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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 ششم
سوره های شوری، زخرف، دخان، محمد)ص(، فتح، حجرات

ق، نجم، قمر، الرحمن، واقعه، حدید، مجادله، حشر، جمعه

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 شوری «

آیه 13 سوره شوری:
ْينا بِِه اِْبَراِهيَم َوُموسى  »َشَرَع لَُکم ِمَن الّديِن ما َوّصى بِِه نُوحًا، َوالَِّذي اَْوَحْينا اِلَْيَک َوما َوصَّ
ُقوا ِفيِه، َكُبَر َعَلى الُْمْشِرِكيَن ما َتْدُعوُهْم اِلَْيِه، اهلَلُ َيْجَتبي اِلَْيِه َمْن  َوعيَسى اَْن اَِقيُموا الّديَن َوال َتَتَفرَّ

َيَشاُء َوَيْهِدي ِإلَْيِه َمن ُيِنيُب«.

ترجمه: 
خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.اّمت.آن.حضرت.را.مورد.

خطاب.قرار.داده.و.می.فرماید:
خداوند.متعال.دین.و.آئینی.را.برای.شما.تشریع.کرد.و.بیان.فرمود.که.به.حضرت.

نوح.توصیه.و.سفارش.کرده.بود.
سپس.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.مورد.خطاب.قرار.

داده.و.می.فرماید:
ای.پیامبر،.آنچه.را.که.به.تو.وحی.نمودیم.و.آنچه.را.که.به.ابراهیم.و.موسی.و.عیسی.

توصیه.و.سفارش.کردیم.این.بود.که:
دین.را.اقامه.کنید.و.به.پا.دارید.و.در.آن.تفرقه.ایجاد.نکنید.

آنچه.که.مشرکین.را.به.آن.دعوت.می.کنی.»توحید.و.دین.حق«.به.مشرکین.سخت.
گران.می.آید.و.ناگوار.

خداوند.هر.کس.را.که.بخواهد.برمی.گزیند.و.انتخاب.می.کند.و.خداوند.هر.کس.
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را.که.به.سوی.او.»خدا«.بازگردد.و.گرایش.پیدا.کند.به.سوی.خودش.و.به.راه.راست.
هدایت.می.کند.1

شرح لغات و توضیحات:
َشَرَع =.از.ماده.َشرع.»بر.وزن.َزرع«.یعنی.راه.روشن،.راه.را.از.بیراهه.مشخص.کردن،.
بیان.کردن.و.ظاهر.و.آشکار.نمودن،.شرع.در.مورد.ادیان.الهی.به.کار.رفته.چرا.که.راه.

روشن.سعادت.در.آن.است؛
َوِصيَّت.=.سفارش.کردن،.توصیه.نمودن،.سفارش.و.توصیه.ای.که.برای.وصیّت.کننده.

اهمیّت.داشته.باشد.و.مورد.عنایتش.باشد؛
اقامه دين.=.حفظ.کردن.دین،.محافظت.کردن.از.دین.»از.طریق.پیروی.کردن.از.

دستورات.دین.و.عمل.کردن.به.همه.احکام.آن«؛
اِِجِتباء =.برگزیدن،.به.سوی.خود.جلب.نمودن؛

َمْن ُينيُب.=.کسی.که.به.سوی.خداوند.متعال.بازگردد.»یعنی.کسی.که.توبه.کند.و.از.
در.اطاعت.خداوند.متعال.در.آید«.2

در.آیات.قبل.صحبت.از.مشرکین.بود.اما.در.این.آیه.شریفه.اشاره.به.این.موضوع.

است.که.دعوت.اسالم.به.توحید.دعوت.تازه.ای.نیست.بلکه.دعوت.همه.انبیاء.اولوالعزم.

می.باشد.و.اساساً.دعوت.انبیاء.عظام.الهی.در.مسائل.بنیادی.شبیه.یکدیگر.بوده.و.یکی.
می.باشد.3

در.ابتدای.این..آیه.شریفه.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.
اُّمت.آن.حضرت.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرماید:

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه102.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه399.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه46.

2.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه103.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه48،46،45.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه402تا404.

3.تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه400.
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َشَرَع لَُکْم ِمَن الّديِن َما َوّصى بِِه نُوحًا =.خداوند.متعال.دین.و.آئینی.را.برای.شما.تشریع.

