومیدي.از.

رحمت.خویش.را.بیان.مي.فرماید.
نُوَب َجميعًا =.به.درستي.که.خداوند.متعال.همه.گناهان.را.مي.آمرزد.و. اِنَّ اهللَ َيْغِفُر الذُّ

مي.بخشد،.یعني:
اي.گنهكاراني.که.مرتكب.گناه.شده.اید.و.در.ارتكاب.گناه.نیز.افراط.کرده.و.از.حد.
گذرانده.اید،.در.این.حال.باز.هم.از.رحمت.و.مغفرت.خداوند.متعال.مأیوس.و.ناامید.

نشوید،.زیرا:
نُوَب َجميعًا،.یعني.خداوند.متعال.همه.گناهان.را.مي.آمرزد.و.همه.گناهان. اِنَّ اهللَ َيْغِفُر الذُّ
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را.مي.بخشد.زیرا.خداوند.متعال.غفور.و.رحیم.است،.یعني.آمرزنده.و.مهربان.است.1

آیا همه گناهان آمرزیده مي شوند؟
در.آخر.آیه.شریفه.عنوان.شد.که.خداوند.متعال.غفور.و.رحیم.است.و.همه.گناهان.
را.مي.آمرزد.و.به.همین.دلیل.همه.گنهكاران.حتّي.گنهكاراني.که.افراط.در.گناه.کرده.اند.

نباید.از.رحمت.خداوند.متعال.»مغفرت.الهي«.ناامید.و.مأیوس.شوند.
این.مغفرت.الهي.عام.است.و.همه.گناهان.را.در.بر.مي.گیرد،.و.خالصه.کالم.اینكه.
همه.گناهان.قابل.آمرزش.مي.باشند.لیكن.بهانه.و.دلیل.و.سببي.باید.باشد.تا.خداوند.

متعال.گناه.گنهكاران.را.ببخشد.
بهانه.و.سببي.که.مي.تواند.باعث.این.شود.که.خداوند.متعال.همه.گناه.گنهكاران.را.

ببخشد.و.بیامرزد.دو.چیز.است.
1. توبه

اگر.شخصي.مرتكب.گناهان.فراواني.بشود.لیكن.پس.از.مّدتي.نادم.و.پشیمان.شود.
و.توبه.نماید.خداوند.متعال.گناهان.او.را.مي.آمرزد.

حتّي.اگر.ُمشرک.نیز.توبه.کند.و.از.اینكه.ُمشرک.بوده.به.درگاه.خداوند.متعال.توبه.
نماید.خداوند.متعال.توبه.او.را.مي.پذیرد.و.گناهان.او.را.مي.آمرزد.

اگر.در.آیه.48.سوره.نساء.عفو.و.بخشش.مشرکان.استثنا.شده.و.آمده.که:
اِنَّ اهللَ ال َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن ذلَِک لَِمن َيَشاُء ...،.یعني:

خداوند.متعال.ِشرک.را.نمي.بخشد.»اّما.کمتر.از.آن.را.براي.هر.کس.که.بخواهد.

مي.آمرزد«.به.این.دلیل.است.که.این.آیه.شریفه.در.رابطه.با.مشرکیني.است.که.در.حال.

ِشرک.از.دنیا.بروند،.اّما.اگر.ُمشرکي.قبل.از.مرگ.توبه.کند.این.فرد.نیز.در.زمره.کساني.
خواهد.بود.که.خداوند.متعال.گناهانش.را.مي.آمرزد،.بنابراین:

خداوند.متعال.گناه.همه.گنهكاران.را.مي.بخشد.مشروط.بر.اینكه:
الف(.توبه.کنند.و.از.گناهان.خویش.نادم.و.پشیمان.شوند.و.به.طرف.خداوند.متعال.

1.المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه124ـ125.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه521ـ522.
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روي.بیاورند.و.گذشته.خویش.را.جبران.نمایند.
ب(.تسلیم.و.مطیع.اوامر.و.نواهي.خداوند.متعال.باشند.

ج(.عمل.صالح.انجام.دهند.»به.تكالیف.شرعي.خویش.عمل.نمایند«.
سه.مورد.فوق.االشاره.در.آیات.54.و.55.سوره.زمر.آمده.است.

2. شفاعت
دّومین.بهانه.و.سببي.که.باعث.مي.شود.خداوند.متعال.گناه.گنهكاران.را.ببخشد.
موضوع.شفاعت.مي.باشد،.لیكن.به.نص.قرآن.کریم.شفاعت.شامل.مشرکین.نمي.شود،.

یعني.اگر.کسي.مشرک.از.دنیا.برود.مشمول.شفاعت.نخواهد.شد.
آیه.48.سوره.نساء.که.قباًل.ذکر.شد.ناظر.به.شفاعت.است،.یعني.کساني.که.پائین.تر.
از.ِشرک.گناهاني.داشته.باشند.شفیعان.آن.ها.اگر.شفاعت.کنند.خداوند.متعال.گناهانشان.

را.مي.آمرزد.و.مي.بخشد.1

توضیح:
کساني.که.اصول.اعتقادي.آن.ها.صحیح.و.درست.باشد،.یعني.خداوند.متعال.را.
به.یگانگي.بشناسند.و.رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.و.والیت.و.امامت.اهل.بیت.آن.
حضرت.را.پذیرفته.باشند.چنانچه.پس.از.ارتكاب.گناه.از.گناهان.خویش.توبه.نموده.
و.نادم.و.پشیمان.شوند.و.پس.از.توبه،.به.تكالیف.شرعي.خویش.عمل.نمایند.خداوند.

متعال.طبق.وعده.اي.که.در.این.آیه.شریفه.داده.همه.گناهان.گذشته.آن.ها.را.مي.آمرزد.
اّما.اگر.کساني.در.توحید.مشكل.داشته.اند.یعني.ُمشرک.بوده.اند،.یا.والیت.وجود.
مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.را.نپذیرفته.اند.چنانچه.قبل.از.مرگ.خویش.اصول.
اعتقادي.خویش.را.اصالح.نمایند،.یعني.خداوند.متعال.را.به.یگانگي.بشناسند.و.
چهارده.وجود.مقّدس.و.معصوم.علیهم.الّسالم.را.حجج.خداوند.متعال.و.واجب.االطاعه.
بدانند.و.سپس.توبه.نموده.و.به.تكالیف.شرعي.خویش.عمل.نمایند.انشاءاهلل.تعالي.

گناهان.این.افراد.نیز.با.لطف.و.فضل.الهي.آمرزیده.مي.شود،.

1.المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه125ـ126.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه523ـ525.
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لیكن.اگر.کسي.مشرک.از.دنیا.برود.و.یا.اینكه.امامت.ائّمه.معصومین.را.نپذیرفته.باشد.
مشمول.آمرزش.الهي.نخواهد.شد.

در.بخش.حدیث.مالحظه.خواهید.فرمود.که.آمرزش.و.مغفرت.الهي.فقط.شامل.
حال.گنهكاران.شیعه.است،.

یعني.گنهكاراني.که.امامت.و.والیت.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.را.پذیرفته.باشند.
و.قبول.کرده.باشند.مشمول.مغفرت.و.آمرزش.خداوند.متعال.خواهند.بود.

حدیث:
1..امام.صادق.علیه.الّسالم.به.ابو.بصیر.فرمودند:

َوَجلَّ في كتابِِِه اِْذ َيُقوُل »يا ِعباِدَي الَّذيَن اَْسَرفُوا َعلي اَْنُفِسِهْم ال َتْقَنطُوا  لََقْد َذَكَرُكُم اهللُ َعزَّ
نُوَب َجميعًا...«،  ِمْن َرْحَمِة اهلِل اِنَّ اهللَ َيْغِفُر الذُّ

َو اهلِل ما اَراَد بِذلَِک َغْيَرُكْم،یعني:
امام.صادق.علیه.الّسالم.به.ابو.بصیر.فرمود:

یا.ابا.بصیر:.
خداوند.متعال.از.شما.شیعیان.در.کتاب.خود.»قرآن.کریم«.یاد.کرده.و.فرموده: يا 

ِعباِدَي الَّذيَن اَْسَرفُوا َعلي اَْنُفِسهْم...،
سپس.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.به.ابو.بصیر.

فرمودند:
به.خدا.قسم،.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.جز.شما.شیعیان.افراد.دیگر.را.اراده.

نفرموده.است.1

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.به.عباد.بن.زیاد.فرمود:
غیر.از.شما.شیعیان.اعمال.دیگران.مورد.قبول.درگاه.الهي.واقع.نمي.شود،.

1.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه556.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه575،حدیث70»حدیث9725«.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه871،حدیث1.
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و.جز.گناهان.شما.شیعیان.گناهان.دیگران.آمرزیده.نمي.شود.1

توضیح:
اگر.کسي.به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.داشته.باشد.و.والیت.و.امامت.اهل.بیت.پیامبر.
اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.پذیرفته.باشد.چنانچه.
گناهان.فراواني.نیز.مرتكب.شده.باشد.اگر.توبه.نماید.و.پس.از.توبه.اعمال.صالح.انجام.
داده.و.به.تكالیف.شرعي.خویش.عمل.نماید.انشاءاهلل.تعالي.خداوند.متعال.گناهان.او.

را.مي.بخشد.و.مي.آمرزد.
اّما.اگر.کسي.به.خدا.و.رسول.ایمان.داشته.باشد.لیكن.والیت.و.امامت.اهل.بیت.
پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.نپذیرفته.باشد.اگر.هزار.بار.نیز.از.گناهان.
خویش.توبه.کند.توبه.اش.پذیرفته.نشده.و.گناهانش.آمرزیده.نمي.شود.و.بلكه.باالتر.از.

این،.یعني:
افرادي.که.والیت.و.امامت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.
نپذیرفته.اند،.چنانچه.حتّي.گناهي.نیز.مرتكب.نشده.باشند.و.در.نامه.عملشان.اصاًل.گناه.
و.معصیتي.وجود.نداشته.باشد.و.حتّي.عمل.هفتاد.پیغمبر.هم.در.نامه.عمل.آن.ها.باشد.
خداوند.متعال.همه.اعمال.آن.ها.را.َحْبْط.و.َهباًء َمْنثُوراً.مي.کند.»هیچ.و.پوچ.و.تباه.مي.کند«.

و.آن.ها.را.روانه.جهنّم.مي.سازد.
ذیل.آیه.180.سوره.اعراف،.آیه.5.سوره.مائده،.آیه.82.سوره.طه.و.آیه.23.سوره.
اعمال.بدون.والیت.پذیرفته. نقل.شده.است.که. این.خصوص. فرقان.احادیثي.در.

نخواهد.شد.
قابل.ذکر.است.که.هر.کس.حقیقتاً.به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.آورده.باشد.قطعًا.
چنین.شخصي.والیت.و.امامت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.را.نیز.با.جان.و.دل.مي.پذیرد،.
بنابراین.کساني.که.والیت.و.امامت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه556.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه579،حدیث78»حدیث9733«.
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و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.نپذیرفته.و.از.دیگران.تبعیّت.و.پیروي.مي.نمایند.قطعًا.
چنین.افرادي.به.خدا.و.رسول.خدا.نیز.ایمان.نداشته.و.ندارند.و.دروغ.مي.گویند.

ائّمه.معصومین. امامت. و. منكرین.والیت. ُمشرکین،. »کافرین،. توبه.غیرشیعه. اّما.

علیهم.الّسالم.و...«.این.است.که.این.افراد.بایستي.ابتدا.مباني.اعتقادي.خویش.را.اصالح.

نمایند،.یعني.به.یگانگي.خداوند.متعال.ایمان.بیاورند،.نبّوت.و.خاتمیّت.پیامبر.اکرم.

صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.والیت.و.امامت.اهل.بیت.آن.حضرت.و.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.را.بپذیرند.و.سپس.از.معاصي.و.گناهان.گذشته.خویش.توبه.نموده.و.نادم.

و.پشیمان.شوند.و.به.تكالیف.شرعي.خویش.عمل.نمایند.که.در.این.صورت.توبه.آن.ها.
پذیرفته.مي.شود.و.خداوند.متعال.گناهان.آن.ها.را.مي.بخشد.و.مي.آمرزد.

در.زیارت.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.عید.سعید.

غدیر.آمده.که.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.حضرت.امیر.
علیه.الّسالم.مي.فرماید:
: َو الَّذي بََعثني بِالَْحِقّ

ما آَمَن بي َمْن َكَفَر بَِک،
َو ال اََقرَّ بِاهلِل َمْن َجَحَدَك،
َو َقْد َضلَّ َمْن َصدَّ َعنَک،

َو لَم َيْهَتِد اِلَي اهلِل َو ال اِلَيَّ َمْن ال َيْهَتدي بَِک،یعني:
قسم.به.خداوندی.که.مرا.به.حق.برانگیخت.و.به.رسالت.مبعوث.فرمود،.به.من.ایمان.
نیاورده.کسي.که.به.تو.کافر.است.و.کفر.مي.ورزد.»کسي.که.به.امامت.تو.ایمان.نیاورد.

به.رسالت.من.نیز.ایمان.نیاورده.است«،.
و.به.خداوند.متعال.اقرار.نكرده.است.کسي.که.تو.را.انكار.کند.»کسي.که.امامت.تو.

را.انكار.کند.و.امامت.تو.را.نپذیرد.به.خداوند.متعال.نیز.ایمان.نیاورده.است«،.
گمراه.است.کسي.که.مردم.را.از.تو.بازدارد.»گمراه.است.کسي.که.مردم.را.از.پذیرش.

امامت.تو.منع.نماید«،.
و.کسي.که.به.وسیله.تو.هدایت.و.رهبري.نشود.به.سوي.خداوند.متعال.و.به.سوي.

من.راه.نیافته.و.هدایت.نشده.است.
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این.زیارت.نوراني.و.شریف.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.هادي.علیه.الّسالم.صادر.
شده.و.در.مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.است.

3..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.روز.قیامت.کسي.را.نمي.بخشد.و.نمي.آمرزد.که.بگوید.من.نمي.دانستم.
که.فرزندان.فاطمه.زهرا.سالم..اهلل..علیها.به.همه.مردم.والیت.دارند.و.حاکم.و.والي.همه.
مردم.هستند.»هیچ.کس.نمي.تواند.بهانه.بیاورد.و.بگوید.که.من.نمي.دانستم.فرزندان.
فاطمه.زهرا.سالم.اهلل..علیها.والیان.امر.و.اولي.االمر.مي.باشند.و.به.همه.مردم.والیت.
دارند«،.درحالي.که.خداوند.متعال.این.آیه.شریفه.را.»ُقْل َيا ِعباِدَي الَِّذيَن اَْسَرُفوا َعَلى 
.آیه.53.سوره. ِحيُمـ  نُوَب َجِميًعا اِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ ْحَمِة اهلِل اِنَّ اهللَ َيْغِفُر الذُّ اَنُفِسِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمن رَّ
زمر«.فقط.در.شأن.فرزندان.آن.حضرت.نازل.فرموده.و.مخصوص.شیعیان.فرزندان.آن.

حضرت.مي.باشد.
این.حدیث.را.ابو.حمزه.ثمالي.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

4. فردي.به.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.عرض.کرد:
یا.امیرالمؤمنین:

مرگ.را.براي.من.وصف.بفرمائید.
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:

مرگ.یكي.از.سه.امري.است.که.بر.آدمي.وارد.مي.شود:
یا.بشارت.و.نوید.به.نعمات.جاوید.و.همیشگي.است،

یا.خبري.است.به.عذاب.ابدي.و.همیشگي،
و.یا.اندوهگین.ساختن.و.ترساندن.است.که.در.این.صورت.کار.شخص.محتضر.

مبهم.است.زیرا.نمي.داند.در.زمره.کدام.یک.از.این.سه.گروه.مي.باشد.

1.تفسیرقمي،جلدچهارم،صفحه248.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه556.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه872،حدیث4.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه575،حدیث69،»حدیث9724«.
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اّما.انساني.که.ُمحّب.و.مطیع.ما.باشد.به.نعمات.جاوید.بشارت.و.نوید.داده.مي.شود.
»نعمات.جاوید.بهشتي«،.

دشمنان.ما.عذاب.ابدي.در.پیش.خواهند.داشت،
اّما.آن.کس.که.وضعش.نامعلوم.است.و.نمي.داند.سرانجامش.چه.خواهد.شد.مؤمني.
است.که.»شیعه.اي.است.که«.بر.نفس.خویش.اسراف.نموده.است.»یعني.به.زیان.خود.
زیاده.روي.نموده.یعني.مرتكب.گناهان.زیادي.شده.است«.لذا.به.این.شیعه.گنهكار.اخبار.

مبهم.و.ترسناک.مي.رسد،.
لیكن.خداوند.متعال.هرگز.او.را.با.دشمنان.ما.برابر.نخواهد.کرد.و.به.شفاعت.ما.او.

را.از.جهنّم.بیرون.مي.آورد.
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایشات.خویش.

فرمودند.»خطاب.به.شیعیان«:
عمل.صالح.انجام.دهید.»به.تكالیف.شرعي.خویش.عمل.نمائید«،

و.خداوند.متعال.را.اطاعت.کنید،
و.عقوبت.و.عذاب.الهي.را.کوچک.مشمارید.و.مطمئن.نباشید،.زیرا:.

شفاعت.شامل.حال.مسرفین.نخواهد.شد.مگر.بعد.از.سیصد.هزار.سال.1
قابل.ذکر.است.که.در.این.جا.معني.مسرفین،.اسراف.کنندگان.در.گناه.مي.باشد،.

لذا.مسرفین.در.اینجا.یعني.کساني.که.گناهان.زیادي.مرتكب.مي.شوند.

1.معانياالخبارصدوق،جلددّوم،باب322»معنيمرگ«صفحه194،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه577،حدیث77»حدیث9732«.
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آیه 56 سوره زمر:
ْطُت ِفي َجنِب اهلِل، َو اِن ُكنُت لَِمَن الّساِخِريَن«. »اَن َتُقوَل نَْفٌس َيا َحْسَرَتى عَلى َما َفرَّ

ترجمه: 
دستوراتي.که.در.آیات.قبل.داده.شد.براي.این.است.که.مبادا.روز.قیامت.کسي.

بگوید:
از. اوامر.خداوند.متعال.نمودم.و. از.کوتاهي.هایي.که.در.اجراي. افسوس.بر.من.

مسخره.کنندگان.آیات.الهي.و.حجج.خداوند.متعال.بودم.1

شرح لغات و توضیحات:
َتْفريْط.=.کوتاهی.و.قصور.و.اهمال.در.عملی.است.که.باید.انجام.می.شد.لیكن.به.

عّلت.سهل.انگاری.وقت.آن.گذشته.است؛
َحْسَرْت.=.اندوه.خوردن.و.غمگین.شدن.برای.چیزهایی.که.از.دست.رفته.و.پشیماني.

به.بار.آورده.است،.و.یا:
اندوه.خوردن.و.غمگین.شدن.بر.چیزي.که.وقت.آن.گذشته.و.جبران.آن.ممكن.

نیست،.پس.معني.خالصه.شده.این.دو.کلمه.این.است:
َتْفريْط.=.کوتاهي،.قصور.»براي.کاري.که.وقت.آن.گذشته«؛

َحْسَرْت =.اندوه.خوردن،.غمگین.شدن.»براي.از.دست.دادن.چیزي.که.جبران.آن.
ممكن.نیست«؛

َجْنْب.=.َجنْْب.در.لغت.به.معني.پهلو.است،.و.سپس.به.هر.چیزي.که.در.کنار.چیزي.
قرار.گرفته.باشد.اطالق.مي.شود.

َجْنُب اهلل =.اموري.که.مربوط.به.خداوند.متعال.است.و.در.جانب.پروردگار.قرار.
دارد،.از.قبیل:

اوامر.خداوند.متعال،.اطاعت.از.خداوند.متعال،.ُقرب.و.نزدیكي.به.خدا،.حجج.
خداوند.متعال،.دین.خدا،.راه.خدا،.کتاب.خدا.و...

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه532ـ533.



آل اهلل در کتاب اهلل 420

َتْفريْط در َجْنُب اهلل =.یعني:
1. کوتاهي.و.قصور.در.انجام.اوامر.و.دستورات.خداوند.متعال؛

2. کوتاهي.در.حّق.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.1
در.سه.آیه.قبل.به.گنهكاران.»حتي.گنهكاراني.که.اسراف.بر.نفس.کرده.اند.یعني.غرق.
در.گناه.شده.و.افراط.در.گناه.نموده.اند«.دستور.داده.شده.بود.تا.از.رحمت.و.مغفرت.
خداوند.متعال.مأیوس.و.نومید.نشوند.و.تا.دیر.نشده.توبه.کرده.و.تسلیم.اوامر.الهي.شده.

و.اعمال.صالح.انجام.دهند.تا.خداوند.متعال.گناهان.آن.ها.را.ببخشد.و.بیامرزد.
این.دستورات.»توبه،.تسلیم.اوامر.خدا.شدن،.انجام.اعمال.صالح.و.عمل.به.تكلیف.
شرعي«.به.این.منظور.به.همه.مردم.و.خصوصاً.گنهكاران.داده.شد.تا.آن.ها.به.اصالح.

امور.خویش.پرداخته.و.مشمول.رحمت.و.مغفرت.الهي.شوند.
همچنین.این.دستورات.به.این.منظور.داده.شد.که.مبادا.روز.قیامت.کسي.بگوید:

اَْن َتُقوَل نَْفٌس يا َحْسَرتي َعلي مَا فَّرْطُت في َجْنِب اهلل.=.این.دستورات.به.این.منظور.
است.که.مبادا.کسي.روز.قیامت.بگوید:

1..افسوس.بر.من.از.اینكه.از.اطاعت.خداوند.متعال.و.اجراي.دستورات.او.کوتاهي.
کردم؛

2..افسوس.بر.من.از.اینكه.در.دنیا.از.اطاعت.حجج.خداوند.متعال.و.اجراي.دستورات.
آن.ها.کوتاهي.نمودم؛

انجام.کارهایي.که.ثواب.داشت.کوتاهي. از. اینكه.در.دنیا. از. بر.من. 3..افسوس.
کردم؛

4..افسوس.بر.من.از.اینكه.در.دنیا.از.انجام.کارهایي.که.باعث.ُقرب.به.درگاه.الهي.
مي.شد.کوتاهي.کردم؛

5..افسوس.بر.من.از.اینكه.در.دنیا.از.خدمت.در.راه.خدا.»فی.سبیل.اهلل«.کوتاهی.
کردم؛

6 ..افسوس.بر.من.از.اینكه.در.دنیا.از.انجام.کارهایي.که.باعث.جلب.رضایت.

1.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه201.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه533ـ534.
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خداوند.متعال.مي.شد.کوتاهي.کردم.
همه.مواردي.که.ذکر.شد.صحیح.مي.باشد.زیرا.َجْنُب.اهلل.یعني.همه.اموري.که.به.

خداوند.متعال.مربوط.مي.شود.

خالصه.کالم.اینكه:
اي.انسان.ها:

مبادا.دستورات.خداوند.متعال.را.اجرا.نكنید.و.از.گناهان.خویش.توبه.نكنید.و.