کرد.و.بیان.فرمود.که.به.نخستین.پیامبر.اولوالعزم.یعنی.حضرت.نوح.توصیه.و.سفارش.
کرده.بود،.یعنی:

آنچه.را.که.از.دین.و.توحید.و.برائت.از.شرک.برای.شما.تشریع.کرده.و.بیان.نمودیم.
به.حضرت.نوح.نیز.توصیه.و.سفارش.کرده.بودیم.

در.ادامه.آیه.شریفه.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.را.مورد.
خطاب.قرار.داده.و.به.آن.حضرت.می.فرماید:

ْينا بِِه اِْبراِهيَم َو ُموَسى َو ِعيسى =.ای.پیامبر،.آنچه.را.که.به.تو. َوالَِّذي اَْوَحْينا اِلَْيَک َوما َوصَّ

وحی.نمودیم.و..آنچه.که.به.ابراهیم.و.موسی.و.عیسی.علیهم.الّسالم.توصیه.و.سفارش.
کردیم.این.است.که:

اَْن اَِقيُموا الّديَن =.دین.را.بر.پا.دارید.و.آن.را.اقامه.کنید.
اقامه.دین.و.به.پاداشتن.دین.یعنی.محافظت.کردن.از.دین.و.حفظ.دین،.

یعنی.پیروی.کردن.از.همه.دستورات.دین.و.عمل.کردن.به.همه.احکام.دین.و.
مداومت.داشتن.در.این.کار.و.دعوت.کردن.مردم.به.سوی.آن،.

یعنی.هم.خودمان.از.همه.دستورات.دین.پیروی.کنیم.و.به.همه.احکام.آن.عمل.
نمائیم،.

و.هم.اینکه.دیگران.را.به.سوی.این.دین.دعوت.کنیم،.
ضمن.اینکه.این.اعمال.ما.باید.ادامه.داشته.باشد.و.قطع.نشود.

خداوند.متعال.غیر.از.اقامه.دین.وظیفه.دیگری.نیز.به.این.انبیاء.اولوالعزم.محّول.
فرموده.و.آن.این.است.که:

َوال َتَتَفرَّ ُقوا فيِه=.و.در.دین.تفرقه.ایجاد.نکنید.و.در.آن.اختالف.راه.نیندازید.»وحدت.
آن.را.حفظ.کنید.و.بندگان.خدا.و.برادر.یکدیگر.باشید«.

این.قسمت.از.آیه.شریفه.اشاره.به.این.دارد.که:
به.همه.مردم.واجب.است.که.دین.خدا.را.اقامه.نمایند.آن.هم.تمام.دین.را،.

یعنی.طوری.نباشد.که.بعضی.از.احکام.دین.اقامه.شود.و.بعضی.دیگر.از.احکام.دین.
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تعطیل.گردد،.
ضمن.اینکه.از.ایجاد.اختالف.و.تفرقه.در.دین.خدا.خودداری.کرده.و.برادر.یکدیگر.

باشند.

توضیح:
قابل.ذکر.است.که.ادیان.الهی.»شریعت.و.دین.پنج.پیامبر.اولوالعزم«.از.نظر.اساس.
و.بنیان.و.ریشه.یک.دین.هستند،.اما.تکامل.جوامع.انسانی.ایجاب.می.کند.که.بعضی.
از.فروع.و.قوانین.فرعی.دین.رو.به.تکامل.برود.و.به.حّد.نهایی.خویش.برسد.که.در.
خاتم.ادیان.یعنی.دین.اسالم.این.امر.محقَّق.شده.است.و.لذا.دین.اسالم.کامل.ترین.ادیان.

می.باشد.
ذیاًل.به.نمونه.هایی.که.مشترک.بین.ادیان.الهی.است.اشاره.می.شود.

1..دعوت.مردم.به.پرستش.خداوند.یگانه.
این.موضوع.در.آیات.59،.65.،.73.و.85.سوره.اعراف.و.آیات.50،.61.و.84.سوره.

هود.آمده.که.مربوط.به.دعوت.حضرت.نوح،.هود،.صالح.و.ُشعیب.می.باشد.

2..موضوع.قیامت.و.رسیدگی.به.اعمال.مردم.
این.موضوع.در.آیه.130.سوره.انعام،.آیه.59.سوره.اعراف،.آیه.35.سوره.شعراء.و.

آیه.15.سوره.طه.آمده.است.

3..موضوع.نماز.که.توسط.حضرت.موسی،.عیسی.و.ُشعیب.مطرح.شده.است..
این.موضوع.در.آیه.14.سوره.طه،.آیه.31.سوره.مریم.و.آیه.87.سوره.هود.آمده.است.