درحالي.که.غرق.گناه.شده.اید.از.دنیا.بروید.و.وارد.جهان.آخرت.بشوید.و.در.روز.قیامت.
با.کمال.حسرت.و.اندوه.بگوئید:

افسوس.بر.من،.واي.بر.من.از.اینكه.در.دنیا.از.انجام.اوامر.خداوند.متعال.»همه.

اموري.که.مربوط.به.خدا.مي.شوند«.و.اطاعت.خداوند.متعال.کوتاهي.و.قصور.کردم.
و:

از. و. گرفتم. تمسخر. به. را. او. رسوالن. و. الهي. آیات. .= الّساِخريَن. لَِمَن  ُكْنُت  اِْن 

مسخره.کنندگان.آیات.خداوند.متعال.بودم.»از.مسخره.کنندگان.پیامبر.اکرم،.قرآن،.اسالم.
و.مؤمنین.بودم«.

انجام.تكالیف.شرعي.خویش. تا.در. انسان.ها. به. این.آیه.شریفه.هشداري.است.

بكوشند.و.از.گناهان.خویش.توبه.کنند.و.گنهكار.از.دنیا.نروند.تا.در.روز.قیامت.و.روز.
رسیدگي.به.اعمال.انسان.ها.با.حسرت.و.اندوه.بگویند:

افسوس.بر.من،.واي.بر.من.از.اینكه.تا.زماني.که.در.دنیا.بودم.و.تا.زماني.که.زنده.

بودم.در.انجام.اوامر.الهي.و.اطاعت.از.خداوند.متعال.کوتاهي.و.قصور.کردم.و.به.جاي.

اطاعت.از.اوامر.الهي.آیات.الهي.یعني.پیامبر.اکرم،.ائّمه.معصومین.علیه.الّسالم،.قرآن،.
اسالم.و.مؤمنین.را.مسخره.مي.کردم.

الهي.موضوع. اوامر. انجام. از.کوتاهي.و.قصور.در. آیه.شریفه.پس. این. اگر.در.

تمسخر.و.استهزاءِ.آیات.الهي.مطرح.شده.شاید.به.این.عّلت.باشد.که.عامل.اصلي.

تفریط.و.کوتاهي.گنهكاران.در.انجام.اوامر.الهي.همین.بي.اعتنایي.و.بي.توّجهي.به.

آیات.الهي.و.شوخي.پنداشتن.این.آیات.خداوند.متعال.»پیامبر.اکرم،.ائّمه.معصومین.
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علیهم.الّسالم.و...«.بوده.است.1

توضیح: 
معني.َجْنُب.اهلل.را.آنچه.که.مفّسرین.بیان.نموده.اند.مالحظه.فرمودید،.اّما.اینكه.تأویل.
آیه.شریفه.و.معني.باطني.آن.چه.مي.باشد.و.مصداق.اتّم.و.اکمل.َجْنُب.اهلل.چه.کسي.است.

انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.بیان.خواهد.شد.

حدیث:
1..امام.صادق.علیه.الّسالم.از.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:
اَنَا قائُِد الُْمْوِمنيَن اِلَي الَْجنَِّة، اَنَا َحْبُل اهلِل الَْمتيُن، اَنَا ُعْرَوُة اهلِل الُْوْثقي، اَنَا َعْيُن اهلِل َو لِسانُُه 
ْطُت في َجْنِب اهلِل«، اَنَا  الّصاِدُق و َيُدُه، اَنَا َجْنُب اهللُ الّذي َتقُوُل نَْفٌس »يا َحْسَرتي َعلي ما َفرَّ
ٍة، َمْن َعَرَفني َو َعَرَف َحّقي َفَقْد  ْحَمِة َو الَْمْغِفَرِة، اَنَا باُب ِحطَّ َيُداهلِل الَْمبسُوَطِة َعلي ِعباِدِه بِالرَّ
ُتُه َعلي َخْلِقِه، ال َيْنِکُر هذا ااِّل رادٌّ َعَلي اهلِل َو  َعَرَف َربَُّه، ِلَنّي َوِصيُّ نَِبِيِّه في اَْرِضِه َو ُحجَّ

َرسُولِِه، یعني:
وجود.مبارک.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.فرمودند:

من.رهبر.مؤمنین.در.سوق.دادن.آن.ها.به.بهشت.هستم،
من.َحبُل.اهلل.هستم.»ریسمان.محكم.الهي«،

من.ُعرَوُة الوثقي.هستم.»دستگیره.و.دستاویز.محكم.الهي«،.
من.چشم.خدا.و.زبان.صادق.خدا.و.دست.خدا.هستم،

ْطُت  من.َجْنُب.اهلل.هستم.که.در.قرآن.کریم.آمده.که.»اَْن َتَقوَل نَْفٌس يا َحْسَرتي َعلي ما َفرَّ
في َجْنِب اهللِ،.یعني:

آن.هایي.که.در.دنیا.در.حق.من.کوتاهي.کردند.و.به.من.ظلم.کردند.و.حّق.مرا.غصب.
کردند.و.والیت.مرا.انكار.کردند.روز.قیامت.مي.گویند:.

1.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه202ـ203.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه532تا534ـ537.
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واي.بر.من،.افسوس.بر.من.که.در.حّق.َجْنُب اهلل.یعني.در.حّق.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.کوتاهي.نمودم«،

من.هستم.دست.پربرکت.خداوند.متعال.که.سبب.رحمت.و.مغفرت.و.آمرزش.
بندگان.خدا.مي.شود،

منم.باب.آمرزش.گناهان،
هر.کس.مرا.بشناسد.و.عارف.به.حّق.من.گردد.خداوند.متعال.را.خواهد.شناخت،.

به.این.جهت.که:
من.وصّي.و.جانشین.پیامبر.او.در.روي.زمین.هستم.و.حّجت.خداوند.متعال.بر.همه.

مخلوقات،.بنابراین:
کسي.این.واقعیّات.را.انكار.نمي.کند.مگر.آنكه.خدا.و.رسول.خدا.را.انكار.کند.

این.حدیث.را.ابوبصیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

ْطُت ِفي  2..امام.کاظم.علیه.الّسالم.درباره.آیه.شریفه.»اَن َتُقوَل نَْفٌس َيا َحْسَرَتى َعلى َما َفرَّ
.آیه.56.سوره.زمر«.فرمودند: َجنِب اهللِ، َو اِن ُكنُت لَِمَن الّساِخِريَنـ.

َجْنُب.اهلل.در.این.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.
اوصیاء.آن.حضرت.تا.آخرین.آنها »وجود.مقّدس.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه«.مي.باشد.

این.حدیث.را.هم.علّي.بن.سوید.و.هم.علي.سائي.از.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.
نموده.اند.2

3..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
اَنَا َعْيُن اهلِل، اَنَا َيُداهلِل، اَنَا َجْنُب اهلل، اَنَا باُب اهلِل، یعني:

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه874،حدیث4.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه581،حدیث82،»حدیث9737«.

2.اصولکافي،جلداّول،صفحه199،حدیث9،»حدیث357«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه583،حدیث85،»حدیث9740«.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه557.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه874ـ878،حدیث9،2و17.

تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه537.
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منم.چشم.خدا،.
منم.دست.خدا،

منم.َجنُب اهلل،
منم.باب.اهلل.»هر.کس.که.طالب.شناخت.و.معرفت.خداوند.متعال.است.و.رضایت.
خداوند.متعال.را.طالب.است.باید.از.باب.آن.وارد.شود.و.من.آن.باب.هستم«..این.

حدیث.را.هاشم.بن.ابو.عّمار.َجنبي.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

4..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
اَنَا َجْنُب اهلِل، اَنَا ِصراُط اهلِل، یعني:

من.َجنُب اهلل.هستم،.من.صراط.اهلل.هستم.»من.صراط.مستقیم.الهي.هستم«.2

5..امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اَْن َتُقوَل نَْفٌس َيا َحْسَرَتى على َما 
ْطُت ِفي َجنِب اهلِل، َو اِن ُكنُت لَِمَن الّساِخِريَن ـ.آیه.56.سوره.زمر«.فرمودند: َفرَّ

این.آیه.شریفه.والیت.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم. َجْنُب اهلل.در. از. مقصود.
مي.باشد.که.منكرین.والیت.ما.در.روز.قیامت.خواهند.گفت:

ْطُت في َجْنِب اهلل،.یعني: يا َحْسَرتي َعلي ما َفرَّ
افسوس.بر.ما،.واي.بر.ما.که.در.حق.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.وسّلم.

کوتاهي.کردیم.»امامت.آن.ها.را.منكر.شدیم،.حقوق.آن.ها.را.غصب.کردیم.و...«
این.حدیث.را.سدیر.صیرفي.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

6..امام.باقر.علیه.الّسالم.در.یک.حدیث.مفّصل.فرمودند:
نَْحُن َجْنُب اهلِل، نَْحُن ِصْفَوُة اهلل، نَْحُن ُحَجُج اهلِل، نَْحُن َحْبُل اهلِل، یعني:

1.اصولکافي،جلداّول،صفحه199،حدیث8»حدیث356«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه874،حدیث3.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه581،حدیث84»حدیث9739«.
2.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه557.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه585،حدیث92»حدیث9747«.
3.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه878،حدیث10.
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ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم:
َجنُب اهلل.هستیم،

برگزیدگان.الهي.هستیم،
حجج.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.هستیم،

َحْبلُ اهلل.هستیم.
این.حدیث.را.خیثمه.جعفي.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است..

نظیر.این.حدیث.را.ابراهیم.بن.محّمد.حمویني.»از.علماي.اهل.سنّت«.نیز.از.امام.
صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

7 ..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
نَْحُن َجْنُب اهلل، یعني:

ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
َجْنبُ.اهلل.هستیم.2

8 ..امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند:
امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب. درباره.والیت. زمر«. »آیه.56.سوره. آیه.شریفه. این.
علیه.الّسالم. امیر. والیت.حضرت. َجْنبُ.اهلل. از. »مقصود. است. شده. نازل. علیه.الّسالم.

مي.باشد«.3

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه878،حدیث11.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه557.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه581،حدیث83»حدیث9738«.
شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخمـتألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقينقوي،صفحه199»ذیلحدیثپنجم«.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه873،حدیث1.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه583،حدیث86»حدیث9741«.

تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه537.
3.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه557.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه879،حدیث13.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه583،حدیث91»حدیث9746«.
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9..پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.به.ابوذر.فرمود:
یا.اباذر:.

منكرین.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.درحالي.که.طوقي.

از.آتش.بر.گردن.آن.ها.انداخته.شده.و.چشم.آن.ها.نیز.نمي.بیند.»کور.مي.باشند«.در.روز.
قیامت.محشور.مي.شوند.و.در.همان.حال.مي.گویند:

ْطُت في َجْنِب اهلِل،.یعني: يا َحْسَرتي َعلي ما َفرَّ
افسوس.بر.ما،.واي.بر.ما.که.در.دنیا.در.حّق.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.کوتاهي.
کردیم.»یعني.حّق.او.را.غصب.کردیم،.همسر.گرانقدرش.صّدیقه.کبري.فاطمه.زهرا.

سالم.اهلل..علیها.را.به.شهادت.رساندیم،.
بنیانگذار.ظلم.و.جور.به.خاندان.وحی.و.رسالت.شدیم،.عامل.شهادت.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.شدیم.و...«.1

10..امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.در.بیان.رفعت.و.بزرگي.شأن.و.مقام.و.منزلت.حجج.خویش.و.اولیاءِ.

خویش.اینگونه.فرموده.است.
ْطُت في َجْنِب اهلِل. اَْن َتقُوَل نَْفٌس يا َحْسَرتي َعلي ما َفرَّ

حضرت.امیر.علیه.السالم.در.ادامه.فرمایشات.خویش.فرمودند:
خداوند.متعال.در.مورد.حجج.و.اولیاءِ.خویش.تعبیر.به.َجْنُب اهلل.فرموده.است.و.این.
تعبیر.در.مورد.شخصی.به.کار.مي.رود.که.مقام.و.منزلت.ویژه.ای.نزد.شخص.دیگری.
داشته.باشد.»کنایه.از.مقام.ویژه.حجج.خدا.نزد.خدا.مي.باشد.که.در.آیه.شریفه.از.آن.

بزرگواران.به.عنوان.َجْنُب اهلل.یاد.شده.است«.
مگر.نمي.بینید.که.در.مورد.ُقرب.و.نزدیكي.یک.نفر.به.یک.نفر.دیگر.گفته.مي.شود.

که.فالن.شخص.در.َجنب.فالن.شخص.»کنار.فالن.شخص«.قرار.دارد.
خداوند.متعال.این.رمز.را.»یعني.آوردن.کلمه.َجْنبُ.اهلل«.در.مورد.اولیاءِ.و.حجج.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه879،حدیث14.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه583،حدیث89»حدیث9744«.
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خویش.و.در.مورد.مقّربان.درگاهش.به.کار.برده.است،.
زیرا.مخالفان.و.معاندان.خدا.و.حجج.خدا.همیشه.و.همواره.در.صدد.دستبرد.و.
تحریف.و.حذف.اسامي.حجج.خدا.و.اولیاءِ.خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.بوده.اند.تا.

بدین.وسیله.اّمت.اسالم.را.گمراه.کرده.و.آن.ها.را.منحرف.نمایند،.لذا:
خداوند.متعال.این.رموز.را.در.قرآن.کریم.قرار.داد.»به.جاي.اسم.حجج.خویش.
رمزها.و.نشانه.هایي.مانند.َجْنُب اهلل.به.کار.برد«.تا.مخالفین.خدا.و.مخالفین.اولیاءِ.خدا.و.
مخالفین.حجج.خدا.نتوانند.به.قرآن.کریم.دستبرد.زده.و.اسامي.حجج.خداوند.متعال.

را.از.قرآن.کریم.حذف.کنند.1

11..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذیحّجه.

سال.دهم.هجري.»عید.سعید.غدیر«.در.محّل.غدیر.خم.خطبه.مفّصلي.ایراد.فرموده.

و.طّي.آن.گوشه.اي.از.فضائل.و.مناقب.مولي.الموّحدین.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.را.بیان.فرموده.و.سپس.به.امر.خداوند.متعال.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

را.به.عنوان.وصّي.و.جانشین.خویش.و.به.عنوان.امام.مسلمین.معّرفي.و.منصوب.
فرمودند.

پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.قسمتي.از.بیانات.نوراني.خویش.در.مورد.
امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:

اي.مردم،.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.همان.َجْنُب اهلل.است.که.خداوند.متعال.در.قرآن.
کریم.فرموده:

ْطُت ِفي َجنِب.اهللِ.»آیه.56.سوره.زمر«.2 اَْن َتُقوَل نَْفٌس َيا َحْسَرَتى عَلى َما َفرَّ

12..در.زیارت.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.از.ناحیه.امام.صادق.

علیه.الّسالم.صادر.شده.»زیارت.ششم.آن.حضرت.که.در.مفاتیح.الجنان.آمده«.خدمت.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه879،حدیث15.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه557ـ558.

نورالثقلین،جلدششم،صفحه583،حدیث87»حدیث9742«
2.تفسیرصافي،جلددّوم،صفحه449»ذیلآیه67سورهمائده«.

احتجاجطبرسي،جلداّول،احتجاجپیامبراکرمدرغدیرخم،صفحه118تا146»صفحه130«،حدیث32.
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آن.حضرت.عرض.مي.کنیم.
اَْشَهُد اَنََک َجْنُب اهلِل َو بابُُه، یعني:

شهادت.مي.دهم.که.شما.َجْنُب اهلل.هستي.و.باُب اهلل.»از.طریق.شما.به.معرفت.خداوند.
متعال.نائل.مي.شویم«.

این.زیارتنامه.شریف.را.صفوان.جّمال.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.

13..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.از.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

اَنَا َجْنُب اهلِل،
اَنَا َيُداهلِل، یعني:

حضرت.امیر.علیه.الّسالم.فرمودند:
من َجْنُب اهلل.هستم،

من.یداهلل.هستم.»من.دست.قدرت.خداوند.متعال.هستم«.
این.حدیث.را.عبدالّرحمن.بن.کثیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

14..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.از.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
نقل.مي.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

اَنَا َجْنُب اهلِل،
َو اَنَا َحْسَرٌة لِلّناِس َيْوَم الِْقياَمِة، یعني:
حضرت.امیر.علیه.الّسالم.فرمودند:

من َجْنُب اهلل.هستم،
و.من.موجب.حسرت.مردم.در.روز.قیامت.مي.باشم.»یعني.آن.هایي.که.در.دنیا.
والیت.و.امامت.مرا.نپذیرفته.و.آن.را.انكار.نمودند.وقتي.روز.قیامت.جایگاه.رفیع.
مرا.مي.بینند.و.جایگاه.خودشان.را.در.بدترین.نقطه.جهنّم.مشاهده.مي.کنند.حسرت.

مي.خورند.که.چرا.در.دنیا.والیت.و.امامت.مرا.نپذیرفتند.و.آن.را.انكار.نمودند«.

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه875،حدیث5.



429 سوره زمر

این.حدیث.را.عطاء.همداني.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

15..وجود.مقّدس.امام.سّجاد.و.امام.باقر.و.امام.صادق.علیهم.الّسالم.درباره.این.آیه.

ْطُت في َجنِب اهلِل، َو اِن ُكنُت لَِمَن الّساِخِريَن.ـ. شریفه.»اَْن َتُقوَل نَْفٌس َيا َحْسَرَتى عَلى َما َفرَّ
آیه.56.سوره.زمر«.فرمودند:

الم، َجْنُب اهلِل علي بن ابيطالب َعَلْيِه السَّ
ُة اهلِل َعَلي الَْخْلِق َيْوَم الِْقياَمِة، یعني: َو ُهَو ُحجَّ

مقصود.از.َجْنُب اهلل.در.این.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.مي.باشد،.

و.آن.حضرت.روز.قیامت.حّجت.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.است.2

16..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اَْن َتُقوَل نَْفٌس َيا َحْسَرَتى 
ْطُت في َجنِب اهلِل، َو اِن ُكنُت لَِمَن الّساِخِريَن ـ.آیه.56.سوره.زمر«.فرمودند: على َما َفرَّ

مقصود.از.َجْنبُ.اهلل.در.این.آیه.شریفه.ما.هستیم.
این.حدیث.را.ابوجارود.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

17..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.یک.مجلس.چهارصد.

باب.علمي.به.اصحاب.خویش.آموخت.که.در.یكي.از.آن.موارد.چهارصدگانه.آمده.که.
آن.حضرت.فرمودند:

هر.کس.از.ما.تبعیّت.و.پیروي.کند.گمراه.نمي.شود،

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه877،حدیث8.
شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقينقوي،صفحه198ـ199،حدیثپنجم.

2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه879،حدیث12.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه583،حدیث90»حدیث9745«.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه577.
3.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه203.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه880،حدیث18.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه583،حدیث88»حدیث9743«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه585،حدیث93»حدیث9748«.
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هر.کس.ما.را.انكار.کند.»هر.کس.امامت.و.والیت.ما.را.انكار.نماید«.به.راه.راست.
هدایت.نمي.شود،

هر.کس.دشمن.ما.را.یاري.کند.نجات.نمي.یابد.»اهل.نجات.نیست«.
اي.مردم:

به.خاطر.دنیا.و.تمتّعات.دنیوي.که.از.دست.رفتني.است.از.دستورات.ما.تخّلف.و.
سرپیچي.نكنید،.زیرا:

کسي.که.دنیا.را.به.آخرت.ترجیح.دهد،.
و.به.جاي.ما.دنیا.را.برگزیند،.

و.دنیا.را.بر.ما.مقّدم.بدارد،.
روز.قیامت.دچار.حسرت.بزرگي.خواهد.شد.»حسرت.از.اینكه.چرا.از.ما.تبعیّت.و.

پیروي.ننمود«،.و.این.همان.فرمایش.خداوند.متعال.است.که.مي.فرماید:
ْطُت ِفي َجنِب اهلِل، َو اِن ُكنُت لَِمَن الّساِخِريَن.ـ.آیه. »اَْن َتُقوَل نَْفٌس َيا َحْسَرتى على َما َفرَّ

56.سوره.زمر«.1

توضیح:
با.توّجه.به.احادیث.شریفي.که.مالحظه.فرمودید.معني.باطني.و.تأویل.این.آیه.شریفه.
ْطُت ِفي َجنِب اهلِل، َو اِن ُكنُت لَِمَن الّساِخِريَن.ـ.آیه.56. »اَْن َتُقوَل نَْفٌس َيا َحْسَرَتى عَلى َما َفرَّ

سوره.زمر«.این.مي.شود.که:
مبادا.دستورات.خداوند.متعال.را.اجرا.نكنید،.

و.مبادا.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.تبعیّت.و.پیروي.ننمائید.که.نتیجه.انكار.امامت.

و.والیت.وجود.مقّدس.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.نتیجه.عدم.تبعیّت.از.آن.ذوات.

مقّدسه.این.مي.شود.که.روز.قیامت.وقتي.جایگاه.ابدي.خودتان.را.در.بدترین.نقطه.
جهنّم.مشاهده.مي.کنید.در.آن.روز.عظیم.خواهید.گفت:

افسوس.بر.من،.واي.بر.من.از.اینكه.در.دنیا.در.رابطه.با.َجنُْب اهلل.یعني.در.رابطه.با.ائّمه.

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه581،حدیث81»حدیث9736«.
خصالصدوق،جلددّوم،بابخصالازیكتاصد،حدیث9،صفحه425،شماره293.
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معصومین.علیهم.الّسالم.کوتاهي.و.قصور.کردم،.
و.از.پذیرش.امامت.و.والیت.آن.بزرگواران.امتناع.نمودم،.

و.در.زمره.مسخره.کنندگان.آیات.الهي.»یعني.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.بودم.
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آیه 60 سوره زمر:
ٌة اَلَْيَس في َجَهنََّم َمْثوًی لِْلُمَتَکبِِّريَن«. »َوَيْوَم الِْقياَمِة َتَری الَّذيَن َكَذبُواْ َعَلى اهللِ ُوُجوُهُهم ُمْسَودَّ

ترجمه: 
روز.قیامت.تكذیب.کنندگان.خدا.»کساني.که.به.خدا.دروغ.بستند«.را.مي.بیني.که.

چهره.ها.و.صورت.هاي.آن.ها.سیاه.است.»نشانه.ذلّت.و.خواري.است«،.
آیا.در.جهنّم.جایي.براي.متكبران.نیست.1

در.آیات.گذشته.صحبت.از.کّفار.و.مشرکین.و.منكرین.والیت.و.امامت.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.بود.که.در.روز.قیامت.از.اعمال.خویش.نادم.و.پشیمان.

مي.شوند.و.از.خداوند.متعال.درخواست.مي.کنند.تا.به.آن.ها.اجازه.داده.شود.تا.

به.دنیا.بازگردند.و.اعمال.صالح.انجام.دهند،.اّما.افسوس.که.پشیماني.و.ندامت.

در.روز.قیامت.فایده.اي.ندارد.و.جایگاه.مجرمین.و.گنهكاران.آتش.سوزان.جهنّم.
مي.باشد.

این.آیه.شریفه.نیز.در.ادامه.آیات.گذشته.بوده.و.حال.و.وضع.گنهكاران.را.در.روز.
قیامت.بیان.مي.فرماید..

در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.مي.فرماید:
ة =.روز.قیامت.تكذیب.کنندگان. َيْوَم الِْقياَمِة َتَري الَّذيَن َكَذبُوا َعَلي اهلِل ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّ
بر.خدا.»یعني.کساني.که.به.خداوند.متعال.دروغ.بستند«.را.مي.بیني.که.چهره.ها.و.
از.ذلّت.و. این.سیاهي.چهره.و.صورت.حاکي. صورت.هاي.آن.ها.سیاه.مي.باشد.و.

بدبختي.و.خواري.آن.ها.است.
اَلَّذيَن َكَذبُوا َعَلي اهلِل =.کساني.که.به.خداوند.متعال.دروغ.بستند.

کذب.بر.خدا.»دروغ.بستن.به.خداوند.متعال«،.یعني:
1..گفته.شود.که.خداوند.متعال.شریک.دارد.
2..گفته.شود.که.خداوند.متعال.فرزند.دارد.

3..بدعت.گذاشتن.در.دین،.یعني:

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه539.
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کسي.از.طرف.خود.و.با.نظر.خود.احكام.دین.را.کم.یا.زیاد.کند،.یعني.ُحكمي.را.به.
دین.اضافه.کند.و.یا.کم.کند،.مانند:

نساء.توّسط.خلفاي.غاصب،. ُمتعه.»صیغه«.و.حرام.نمودن.طواف. نمودن. حرام.

درحالي.که.زمان.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.ُمتعه.»صیغه«.حالل.بود.و.

امري.رایج.در.بین.مسلمین،.همچنین.طواف.نساء.نیز.زمان.پیامبر.اکرم.از.اعمال.واجب.

حج.شمرده.مي.شد،.لیكن.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.حّكام.وقت.هر.دو.را.حرام.اعالم.

نمودند.و.اآلن.نیز.غیرشیعه.ُمتعه.و.طواف.نساء.را.حرام.مي.داند،.لیكن.در.فقه.شیعه.ُمتعه.
حالل.است.و.طواف.نساء.نیز.واجب.

4..کسي.که.به.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.دروغ.ببندد.

5 ..کسي.که.امام.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.نیست.خودش.را.امام.و.خلیفه.
مسلمین.بداند.

َسواد َوْجه =.سیاه.بودن.چهره.و.صورت
مجرمین.و.گنهكاران.در.روز.قیامت.چهره.و.صورتشان.سیاه.است.و.این.مسئله.
حاکي.از.ذلّت.و.خواري.و.بدبختي.آن.ها.است.و.این.سیاه.بودن.چهره.مبیّن.گنهكار.

بودن.آن.ها.است.و.نشان.مي.دهد.که.اهل.آتش.هستند.
بنابراین،.معني.آیه.شریفه.تا.اینجا.این.مي.شود.که:

روز.قیامت.کساني.را.که.به.خداوند.متعال.دروغ.بستند.مي.بیني.که.چهره.و.صورت.

آن.ها.سیاه.مي.باشد.و.این.امر.حاکي.از.جهنّمي.بودن.آن.ها.است.که.به.زودي.وارد.آتش.
خواهند.شد.

سیاه.بودن.صورت.و.چهره.گنهكاران.در.روز.قیامت.نتیجه.تكبّر.آن.ها.در.دنیا.

مي.باشد،.و.در.واقع.سیاهي.چهره.و.صورت.گنهكاران.در.روز.قیامت.سزاي.تكبّر.و.

خوي.استكباري.آن.ها.در.دنیا.است،.چرا.که.در.دنیا.دچار.کبر.شده.و.تكبّر.ورزیدند.و.

از.اطاعت.خداوند.متعال.و.حجج.خداوند.متعال.یعني.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.

علیهم.الّسالم.امتناع.نموده.و.سایر.احكام.دین.را.نیز.زیر.پا.گذاشتند،.که.نتیجه.آن.سیاه.

شدن.چهره.ها.و.صورت.هاي.آن.ها.در.روز.قیامت.مي.باشد.و.جایگاه.این.افراد.شقي.و.
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بدبخت.نیز.جایي.جز.جهنّم.نیست.
در.ادامه.آیه.شریفه.خداوند.متعال.هم.به.صفت.و.ویژگي.این.گنهكاران.و.هم.به.

جایگاه.آن.ها.اشاره.مي.فرماید.
اَلَْيَس في َجَهنََّم َمْثوًي لِْلُمَتکبِّْريَن.=.آیا.در.جهنّم.جایي.براي.متكبّرین.نیست.

این.استفهام.و.سؤال.براي.تثبیت.و.تقدیر.مطلب.است،.یعني:
حتماً.در.جهنّم.جایي.براي.متكبّرین.وجود.دارد،.و.به.عبارت.دیگر:

حتماً.و.یقیناً.جهنّم.جاي.متكبّرین.است.و.حتماً.متكبّرین.به.جهنّم.خواهند.رفت..

متکبّر در این آیه شریفه چه معنایي دارد:
به.تمام.کساني.که.خود.بزرگ.بین.بوده.و.خودشان.را.برتر.و.باالتر.از.دیگران.
دانسته.و.تكبّر.مي.ورزند.متكبّر.اطالق.مي.شود،.اّما.در.این.آیه.شریفه.بیشتر.منظور.
کساني.هستند.که.در.برابر.دعوت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.استكبار.ورزیده.و.از.پذیرش.دعوت.آن.ذوات.مقّدسه.امتناع.

کرده.و.از.اطاعت.و.پیروي.آن.بزرگواران.خودداري.کردند.
در.حدیثي.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.آمده.که:

در.جهنّم.وادي.و.سرزمین.و.مكان.خاّص.و.ویژه.اي.است.براي.متكبّران.به.نام.َسَقْر.
این.سرزمین.و.مكان.مخصوص.متكبّران.از.شّدت.گرما.و.حرارتش.به.خداوند.
متعال.شكایت.کرد.و.از.خداوند.متعال.درخواست.نمود.تا.به.او.اجازه.داده.شود.تا.

تنّفسي.بكند.و.نََفسي.بكشد.
به.َسَقْر.اجازه.تنّفس.داده.شد.و.َسَقْر.نََفسي.کشید.و.همین.نََفس.َسَقْر.باعث.شد.تا.تمام.

جهنّم.را.آتش.فرا.بگیرد.و.آن.را.بسوزاند.

خالصه کالم اینکه:
کساني.که.به.خداوند.متعال.دروغ.ببندند.و.در.برابر.دعوت.حجج.خداوند.متعال.
استكبار.بورزند.و.از.پذیرش.دعوت.آن.بزرگواران.امتناع.نموده.و.از.اوامر.آن.ذوات.
مقّدسه.سرپیچي.نمایند.در.زمره.متكبّرین.هستند.که.روز.قیامت.با.چهره.و.صورت.سیاه.
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محشور.مي.شوند.و.جایگاه.آن.ها.نیز.بدترین.جاي.جهنّم.مي.باشد.1

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.در.رابطه.با.این.آیه.شریفه.»َوَيْوَم الِْقَياَمِة َتَری 
.آیه.60.سوره.زمر«. ٌة اَلَْيَس في َجَهنََّم َمْثوًی لِْلُمَتَکبِِّريَنـ. الَّذيَن َكَذبُواْ َعَلى اهلِل ُوُجوُهُهم ُمْسَودَّ

فرمودند:
َمْن قاَل اِنّي اِماٌم َو لَْيَس بِِاماٍم، یعني:

کسي.که.بگوید.»اّدعا.کند«.که.من.امام.هستم.درحالي.که.امام.نباشد.»چنین.شخصي.
مصداق.بارز.این.آیه.شریفه.است.زیرا.به.خداوند.متعال.دروغ.بسته.است«.

از.امام.باقر.علیه.الّسالم.سؤال.شد.حتّي.اگر.آن.شخص.علوي.باشد.و.از.فرزندان.
علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.باشد.
امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

حتّي.اگر.علوي.باشد.و.از.اوالد.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.باشد.
این.حدیث.شریف.را.سورة.بن.کلیب.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

توضیح:.
یعني.هر.کس.به.دروغ.خود.را.امام.منصوب.از.طرف.خداوند.متعال.و.امام.مسلمین.
این. این.آیه.شریفه.مي.باشد،.یعني. پیامبر.اکرم.بداند.مشمول. و.خلیفه.و.جانشین.

شخص:

1.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه204ـ205.
المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه132.

تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه540ـ543.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه558ـ559.

2.اصولکافي،جلددّوم،صفحه199،حدیث1»حدیث952«.
مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه205.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه587،حدیث99»حدیث9754«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه881و882،حدیث3،1و4.

تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه558.
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الف(.به.خداوند.متعال.دروغ.بسته.و.خود.را.امام.منصوب.از.طرف.خدا.معّرفي.کرده.
است.

ب(.چنین.فردي.در.روز.قیامت.با.چهره.و.صورت.سیاه.محشور.مي.شود.که.مبیّن.
گنهكار.بودن.او.و.جهنّمي.بودن.او.مي.باشد.

ج(.اینگونه.افراد.مصداق.بارز.و.آشكار.متكبّرین.مي.باشند.و.جایگاه.آن.ها.بدترین.

جاي.جهنّم.است.چرا.که.در.دنیا.تكبّر.ورزیده.و.از.اطاعت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.

و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.امتناع.کرده.و.حتّي.به.عدم.اطاعت.از.آن.

ذوات.مقّدسه.اکتفا.و.قناعت.نكرده.بلكه.خودشان.را.به.دروغ.به.عنوان.امام.و.خلیفه.
مسلمین.قلمداد.نموده.و.دیگران.را.به.اطاعت.از.خود.مجبور.نمودند.

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
َمِن اّدَعي ااْلِماَمَة َو لَْيَس ِمْن اَْهِلها َفُهَو كاِفٌر، یعني:

هر.کس.اّدعاي.امامت.کند.و.اهلش.نباشد.»منصوب.از.جانب.خدا.نباشد«.کافر.
است.

این.حدیث.را.فضیل.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..حسین.بن.مختار.مي.گوید.که.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.
آیه.شریفه.»َيْوَم الِْقياَمَة َتَري الَّذيَن َكَذبُوا َعَلي اهلل...«.سؤال.کردم.

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
ُكلُّ َمْن َزَعَم اَنَُّه اِماٌم َو لَْيَس بِِاماٍم، َواِْن كاَن فاِطمّيًا َعلِوّيًا، یعني:

هر.کس.خودش.را.امام.بداند.»خلیفه.مسلمین.و.جانشین.پیامبر.اکرم«.و.امام.نباشد.

»منصوب.از.طرف.خدا.نباشد«.مشمول.این.آیه.شریفه.است،.گرچه.این.شخص.از.
فرزندان.حضرت.امیر.و.حضرت.زهرا.علیهماالّسالم.باشد.2

1.اصولکافي،جلددّوم،صفحه199،حدیث2»حدیث953«.

2.اصولکافي،جلددّوم،صفحه200،حدیث3»حدیث954«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه883،حدیث8.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه587،حدیث98»حدیث9753«.
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4..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َوَيْوَم الِْقَياَمِة َتَری 
الَّذيَن َكَذبُواْ َعَلى اهلِل ـ.آیه.60.سوره.زمر«.فرمودند:

َمِن ادَّعي اَنَُّه اِماٌم َو لَْيَس بِِاماٍم، َو اِْن كاَن َعَلِوّيًا فاِطمّيًا،.یعني:
کسي.که.اّدعاي.امامت.کند.درحالي.که.امام.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.نباشد،.
مشمول.این.آیه.شریفه.است.گرچه.این.شخص.از.اوالد.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.و.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.باشد.

توضیح: 
امامت.منصبي.است.الهي.و.امام.باید.معصوم.و.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.
باشد،.لذا.هر.کس.خود.را.امام.و.خلیفه.مسلمین.بداند.درحالي.که.منصوب.از.جانب.
خداوند.متعال.نباشد.چنین.شخص.یا.چنین.اشخاصي.به.خداوند.متعال.دروغ.بسته.اند.
و.روز.قیامت.با.چهره.و.صورت.سیاه.محشور.مي.شوند.و.بدترین.جاي.جهنّم.جایگاه.

آن.ها.مي.باشد.
این.حدیث.را.هم.یونس.بن.ظبیان.و.هم.ابو.مغرا.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.

نموده.اند.1

5..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.کس.از.ما.حدیثي.نقل.کند.ما.روزي.از.او.سؤال.خواهیم.کرد.و.او.را.درباره.

حدیث.مورد.بازخواست.قرار.خواهیم.داد،
اگر.او.راست.گفته.باشد.»یعني.حدیثي.باشد.که.ما.فرموده.باشیم«.سخن.حّقي.را.به.

خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.نسبت.داده.است،.
اّما.اگر.بر.ما.دروغ.بسته.باشد.»یعني.حدیث.و.روایتي.را.به.ما.نسبت.دهد.درحالی.که.

ما.آن.را.نفرموده.باشیم«.به.خدا.و.رسول.خدا.دروغ.بسته.است،.زیرا:

1.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه558.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه882و883،حدیث2و5.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه585،حدیث96»حدیث9751«.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه541.
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وقتي.ما.حدیثي.را.بیان.مي.کنیم.نمي.گوئیم.که.فالن.کس.این.حرف.را.زده.بلكه.
مي.گوئیم.که.این.حرف.را.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.فرموده.اند.

امام.صادق.علیه.الّسالم.سپس.این.آیه.شریفه.را.تالوت.فرمودند.»َيْوَم الِْقياَمِة َتَري 
الَّذيَن َكَذبُوا َعَلي اهلِل.... ـ.آیه.60.سوره.زمر«.

این.حدیث.را.خيثمة.بن.عبدالّرحمن.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
اگر.شخصي.کالمي.را.جعل.نموده.و.آن.را.به.عنوان.حدیث.و.روایت.به.وجود.
مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.یا.به.اهل.بیت.آن.حضرت.یعني.به.
ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نسبت.دهد.آن.شخص.به.خداوند.تبارک.و.تعالي.دروغ.

بسته.و.مصداق.»اَلَّذيَن َكَذبُوا َعَلي اهللِ«.مي.باشد.که.در.آیه.60.سوره.زمر.آمده.است.
بدترین.جاي.جهنّم. افرادي. آیه.شریفه.آمده.جایگاه.چنین. این. همچنان.که.در.

مي.باشد.
بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.حّكام.ظلم.و.جور.و.اعوان.و.
انصار.آن.ها.براي.اینكه.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.را.منزوي.نموده.و.حقوق.آن.ذوات.مقّدسه.
را.غصب.کنند.اقدام.به.جعل.حدیث.نمودند.که.نمونه.بارز.آن.حدیثي.است.مجعول.
که.به.پیامبر.اکرم.نسبت.دادند.که.آن.حضرت.فرمودند.ما.طبقه.انبیاء.از.خودمان.ارث.
باقي.نمي.گذاریم.تا.بدین.وسیله.و.با.تمّسک.به.این.حدیث.جعلي.فدک.را.غصب.

نمایند.که.غصب.نمودند.
ذیل.آیه.26.سوره.اسراء،.آیه.7.سوره.مریم.و.آیه.16.سوره.نمل.در.این.رابطه.

توضیحاتي.ارائه.شده.است.

1.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه205.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه542.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه884،حدیث9.
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آیه 73 سوره زمر:
»َوِسيَق الَّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم اِلَى الَْجنَِّة ُزَمراً َحتَّى اَِذا َجاُؤَها َوُفِتَحْت اَْبَوابَُها َوَقاَل لَُهْم َخَزنَُتَها 

َساَلٌم َعَلْيُکْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِِديَن«.

ترجمه: 
کساني.که.از.خداوند.متعال.ترس.داشتند.و.تقواي.الهي.پیشه.کردند.گروه.گروه.به.

سوي.بهشت.بُرده.مي.شوند.
هنگامي.که.این.ها.به.بهشت.مي.رسند.درهاي.بهشت.گشوده.مي.شود.و.نگهبانان.و.

مالئكه.موّکل.بهشت.به.آن.ها.مي.گویند:
سالم.بر.شما،.خوش.آمدید،.نعمت.هاي.بهشتي.گواراي.شما.باد،.داخل.بهشت.

شوید.و.جاودانه.داخل.بهشت.بمانید.1

شرح لغات و توضیحات:
سيَق.=.از.ماده.سوق.»بر.وزن.شوق«.مي.آید.یعني.راندن،.حرکت.دادن.»سوق.دادن.

یعني.حرکت.دادن«؛
ُزَمْر.=.جمع.ُزمره.یعني.گروه،.دسته،.جماعت؛

ِطْبُتْم.=.از.ماده.ِطیْْب.»بر.وزن.صید«.یعني:
1..پاکیزگي.»با.انجام.عمل.صالح.در.دنیا.پاک.و.پاکیزه.شدید«.

2..پاک.و.پاکیزه.باشید.و.خوش.و.خّرم.بمانید.
3..گوارا.باد.بر.شما.نعمت.هاي.بهشتي.اي.پاک.سرشتان.پاک.دل.

4..روایتي.نیز.نقل.شده.که.بر.درب.بهشت.درختي.است.که.دو.چشمه.آب.زالل.و.

صاف.و.گوارا.از.پاي.آن.مي.جوشد.و.افرادي.که.مي.خواهند.وارد.بهشت.شوند.از.یكي.

از.این.چشمه.ها.مي.نوشند.که.بر.اثر.آن.باطن.آن.ها.پاک.مي.شود.»از.هر.گونه.آلودگي.
احتمالي.مانند.حرص.و.حسد.و.کینه.و....«،.

و.در.چشمه.دیگري.خودشان.را.شستشو.مي.دهند.که.بر.اثر.آن.ظاهر.آن.ها.و.جسم.

1.تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه578.
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آن.ها.براي.همیشه.پاک.و.پاکیزه.مي.شود.
ُخلود.=.جاودانه،.همیشگي.1

در.آیه.71.و.72.وضع.و.حال.اهل.آتش.مورد.بحث.واقع.شده.و.آمده.که:
وقتي.روز.قیامت.فرا.مي.رسد.آن.هایي.که.اهل.جهنّم.هستند.گروه.گروه.به.طرف.

جهنّم.رانده.مي.شوند..
وقتي.این.گنهكاران.و.مجرمین.به.جهنّم.مي.رسند.درهاي.جهنّم.براي.آن.ها.گشوده.

مي.شود.و.نگهبانان.جهنّم.و.مالئكه.ُموّکل.آتش.به.آن.ها.مي.گویند:
آیا.از.جانب.خداوند.متعال.پیامبران.و.رسوالني.به.سوي.شما.نیامدند.و.آیات.
خداوند.متعال.را.به.شما.تالوت.نكردند.و.شما.را.از.مالقات.این.روز.»روز.قیامت.و.

رسیدگي.به.اعمال.انسان.ها«.بر.حذر.نداشتند.و.هشدار.ندادند.
اهل.جهنّم.»کساني.که.وارد.جهنّم.خواهند.شد«.در.جواب.مي.گویند:

بله،.پیامبراني.آمدند.لیكن.ما.با.آن.ها.مخالفت.کردیم.
مالئكه.موّکل.بر.آتش.و.نگهبانان.جهنّم.به.این.گنهكاران.و.مجرمین.مي.گویند:

وارد.جهنّم.شوید.و.جاودانه.»براي.همیشه«.آن.جا.بمانید.
در.آیه.73.و.74.خداوند.متعال.به.اوضاع.مؤمنین.در.روز.قیامت.اشاره.فرموده.و.

شرح.حال.آن.ها.را.بیان.مي.فرماید..
در.آیه.73.سوره.زمر.آمده.که:

َو سيَق الَّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم اِلَي الَْجنَِّة ُزَمراً =.کساني.که.تقواي.الهي.پیشه.کرده.و.در.دنیا.

اعمال.صالح.انجام.دادند.و.از.محّرمات.اجتناب.کرده.و.از.حجج.خداوند.متعال.اطاعت.
و.پیروي.کردند.گروه.گروه.و.دسته.دسته.به.طرف.بهشت.سوق.داده.مي.شوند.

قابل.ذکر.است.که:
سوق.دادن.معموالً.در.مواردي.به.کار.برده.مي.شود.که.شوق.و.تمایل.دروني.در.کار.
نباشد،.لذا.اگر.کلمه.سوق.براي.اهل.جهنّم.به.کار.برده.شود.جاي.تعّجب.ندارد.زیرا.
گنهكاران.و.مجرمین.اشتیاق.و.تمایلي.براي.رفتن.به.جهنّم.ندارند.و.به.همین.جهت.

1.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه218ـ219.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه579ـ581.
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عنوان.شده.که.آن.ها.را.به.طرف.جهنّم.سوق.مي.دهند.و.مي.برند،.
اّما.تعبیر.سوق.دادن.متّقین.و.نیكوکاران.به.بهشت.چه.معنایي.دارد.

در.این.خصوص.مطالبي.عنوان.شده.که.همه.آن.ها.و.یا.بعضي.از.آن.ها.مي.تواند.دلیل.
این.امر.باشد.

1..متّقین.و.مؤمنیني.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.مورد.لطف.قرار.داده.و.آن.ها.را.

مستحّق.بهشت.نموده.آنقدر.شوق.و.اشتیاق.به.خداوند.متعال.را.دارند.که.به.غیر.از.

خداوند.متعال.به.چیز.دیگري.فكر.نمي.کنند.حتّي.به.بهشت،.لذا.مالئكه.موّکل.بهشت.
و.نگهبانان.بهشت.آن.ها.را.به.بهشت.سوق.مي.دهند.»مي.برند«.

2..این.عدّه.اي.که.قرار.است.به.بهشت.بروند.منتظر.دوستان.و.رفقاي.خویش.هستند.
تا.به.اتّفاق.آن.ها.وارد.بهشت.شوند.

3..مؤمنیني.که.با.لطف.و.فضل.الهي.استحقاق.رفتن.به.بهشت.را.یافته.اند.سوار.

َمرکب.هایي.مي.شوند.و.این.مرکب.ها.آن.ها.را.به.بهشت.مي.برند.و.به.همین.جهت.آن.ها.
به.بهشت.سوق.داده.مي.شو.ند.»بُرده.مي.شوند«.

4..هر.قدر.و.هر.اندازه.که.مؤمنین.مشتاق.بهشت.مي.باشند.بهشت.و.مالئكه.داخل.

بهشت.به.دیدن.این.مؤمنین.مشتاق.تر.هستند،.لذا.این.فرشتگان.و.مالئكه.رحمت.الهي.
به.استقبال.مؤمنین.آمده.و.آن.ها.را.به.بهشت.مي.برند.»سوق.مي.دهند«.