4..دعوت.حضرت.ابراهیم.به.حج..
این.موضوع.در.آیه.27.سوره.حج.آمده.است.

5..وجوب.روزه.در.ادیان.گذشته.
این.موضوع.در.آیه.183.سوره.بقره.آمده.است.
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بنابراین.ادیان.الهی.در.اساس.و.ریشه.یکی.هستند.لیکن.با.تکامل.جوامع.بشری.

قوانین.فرعی.ادیان.تکامل.پیدا.کرده،.لذا.دین.اسالم.کامل.ترین.و.جامع.ترین.ادیان.

می.باشد.ضمن.اینکه.مقام.و.منزلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.اهل.

بیت.آن.حضرت.یعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.از.همه.انبیاء.

دیگر.باالتر.و.برتر.می.باشد.که.ذیل.آیات.35،.37.و.124.سوره.بقره.و.آیه.72.سوره.
احزاب.و.....به.این.موضوع.اشاره.شده.است.1

در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.که:
َكُبَر َعَلى الُْمْشِرِكيَن ما َتْدُعوُهْم اِلَْيِه =.هر.چند.این.دعوت.شما.برای.مشرکین.سخت.

گران.است.و.ناگوار.
خداوند.متعال.به.انبیاء.عظام.و.به.پیروان.آن.ها.امر.فرموده.تا.دین.خدا.را.اقامه.
نمایند.و.در.دین.خدا.تفرقه.ایجاد.نکنند،.لیکن.در.ادامه.آن.آمده.که.این.دعوت.شما.
جهت.اقامه.دین.و.جلوگیری.از.ایجاد.تفرقه.در.دین.برای.مشرکین.بسی.گران.است.

و.ناگوار،.یعنی:
برای.مشرکین.که.سالیان.دراز.به.بُت.پرستی.عادت.کرده.اند.و.شرک.به.همه.اعماق.
وجود.آن.ها.راه.پیدا.کرده.یکتاپرست.شدن.بسیار.مشکل.است،.ضمن.اینکه.منافع.
ماّدی.سران.و.سردمداران.مشرکین.به.شرک.و.بت.پرستی.آن.ها.گره.خورده.و.ایمان.

به.خدای.یگانه.منافع.نامشروع.آن.ها.را.به.خطر.می.اندازد.
در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.که:

اهلَلُ َيْجَتبي اِلَْيِه َمْن َيشاُء =.خداوند.متعال.هر.کس.را.که.بخواهد.برمی.گزیند.
این.قسمت.از.آیه.شریفه.دو.معنی.می.تواند.داشته.باشد.و.هر.دو.نیز.می.تواند.صحیح.

باشد.
1..خداوند.متعال.هر.کس.را.که.اراده.بفرماید.»بر.اساس.ِعلم.و.مشیّت.خویش«.از.
میان.بندگانش.به.عنوان.رسول.و.نبی.انتخاب.می.کند.تا.این.وظیفه.سنگین.را.به.دوش.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه108،107،102.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه46ـ48.

تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه400ـ401.
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کشیده.و.مردم.را.به.طرف.خداوند.متعال.هدایت.کنند.

2..با.اینکه.پیامبران.الهی.مردم.را.به.سوی.توحید.دعوت.می.کنند.لیکن.خداوند.متعال.

است.که.با.لطف.و.فضل.خویش.هر.کس.را.که.بخواهد.و.اراده.بفرماید.به.راه.راست.

هدایت.کرده.و.به.طرف.خویش.جلب.می.کند،.گرچه.هدایت.الهی.عام.است.و.همگان.
می.توانند.از.آن.طریق.هدایت.شوند..

در.انتهای.آیه.شریفه.آمده.که:
َيْهِدي اِلَْيِه َمْن ُينيُب.=.خداوند.متعال.هر.کسی.را.که.به.سوی.او.»خدا«.بازگردد.

هدایت.می.کند،.یعنی:
هر.کس.با.نیّت.پاک.و.اخالص.کامل.روی.به.سمت.خداوند.متعال.آَوَرد.و.از.
گناهان.خویش.توبه.نموده.و.خداوند.متعال.را.اطاعت.نماید.آنگاه.خداوند.متعال.او.را.

هدایت.می.کند.
شبیه.این.آیه.شریفه.آیه.17.سوره.محّمد.»صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سلم«.می.باشد.که.