َحّتي اِذا جاُؤها =.تا.اینكه.آن.ها.به.بهشت.برسند،.یعني:
نگهبانان.بهشت.و.مالئكه.موّکل.بر.بهشت.نیكان.و.مؤمنین.و.اهل.تقوا.را.گروه.گروه.
و.دسته.دسته.به.طرف.بهشت.سوق.مي.دهند.تا.اینكه.به.درب.بهشت.برسند،.و.این.در.

حالي.است.که:
َو ُفِتَحْت اَْبوابُها.=.از.قبل.درب.بهشت.به.روي.آن.ها.باز.شده.است،.یعني.قبل.از.
اینكه.مؤمنین.به.بهشت.برسند.درب.هاي.بهشت.به.روي.آن.ها.گشوده.شده.و.بهشت.

در.انتظار.ورود.آنان.مي.باشد.
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َو قاَل لَُهْم َخَزنَُتها =.نگهبانان.بهشت.و.مالئكه.موّکل.بر.بهشت.به.آن.ها.مي.گویند:
َسالم َعَلْيُکْم.=.سالم.بر.شما،.یعني:

سالمتي.از.جانب.خداوند.متعال.بر.شما.باد.که.براي.همیشه.داخل.بهشت.از.سالمتي.

مطلق.برخوردار.خواهید.بود،.سالمتي.مطلق.جسمي.و.سالمتي.مطلق.روحي،.یعني.

اینكه.شما.در.بهشت.براي.همیشه.از.هر.آفت.و.گزند.و.بیماري.و.غم.و.ُحزن.و.اندوه.
به.دور.خواهید.بود.

مالئكه.رحمت.الهي.با.گفتن.این.کالم.شادي.و.سرور.تازه.واردین.به.بهشت.را.
مضاعف.مي.کنند.

مالئكه.رحمت.الهي.پس.از.گفتن.سالٌم.علیكم.در.ادامه.صحبت.خودشان.با.این.
مؤمنین.به.آن.ها.مي.گویند:

ِطْبُتْم =.گواراي.شما.باد.نعمات.بهشتي،.شما.از.هر.آلودگي.و.پلیدي.پاک.شده.اید.و.
با.ایمان.و.عمل.صالح.قلب.و.روح.شما.پاک.شده.است.

به.عبارت.دیگر.معني.ِطْبُتْم.که.مالئكه.به.مؤمنین.وارد.شده.به.بهشت.مي.گویند.این.
است.که:

گوارا.باد.بر.شما.همه.نعمات.بهشتي..اي.پاک.سرشتان.پاک.دل،.
گوارا.باد.بر.شما.نعمات.بهشتي.،.اي.کساني.که.جسم.و.روح.شما.پاک.و.پاکیزه.

است.
قابل.ذکر.است.که.کلمه.ِطْبُتْم.فقط.یک.بار.در.قرآن.کریم.آمده.و.آن.هم.در.این.آیه.
شریفه.است.که.مالئكه.رحمت.الهي.به.گروهي.از.مؤمنین.که.وارد.بهشت.مي.شوند.
مي.گویند.و.این.امر.حاکي.از.احترام.ویژه.و.خاّصي.است.که.مالئكه.رحمت.الهي.و.

مالئكه.موّکل.بهشت.به.این.گروه.از.واردشوندگان.به.بهشت.قائل.مي.شوند..
اینكه.این.گروه.چه.کساني.هستند.که.مالئكه.الهي.اینگونه.به.آن.ها.احترام.قائل.

مي.شوند.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.
مالئكه.موّکل.بهشت.در.ادامه.صحبت.خویش.با.این.گروه.از.مؤمنین.که.وارد.بهشت.

شده.اند.به.آن.ها.مي.گویند:
َفادُخلُوها خالديَن.=.داخل.بهشت.شوید.و.از.انواع.نعمات.بهشتي.که.به.امر.خداوند.
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متعال.براي.شما.آماده.و.مهیّا.شده.بهره.مند.شوید.و.براي.همیشه.داخل.بهشت.بمانید.

که.سكونت.شما.در.بهشت.جاوید.و.همیشگي.است.و.نعمات.بهشتي.نیز.جاوید.و.
همیشگي.است.

در.آیه.بعد.»آیه.74.«.آمده.که:
این.گروه.از.مؤمنین.وقتي.داخل.بهشت.مي.شوند.مي.گویند:

حمد.و.سپاس.مخصوص.خداوند.متعال.است.که.به.وعده.خویش.درباره.ما.عمل.

کرد.و.بهشت.را.به.ما.ارزاني.داشت.و.به.ما.اعطا.فرمود.و.به.ما.اجازه.فرمود.که.هر.
جایي.از.بهشت.را.که.مي.خواهیم.منزلگاه.خویش.قرار.دهیم.

اینكه.این.گروه.چه.کساني.هستند.که.اینگونه.لطف.خداوند.متعال.شامل.حال.آن.ها.

شده.و.در.هر.قسمت.از.بهشت.که.بخواهند.مي.توانند.مستقر.شوند.و.سكونت.نمایند.
انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.1

حدیث:
وجود.مقّدس.و.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذیحّجه.
ُة الِْوداْع«.که. سال.دهم.هجري.هنگام.بازگشت.از.خانه.خدا.به.مدینه.منّوره.»در.َحجَّ
در.واقع.آخرین.حّج.پیامبر.اکرم.بود.در.محّل.غدیر.خم.و.در.حضور.هزاران.نفر.از.
حّجاج.بیت.اهلل.الحرام.»تا.120.هزار.نفر.در.تواریخ.آمده.است«.به.امر.خداوند.متعال.
امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.وصّي.و.جانشین.خویش.و.به.

عنوان.امام.مسلمین.معّرفي.و.منصوب.فرمودند.
پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.طّي.خطبه.مفّصلي.پس.از.حمد.و.ثناي.
خداوند.متعال.به.بیان.فضائل.و.مناقب.بیكران.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
پرداخته.و.در.ُکفر.و.نفاق.و.الحاد.دشمنان.آن.حضرت.مطالبي.فرمودند.و.سپس.به.امر.
خداوند.متعال.موضوع.والیت.و.امامت.آن.حضرت.و.یازده.امام.معصوم.از.نسل.علي.

1.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه220تا222.
المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه154ـ155.
تفسیرنمونه،جلدنوزدهم،صفحه579تا582.
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علیه.الّسالم.و.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.را.بیان.فرموده.و.همگان.را.به.اطاعت.از.این.
ذوات.مقّدسه.فرا.خواندند.

پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.بیانات.مبسوطي.ایراد.فرموده.و.خطبه.مفّصلي.
خواندند.که.فقط.به.چند.فراز.این.خطبه.نوراني.اشاره.مي.شود.

پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
ایها النّاس:

خداوند.متعال.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.ولّي.و.سرپرست.و.امام.واجب.االطاعه.
براي.شما.قرار.داده.است.و.اطاعت.از.او.به.همه.واجب.است.
مردم.بدانید.که.خداوند.متعال.ولّي.و.سرپرست.شما.است،.

بعد.از.خداوند.متعال.رسول.خدا.محّمد.بن.عبداهلل.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.ولي.
و.سرپرست.شما.است،.

و.بعد.از.رسول.اهلل.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.امر.خداوند.متعال.ولّي.
و.سرپرست.شما.است،.

و.بعد.از.او.امامت.و.سرپرستي.اّمت.تا.روز.قیامت.در.ذّریّه.و.نسل.او.است.
اي.مردم،.هیچ.ِعلمي.نیست.مگر.آنكه.خداوند.متعال.آن.را.به.من.آموخته.و.من.نیز.

آن.ها.را.تماماً.به.امام.المتّقین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.آموخته.ام.
اي.مردم،.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.طرف.خداوند.متعال.امام.است.و.هر.کس.که.

علي.بن.ابیطالب.را.انكار.کند.خداوند.متعال.توبه.اش.را.نمي.پذیرد.و.او.را.نمي.آمرزد.
اي.مردم،.علي.بن.ابیطالب.بعد.از.من.برترین.انسان.ها.است.

اي.مردم،.هر.کس.علي.بن.ابیطالب.را.دوست.نداشته.باشد.و.از.او.پیروي.نكند.لعنت.
و.خشم.خدا.را.خریده.است.

اي.مردم،.هر.کس.که.من.موال.و.آقا.و.سرپرست.او.هستم.بعد.از.من.علي.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.موال.و.آقا.و.سرپرست.او.است.

اي.مردم،.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم،.برادر،.وصي.و.جانشین.من.است.
اي.مردم،.بدانید.و.آگاه.باشید.که.امیرالمؤمنین.غیر.از.این.علي.بن.ابیطالب.که.برادر.
من.مي.باشد.شخص.دیگري.نیست.و.سرپرستي.مؤمنین.جز.علي.بن.ابیطالب.بر.شخص.
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دیگري.جایز.نیست.
اي.مردم،.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.هر.چه.به.شما.امر.کرد.اطاعت.کنید.و.از.هر.

چه.که.نهي.کرد.به.سراغش.نروید.
اي.مردم،.دشمنان.علي.علیه.الّسالم.همگي.اهل.نفاق.و.شقاوت.هستند.و.از.برادران.

شیطان.مي.باشند.
اي.مردم،.من.پیامبر.خدا.هستم.و.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وصي.و.جانشین.من.

بر.شما.است.
اي.مردم،.بدانید.که.ختم.کننده.امامت.حضرت.مهدي.صلوات.اهلل.و.سالمه..علیه.از.

ما.اهل.بیت.مي.باشد.
اي.مردم،.من.از.طرف.خداوند.متعال.مأمور.شده.ام.که.براي.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

و.فرزندان.او.تا.حضرت.مهدي.صلوات.اهلل..علیه.از.شما.بیعت.بگیرم.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.ادامه.فرمایشات.خویش.
در.رابطه.با.محبّین.و.دوستان.اهل.بیت.خویش.و.محبّین.و.دوستان.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.فرمودند:
ااَل اِنَّ اَْولِيائَُهُم الَّذيَن َيْدُخلُوُن الَْجنََّة آِمنيَن،

َو َتَتَلّقاُهُم الَْمالئَِکُة بِالتَّْسليم اَْن:
ِطْبُتْم َفاْدُخلُوها خالِديَن.»آیه.73.سوره.زمر«،.یعني:.

پیامبر.اکرم.فرمودند:
محبّین.و.دوستان.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.محبّین.اهل.بیت.من.با.سالمت.و.
ایمني.کامل.وارد.بهشت.مي.شوند.و.در.همان.حال.مالئكه.الهي.به.استقبال.آن.ها.آمده.

و.به.آن.ها.مي.گویند:
طْبُتْم َفاْدُخلُوها خالِديَن.»آیه.73.سوره.زمر«،.یعني:

گوارا.باد.بر.شما.نعمات.بهشتي،.وارد.بهشت.شوید.و.جاودانه.در.بهشت.بمانید.1

1.احتجاجطبرسي،جلداّول،احتجاجپیامبراکرمدرغدیرخم،صفحه138،حدیث32.
تفسیربرهان،جلددّوم،صفحه453»ذیلآیه67سورهمائده«.

تفسیرنورالثقلین،جلدششم،صفحه609،حدیث140»حدیث9794«.





» سوره مؤمن )غافر( «

آیه 7 سوره مؤمن:
»الَِّذيَن َيْحِمُلوَن الَْعْرَش َو َمْن َحْولَُه، ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم، َوُيْؤِمُنوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن 

آَمُنوا...«.

ترجمه: 
فرشتگاني.که.حامل.َعرش.هستند.و.فرشتگاني.که.اطراف.َعرش.طواف.مي.کنند.
تسبیح.و.حمد.پروردگارشان.را.مي.گویند.و.در.حالي.که.به.یگانگي.خداوند.متعال.

ایمان.دارند.براي.اهل.ایمان.طلب.مغفرت.و.آمرزش.مي.نمایند..1

شرح لغات و توضیحات:
َعْرْش.=.عرش.در.لغت.به.معني:

1..سقف؛
2..تخت.پایه.بلند.»تختي.با.پایه.هاي.بلند«؛

ُکْرسي.=.تخت.پایه.کوتاه.»تختي.با.پایه.هاي.کوتاه«.
معني.لُغوي.عرش.همان.دو.کلمه.اي.بود.که.مالحظه.فرمودید.لیكن.مقصود.از.عرش.

خدا.تخت.قدرت.خداوند.متعال.است.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه40.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه570.
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با.توّجه.به.اینكه.الفاظ.و.کلماتي.که.ما.انسانها.از.آن.ها.استفاده.مي.کنیم.»در.همه.

زبانهاي.رایج.دنیا«.براي.بیان.زندگي.محدود.و.ناچیز.ما.انسانها.وضع.شده.اند.لذا.این.

کلمات.و.الفاظ.نه.تنها.نمي.توانند.عظمت.خداوند.متعال.را.بیان.کنند.حتي.نمي.توانند.

عظمت.مخلوقات.عظیم.خداوند.متعال.را.نیز.بیان.کنند،.بنابراین.با.استفاده.از.معاني.

کنایي.این.الفاظ.سعي.مي.کنیم.تا.َشبَح.و.تصویري.از.آن.همه.عظمت.را.ترسیم.کنیم.
و.بیان.نمائیم.

از.جمله.الفاظ.و.کلماتي.که.چنین.سر.نوشتي.دارند.عرش.مي.باشد.که.معني.لغوي.

آن.عرض.شد،.اّما.اینكه.منظور.از.عرش.خدا.چیست.و.کنایه.از.چه.معنایي.مي.باشد.

مفّسرین.مطالب.مختلفي.گفته.اند.که.هر.کدام.از.آن.معاني.مي.تواند.معني.عرش.باشد.و.
در.موارد.مختلف.باید.از.قرائن.و.شواهد.پي.ببریم.که.کدام.معنا.مّد.نظر.مي.باشد.

معاني.مختلفي.که.براي.عرش.گفته.شده.بدین.قرار.است:
1..جایي.که.همه.اوامر.و.احكام.خداوند.متعال.از.آن.جا.صادر.مي.شود.و.حامالن.
عرش.نیز.مالئكه.اي.هستند.که.آن.اوامر.و.احكام.را.اجرا.مي.کنند،.و.در.واقع.حامالن.
عرش.اجراکنندگان.حاکمیّت.و.تدبیر.خداوند.متعال.هستند.»اجراي.اوامر.خداوند.

متعال.در.جهت.تدبیر.امور.عالَم«.

2..علم.بي.پایان.خداوند.متعال.
3..مالكیّت.و.حاکمیّت.خداوند.متعال.بر.عالَم.هستي.و.تدبیر.عالَم.هستي.

4..مجموعه.عالم.هستي.
گفته.شده.که.آسمان.و.زمین.در.برابر.ُکرسي.مانند.یک.حلقه.انگشتر.است.در.یک.
بیابان.پهناور.و.وسیع،.و.ُکرسي.نیز.در.برابر.عرش.همچون.یک.حلقه.انگشتر.است.در.

یک.بیابان.وسیع.و.پهناور.
براي.فهم.و.درک.معني.عرش.باید.در.موارد.مختلف.از.قرائن.و.شواهد.پي.برد.که.
کدام.یک.از.این.معاني.که.ذکر.شد.به.حقیقت.نزدیكتر.است،.لذا.بهترین.راه.این.است.

که.موارد.استعمال.آن.در.قرآن.کریم.دقیقاً.مورد.بررسي.قرار.بگیرد.
در.آیات.مختلفي.از.جمله.آیه.54.سوره.اعراف،.آیه.3.سوره.یونس،.آیه.2.سوره.

رعد،.آیه.59.سوره.فرقان،.آیه.4.سوره.حدید.آمده.که:.
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ُثمَّ اْسُتوي َعَلي الَْعْرِش.=.یعني.خداوند.متعال.پس.از.خلقت.جهان.و.پس.از.پایان.

یافتن.خلقت.عالَم.بر.عرش.تسلّط.یافت،.یا.بر.عرش.استیال.یافت،.یا.بر.عرش.قرار.

گرفت،.یا.بر.عرش.قدرت.قرار.گرفت،.یا.بر.تخت.قدرت.قرار.گرفت.»اینها.همه.معاني.
مختلف.ُثمَّ اْسَتوي َعَلي الَْعرِش.بودند«.

در.بسیاري.از.آیات.شریفه.پس.از ُثمَّ اْسُتوي َعَلي الَْعْرِش جمله ُيَدبُِّر ااْلَْمَر.آمده.است،.
یعني:

خداوند.متعال.پس.از.خلقت.جهان.و.پس.از.پایان.یافتن.خلقت.هستي.بر.عرش.
استیال.و.تسّلط.یافت.»بر.عرش.قدرت«،.و.به.تدبیر.امر.جهان.هستي.پرداخت.

حامالن.عرش.الهي.مالئكه.اي.هستند.که.پایه.هاي.تدبیر.این.جهان.به.امر.خداوند.
متعال.بر.دوش.آن.ها.است،.و.به.عبارت.دیگر:

حامالن.عرش.الهي.اجراکنندگان.حاکمیّت.و.تدبیر.خداوند.متعال.هستند.
قابل.ذکر.است.که.خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.عرش.را.عظیم.توصیف.فرموده.

است.1
در.آیات.قبل.صحبت.از.کّفاري.بود.که.آیات.خداوند.متعال.را.منكر.بودند.و.خداوند.

متعال.نیز.به.همه.آن.ها.وعده.عذاب.دردناک.جهنّم.را.داده.است.
در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.به.مؤمنین.حقیقي.و.راستین.بشارت.مي.دهد.که.
شما.هرگز.تنها.نیستید.و.لذا.هیچ.گاه.احساس.تنهایي.و.غربت.نكنید.چرا.که.حامالن.
عرش.الهي.»مالئكه.حامل.عرش.الهي«.و.دیگر.مالئكه.مقّرب.درگاه.خداوند.متعال.
با.شما.همصدا.و.همنوا.هستند.و.طرفدار.شما.مؤمنین.مي.باشند.و.پیوسته.شما.را.دعا.
مي.کنند.و.سعادت.و.رستگاري.شما.را.در.دنیا.و.آخرت.از.خداوند.متعال.مسئلت.

دارند.
اینكه.این.مالئكه.مقّرب.الهي.که.حامل.عرش.»حمل.کنندگان.عرش«.هستند.و.
گرداگرد.عرش.به.طواف.مشغول.مي.باشند.چه.افراد.و.چه.گروه.هایي.را.دعا.مي.کنند.
و.براي.چه.کساني.طلب.مغفرت.مي.نمایند.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.بیان.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه47تا51.
المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه170ـ171.
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خواهد.شد..1
بنابراین.در.این.آیه.شریفه.و.آیات.قبل.مردم.به.دو.دسته.تقسیم.شده.اند.

1..یک.دسته.آن.ها.مؤمنیني.هستند.که.مالئكه.حامل.عرش.الهي.براي.آن.ها.استغفار.

مي.کنند.»طلب.مغفرت.و.طلب.آمرزش«.و.این.دسته.و.گروه.انشاءاهلل.تعالي.و.به.لطف.

و.فضل.خداوند.متعال.فائز.و.رستگار.مي.باشند.و.جاي.آن.ها.بهشت.برین.مي.باشد..

اینكه.این.گروه.شامل.چه.افرادي.مي.شوند.انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.خواهد.
آمد.

2..دسته.دیگر.غیرمؤمنین.هستند.»از.قبیل.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین.و.منكرین.

والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.که.مستحّق.عذاب.جهنّم.بوده.و.خداوند.متعال.به.
آن.ها.وعده.عذاب.دردناک.جهنّم.را.داده.است.2

در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.درباره.حامالن.عرش.و.مؤمنیني.که.براي.آن.ها.
طلب.مغفرت.مي.شود.مي.فرماید:

اَلَّذيَن َيْحِملُوَن الَْعْرَش.=.کساني.که.عرش.را.حمل.مي.کنند،.یعني.مالئكه.اي.که.عرش.
الهي.را.حمل.مي.کنند.

اگر.عرش.الهي.را.مالكیّت.و.حاکمیّت.»حكومت.خداوند.متعال«.خداوند.سبحان.

بر.عالَم.هستي.بدانیم.و.اگر.عرش.را.جایي.بدانیم.که.تمام.اوامر.و.احكام.الهي.از.آن.جا.

صادر.مي.شود،.»این.جمله.یكي.از.معاني.عرش.بود.که.قباًل.عرض.شد«.در.این.صورت.
معني.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.مي.شود.که:

مالئكه.حامل.عرش.الهي.که.مأمور.اجراي.مالكیّت.و.تدبیر.خداوند.متعال.هستند.و.
اوامر.صادره.از.ناحیه.خداوند.متعال.را.اخذ.مي.کنند.تا.آن.را.به.مرحله.اجرا.بگذارند،.و:

َو َمْن َحْولَُه.=.و.مالئكه.اي.که.اطراف.و.گرداگرد.عرش.طواف.مي.کنند..
این.مالئكه.حامل.عرش.خداوند.متعال.و.مالئكه.اي.که.در.اطراف.و.گرداگرد.عرش.
الهي.مشغول.طواف.مي.باشند.تسبیح.خداوند.متعال.را.مي.نمایند.درحالي.که.ایمان.کامل.

به.خداوند.متعال.دارند.و:

1.تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه41.
2.المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه170.
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ُيَسِبّحُوَن بَِحْمِد َربِِّهْم.=.این.دو.گروه.از.مالئكه.»مالئكه.حامل.عرش.الهي،.و.مالئكه.اي.

که.گرداگرد.عرش.مشغول.طواف.مي.باشند«.از.مالئكه.مقّرب.خداوند.متعال.مي.باشند.

که.به.طور.مدام.و.پیوسته.تسبیح.خداوند.متعال.را.گفته.و.خداوند.متعال.را.منّزه.
مي.دارند.»تنزیه.خداوند.متعال.نمودن.یعني.خدا.را.از.هر.عیب.و.نقص.مبّرا.دانستن«.

مقصود.از.تسبیح.خداوند.متعال،.گفتن.اهلل اكبر،.الحمدهلل،.سبحان.اهلل، ال اله ااّل اهلل.و.
دیگر.اذکار.مي.باشد.

َو ُيْوِمنُوَن بِِه.=.این.دو.گروه.از.مالئكه.مقّرب.الهي.در.حالی.به.تسبیح.خداوند.متعال.
مشغول.مي.باشند.که.به.خداوند.متعال.و.به.یگانگي.او.ایمان.دارند..

ایمان.داشتن.مالئكه.به.خداوند.متعال.به.این.معني.است.که.این.مالئكه.مقّرب.

الهي.به.وحدانیّت.و.یگانگي.خداوند.متعال.در.ربوبیّت.و.الوهیّت.ایمان.دارند،.و.

این.موضوع.رّد.و.نفي.عقیده.مشرکین.است.که.مالئكه.مقّرب.خدا.را.شرکاء.خدا.

در.ربوبیّت.و.الوهیّت.مي.پنداشتند.و.آن.ها.را.به.جاي.خداوند.متعال.به.عنوان.ارباب.
خویش.مي.پرستیدند.

مالئكه.مقّرب.الهي.عالوه.بر.حمد.و.تسبیح.و.تنزیه.خداوند.متعال.استغفار.نیز.
مي.کنند.که.در.ادامه.آیه.شریفه.بیان.خواهد.شد.

َو َيْسَتْغِفرُوَن لِلَّذيَن آَمنُوا.=.این.دو.گروه.از.مالئكه.مقّرب.الهي.با.داشتن.ایمان.کامل.به.

خداوند.سبحان.مشغول.حمد.و.تسبیح.و.تنزیه.خداوند.متعال.مي.باشند.و.به.طور.مدام.
و.پیوسته.و.الینقطع.براي.اهل.ایمان.استغفار.مي.کنند.»طلب.مغفرت.و.آمرزش«.

هر.جا.در.قرآن.کریم.صحبت.از.این.است.که:
کساني.که.ایمان.آوردند.و.عمل.صلح.انجام.دادند.جاي.آن.ها.در.بهشت.است،.
مقصود.ایمان.کامل.و.بي.نقص.مي.باشد،.یعني.ایمان.به.یگانگي.خداوند.متعال.و.رسالت.
و.خاتمیّت.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.و.والیت.و.امامت.اهل.بیت.پیامبر.
اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.تا.وجود.مقّدس.حّجة.بن.الحسن.المهدي.سالم.اهلل.
.علیه،.چرا.که.ُمنكرین.والیت.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نه.رسالت.پیامبر.

اکرم.را.قبول.دارند.و.نه.خدا.را.مي.شناسند،.بنابراین:
این.دو.گروه.از.مالئكه.مقّرب.خداوند.متعال.به.طور.مدام.و.پیوسته.براي.کساني.
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طلب.مغفرت.مي.کنند.که:
1..خداوند.متعال.را.به.یگانگي.مي.شناسند.

2..به.رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.ایمان.دارند.
3..به.امامت.دوازده.امام.معصوم.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.تا.وجود.مقّدس.امام.

زمان.علیه.الّسالم.ایمان.داشته.و.از.آن.ذوات.مقّدسه.تبعیّت.و.پیروي.مي.نمایند.
انشاءاهلل.تعالي.در.بخش.حدیث.به.این.موضوع.اشاره.خواهد.شد.1

حدیث: 
1..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

خداوند.متعال.مالئكه.اي.دارد.که.بار.گناهان.را.از.دوش.شیعیان.ما.برمي.دارند.»باعث.

آمرزش.گناهان.شیعیان.مي.شوند«.همانگونه.که.باد.برگ.درختان.را.در.فصل.خود.
»فصل.پائیز«.مي.ریزد،.

و.مصداق.این.موضوع.فرمایش.خداوند.متعال.است.که.مي.فرماید:
»الَِّذيَن َيْحِمُلوَن الَْعْرَش َو َمْن َحْولَُه، ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم، َوُيْؤِمُنوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن 

آَمُنوا... ـ.آیه.7.سوره.غافر«.
سپس.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

به.خدا.قسم،.استغفار.و.طلب.مغفرت.مالئكه.مقّرب.الهي.فقط.مخصوص.شما.
شیعیان.است.نه.دیگران.

این.حدیث.را.محّمد.بن.سلیمان.از.پدرش.و.او.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستویكم،صفحه234.
المیزان،جلدسيوچهارم،صفحه170ـ171.

تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه41ـ51.
2.تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه570ـ571.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه16،حدیث4.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه621،حدیث10»حدیث9813«.
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2..امام.رضا.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.
مي.کند.که.آن.حضرت.به.امیرالمؤمنین.علي.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:

: يا َعِليُّ
بيَن، َل اَْنِبيائَُه الُْمْرَسليَن َعلي َمالئِِکتِه الُْمَقرَّ اِنَّ اهللَ َتباَرَك َو َتعالي َفضَّ

َلني َعلي َجميِع النَِّبّييَن َو الُْمْرَسليَن، َو َفضَّ
ئِّمِة ِمْن بَْعِدَك، َو الَْفْضُل بَْعدي لََک يا َعِليُّ و لاِْلَ

: يا َعِليُّ
اِنَّ الَْمالئَِکَة لَُخّداُمنا َو ُخّداُم ُمحّبينا، یعني:

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.به.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.فرمود:
یا.علي:

خداوند.تبارک.و.تعالي.مرا.بر.تمام.انبیاء.و.مرسلین.برتري.داده،.
و.بعد.از.من.این.فضیلت.و.برتري.براي.تو.و.امامان.بعد.از.تو.مي.باشد.

یا.علي:.
مالئكه.الهي.خادمان.ما.و.خادمان.محبّین.ما.هستند.

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.در.ادامه.فرمایش.خویش.
این.آیه.شریفه.را.»الَِّذيَن َيْحِمُلوَن الَْعْرَش َو َمْن َحْولَُه، ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم، َوُيْؤِمُنوَن بِِه 

.آیه.7.سوره.غافر«.تالوت.نموده.و.فرمودند: َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا...ـ 
مالئكه.حامل.عرش.الهي.و.مالئكه.اي.که.اطراف.عرش.هستند.خداوند.متعال.را.
حمد.و.تسبیح.مي.نمایند.و.براي.کساني.که.به.والیت.ما.ایمان.آورده.اند.استغفار.مي.کنند.

و.طلب.مغفرت.مي.نمایند.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلي..اهلل..علیه.و.آله.و.سّلم.مطالب.بسیار.مهّم.دیگري.نیز.
فرمودند.که.به.عنوان.تیّمن.و.تبّرک.به.دو.قسمت.از.فرمایشات.آن.حضرت.اشاره.

مي.شود.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.به.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.فرمود:

اگر.ما.نبودیم.خداوند.متعال.آدم.و.حّوا.و.بهشت.و.جهنّم.و.آسمان.و.زمین.را.خلق.
نمي.فرمود.
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خداوند.متعال.پس.از.اینكه.حضرت.آدم.را.خلق.فرمود.و.ما.را.»چهارده.معصوم.

علیهم.الّسالم«.در.ُصلب.او.قرار.داد.به.تمام.مالئكه.دستور.فرمود.تا.براي.تعظیم.و.
احترام.ما.به.حضرت.آدم.سجده.کنند،.

لذا.سجده.مالئكه.به.حضرت.آدم.از.یک.جهت.عبادت.و.پرستش.خداوند.متعال.
بود،.

و.از.جهت.دیگر.احترام.و.اکرام.به.حضرت.آدم.به.خاطر.اینكه.ما.در.صلب.او.بودیم.
این.حدیث.را.عبدالّسالم.بن.صالح.هروي.از.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.

نقل.نموده.است.1

3..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.ابو.بصیر.فرمود:
اي.ابو.محّمد:

خداوند.متعال.مالئكه.اي.دارد.که.گناهان.را.از.دوش.شیعیان.ما.برمي.دارند.همچنان.
که.باد.در.زمان.برگ.ریزان.»فصل.پائیز«.برگ.ها.را.از.درختان.فرو.مي.ریزد،.

و.این.همان.مصداق.فرمایش.خداوند.متعال.است.که.مي.فرماید:
»الَِّذيَن َيْحِمُلوَن الَْعْرَش َوَمْن َحْولَُه، ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم، َوُيْؤِمُنوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن 

آَمُنوا...ـ.آیه.7.سوره.غافر«.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

اي.ابو.محّمد:
به.خدا.قسم،.استغفار.و.طلب.مغفرت.مالئكه.الهي.فقط.براي.شما.شیعیان.است.و.

مخصوص.شما.است.نه.براي.دیگران.2

1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلداّول،باب26،صفحه538،حدیث22.
تفسیرصافي،جلدپنجم،صفحه570.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه17،حدیث5.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه621،حدیث12»حدیث9815«.

2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه16،حدیث3.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه19،حدیث10.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه621،حدیث11»حدیث9814«.
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4..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
مالئكه.الهي.هر.روز.با.والیت.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.به.خداوند.متعال.تقّرب.
مي.جویند.و.براي.دوستان.و.محبّین.ما.طلب.مغفرت.و.طلب.آمرزش.مي.نمایند.و.
دشمنان.ما.را.نفرین.کرده.و.آن.ها.را.لعنت.مي.کنند.و.از.خداوند.متعال.مسئلت.مي.کنند.

و.مي.خواهند.که.عذاب.خویش.را.به.شّدت.به.دشمنان.ما.نازل.نماید.
این.حدیث.را.حّماد.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

5..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
منظور.از لِلَّذيَن آَمُنوا در.این.آیه.شریفه.» الَِّذيَن َيْحِمُلوَن الَْعْرَش َو َمْن َحْولَُه، ُيَسبُِّحوَن 
بَِحْمِد َربِِّهْم، َوُيْؤِمُنوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا.ـ.آیه.7.سوره.غافر«.شیعیان.اهل.بیت.

پیامبر.اکرم.علیهم.الّسالم.مي.باشند.
نموده. نقل. علیه.الّسالم. باقر. امام. مبارک. از.وجود. یزید. بن. را.جابر. این.حدیث.

است.2

توضیح:
مالحظه.فرمودید.که.مالئكه.حامل.عرش.خداوند.متعال.و.مالئكه.اي.که.اطراف.و.
گرداگرد.عرش.الهي.مشغول.طواف.مي.باشند.براي.مؤمنین.و.اهل.ایمان.طلب.مغفرت.

مي.نمایند،
و.مالحظه.فرمودید.که.طبق.احادیث.شریف.صادره.از.ناحیه.مقّدسه.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.منظور.از.این.مؤمنین.و.منظور.از.این.اهل.ایمان.که.مالئكه.مقّرب.خداوند.
متعال.براي.آن.ها.طلب.آمرزش.و.مغفرت.مي.نمایند.فقط.و.فقط.شیعیان.اثني.َعَشري.

هستند.و.الغیر.

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه19،حدیث12.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه621،حدیث13»حدیث9816«.

2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه20،حدیث13.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه22،حدیث17.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه621،حدیث13»حدیث9816«.
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مالئكه.حامل.عرش.الهي.و.مالئكه.اطراف.عرش.از.خداوند.متعال.براي.شیعیان.

دوازده.امامي.چهار.درخواست.و.چهار.تقاضا.دارند.که.این.آیه.شریفه.»آیه.7.سوره.
غافر«.و.دو.آیه.بعد.به.آن.ها.اشاره.شده.است.که.ذیاًل.مالحظه.مي.فرمائید.

اّولین.دعا.و.درخواست.مالئكه.مقّرب.الهي.طلب.مغفرت.و.آمرزش.شیعیان.اثني.
عشري.است.که.در.آیه.هفتم.سوره.غافر.آمده:

َيسَتْغِفرُوَن لِلَّذيَن آَمُنوا:.یعني:
مالئكه.حامل.عرش.الهي.و.مالئكه.اطراف.عرش.پیوسته.و.مدام.از.خداوند.متعال.
تقاضا.مي.کنند.تا.گناهان.شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.بخشیده.و.آن.ها.را.

بیامرزد.
قابل.ذکر.است.که.َيْسَتْغِفرُوَن.فعل.مضارع.مي.باشد.و.استمرار.را.مي.رسانَد،.یعني.مالئكه.

مقّرب.الهي.پیوسته.و.الینقطع.براي.شیعیان.طلب.مغفرت.و.آمرزش.مي.نمایند.
دّومین.دعا.و.درخواست.مالئكه.مقّرب.الهي.از.خداوند.متعال.این.است.که.شیعیان.
ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.از.عذاب.جهنّم.دور.نماید.و.این.موضوع.نیز.در.آیه.

هفتم.سوره.غافر.آمده.که.این.مالئكه.به.خداوند.متعال.عرض.مي.کنند:
َو ِقِهْم َعذاَب الَْحجيِم،.یعني:

خداوندا:
شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.از.عذاب.جهنّم.دور.نگه.دار.

سّومین.دعا.و.درخواست.مالئكه.حامل.عرش.الهي.و.مالئكه.اطراف.عرش.از.

خداوند.متعال.این.است.که.شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.داخل.بهشت.نماید.

و.این.موضوع.در.آیه.هشتم.سوره.غافر.آمده.که.این.مالئكه.به.خداوند.متعال.عرض.
مي.کنند:

َربَّنا َو اَْدِخْلُهْم َجّناِت َعْدٍن الَّتي َوَعْدَتُهْم،.یعني:
خداوندا:

شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.داخل.بهشت.عدن.بفرما.که.به.آن.ها.وعده.
فرموده.اي.

.چهارمین.دعا.و.تقاضاي.مالئكه.حامل.عرش.الهي.و.مالئكه.اطراف.عرش.از.
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خداوند.متعال.این.است.که.شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.از.هر.گونه.بدي.

در.روز.قیامت.دور.نماید.و.این.موضوع.در.آیه.نهم.سوره.غافر.آمده.که.این.مالئكه.به.
خداوند.متعال.عرض.مي..کنند:

ِيئاِت،.یعني: َو ِقِهُم السَّ
خداوندا:

شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.روز.قیامت.از.همه.بدي.ها.و.مكروهات.

نگه.دار.»از.قبیل.هول.و.وحشت.روز.قیامت،.رسوایي.در.مقابل.خالئق،.طول.کشیدن.

رسیدگي.به.اعمال.و...«.تا.آن.ها.با.فراغت.خاطر.و.با.احترام.و.تكریم.وارد.بهشت.عدن.
بشوند.و.براي.همیشه.از.نعمات.الهي.بهره.مند.باشند.





» سوره فّصلت )حم سجده( «

آیه 27 و 28 سوره فّصلت:
»َفَلُنِذيَقنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َعَذابًا َشديداً َولََنْجِزَينَُّهْم اَْسَوَأ الَِّذي َكانُوا َيْعَمُلوَن«.آیه.27.

»ذلَِک َجَزاء اَْعَداِء اهلِل الّناُر لَُهْم فيها داُر الُْخْلِد َجزاًء بِما َكانُوا بِآَياِتَنا َيْجَحُدوَن« آیه.28.

ترجمه:
یقیناً.به.کافران.عذاب.سخت.و.شدیدی.خواهیم.چشاند.و.آن.ها.را.به.خاطر.بدترین.

اعمالی.که.انجام.می.دادند.مجازات.خواهیم.نمود..»آیه.27«.
این.آتش.کیفر.و.مجازات.دشمنان.خدا.است.و.این.آتش.جهنّم.سرای.جاوید.و.

جایگاه.ابدی.آن.ها.است..
این.مجازات.به.خاطر.آن.است.که.آن.ها.»کافرین«.آیات.ما.را.انكار.کردند..»آیه.28«.1

شرح لغات و توضیحات:
.الم.سوگند.است. الم.در.کلمه.لَُنذَيقنَّ

اَْسَوْء =.بدتر،.بدترین؛2
در.آیات.قبل.و.احادیث.مرتبط.با.این.آیات.شریفه.آمده.که:

1.تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه281.

تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه613.

2.تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه284.
المیزان،جلدسیوچهارم،صفحه302.
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وقتی.کّفار.و.مشرکین.در.مقابله.با.قرآن.کریم.عاجز.شدند.یعنی.نتوانستند.آیه.ای.

نظیر.آیات.شریفه.قرآن.کریم.بیاورند،.و.همچنین.وقتی.نتوانستند.دلیل.و.برهانی.در.

رّد.آیات.شریفه.قرآن.کریم.اقامه.کنند،..و.از.طرفی.می.دیدند.آیات.نورانی.قرآن.کریم.

و.کالم.نورانی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.باعث.جذب.مردم.به.طرف.
اسالم.می.شود،.

انصار.خویش.سفارش. و. اعوان. به. کوردل. و. لجوج. مشرکین. و. کّفار. این. لذا.

می.کردند.که.گوش.به.آیات.قرآن.کریم.ندهند.و.هر.زمان.که.پیامبر.اکرم.شروع.به.

تالوت.قرآن.کریم.نمودند.آن.ها.با.جار.و.جنجال.و.سوت.زدن.و.هورا.کشیدن.مانع.
این.بشوند.که.صدای.پیامبر.اکرم.و.آیات.الهی.به.گوش.مردم.برسد،.

یعنی.کّفار.و.مشرکین.نه.تنها.خودشان.به.آیات.قرآن.کریم.گوش.نمی.دادند.بلكه.با.

ایجاد.سروصدا.و.سوت.کشیدن.و.کارهایی.از.این.قبیل.مانع.می.شدند.که.آیات.قرآن.
کریم.که.به.وسیله.پیامبر.اکرم.تالوت.می.شد.به.گوش.دیگران.نیز.برسد.

خداوند.متعال.در.آیات.27.و.28.این.سوره.مبارکه.کّفار.و.مشرکین.و.تكذیب.کنندگان.
آیات.الهی.را.مورد.تهدید.قرار.داده.و.می.فرماید:

.الم.سوگند.است،.یعنی: َفَلُنذيَقنَّ الَّذيَن َكَفُروا َعَذابًا َشِديداً =.الم.در.کلمه َفَلُنذَيقنَّ
به.طور.مسّلم.و.یقیناً.همه.کافران.مخصوصاً.کافرانی.را.که.با.ایجاد.سروصدا.مانع.
می.شدند.که..آیات.قرآن.کریم.به.گوش.مردم.برسد.عذاب.سخت.و.شدیدی.می.چشانیم.

یعنی.آن.ها.را.به.سختی.عذاب.خواهیم.کرد.
این.وعده.عذاب.الهی.ممكن.است.در.دنیا.گریبانگر.کّفار.شده.باشد.»کشته.شدن.به.
وسیله.مسلمین.در.جنگ.بدر.و.اسیر.شدن.آن.ها.توسط.قوای.اسالم«.و.یا.اینكه.کّفار.

در.آخرت.به.شدت.عذاب.خواهند.شد.
وعده.عذاب.الهی.در.این.آیه.شریفه.مطلق.می.باشد.یعنی.این.وعده.عذاب.سخت.
الهی.گوش.نمی.دادند.و. و.شدید.هم.مشمول.کّفاری.است.که.خودشان.به.آیات.
نمی.گذاشتند.که.دیگران.نیز.گوش.دهند،.و.هم.شامل.همه.کافرین.در.تمام.دوران.ها.و.

زمان.ها.می.باشد.
منكرین.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.در.زمره.همین.کّفار.هستند.که.
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خداوند.متعال.آن.ها.را.به.عذاب.سخت.تهدید.فرموده.است.که.انشاءاهلل.تعالی.در.
بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

خداوند.متعال.در.ادامه.آیه.شریفه.می.فرماید:
َولََنْجِزَينَُّهْم اَْسَوَأ الَِّذي َكانُوا َيْعَمُلوَن =.آن.ها.را.به.خاطر.اینكه.بدترین.اعمال.را.انجام.

می.دادند.کیفر.و.مجازات.خواهیم.نمود.
چه.عملی.بدتر.از.کفر.و.شرک.و.انكار.آیات.خداوند.متعال.می.باشد.مخصوصًا.
اینكه.مانع.هدایت.دیگران.نیز.بشود.و.تالش.گردد.تا.مردم.در.گمراهی.و.ضاللت.نگه.

داشته.شوند.
با.اینكه.کّفار.و.مشرکین.و.انكارکنندگان.آیات.خداوند.متعال.کیفر.و.مجازات.همه.
گناهانشان.را.خواهند.دید.لیكن.در.این.آیه.شریفه.به.بدترین.آن.ها.»اَسَوء«.تكیه.شده.

و.این.امر.ممكن.است:
1..تأکید.بر.شّدت.مجازات.باشد.

2..مانع.شدن.مردم.از.شنیدن.صدای.پیامبر.اکرم.که.قرآن.کریم.را.تالوت.می.فرمودند.

می.تواند.در.زمره.بدترین.گناهان.باشد.»مانع.شدن.مردم.از.هدایت.به.صراط.مستقیم.
بدترین.و.یا.از.بدترین.گناهان.می.باشد«.

در.ادامه.این.آیه.شریفه.و.در.آیه.28.به.شّدت.عذاب.این.گمراهان.و.دلیل.گرفتار.
شدن.آن.ها.در.آتش.جهنّم.اشاره.شده.است.

در.آیه.28.این.سوره.مبارکه.آمده.که:
ذلَِک.=.این.عذاب.های.سخت.و.شدید.که.به.کّفار.و.مشرکین.و.منكرین.آیات.

خداوند.متعال.وعده.دادیم..
َجزاُء اَْعداِء اهلِل =.کیفر.و.مجازات.دشمنان.خدا.است.

در.ادامه.آیه.شریفه.به.این.عذاب.اشاره.شده.و.آمده.که:
الّناُر=.این.عذاب.سخت.و.شدیدی.که.در.انتظار.دشمنان.خداوند.متعال.می.باشد.
»کّفار،.مشرکین،.انكارکنندگان.آیات.خداوند.متعال،.کسانی.که.مانع.می.شدند.تا.آیات.
قرآن.کریم.به.گوش.مردم.برسد،.کسانی.که.مانع.می.شوند.تا.ندای.حق.به.گوش.مردم.

برسد«.آتش.جهنّم.است.
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لَُهْم فيها داُر الُْخْلِد =.برای.آن.ها.در.آتش.خانه.اَبَدی.است،.یعنی.این.ها.توقف.کوتاه.

مدت.و.زودگذر.در..آتش.جهنّم.نخواهند.داشت.بلكه.جایگاه.آن.ها.آتش.جهنّم.است.
آن.هم.جایگاهی.ابدی.و.همیشگی.

در.ادامه.آیه.شریفه.دلیل.این.عذاب.سخت.و.ابدی.بیان.شده.است.
َيْحَجُدوَن..=.آن.ها.به.این.علت.به.عذاب.سخت.و.دردناک. بِآياِتَنا  َكانُوا  بِما  َجَزاًء 

مجازات.می.شوند.که.آیات.ما.را.انكار.می.کردند،.یعنی:
آن.ها.به.این.دلیل.گرفتار.آتش.جهنّم.شدند.آن.هم.آتش.سخت.و.شدید.و.ابدی.و.

همیشگی،.زیرا:
آیات.خداوند.متعال.را.منكر.بودند.و.آ.یات.الهی.را.انكار.می.کردند.

انكار.آیات.خداوند.متعال.یعنی:
1..انكار.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.انكار.رسالت.و.نبّوت.آن.حضرت.

»ایمان.نیاوردن.به.پیامبر.اکرم.یعنی.انكار.آن.حضرت«.
2. انكار.قرآن.کریم.و.آیات.شریفه.آن.»ایمان.نیاوردن.به.این.موضوع.که.آیات.شریفه.

قرآن.کریم.وحی.الهی.است«.
3..انكار.والیت.و.امامت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.»نپذیرفتن.والیت.و.امامت.آن.ذوات.مقّدسه«.
.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.این.موضوع.اشاره.خواهد.شد.1

حدیث:
امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.آیات.27.و.28.سوره.فّصلت.فرمودند:

خداوند.متعال.در.این.آیات.شریفه.می.فرماید:
الم َعَذابًا َشديداً َولََنْجِزَينَُّهْم  َفَلُنذيَقنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِتْرِكِهْم ِوالَيَة على بن ابيطالب َعَلْيه السَّ

اَْسَوَأ الَِّذي َكانُوا َيْعَمُلوَن »آیه 27«.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه50،49.
المیزان،جلدسیوچهارم،صفحه302،301.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه282تا284.
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ه َعَلْيِهم الّسالم  َذلَِک َجَزاُء اَْعَداِء اهلِل النَّاُر... َجزاًء بِما َكانُوا بِآياِتَنا َيَحْجُدوَن، َو اآْليات اْلَئِمَّ
»آیه.28«،.یعنی:

خداوند.متعال.می.فرماید:
به.کسانی.که.به.والیت.و.امامت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.کفر.ورزیدند.»والیت.آن.