خداوند.متعال.می.فرماید:
َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زاَدُهْم ُهًدى،.یعنی:

کسانی.که.هدایت.شوند.خداوند.متعال.بر.هدایت.آن.ها.خواهد.افزود.
این.قسمت.از.آیه.شریفه.»اهلَلُ َيْجَتبي اِلَْيِه َمْن َيشاُء َوَيْهِدي اِلَْيِه َمْن ُيِنيُب« در.صدد.این.
است.که.بفرماید.خداوند.متعال.بی.نیاز.از.ایمان.مشرکین.است.که.این.اندازه.از.ایمان.

آوردن.استکبار.می.ورزند.1

توضیح:
1..در.این.آیه.شریفه.فقط.به.اسامی.پنج.نفر.از.انبیاء.الهی.اشاره.شده.»حضرت.محّمد.
صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.حضرت.نوح،.ابراهیم،.موسی.و.عیسی.علیهم.الّسالم«.
چرا.که.پیامبران.اولواالعزم.همین.پنج.پیامبر.عظیم.الّشأن.هستند.که.صاحب.دین.و.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه108ـ109.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه50ـ51.

تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه401ـ402.
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شریعت.می.باشند،.
یعنی.پیامبران.بعد.از.نوح.تا.زمان.حضرت.ابراهیم.پیرو.شریعت.نوح.بوده.اند،

پیامبران.بعد.از.ابراهیم.تا.موسی.پیرو.شریعت.ابراهیم.بوده.اند،.
پیامبران.بعد.از.موسی.تا.عیسی.پیرو.شریعت.موسی.بوده.اند،.

و.پیامبران.بعد.از.عیسی.تا.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.پیرو.شریعت.
حضرت.عیسی.بوده.اند.

2..در.این.آیه.شریفه.اگر.نام.حضرت.نوح.در.آغاز.آیه.شریفه.آمده.و.سپس.به.بقیّه.

انبیاء.اولوالعزم.اشاره.شده.به.این.جهت.است.که.از.نظر.زمانی.»از.نظر.زمان.مبعوث.

شدن.به.رسالت«.مقّدم.بر.چهار.پیامبر.اولوالعزم.دیگر.می.باشد.و.نخستین.پیامبر.

صاحب.شریعت.است.و.بقیّه.انبیاء.اولوالعزم.پس.از.حضرت.نوح.پا.به.عرصه.وجود.
گذاشته.اند،..لذا.این.تقّدم.فقط.تقّدم.زمانی.است.نه.تقّدم.از.نظر.مقام.و.منزلت.

3..پس.از.ذکر.نام.حضرت.نوح.»به.عنوان.اّولین.پیغمبر.اولوالعزم«.به.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.اشاره.شده.و.سپس.به.حضرت.ابراهیم.و.موسی.و.عیسی.

علیهم.الّسالم،.که.این.موضوع.مربوط.به.مقام.واالی.پیامبر.اکرم.می.باشد.و.به.منظور.
برتری.دادن.آن.حضرت.است.

4..در.این.آیه.شریفه.در.مورد.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.تعبیر.به.اَْوَحْينا 
اِلْيَک.شده.یعنی.به.تو.وحی.نمودیم،.درحالی.که.در.مورد.حضرت.نوح.و.ابراهیم.و.
ْينا«.شده.یعنی.توصیه.و.سفارش،. موسی.و.عیسی.علیهم.الّسالم.تعبیر.»َوّصى«.و.»َوصَّ
که.این.امر.نیز.مربوط.به.مقام.واالی.پیامبر.اکرم.و.برتری.آن.حضرت.به.انبیاء.دیگر.

و.اهمیّت.اسالم.نسبت.به.سایر.ادیان.می.باشد.1

1.المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه47ـ48.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه402ـ403.
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حدیث:
َن الّديِن ما  1..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َشَرَع لَُکْم مِّ

ى بِِه نُوحًا....ـ  آیه.13.سوره.شوری«.فرمودند: َوصَّ
منظور.از اَنْ اَقيُمو الّديَن.»دین.خدا.را.اقامه.کنید.و.به.پا.دارید«.در.این.آیه.شریفه.وجود.

مبارک.امام.معصوم.است.»یعنی.به.دستورات.امام.معصوم.عمل.نمائید«،.
قُوا فيِه.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است،. منظور.از.الَتَتَفرَّ

یعنی.در.رابطه.با.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.دچار.
تفرقه.و.اختالف.نشوید.و.همگی.والیت.و.امامت.آن.حضرت.را.بپذیرید،.