حضرت.را.نپذیرفتند«.عذاب.سخت.و.شدیدی.خواهیم.چشاند،.
و.آن.ها.را.به.خاطر.بدترین.عملی.که.انجام.دادند.»انكار.والیت.و.امامت.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم«.کیفر.و.مجازات.خواهیم.نمود.
این.آتش.جهنّم.کیفر.و.مجازات.دشمنان.خدا.است.»منكرین.والیت.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«،.
و.جهنّم.جایگاه.ابدی.و.همیشگی.این.افراد.می.باشد،.

و.این.عذاب.شدید.و.ابدی.برای.این.است.که.آن.ها.آیات.خدا.را.انكار.کردند،.
و.مقصود.از.آیات.خداوند.متعال.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.

این.حدیث.را.ابوبصیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
امیرالمؤمنین. مبارک. نام. که. نیست. این. نورانی. و. شریف. حدیث. این. مقصود.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.قرآن.کریم.بوده.و.

توسط.مخالفین.ائّمه.علیهم.الّسالم.حذف.شده.است،.
بلكه.مقصود.این.حدیث.شریف.و.نورانی.بیان.تأویل.آیات.شریفه.می.باشد.و.معنی.

باطنی.این.دو.آیه.شریفه.را.بیان.می.فرماید.که:
الف(.منكرین.والیت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مانند.کّفار.مورد.تهدید.خداوند.

متعال.قرار.گرفته.اند.و.عذاب.الیم.و.دردناک.جهنّم.در.انتظار.آن.ها.است.

ب( جهنّم.با.شدیدترین.عذابش.جایگاه.ابدی.کافران.می.باشد.چرا.که.آن.ها.دشمنان.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه291،حدیث45»حدیث1124«
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه84،حدیث2.
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ائّمه.معصومین. خدا.هستند.و.آن.ها.کسانی.هستند.که.آیات.خداوند.متعال.یعنی.
علیهم.الّسالم.را.انكار.کردند.

ذیل.آیه.126.سوره.طه،.آیه.18.سوره.هود.و.آیه.49.سوره.عنكبوت.احادیثی.از.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.به.عرض.رسید.که.آن.ذوات.مقّدسه.بزرگ.ترین.و.عظیم.ترین.
آیت.خداوند.متعال.می.باشند.
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آیه 29 سوره فّصلت: 
»َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َربََّنا اَِرنَا الََّذْيِن اََضاّلنا ِمَن الِْجنِّ َوااْلِْنِس نَْجَعْلُهما َتْحَت اَْقداِمنا لَِيُکونَا 

ِمَن ااْلَْسَفِليَن«. 

ترجمه:
.کافران.در.جهنّم.می.گویند:

خداوندا،.آن.هایی.که.ما.را.در.دنیا.گمراه.کردند.از.انس.و.جن،.خدایا.آن.ها.را.به.ما.
نشان.بده.تا.زیر.پای.خودمان.لگدمالشان.کنیم.تا.از.پست.ترین.مردم.باشند.1

شرح لغات و توضیحات:
در.آیات.قبل.آمده.بود.که.کافران.نه.تنها.خودشان.به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.
نداشتند.بلكه.دیگران.را.نیز.مانع.می.شدند.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.

ایمان.بیاورند.
خداوند.متعال.نیز.در.آیه.27.و.28.همین.سوره.کافرین.را.به.عذاب.شدید.جهنّم.
وعده.داده.و.تهدید.فرموده.که.آن.ها.را.به.خاطر.کفرشان.و.به.خاطر.انكار.آیات.الهی.

به.شدیدترین.وجه.مجازات.خواهد.نمود.
خداوند.متعال.در.این.دو.آیه.شریفه.کافرین.را.دشمن.خدا.عنوان.فرموده.و.دلیل.

عذاب.کردن.کافران.را.اینگونه.عنوان.فرموده.که:
آتش.جهنّم.کیفر.و.مجازات.کافرین.می.باشد.که.دشمن.خدا.هستند.و.مجازات.آن.ها.

به.این.عّلت.است.که.آن.ها.آیات.خداوند.متعال.را.انكار.نمودند.
در.روایت.و.حدیث.ذیل.این.دو.آیه.شریفه.عنوان.شد.که:

آشكارترین.و.بارزترین.مصداق.دشمنان.خدا.کسانی.هستند.که.به.والیت.و.امامت.

ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.کفر. امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.
ورزیده.و.از.آن.ذوات.مقّدسه.اطاعت.و.پیروی.نكردند..

همچنین.در.همان.حدیث.عنوان.شد.که.منظور.از.آیات.الهی.که.کافران.آن.ها.را.انكار.

 1.تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه283.
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نموده.و.به.آن.ها.ایمان.نیاوردند.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند،.بنابراین:
کسانی.که.آیات.خداوند.متعال.یعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.انكار.نموده.و.
به.آن.ذوات.مقّدسه.ایمان.نیاورده.باشند.در.زمره.کّفار.واقع.شده.و.عذاب.سخت.و.
همیشگی.جهنّم.در.انتظار.آنان.می.باشد.و.احادیث.ذیل.آیه.29.این.سوره.نیز.مویّد.این.

مطلب.است.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.
همانطور.که.عرض.شد.خداوند.متعال.همه.کافرین.از.جمله.منكرین.والیت.و.
امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.در.آیات.27.و.28.تهدید.فرموده.که.در.جهنّم.به.

شّدت.عذابشان.خواهد.کرد.
در.آیه.29.به.وضعیت.این.افراد.ُملحد.و.بی.دین.اشاره.شده.و.آمده.که:

َو قاَل الَّذَين َكَفرُوا =.کافرین.وقتی.وارد.جهنّم.شده.و.عذاب.سخت.و.دردناک.جهنّم.
را.می.چشند.به.خداوند.متعال.عرض.می.کنند:

انسی.و.جنی. =.خداوندا،.گمراه.کنندگان. َوااْلِْنِس  الِْجنِّ  ِمَن  نا  اََضالَّ الََّذْيِن  اَِرنَا  َربَّنا 

»گمراه.کنندگان.از.جنس.انسان.یا.جن«.که.در.دنیا.ما.را.گمراه.کرده.و.از.راه.راست.
منحرف.نمودند.به.ما.نشان.بده.

این.درخواست.و.این.تقاضا.مربوط.به.پیروان.می.باشد.که.وقتی.گرفتار.آتش.جهنّم.
می.شوند.از.خداوند.متعال.درخواست.می.کنند.که.خدایا:.

رهبران.ضاللت.و.گمراهی.را.به.ما.نشان.بده.تا.آن.ها.را.چنین.و.چنان.کنیم.
عّلت.این.درخواست.نیز.این.است.که.این.پیروان.بدبخت.همه.بدبختی.های.خودشان.
را.از.چشم.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.می.دانند.که.آن.ها.را.در.دنیا.گمراه.کرده.و.از.

صراط.مستقیم.الهی.منحرفشان.نمودند.
که. است. این. متعال. از.خداوند. در.جهنّم. گمراه. پیروان. تقاضای. و. درخواست.

خداوندا:
رهبران.و.پیشوایان.کفر.و.ضاللت.و.گمراهی.را.به.ما.نشان.بده.تا:

نَْجَعْلُهَما َتْحَت اَْقداِمَنا .=.آن.ها.را.زیر.پای.خود.بگذاریم.و.لگدمالشان.کنیم،.زیرا.آن.ها.

»رهبران.ضاللت.و.گمراهی.که.از.آن.ها.تحت.عنوان.گمراه.کنندگان.انسی.و.جنی.یاد.
شده.است«.باعث.گمراهی.ما.در.دنیا.بودند.
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لَِيُکونا ِمَن ااْلَْسَفليَن.=.تا.آن.ها.از.پست.ترین.مردم.باشند.
افرادی.که.در.دنیا.گمراه.شده.و.به.جای.تبعیّت.و.پیروی.از.پیامبر.اکرم.صّلی.
پیشوایان. و. رهبران. از. علیهم.الّسالم. معصومین. ائّمه. و. سّلم. و. و..آله. علیه. اهلل.
ضاللت.و.گمراهی.و.خلفای.غاصب.تبعیّت.و.پیروی.کردند.وقتی.خودشان.را.
داخل.جهنّم.و.آتش.سوزان.جهنّم.می.بینند.تمام.تقصیرهای.خودشان.را.به.گردن.
تا. متعال.درخواست.می.کنند. از.خداوند. و. انداخته. رهبران.ضاللت.و.گمراهی.
گمراه.کنندگان.انسی.و.جنّی.یعنی.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.را.به.آن.ها.بسپارد.
و.به.دست.آن.ها.بدهد.تا.آن.ها.را.لگدمال.کنند.تا.این.رهبران.فاسد.و.گمراه.از.

پست.ترین.مردم.باشند.
مقصود.از.اینكه.از.پست.ترین.مردم.باشند.یعنی:

1..رهبران.ضاللت.و.گمراهی.زیر.پای.پیروان.خویش.لگدمال.شوند.تا.در.جهنّم.
عالوه.بر.تحّمل.عذاب.الهی.در.بین.سایر.جهنّمیان.نیز.خوار.و.ذلیل.شوند.

2..عذاب.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.از.عذاب.پیروان.آن.ها.سخت.تر.باشد.چرا.که.
رهبران.ضاللت.و.گمراهی.باعث.گمراهی.پیروان.خویش.بودند.

3..پیروان.گمراه.آرزو.می.کنند.که.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.گرفتار.سخت.ترین.و.
شدیدترین.عذاب.ها.شوند.و.عذاب.آن.ها.از.عذاب.همه.اهل.جهنّم.بیشتر.باشد.1

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این..آیه.شریفه.»َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا 
نَا ِمَن الِْجنِّ َوااْلِْنِس نَْجَعْلُهَما َتْحَت اَْقداِمنا ـ.آیه.29.سوره.فّصلت«. َربَّنا اَِرنَا الََّذْيِن اََضالَّ

فرمودند:
مقصود.از.دو.گمراه.کننده.انسی.»از.جنس.انسان«.آن.دو.نفر.هستند،.

و.مقصود.از.گمراه.کننده.از.جنس.جن.شیطان.می.باشد.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه50ـ51.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه285.

المیزان،جلدسیوچهارم،صفحه302ـ303.
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این.حدیث.را.حسین.جّمال.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.درباره.این..آیه.شریفه.»َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َربََّنا اَِرنَا 
.آیه.29.سوره.فّصلت«.فرمودند: نا ِمَن الِْجنِّ َوااْلِْنِس نَْجَعْلُهَما َتْحَت اَْقَداِمناـ  الََّذْيِن اََضالَّ

منظور.از.گمراه.کننده.از.جنس.جن.همان.ابلیس.است.که.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.
به.طرف.فالنی.آمده.و.با.او.بیعت.نمود،.

و.منظور.از.گمراه.کننده.انسی.نیز.فالنی.است.که.نخستین.بیعت.کننده.با.او.بود.
»نخستین.بیعت.کننده.از.بین.انسان.ها«.2

نَا  3..امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َربََّنا اَِرنَا الََّذْيِن اََضالَّ
.آیه.29.سوره.فّصلت«.فرمودند: ِمَن الِْجنِّ َوااْلِْنِسـ 

به.خدا.قسم.منظور.از.دو.گمراه.کننده.در.این.آیه.شریفه.همان.دو.نفر.می.باشند.
راوی.این.حدیث.شریف.و.نورانی.که.سورة.بن.کلیب.می.باشد.نقل.می.کند.که.امام.

صادق.علیه.الّسالم.سه.مرتبه.این.جمله.را.تكرار.فرمودند.3

توضیح:
وقتی.قیامت.به.پا.می.شود.و.به.حساب.مردم.رسیدگی.می.گردد.مؤمنین.و.نیكان.به.

بهشت.می.روند.و.مجرمین.و.بدکاران.به.جهنّم.
مجرمین.و.گنهكاران.وقتی.به.جهنّم.وارد.شده.و.عذاب.شدید.جهنّم.را.می.چشند.

1.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه614.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه85،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه701،حدیث33»حدیث9956«.
2.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه614.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه86،حدیث5.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه701،حدیث32»حدیث9955«.

3.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه614.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه85،حدیث2.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه701،حدیث34»حدیث9957«.
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از.خداوند.متعال.درخواست.می.کنند.تا.رهبران.کفر.و.شرک.و.پیشوایان.ضاللت.و.

گمراهی.را.به.آن.ها.نشان.دهد.تا.رهبران.و.پیشوایان.ضاللت.و.گمراهی.را.زیر.پای.

خویش.لگدمال.نمایند.چرا.که.عامل.انحراف.و.گمراهی.آن.ها.در.دنیا.همین.رهبران.و.
پیشوایان.ضاللت.و.گمراهی.بودند.

معصومین. ائّمه. امامت. و. والیت. منكرین. جهنّمیان. و. گنهكاران. این. جمله. از.

علیهم.الّسالم.و.ظلم.کنندگان.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.

می.باشند.که.وقتی.در.آتش.جهنّم.گرفتار.می.شوند.و.سزای.جنایات.خودشان.را.
می.بینند.به.خداوند.متعال.عرض.می.کنند:

خداوندا:.
آن.دو.نفر.در.دنیا.عامل.و.باعث.گمراهی.و.ضاللت.ما.بودند.و.ما.را.به.گمراهی.
کشانده.و.باعث.دشمنی.و.خصومت.ما.با.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.
سّلم.شدند.بنابراین.آن.دو.نفر.را.به.ما.نشان.بده.تا.زیر.پاهای.خویش.لگدمالشان.کنیم.

تا..از.پست.ترین.جهنّمیان.باشند.
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آیه 30 سوره فّصلت: 
ُل َعَلْيِهُم الَْمالئَِکُة، ااَّل َتَخاُفوا َواَل َتْحَزنُوا َواَْبِشُروا  »اِنَّ الَّذيَن َقالُوا َربَُّنا اهللُ ُثمَّ اْسَتقاُموا، َتَتَنزَّ

بِالَْجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن«.

ترجمه: 
کسانی.که.گفتند.پروردگار.ما.خداوند.یگانه.است.و.سپس.بر.سر.گفته.خویش.و.
عقیده.خویش.استقامت.و.پایداری.نشان.دادند.مالئكه.به.آن.ها.نازل.شده.و.به.آن.ها.

می.گویند:
نترسید.و.محزون.و.غمگین.نباشید،.بشارت.باد.بر.شما.آن.بهشتی.که.به.شما.وعده.

داده.شده.است.1

شرح لغات و توضیحات:
در.آیات.قبل.سخن.از.کافران.و.منكران.لجوجی.بود.که.بر.ُکفر.خویش.پافشاری.
می.کردند.و.خداوند.متعال.نیز.در.آیات.27.تا.29.این.سوره.مبارکه.آن.ها.را.تهدید.به.

عذاب.نموده.بود.
در.آن.آیات.شریفه.آمده.بود.که:

ما.»خداوند.متعال«.به.کسانی.که.کفر.ورزیدند.عذاب.شدید.جهنّم.را.می.چشانیم.

و.این.عذاب.شدید.نیز.به.این.خاطر.است.که.آن.ها.آیات.ما.را.انكار.کردند.و.نتیجه.
کارشان.نیز.ورود.به.جهنّم.است.و.اقامت.دائمی.و.همیشگی.در.آن.جا.

همانگونه.در.ذیل.آیات.شریفه.مذکور.به.عرض.رسید.ظاهر.آیات.شریفه.راجع.

به.همه.کسانی.بود.که.به.خداوند.متعال.کفر.ورزیده.بودند،.لیكن.تأویل.آیات.شریفه.

مربوط.به.کسانی.بود.که.به.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.کفر.ورزیده.
و.آیات.خداوند.متعال.یعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.انكار.نموده.بودند.

اما.در.این.آیه.شریفه.»آیه.30«.سخن.از.مؤمنینی.است.که.در.ایمان.و.عمل.خویش.

راسخ.و.استوار.هستند.و.خداوند.متعال.به.این.مؤمنین.بشارت.داده.که.به.بهشت.وارد.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه287ـ288.
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خواهند.شد.و.از.همه.نعمات.بهشتی.بهره.مند.خواهند.شد..
اینكه.این.مؤمنین.چه.کسانی.هستند.که.خداوند.متعال.بهشت.را.به.آن.ها.وعده.

فرموده.است.انشاَءاهلل..تعالی.در.بخش.حدیث.خواهد..آمد.
خداوند.متعال.در.توصیف.مؤمنینی.که.با.لطف.و.فضل.خداوند.سبحان.به.بهشت.وارد.

خواهند.شد.و.برای.همیشه.از.همه.نعمات.بهشتی.بهره.مند.خواهند.شد.می.فرماید:
اِنَّ الَِّذيَن َقالُوا َربَُّنا اهللُ =.به.درستی.که.»یقیناً«.کسانی.که.گفتند.خدای.ما.اهلل.است.

»کسانی.که.می.گویند.خدای.ما.اهلل.است«،.یعنی:
کسانی.که.به.خداوند.متعال.ایمان.آورده.و.خداوند.متعال.را.به.یگانگی.شناختند.
و.به.زبان.خویش.به.یگانگی.خداوند.متعال.اعتراف.کرده.و.پیامبران.و.انبیاء.الهی.را.

تصدیق.نمودند.و:
ُثمَّ اسَتقاُموا =.سپس.بر.سر.گفته.خویش.و.اعتقاد.خویش.ایستادند.و.کمترین.انحرافی.

پیدا.نكردند.
ُثمَّ اسَتقاُموا =.می.تواند.معانی.ذیل.را.داشته.باشد:

1..در.اعتقاد.خویش.به.یگانگی.خداوند.متعال.ثابت.قدم.و.پابرجا.باشند.یعنی.تا.دم.
مرگ.بر.همین.عقیده.باقی.بمانند.

2..بر.انجام.دستورات.خداوند.متعال.و.انجام.واجبات.استقامت.داشته.باشند.و.
پایمردی.کنند،.یعنی:

همچنانكه.در.گفتار.خویش.و.عقیده.خویش.استقامت.به.خرج.داده.و.انحراف.پیدا.

نكردند.در.اعمال.خویش.نیز.استقامت.داشته.باشند.و.در.انجام.اعمال.واجب.خویش.
کوتاهی.نكنند.

بنابراین.معنی.آیه.شریفه.تا.این.جا.این.می.شود.که:
کسانی.که.به.خداوند.یگانه.ایمان.آورده.و.پیامبران.الهی.را.تصدیق.نموده.و.سپس.در.
این.راه.استقامت.به.خرج.دادند.»از.راه.راست.انحراف.پیدا.نكرده.و.به.تكالیف.شرعی.

خویش.عمل.نموده.و.ایمان.را.محور.زندگی.خویش.قرار.دادند«.
در.ادامه.آیه.شریفه.اشاره.شده.که.افرادی.که.اینگونه.باشند.مالئكه.به.آن.ها.نازل.

شده.و....
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ُل َعَلْيِهُم الَْماَلئَِکُة =.مالئكه.رحمت.الهی.به.آن.ها.نازل.می.شوند.. َتَتَنزَّ
نزول.مالئكه.رحمت.الهی.به.مؤمنینی.که.خدا.را.به.یگانگی.شناخته.و.در.این.راه.
استقامت.به.خرج.داده.و.دچار.انحراف.نشده.اند.به.منظور.دلداری.دادن.و.بشارت.دادن.

به.آن.ها.می.باشد.
نزول.مالئكه.رحمت.الهی.به.مؤمنین.در.مواقفی.است.که.ذیاًل.آمده.است.

1..هنگام.مرگ.
2..در.قبر.»عالم.برزخ«.

3..هنگام.بیرون.آمدن.از.قبر.در.روز.قیامت.
مالئكه.رحمت.الهی.به.امر.خداوند.متعال.در.سه.موقفی.که.نام.برده.شد.به.مؤمنین.

نازل.شده.و.به.آن.ها.می.گویند:
ااَّل َتخاُفوا.=.نترسید.و.خوف.نداشته.باشید،..یعنی.ای.مؤمنین:.

شما.عذاب.نخواهید.شد.پس.خوف.از.عذاب.نداشته.باشید.و.از.حوادث.آینده.
بیمناک.نباشید.»از.قیامت.و.رسیدگی.به.اعمال.و.حوادث.هولناک.آن.روز«.

َوالَتْحَزنُوا =.مالئكه.رحمت.الهی.در.ادامه.صحبت.خویش.به.مؤمنین.می.گویند:.
محزون.و.غمگین.نباشید.

خوف.»ترس«.مربوط.به.آینده.است،.
و.ُحزن.»غم.و.اندوه«.مربوط.به.گذشته،.لذا:

وقتی.مالئكه.رحمت.الهی.به.مؤمنین.می.گویند.محزون.نباشید.یعنی:
1..بابت.گناهان.خودتان.که.در.گذشته.مرتكب.شده.اید.محزون.نباشید.که.انشاء.اهلل.

تعالی.آمرزیده.می.شود.
2..از.ثواب.های.از.دست.رفته.خودتان.محزون.نباشید.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.

جبران.می.کند.
3..برای.خانواده.خودتان.و.اموالتان.غمگین.و.محزون.نباشید.که.خداوند.متعال.

حافظ.خانواده.شما.است.و.بهتر.از.آن.اموال.را.به.شما.اعطا.خواهد.فرمود.
از.بین.رفتن.خوف.و.ترس.و.حزن.و.اندوه.به.هنگام.مرگ.و.داخل.قبر.»عالَم.برزخ«.
و.هنگام.بیرون.آمدن.از.قبر.در.روز.قیامت.نهایت.آرزوی.هر.مؤمن.است.که.خداوند.
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متعال.با.لطف.و.فضل.خویش.اعطا.می.فرماید.
مالئكه.رحمت.الهی.در.ادامه.صحبت.خویش.با.مؤمنین.به.آن.ها.می.گویند:

َواَْبِشُروا بِالَْجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن =.بشارت.باد.بر.شما.آن.بهشتی.که.به.آن.وعده.
داده.می.شدید،.یعنی:

شما.را.بشارت.و.مژده.می.دهیم.به.همان.بهشتی.که.پیامبر.اکرم.در.دنیا.به.شما.وعده.
می.داد.

صحبت.مالئكه.رحمت.الهی.با.مؤمنین.در.آیه.بعد.نیز.ادامه.دارد.و.طی.آن.به.مؤمنین.
گفته.می.شود.که:

ما.مالئكه.رحمت.الهی.یاران.و.دوستان.شما.هستیم.و.در.بهشت.هر.نعمتی.که.

بخواهید.و.آرزو.کنید.برای.شما.فراهم.شده.است.و.مهیّا.می.باشد.و.همه.این.نعمت.ها.
»اعم.از.ماّدی.و.معنوی«.از.جانب.خداوند.غفور.و.رحیم.به.شما.اعطا.شده.است.1

توضیح:
این.بشارت.ها.و.نویدها.را.مالئكه.رحمت.الهی.به.کسانی.می.دهند.که:

1..به.یگانگی.خداوند.متعال.ایمان.داشته.باشند.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.
سّلم.را.تصدیق.نمایند.

2..استقامت.در.دین.و.ایمان.خود.داشته.باشند،.یعنی:
ُّنَا اهلل.باقی.بمانند.و.ثابت.قدم. بر.َسر.گفته.خویش.و.اعتقاد.خویش.که.می.گفتند.َرب
باشند.و.انحراف.پیدا.نكنند.»نسبت.به.عقیده.خویش.محكم.و.استوار.باشند.و.به.آن.
پایدار.بمانند«،.و.توضیحات.دیگری.که.ذیل.این.قسمت.از.آیه.شریفه.»ثُمَّ استَقامُوا«.

داده.شد.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه51تا57.
المیزان،جلدسیوچهارم،صفحه303تا305.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه287تا295.
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توضیحاتی.که.ذیل.ثُمَّ استَقامُوا.به.عرض.رسید.مطالبی.است.که.مفّسرین.بزرگوار.

عنوان.نموده.اند،.اما.اینكه.این.ها.چه.کسانی.هستند.که.استقامت.و.استواری.در.دین.و.

ایمان.خویش.داشتند.و.بر.سر.گفته.خویش.و.اعتقاد.خویش.ثابت.قدم.بوده.و.کمترین.

انحرافی.از.صراط.مستقیم.پیدا.نكردند.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.اشاره.خواهد.
شد.که.تأویل.آیه.شریفه.و.معنی.باطنی.ثُمَّ استَقامُوا.می.باشد.

به.عبارت.دیگر:
کسانی.که.پس.از.اعتقاد.به.یگانگی.خداوند.متعال.و.رسالت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و..آله.و.سّلم.بر.سر.گفته.و.اعتقاد.خویش.ثابت.قدم.و.استوار.باقی.ماندند.و.کمترین.
انحرافی.پیدا.نكردند.افراد.خاّصی.هستند.که.بشارت.مالئكه.رحمت.الهی.مخصوص.و.

منحصر.به.آن.ها.است.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

حدیث:
1..از.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.رابطه.با.این.آیه.شریفه.»اِنَّ الَِّذيَن َقالُوا َربَُّنا اهللُ ُثمَّ 
اْسَتَقاُموا....ـ.آیه.30.سوره.فّصلت«.سؤال.شد،.و.آن.حضرت.در.پاسخ.به.این.سؤال.

فرمودند:
ُل َعَلْيِهُم الَْمالئَِکُة ااَّل َتخاُفوا َواَل َتْحَزنُوا َواَْبِشُروا  ِة واِحداً بَْعَد واِحٍد، َتَتَنزَّ اْسَتقاُموا َعَلى ااَْلئِمَّ

بِالَْجنَِّة الَّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن،
یعنی:

این.آیه.شریفه.درباره.کسانی.است.که.به.امامت.و.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

یكی.پس.از.دیگری.معتقد.شدند.و.در.این.عقیده.خویش.ثابت.قدم.و.استوار.مانده.و.
استقامت.به.خرج.دادند.

این.حدیث.را.محمد.بن.مسلم.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه320،حدیث2»حدیث581«.
اصولکافی،جلددّوم،صفحه288،حدیث40»حدیث1119«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه703،حدیث37»حدیث9960«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه87ـ89،حدیث7و11.

تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه616.
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2..از.امام.رضا.علیه.الّسالم.درباره.معنی.استقامت.در.این..آیه.شریفه.»اِنَّ الَِّذيَن َقالُوا 
.آیه.30.سوره.فّصلت«.سؤال.شد. َربَُّنا اهللُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا...ـ.

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.این.سؤال.فرمودند:
به.خدا.قسم،.اسقامت.همین.والیتی.است.که.شما.شیعیان.دارید..

این.حدیث.را.محمد.بن.فضیل.از.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
تأویل.آیه.شریفه.و.معنی.باطنی.این.آیه.شریفه.»آیه.30.سوره.فّصلت«.این.است.که:

کسانی.که.خداوند.متعال.را.به.یگانگی.بشناسند.و.به.رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.ایمان.بیاورند.و.والیت.و.امامت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.یعنی.

والیت.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.تا.وجود.

مقّدس.امام.زمان.علیه.الّسالم.را.بپذیرند.و.از.آن.ذوات.مقّدسه.اطاعت.و.پیروی.نمایند.
مشمول.این.آیه.شریفه.می.شوند.که:

مالئكه.رحمت.الهی.هنگام.مرگ،.در.عالم.برزخ.و.هنگام.بیرون.آمدن.از.قبر.»در.روز.

قیامت«.به.آن.ها.نازل.شده.و.ترس.و.خوف.همچنین.ُحزن.و.اندوه.آن.ها.را.برطرف.
کرده.و.به.بهشت.برین.با.همه.نعماتش.مژده.و.بشارت.می.دهند.و.به.آن.ها.می.گویند:

هر.چه.که.در.بهشت.آرزو.کنید.برای.شما.آماده.و.مهیّا.است.و.همه.این.نعمات.را.
خداوند.متعال.به.شما.اعطا.فرموده.است.

معصوم. چهارده. مقّدس. وجود. ارادتمندان. و. محبّین. و. شیعیان. فقط. بنابراین.

علیهم.الّسالم.مشمول.این.آیه.شریفه.بوده.و.نزول.مالئكه.رحمت.الهی.نیز.مختّص.به.
شیعیان.است.و.الغیر.

3..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اِنَّ الَِّذيَن قالُوا َربَُّنا اهللُ 

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه52.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه91،حدیث15.

تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه616.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه705،حدیث41»حدیث9964«.
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ُل َعَلْيِهُم الَْمالئَِکُة ااَّل َتخاُفوا َواَل َتْحَزنُوا َواَْبِشُروا بِالَْجنَِّة الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن  ُثمَّ اْسَتقاُموا َتَتَنزَّ
ـ.آیه.30.سوره.فّصلت«.فرمودند:

مصداق.این.آیه.شریفه.ما.و.آن.دسته.از.شیعیان.ما.هستند.که.در.عقیده.و.ایمان.
خویش.استقامت.ورزیدند.»در.عقیده.و.ایمان.خویش.به.امامت.و.والیت.ما«،.

و.خودشان.را.تسلیم.اوامر.و.فرامین.ما.نمودند.و.راز.ما.را.از.دشمنان.ما.مخفی.نگه.
داشتند،.

و.مالئكه.الهی.از.چنین.بندگانی.استقبال.کرده.و.بهشت.را.به.آن.ها.بشارت.می.دهند.
این.حدیث.را.ابوبصیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

4..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اِنَّ الَِّذيَن قالُوا َربَُّنا اهللُ 
ُل َعَلْيِهُم الَْمالئَِکُة ااَّل َتخاُفوا َوال َتْحَزنُوا َواَْبِشُروا بِالَْجنَِّة الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن  ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ

ـ.آیه.30.سوره.فّصلت«.فرمودند:
این.آیه.شریفه.در.رابطه.با.کسانی.است.که.از.خداوند.متعال.و.از.پیامبر.اکرم.اطاعت.
کردند.و.والیت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.را.به.طور.کامل.پذیرفته.و.سپس.به.آن.ها.استقامت.

ورزیدند.
مالئكه.الهی.روز.قیامت.به.این.افراد.نازل.شده.و.به.آن.ها.می.گویند:

نترسید.و.اندوهگین.نباشید.زیرا.تا.زمانی.که.شما.وارد.بهشت.شوید.ما.همراه.شما.
هستیم.و.از.شما.دور.نخواهیم.شد.

مالئكه.الهی.در.ادامه.سخن.خویش.به.این.افراد.»شیعیان.ائّمه.علیهم.الّسالم«.می.گویند:
بشارت.باد.بر.شما.بهشتی.که.به.آن.وارد.خواهید.شد.و.به.شما.وعده.داده.شده.

بود..
این.حدیث.را.ابوجارود.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

5..ابوبصیر.می.گوید.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اِنَّ 

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه88،حدیث9.
2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه88،حدیث10.
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ُل َعَلْيِهُم الَْمالئَِکُة ااَّل َتَخاُفوا َواَل َتْحَزنُوا َواَْبِشُروا بِالَْجنَِّة  الَِّذيَن قالُوا َربَُّنا اهللُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ
.آیه.30.سوره.فّصلت«.سؤال.نمودم. الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَنـ.

وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:
ای.ابابصیر:.

به.خدا.قسم.منظور.این.آیه.شریفه.همان.والیتی.است.که.شما.شیعیان.به.آن.

اعتقاد.دارید.که.خداوند.متعال.در.آیه.شانزدهم.سوره.جن.نیز.به.آن.اشاره.نموده.و.
فرموده:

ِريَقِة اَلَْسَقْيَناُهم ماًء َغَدًقا. َو اَلَِّو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ
ابوبصیر.می.گوید:

خدمت.امام.باقر.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
مالئكه.الهی.چه.زمانی.به.شیعیان.شما.نازل.می.شوند.و.به.آن.ها.می.گویند.نترسید.و.
اندوهگین.نباشید.»خوف.و.حزن.نداشته.باشید«،.و.به.آن.ها.مژده.و.بشارت.بهشت.را.

می.دهند.
وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

مالئكه.الهی.هنگام.مرگ.و.همچنین.در.روز.قیامت.به.شیعیان.ما.نازل.شده.و.خوف.
و.حزن.آن.ها.را.برطرف.نموده.و.به.آن.ها.مژده.و.بشارت.بهشت.را.می.دهند.1

توضیح:
ريَقِة اَلَْسَقْيَناُهم ماًء َغَدًقا«.نیز.در. ذیل..آیه.شانزدهم.سوره.جن.»َو اَلَِّو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ
این.رابطه.توضیحاتی.به.عرض.رسیده.و.احادیثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.

شده.است.

6 ..وجود.مقّدس.امام.عسكری.علیه.الّسالم.فرمودند:
مؤمن.همواره.از.عاقبت.خویش.نگران.است.و.یقین.به.وصول.رضوان.الهی.ندارد.

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه89،حدیث12.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه705،حدیث43»حدیث9966«.



آل اهلل در کتاب اهلل 478

تا.اینكه.زمان.مرگش.فرا.برسد.»تا.زمان.مرگ.خویش.نمی.داند.که.آیا.خداوند.متعال.
واقعاً.از.او.راضی.است.یا.نه«.

وقتی.که.زمان.مرگ.مؤمن.»یعنی.شیعه«.فرا.می.رسد.و.ملک.الموت.برای.قبض.

روح.این.فرد.شیعه.»فرد.مؤمن«.حاضر.می.شود.این.فرد.در.تشویش.و.اضطراب.است.

که.از.اهل.و.عیال.خویش.و.از.اموال.خویش.جدا.می.شود.و.این.در.حالی.است.که.به.
بسیاری.از.آرزوهای.خویش.در.دنیا.نرسیده.است.
ملک.الموت.به.شیعه.در.حال.احتضار.می.گوید:

آیا.انسان.عاقل.برای.از.دست.دادن.یک.درهم.جعلی.بی.تابی.می.کند.درحالی.که.در.
مقابل.آن.هزاران.هزار.برابر.اموال.دنیا.به.او.داده.می.شود.

شیعه.در.حال.احتضار.به.ملک.الموت.»فرشته.مرگ«.می.گوید:.نه..
ملک.الموت.به.شیعه.در.حال.احتضار.می.گوید:

به.باالی.سرت.نگاه.کن.
شیعه.در.حال.احتضار.به.باالی.سر.خویش.نگریسته.و.درجات.بهشتی.و.قصرهای.
مجّلل.و.با.شكوهی.را.می.بیند.که.در.آرزوها.هم.دست.نیافتنی.هستند.و.تمام.آرزوها.

در.مقابل.آن.ها.ناچیز.می.باشد.
ملک.الموت.به.شیعه.در.حال.احتضار.می.گوید:

این.ها.منازل.و.نعمات.و.اموال.تو.هستند.و.در.آن.جا.اهل.و.عیال.و.فرزندان.صالح.
تو.نیز.همراه.تو.خواهند.بود.

ملک.الموت.به.شیعه.در.حال.احتضار.می.گوید:
آیا.در.مقابل.به.دست.آوردن.این.همه.نعمات.بهشتی.حاضر.هستی.آنچه.را.که.در.
دنیا.داری.از.دست.بدهی.»آیا.به.جای.اموال.و.دارایی.های.دنیوی.به.این.نعمات.بهشتی.

رضایت.می.دهی«.
شیعه.در.حال.احتضار.می.گوید:.

بله.راضی.هستم..
در.این.هنگام.شیعه.در.حال.احتضار.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.
و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
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را.در.اعلی.علیّین.و.در.عالی.ترین.درجات.مشاهده.می.کند.
ملک.الموت.به.شیعه.در.حال.احتضار.می.گوید:

آیا.پیامبر.اکرم.و.حضرت.امیر.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.مشاهده.
می.کنی.و.آن.ذوات.مقّدسه.را.می.بینی.

شیعه.در.حال.احتضار.می.گوید:
بله،.آن.ذوات.مقّدسه.را.می.بینم

ملک.الموت.به.شیعه.در.حال.احتضار.می.گوید:
این.ذوات.مقّدسه،.موالی.»سروران«.و.ائّمه.تو.هستند.و.تو.در.بهشت.افتخار.این.را.

خواهی.داشت.که.همنشین.آن.ذوات.مقّدسه.باشی،.
آیا.راضی.نیستی.در.مقابل.از.دست.دادن.نزدیكانت.همنشین.این.ذوات.مقّدسه.

باشی؟
شیعه.در.حال.احتضار.پاسخ.می.دهد:

آری،.به.خدا.قسم.راضی.هستم.
در.انتهای.فرمایش.امام.عسكری.صلوات.اهلل.و.سالمه.علیه.آمده.که:

این.است.مصداق.فرمایش.خداوند.متعال.که.می.فرماید:
ُل َعَلْيِهُم الَْمالئَِکُة ااَّل َتَخاُفوا َواَل َتْحَزنُوا َواَْبِشُروا  »اِنَّ الَِّذيَن قالُوا َربَُّنا اهللُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ

.آیه.30.سوره.فّصلت«.1 بِالَْجنَِّة الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَنـ.

7..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
کسی.که.والیت.ما.را.پذیرفته.و.بغض.دشمنان.ما.را.در.دل.دارد.هنگام.مرگ.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سلم،.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم،.امام.حسن.و.امام.حسین.علیهماالّسالم.را.زیارت.می.کند.و.در.همان.حال.

آن.ذوات.مقّدسه.او.را.خوشحال.نموده.و.به.او.بهشت.را.بشارت.می.دهند.

1.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه616ـ617.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه90،حدیث13.
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این.حدیث.را.ابن.سنان.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1
قابل.ذکر.است.که:

ذیل.آیه.62.و.63.و.64.سوره.یونس،.آیه.169.و.170.و.171.سوره.آل.عمران،.آیه.

49.سوره.اعراف،.آیه.101.و.102.و.103.سوره.انبیاء،.آیه.89.و.90.سوره.نمل.و.آیه.

12.سوره.حدید.احادیثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.شیعیان.در.قبر.و.
قیامت.خوف.و.حزنی.ندارند.و.بهشت.به.آن.ها.مژده.و.بشارت.داده.می.شود.

1.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه616.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه87،حدیث6.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه707،حدیث45»حدیث9968«.
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آیه 33 سوره فّصلت:
ن َدعا اِلَى اهلِل َوَعِمَل صالًِحا َو قاَل اِنَِّني ِمَن الُْمْسِلِميَن«. »َوَمْن اَْحَسُن َقْواًل ِممَّ

ترجمه: 
چه.کسی.خوش.سخن.تر.و.خوش.گفتارتر.از.آن.شخصی.است.که.مردم.را.به.سوی.
خداوند.متعال.دعوت.می.کند.و.عمل.صالح.»کار.نیكو«.انجام.می.دهد.و.می.گوید.من.

از.مسلمانان.هستم.1

شرح لغات و توضیحات:
احسن.قول.=.بهترین.سخن،.بهترین.گفتار؛

در.آیات.گذشته.»آیه.26.تا.29«.سخن.از.کّفار.و.مشرکینی.بود.که.مردم.را.از.شنیدن.

آیات.الهی.و.آیات.قرآن.کریم.نهی.می.کردند.و.خداوند.متعال.نیز.آن.ها.را.به.عذاب.
شدید.تهدید.نموده.بود.که.ذیل.آن.آیات.شریفه.توضیحات.الزم.به.عرض.رسید.

از.آیه.30.به.بعد.»از.جمله.آیه.33«.سخن.از.مؤمنینی.است.که.در.ایمان.خویش.
راسخ.و.استوار.هستند.و.خداوند.متعال.نیز.وعده.بهشت.به.آن.ها.داده.است.

بنابراین.در.این.آیات.شریفه.صحبت.از.دو.گروه.می.باشد.
1..گروهی.که.مردم.را.از.شنیدن.آیات.قرآن.کریم.نهی.کرده.و.مانع.هدایت.مردم.به.

راه.راست.بودند.یعنی.دعوت.کنندگان.به.سوی.ضاللت.و.گمراهی.
2..گروهی.که.مردم.را.به.سوی.خداوند.متعال.دعوت.می.کنند.یعنی.دعوت.کنندگان.
به.طرف.هدایت.و.رشد.که.سخنانشان.و.گفتارشان.بهترین.سخنان.و.بهترین.گفتارها.

می.باشد.چرا.که.دعوت.به.طرف.خداوند.متعال.است.
می.کنند. دعوت. خدا. سوی. به. را. مردم. که. کسانی. توصیف. در. متعال. خداوند.

می.فرماید:
ن َدعا اِلَى اهللِ =.چه.کسی.خوش.سخن.تر.از.آن.شخصی.است.که. َوَمْن اَْحَسُن َقْواًل ِممَّ

مردم.را.به.سوی.خداوند.متعال.دعوت.می.کند.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه55.
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این.قسمت.از.آیه.شریفه.استفهام.انكاری.است.و.در.این.صورت.معنی.این.قسمت.
از.آیه.شریفه.این.می.شود.که:

هیچ.کس.خوش.سخن.تر.از.کسی.نیست.که.مردم.را.به.سوی.خداوند.متعال.دعوت.
می.کند،.و.به.عبارت.دیگر:

دعوت.کننــدگان.به.ســوی.خداوند.متعــال.»منادیان.توحید.و.یكتاپرســتی«.
خوش.سخن.ترین.و.خوش.گفتارترین.انسان.ها.می.باشند.

در.ادامه.آیه.شریفه.به.سایر.ویژگی.های.این.منادیان.توحید.اشاره.شده.و.آمده.است.
که:

َو َعِمَل صالحًا =.این.منادیان.توحید.و.این.دعوت.کنندگان.به.طرف.خدا.ضمن.

اینكه.مردم.را.به.طرف.خداوند.متعال.دعوت.می.کنند.خودشان.نیز.عمل.صالح.انجام.
می.دهند.

به.عبارت.دیگر:
این.دعوت.کنندگان.به.طرف.خدا.و.این.منادیان.توحید.و.یكتاپرستی.با.انجام.اعمال.
صالح.و.کارهای.شایسته.و.نیكو.»اعم.از.واجبات.یا.مستحبات«.دعوت.زبانی.خویش.

را.تأکید.و.تثبیت.می.کنند.
چون.ممكن.است.در.بین.افرادی.که.مردم.را.به.سوی.خدا.دعوت.می.کنند.کسانی.
باشند.که.به.دنبال.اغراض.شخصی.و.منافع.شخصی.خودشان.باشند.لذا.خداوند.متعال.
انجام.عمل.صالح.را.نیز.آورده.تا.منادیان.واقعی.و.دعوت.کنندگان.واقعی.به.سوی.

خداوند.متعال.از.منادیان.دروغین.شناخته.شوند،.لذا:
دعوت.کنندگان.واقعی.به.سوی.خداوند.متعال.کسانی.هستند.که.خودشان.نیز.اعمال.

صالح.را.مقدم.بر.همه.مردم.انجام.می.دهند.
خداوند.متعال.عالوه.بر.انجام.عمل.صالح.شرط.دیگری.را.نیز.برای.این.منادیان.

توحید.و.یكتاپرستی.عنوان.فرموده.که.در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.است.
َوقاَل اِنَِّني ِمَن الُْمْسِلِميَن.=.و.می.گوید.من.از.مسلمانان.هستم.و.تسلیم.اوامر.الهی.
می.باشم،.یعنی.با.تمام.وجود.اسالم.را.پذیرفته.ام.و.تسلیم.محض.اوامر.و.دستورات.

خداوند.متعال.می.باشم.
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کلمه.قاَل.که.در.این.قسمت.از.آیه.شریفه.آمده.از.ماده.قول.است.و.قول.دو.معنی.
دارد:

1..سخن،.گفتار
2..اعتقاد،.عقیده

هر.دو.معنی.فوق.االشاره.با.این.آیه.شریفه.تطبیق.می.کند،.یعنی.اگر.قول.را.به.معنی.
سخن.و.گفتار.بدانیم.معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.می.شود.که:

منادیان.توحید.و.یكتاپرستی.مردم.را.دعوت.به.سوی.خداوند.متعال.می.نمایند.و.

اعمال.صالح.انجام.می.دهند.و.از.روی.افتخار.و.با.مباهات.هر.چه.تمام.تر.می.گویند.ما.
از.مسلمین.هستیم.و.از.مسلمانانیم.و.با.تمام.وجود.اسالم.را.پذیرفته.ایم،.

و.اگر.قول.را.به.معنی.اعتقاد.و.عقیده.بدانیم.معنی.آیه.شریفه.این.می.شود.که:
منادیان.توحید.و.یكتاپرستی.مردم.را.به.سوی.خداوند.متعال.دعوت.می.کنند.ضمن.
اینكه.خودشان.مقّدم.بر.همه.مردم.اعمال.صالح.انجام.می.دهند.و.اعتقاد.راسخ.به.اسالم.

دارند.
بنابراین،.کسی.که:

1..مردم.را.به.سوی.خدا.دعوت.کند.»َدعا اِلَى اهللِ«
2..عمل.صالح.انجام.دهد.»َعِمَل صالِحًا«

3..اعتقاد.به.اسالم.داشته.باشد.یعنی.مسلمان.باشد.»َوقاَل ِإنَِّني ِمَن الُْمْسِلِميَن«،.
چنین.شخصی.سخن.و.گفتارش اَْحَسُن الَقْوْل.»بهترین.سخنان«.می.باشد..

این.آیه.شریفه.داللت.بر.این.دارد.که.دعوت.مردم.به.سوی.خداوند.متعال.و.دین.
اسالم.از.بزرگ.ترین.عبادات.و.از.واجب.ترین.واجبات.می.باشد..

هر.چند.آیه.شریفه.عمومیّت.دارد.و.شامل.همه.کسانی.می.شود.که.مردم.را.به.سوی.

خدا.و.دین.اسالم.دعوت.می.کنند.لیكن.این.آیه.شریفه.مصداق.اتم.و.اکملی.دارد.که.
انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه58ـ59.
المیزان،جلدسیوچهارم،صفحه306.

تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه297ـ298.
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حدیث:
1..پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:

پس.از.من.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.باب.هدایت.است.و.دعوت.کننده.مردم.به.
سوی.خداوند.متعال،.

و.او.است.صالح.المومنین.و.آن.حضرت.مصداق.این.آیه.شریفه.است.که.خداوند.
متعال.می.فرماید:

ن َدعا اِلَى اهلِل َوَعِمَل صالِحًا َوقاَل اِنَِّني ِمَن الُْمْسِلِميَنـ  آیه.33.سوره. »َوَمْن اَْحَسُن َقْواًل ِممَّ
فّصلت«.

این.حدیث.را.ابن.عبّاس.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.1

2..در.زیارت.نورانی.و.شریف.جامعه.کبیره.که.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.هادی.

علیه.الّسالم.صادر.شده.و.حقیقتاً.یک.دوره.کامل.و.جامع.امام.شناسی.است.هنگام.

زیارت.هر.کدام.از.ذوات.مقّدسه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.محضر.آن.بزرگواران.
عرض.می.کنیم:

عاِة اِلَى اهلِل، یعنی: الُم َعَلى الدُّ اَلسَّ
سالم.بر.دعوت.کنندگان.به.سوی.خدا.

داعی.=.دعوت.کنند.»جمع.داعی.می.شود.دعاة«.
قابل.ذکر.است.که:

داعى اِلَى اهلل.»دعوت.کننده.به.سوی.خدا«.به.معنای.واقعی.کلمه.کسی.غیر.از.معصوم.
نمی.تواند.باشد،.زیرا:

غیرمعصوم.هر.کس.که.باشد.کم.و.بیش.تابع.نفس.اّماره.است.لذا.در.دعوت.مردم.
به.سوی.خداوند.متعال.صد.در.صد.خالص.و.مخلص.نمی.باشد،.

اما.معصوم.چون.دارای.مقام.عصمت.است.از.متابعت.هوی.و.هوس.بر.کنار.است.
و.جز.رضای.خداوند.متعال.را.نمی.طلبد،

ضمن.اینكه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.حّجت.خدا.و.خلیفه.خدا.هستند.و.وظیفه.

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه92،حدیث2.
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آن.ها.دعوت.مردم.به.سوی.خداوند.متعال.و.دعوت.به.صراط.مستقیم.الهی.می.باشد.و.

سایر.مردم.اعم.از.علما.و.فقها.و.صالحین.نیز.اگر.مردم.را.به.سوی.خدا.دعوت.می.کنند.
در.واقع.دعوت.آن.ذوات.مقّدسه.را.تأکید.و.تكرار.می.کنند،.

زیرا.دعوت.کنندگان.حقیقی.مردم.به.سوی.خداوند.متعال.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

هستند.که.حّجت.خدا.بر.مخلوقات.بوده.و.بعد.از.پیامبر.اکرم.دعوت.مردم.به.سوی.

خدا.و.هدایت.مردم.به.صراط.مستقیم.الهی.از.جانب.خداوند.متعال.بر.عهده.آن.
بزرگواران.محّول.شده.است.

در.قسمت.دیگری.از.این.زیارت.شریف.به.محضر.آن.ذوات.مقّدسه.عرض.می.کنیم:
عاِة،.یعنی: ِة الدُّ الُم َعلى اَئِمَّ اَلسَّ

سالم.بر.شما.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.ُدعاة  الى اهلل.می.باشید.و.مردم.را.به.
سوی.خداوند.متعال.دعوت.می.کنید.

در.فراز.دیگری.از.زیارت.نورانی.و.شریف.جامعه.کبیره.خدمت.ذوات.مقّدسه.
معصومین.علیهم.الّسالم.عرض.می.کنیم:

ِ الَى اهلِل َتْدُعوَن،.یعنی:
مردم.را.به.سوی.خداوند.متعال.دعوت.می.فرمائید،

َو َعَلْيِه َتُدلُّوَن،.یعنی:
مردم.را.به.سوی.خداوند.متعال.داللت.و.راهنمایی.می.فرمائید.

قابل.ذکر.است.که:
مقام.داللت.با.دعوت.تفاوت.دارد،.زیرا:

دعوت.فقط.به.گفتن.است.لیكن.داللت.عالوه.بر.گفتن.ارائه.طریق.را.نیز.به.همراه.
دارد،.

َو بِِه ُتْوِمنُوَن،.یعنی:
شما.بزرگواران.فقط.به.خداوند.متعال.ایمان.دارید.و.الزمه.ایمان.کامل.به.خدا.

اطاعت.از.خدا.و.پرهیز.از.مخالفت.با.او.است.
در.این.قسمت.از.زیارت.شریف.آمده.که:

بِِه ُتْوِمُنوَن.و.نفرموده.ُتْوِمُنوَن بِِه،.و.این.قضیّه.افاده.َحْصر.می.نماید،.
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یعنی.شما.معصومین.علیهم.الّسالم.فقط.به.خداوند.متعال.ایمان.دارید،.
یعنی.اعال.درجه.توحید.و.اعال.درجه.ایمان.اختصاص.به.شما.دارد.1

توضیح:
خداوند.متعال.در.آیه.45.و.46.سوره.احزاب.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و..آله.و.سّلم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرماید:
ًرا َونَِذيًرا »آیه.45« َيا اَيَُّها النَِّبيُّ اِنّا اَْرَسْلَناَك شاِهًدا َوُمَبشِّ

َوداِعيًا اِلَى اهلِل بِِاْذِنِه َوِسَراجًا ُمِنيراً »آیه.46«،.یعنی:
خداوند.متعال.می.فرماید:

ای.پیامبر،.ما.تو.را.به.عنوان.شاهد.و.گواه.اعمال.اّمت.و.بشارت.دهنده.و.انذارکننده.
فرستادیم.»آیه.45«

ای.پیامبر،.ما.تو.را.به.فرمان.خدا.دعوت.کننده.مردم.به.سوی.اهلل.قرار.دادیم،.
همچنین.به.عنوان.سراج.ُمنیر.»چراغ.روشنی.بخش«.

این.احتمال.وجود.دارد.که.قید.بِِاْذِنِه.به.تمام.اوصاف.گذشته.بازگردد،.
لیكن.ظاهر.آیه.شریفه.مبیّن.این.مطلب.است.که.قید بِِاْذِنِه.به.مسئله.داِعيًا اِلَى اهلِل.

بازمی.گردد،.یعنی:
با.اینكه.همه.کارهای.پیامبر.اکرم.به.اذن.و.فرمان.خداوند.متعال.است.لیكن.در.این.
آیه.شریفه.»آیه.46«.تنها.دعوت.به.سوی.خداوند.متعال.مقیّد.به.اذن.خداوند.متعال.شده.
است.و.این.به.خاطر.آن.است.که.مشكل.ترین.و.مهم.ترین.کار.پیامبر.اکرم.همان.دعوت.
مردم.به.سوی.خداوند.متعال.است،.چرا.که.باید.مردم.را.در.مسیری.برخالف.هوس.ها.
و.شهوات.سیر.دهد.و.در.این.مرحله.باید.اذن.و.فرمان.و.یاری.خداوند.متعال.باشد.تا.
به.انجام.برسد.و.بدیهی.است.این.وظیفه.خطیر.بعد.از..آن.حضرت.به.دستور.خداوند.
متعال.برعهده.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.یازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.

حضرت.و.نسل.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.محّول.شده.است.2

1.شرحزیارتجامعکبیره،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه387،386،182،181.
2.تفسیرنمونه،جلدهفدهم،صفحه388تا391.
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الزم.به.ذکر.است.که:
ذیل.آیه.181.سوره.اعراف،.آیه.7.سوره.رعد،.آیه.35.سوره.یونس.و.آیه.73.سوره.
انبیاء.توضیحاتی.ارائه.شده.و.به.عرض.رسیده.است.که.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.امر.خداوند.متعال.وظیفه.هدایت.
مردم.به.صراط.مستقیم.الهی.را.بر.عهده.دارند.و.مردم.را.به.سوی.خداوند.متعال.دعوت.

می.نمایند.
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اِذا اََرْدَت ِعّزاً بِال َعشيَرٍة َوَهْيَبٍة باِل ُسْلطاٍن َفاْخُرْج ِمْن ُذِلّ َمْعِصَيِة اهللِ اِلي ِعِزّ طاَعِة اهللِ،......... 320

َفَمْن لَْم َيَتَولَّنا لَْم َيْرَفِع اهللَ لَُه َعَماًل،.................................................................................. 323

324 ........................................ الم، طاَعُة اهلِل، َو طاَعُة َرسُولِِه، َو ِوالَيُة اَْهِل بَْيِتِه َعَلْيِهُم السَّ



اََتْبقي ااْلَْرُض بَِغْيِر اِماٍم،................................................................................................... 333

334 ........................................................................ لَْو بَِقَيِت ااْلَْرُض بَِغْيِر اِماٍم ساَعًة لَساَخْت،

ا نَّها ال َتْبقي بَِغْيِر اِماٍم ااِّل اَن َيْسَخَط اهللُ َعلي اَْهِل ااْلَْرِض،.............................................. 334

ِة،.............................................................................. 335 اِنَّ ااْلَْرَض ال َتْخلُوا ساَعًة ِمَن الُْحجَّ

ِه، نَْحُن َكِلَمُة التَّْقوي َو الُْعْرَوُة الُْوْثقي، نَْحُن ُحَجُج اهللِ في َخْلِقِه َو ُخَلفاُؤُه في ِعباِدِه َو اَُمناُؤُه َعلي ِسِرّ

ُل الَْغْيَث  نَْحْن ُشَهداُء اهللِ َو اَْعالُمُه في بَِريَِّتِه، بِنا ُيْمِسُک اهللُ الّسماواِت َو ااْلَْرَض اَن َتزُواًل، بِنا ُيَنِزّ
ْحَمَة، ال َتْخلوا ااْلَْرُض ِمْن قائٍم ِمّنا ظاِهٍر اَْوخاٍف،............................................ 335 َو َيْنُشُر الرَّ

336 ............................. بَُهُم اهللُ بَِاَشِدّ َعذابِِه، لَْو بَِقَيِت ااْلَْرُض باِل اِماٍم ِمّنا لَساَخْت بَِاْهِلها َو لََعذَّ

ًة في اَْرِضِه َو اَمانًا ِفي ااْلَْرِض اِلَْهِل ااْلَْرِض، لَْم َيزالُوا في اَماٍن  اِنَّ اهللَ َتباَرَك َو َتعالي َجَعَلنا ُحجَّ
ِمْن اَْن َتسيَخ بِِهُم ااْلَْرِض ما ُدْمنا بَْيَن اَْظُهِرِهْم، َفِاذا اَراَد اهللُ اَْن ُيْهِلَکُهْم ُثمَّ ال ُيْمِهُلُهْم َو ال ُيْنِظُرُهْم 

336 .........................................، َذَهَب بِنا ِمْن بَْيِنِهْم َو َرَفَعنا اِلَْيِه، ُثمَّ َيْفَعُل اهللُ ماشاَء َو اََحبَّ

337 ................................................................... ٍة َطْرَفَة َعْيٍن لَساَخْت بَِاْهِلها، لَْو َخَلْت ِمْن ُحجَّ

ُة الُْمْسِلميَن َو ُحَجُج اهللِ َعَلي الْعالَميَن َو ساَدُة الُْموِمنيَن َو َموالِي الُْموِمنيَن، نَْحُن اَماٌن  نَْحُن اَئِمَّ
اِلَْهلي ااْلَْرِض،................................................................................................................ 337

ماَء اَْن َتَقَع َعَلي ااْلَْرِض ااِّل بِِاْذِنِه، بِنا ُيْمِسُک ااْلَْرَض اَْن َتميَد  نَْحُن الَّذيَن بِنا ُيْمِسُک اهللُ السَّ
ْحَمَة، لَْوال ما ِفي ااْلَْرِض ِمّنا لَساَخْت بَِاْهِلها، لَْم َتْخُل ااْلَْرُض  ُل الَْغْيَث َو َيْنُشُر الرَّ بَِاْهِلها، بِنا ُيَنِزّ

ِة اهلِل فيها ظاِهٍر َمْشهُوٍر اَْو غائٍِب َمْستُوٍر،............................... 337 ُمْنُذ َخَلَق اهللُ آَدَم ِمْن ُحجَّ

الم: َقاَل رسول اهلل صّلي  اهلل  عليه و آله  ُة ِمْن ُولِْد علي بن ابيطالب َعَلْيِه السَّ يا َرسُوَل اهللِ: َمِن ااْلِئِمَّ
و سّلم: اَلَْحَسِن َو الُْحَسْيِن َسِيّدا َشباِب اَْهِل الَْجنَِّة، ُثمَّ َسِيُّد الْعابِديَن َعِليُّ بُن الُحَسْيِن، ُثمَّ الْباِقَر 
الم، ُثمَّ الّصاِدُق َجْعَفُر بُن ُمَحّمٍد، ُثمَّ  َمَحّمُد بُن َعِلٍيّ َسُتْدِرُكُه يا جابُر َفِاذا اَْدَرْكَتُه َفَاْقِرْئُه ِمّنِي السَّ
، ُثّمَّ النَِّقيُّ َعِليُّ بُن  ضا َعِليُّ بُن مُوسي، ُثمَّ الّتقّى ُمَحّمُد بُن َعِلٍيّ الْکاِظُم مُوَسي ْبُن َجْعَفٍر، ُثمَّ الِرّ



تي الَّذي َيْمَلُ ااْلَْرَض ِقْسطًا  ، ُثمَّ اْبُنُه الْقائُِم بِالَْحِقّ َمْهِديُّ اُمَّ ِكيُّ الَْحَسُن بُن َعِلٌيّ ُمحّمٍد، ُثمَّ الزَّ
َو َعْداًل َكما ُمِلَئْت َجْوراً َو ُظْلمًا، ............................................................................... 338

ماَء اَْن َتَقَع َعَلي ااْلَْرِض،........................................ 340 ُل الَْغْيَث، َو بُِکْم ُيْمِسُک السَّ بُِکْم ُيَنِزّ

بُِيْمِنِه ُرِزَق الَْوري َو بُِوُجوِدِه َثَبَتِت ااْلَْرُض َو الّسماء........................................................ 341

لَْوالَك َو لَْوال َعِليٌّ َو ِعْتَرُتُکما الْهادُوَن الَْمْهِديُّوَن الّراِشدُوَن ما َخَلْقُت الَْجنََّة َو الّناَر َو ال َمکاَن 
ماَء َو اَل الَْمالئَِکَة َو ال َخْلقًا........................................................ 342 َو اَل ااْلَْرَض َو اَل السَّ

342 .......................................................................................... بُِکْم َفَتَح اهللُ َو بُِکْم َيْخِتُم،

ُل ما َخَلَق اهللُ نُوري،.................................................................................................... 342 اَوَّ

ُل ما َخَلَق اهللُ رُوحي،................................................................................................... 342 اَوَّ

لَْوالَك لَما َخَلْقُت ااْلَْفالَك،.............................................................................................. 343

ُة لَساَخِت ااْلَْرُض بَِاْهِلها،.................................................................................. 343 لَْواَل الُْحجَّ

ُة َقْبَل الَْخْلِق َو َمَع الَْخْلِق َو بَْعَد الَْخْلِق،..................................................................... 343 اَلُْحجَّ

يا علي، َقْد اَْفَلحُوا بَِک »َقْد اَْفَلَح الُْموِمنُوَن بَِک«، اَْنَت َو اهللِ اَميُرُهْم................................ 350

ُهَو هذا، اِنَُه ااْلِماُم الَّذي اَْحَصي اهللُ َتباَرَك َو َتعالي فيِه ِعْلَم ُكِلّ َشْيٍء،............................. 359

اَنَا َو اهللِ ااْلِماُم الُْمبيُن، اُبَِيُّن الَْحقَّ ِمَن الْباِطِل َوِرْثُتُه ِمْن رسول اهلل،.................................... 360

، َو ُكلَّ ِعْلٍم ُعِلّمُت َفَقْد اَْحَصْيُتُه في اِماِم الُْمتَّقيَن، َو  َمعاِشَر الّناِس: ما ِمْن ِعْلٍم َو َقْد اَْحصاُه اهللُ ِفيَّ
ما ِمْن ِعْلٍم ااِّل َعّلْمُتُه َعِلّيًا َو ُهَو ااْلِماُم الُْمبيُن،.................................................................. 361

راُط َعلي َجَهنََّم، لَْم َيُجْز َعَلْيِه ااِّل َمْن َمَعُه َجواٌز فيِه ِوالَيُة  اِذا كاَن َيْوَم الِْقياَمِة َو نُِصَب الِصّ
َعِلِيّ ْبِن اَبيطالٍب، َو ذلَِک َقولُُه َتعالي: َوِقُفوُهْم اِنَُّهْم َمْسُئولُوَن، َيْعني َعْن ِوالَيِة علي بن ابيطالب 

370 ................................................................................................................... الم،  َعَلْيه السَّ



ال َتُزوُل َقَدُم َعْبٍد َيْوَم الِْقياَمِة َحّتي َيْسَئَل َعْن اَْربٍَع: َعن ُعْمِرِه فيما اَْفناُه، َو َشبابِِه فيما اَْبالُه، َعن 
مالِِه ِمن اَْيَن َكَسَبُه َو فيما اَْنَفَقُه، َو َعن ُحِبّنا اَْهل الَْبْيِت،.................................................... 372

راِط، بَِيِد ُكّل واِحٍد ِمّنا َسْيٌف، َفال َيُمرُّ اََحٌد ِمْن َخْلِق اهلِل  اِذا كاَن َيْوَم الِْقياَمِة اَِقُف اَنَا َو َعِليٌّ َعلَي الِصّ
ااِّل َسَالْناُه َعْن ِوالَيِة علي بن ابيطالب َعَلْيه الّسالم، َفَمن َمَعُه َشْيٌء ِمْنها نَجا َو ااِّل َضَرْبنا ُعُنَقُه َو اَلَْقْيناُه 

ِفي الّناِر، ُثمَّ َتال: َوِقُفوُهْم اِنَُّهْم َمْسُئولُوَنـ  مالَُکْم ال َتناَصرُوَنـ  بَل ُهُم الَْيْوَم ُمْسْتِسلمُوَن،...... 373

ُل ما ُيسَئُل َعْنُه الَْعْبُد ُحبُّنا اَْهَل الَْبْيِت،........................................................................... 375 اَوَّ

الُم َعَلْيَک اَ يَُّها  الُم َعَلْيَک اَ يَُّها النََّبُأ الَْعظيُم، اَلسَّ ، اَلسَّ الُم َعَلْيَک اَ يَُّها الَْوِصيُّ الَْبرُّ الّتِقيُّ اَلسَّ
شيُد،.............................................................................................................. 382 يُق الرَّ دِّ الِصّ

الُم َعلي ُمَحّمٍد رسول اهلل خاَتِم النَّبيّيَن َو َسِيِّد الُْمْرَسليَن َو َصْفَوِة َرِبّ الْعالَميَن............ 383 اَلسَّ

388 ............................. نا، َو شيَعُتنا اُولُواااْلَلْباِب، نَْحُن الَّذيَن َيْعَلُموَن، َو الَّذيَن ال َيْعَلُموَن َعُدوُّ

ُر ُأْولُوااْلَلَْباِب........... 389 اَْنُتْم اُولُواااْلَلْباِب في ِكتاِب اهلل، قاَل اهللُ َتباَرَك َو َتعالي: »اِنََّما َيَتَذكَّ

ُر اُولُواااْلّلْباِب شيَعُتنا،..................... 389 نَا الَّذيَن ال َيْعَلمُوَن، اِنَّما َيَتَذكَّ نَْحُن الَّذيَن نَْعَلُم، َو َعُدوُّ

نَا الَّذيَن ال َيْعَلمُوَن، َو شيعُتنا اُولُواااْلَلْباِب،.................................. 390 نَْحُن الَّذيَن نَْعَلُم، َو َعُدوُّ

نَا الَّذيَن ال َيْعَلُموَن، َو شيعُتنا اُولُواااْلَلْباِب،............................ 390 نَْحُن الَّذيَن َيْعَلُموَن، پَو َعُدوُّ

لََعَن اهللُ َمْن ساوا َك بَِمْن ناوا َك، َواهللُ َجلَّ اْسُمُه َيقُوُل: »َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل 
391 ........................................................................................................................ َيْعَلُموَن«،

395 .................................................. َمْن اَطاَعُکْم َفَقْد اَطاَع اهللَ، َو َمْن َعصاُكْم َفَقْد َعَصي اهللَ،

َمْن خالََفُکْم َفالّناُر َمْثواُه، َمْن َحَجَدُكْم كاِفٌر، َمْن حاَربَُکْم ُمْشِرٌك، َو َمْن َردَّ َعَلْيُکْم في اَْسَفِل َدَرٍك 
ِمَن الَْجحيِم،..................................................................................................................... 396

َلُم لَِرسُوِل اهللِ صّلي  اهلل  عليه و آله و سّلم،......................................... 400 ُجُل السَّ اَنَا ذا َك الرَّ



ُجِل َحقًَّا َعِليٌّ َو شيَعُتُه،............................................................................ 400 َلُم لِلرَّ ُجُل السَّ اَلرَّ

الُم َعلَيَک يا اميَراْلُمْوِمنيَن،  الُم َعلَيَک يا اميَراْلُمْوِمنيَن َو َسيَِّد اْلَوِصّيَن وَ واِرَث ِعْلِم النَّبّييَن، السَّ السَّ
الُم َعلَيَک يا اميَراْلُمْوِمنيَن،  َتُه الْبالَِغَة َعَلى ِعباِدِه، السَّ َيا اَِميَن اهللِ ِفي اَْرِضِه َو َسِفيَرُه في َخْلِقِه َو ُحجَّ
الُم َعلَيَک يا َسِيَّد اْلُمْسِلميَن، اَْشَهُد  بُوَن، السَّ ْقَت بِالَحِقّ َو ُهْم ُمَکِذّ آَمْنَت بِاهللِ َو ُهْم ُمْشِركوَن َوَصَدّ
ُل َمْن  ِتِه َو اََوّ اَنََّک اَُخو رسول اهلل َو َوِصُيُه َو َواِرُث ِعْلِمِه َو اَِميُنُه َعلى َشْرِعِه َوَخِليَفُتُه ِفي اَُمّ

407 .......................................................................... َق بِما اُْنِزَل َعلى نَِبِيِّه، آَمَن بِاهلل َوَصدَّ

َوَجلَّ في كتابِِِه اِْذ َيُقوُل »يا ِعباِدَي الَّذيَن اَْسَرفُوا َعلي اَْنُفِسِهْم ال َتْقَنطُوا ِمْن  لََقْد َذَكَرُكُم اهللُ َعزَّ
نُوَب َجميعًا...«، َو اهللِ ما اَراَد بِذلَِک َغْيَرُكْم،............................... 414 َرْحَمِة اهللِ اِنَّ اهللَ َيْغِفُر الذُّ
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