منظور.از.َكُبَر َعَلى الُْمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهْم اِلَْيِه.این.است.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.فرماید:

این.پیامبر،.تو.مردم.را.به.پذیرش.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.دعوت.می.کنی.لیکن.این.دعوت.تو.برای.مشرکین.بسی.گران.است.و.

ناگوار.»یعنی.مشرکین.از.موضوع.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بسیار.
ناخشنود.و.ناراضی.هستند.و.آن.را.نخواهند.پذیرفت«،.

و.منظور.از.اهللُ َيْجَتِبي ِإلَْيِه َمْن َيَشاُء این.است.که.خداوند.متعال.هر.کس.را.که.بخواهد.

به.امامت.برمی.گزیند.و.انتخاب.می.کند.و.خداوند.متعال.اراده.فرموده.تا.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.امامت.مسلمین.انتخاب.کند.

این.حدیث.را.علی.بن.مهزیار.از.یکی.از.اصحاب.امام.صادق.علیه.الّسالم.و.او.نیز.از.
وجود.مقّدس.امام.نقل.نموده.است.1

2..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َشَرَع لَُکْم ِمَن الّديِن َما 
ى بِِه نُوحًا َوالَِّذي اَْوَحْيَنا اِلَْيَک.ـ.آیه.13.سوره.شوری«.فرمودند.که.تأویل.و.معنی. َوصَّ

باطنی.این.آیه.شریفه.این.گونه.است:

1.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه635.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه125،حدیث11.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه749،حدیث45»حدیث10045«.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه407.
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، یعنی: مُد ِمْن ِوالَيِة َعِلٍىّ َكُبَر َعَلى الُْمْشِرِكيَن بِِوالَيِة َعِلٍّى ما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه يا ُمحَّ
خداوند.متعال.می.فرماید:.

ای.محّمد:.
بر.مشرکین.بسی.ناگوار.است.که.تو.آن.ها.را.به.پذیرش.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.دعوت.می.نمایی.
این.حدیث.را.محّمد.بن.سنان.از.وجود.مبارک.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.1

3..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.السالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َشَرَع لَُکْم ِمَن الّديِن َما 
ى بِِه نُوًحا... َيْهِدي اِلَْيِه َمْن ُينيُب.ـ.آیه.13.سوره.شوری«.فرمودند.که.تأویل.و.معنی. َوصَّ

باطنی.آیه.شریفه.این.گونه.است:
الف: نَْحُن الَّذيَن َشَرَع اهللُ لَنا ديَنُه َفقاَل فى ِكتِابِه: َشَرَع لَُکْم يا آَل ُمحمٍد ِمَن الّدين...، 

یعنی:
ما.هستیم.کسانی.که.خداوند.متعال.دینش.را.برای.ما.تشریع.فرموده،

و.به.ما.توصیه.و.سفارش.فرمود.آنچه.را.که.به.نوح.و.ا.براهیم.و.موسی.و.عیسی.
علیهم.الّسالم.سفارش.و.توصیه.فرموده.بود..

علوم.همه.انبیاء.در.ما.به.ودیعت.گذاشته.شده.است،
ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.وارثان.پیامبران.اولوالعزم.هستیم..

، يعنى: ب: َكُبَر َعَلى الُْمْشِرِكيَن َمْن اَْشَرَک بِِوالَيِة َعِلٍيّ ما َتْدُعوُهْم اِلَْيه ِ ِمْن ِوالَيِة ِعلٍىّ
بر.مشرکین.»کسانی.که.برای.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.در.والیتش.شریک.قرار.
می.دهند«.بسی.دشوار.و.گران.است.آنچه.را.که.بدان.دعوت.می.کنی.»یعنی.دعوت.به.

والیت.حضرت.امیر.علیه.الّسالم«،.
ج: َيْهِدي اِلَْيه ِ َمْن ُينيُب َمْن ُيجيُبَک اِلى والَية علّي بن ابيطالب عليه الّسالم، یعنی: 

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه285،حدیث32»حدیث1111«.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه635ـ636.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه125،حدیث12.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه741،حدیث33»حدیث10033«.
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خداوند.متعال.کسی.را.هدایت.می.کند.که.دعوت.تو.را.»یعنی.پیامبر.اکرم.را«.در.مورد.
والیت.و.امامت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بپذیرد.

این.حدیث.را.عبداهلل.بن.جندب.از.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

با.توجه.به.احادیث.شریفی.که.مالحظه.فرمودید.و.انشاءاهلل.تعالی.مالحظه.خواهید.
فرمود.معنی.باطنی.و.تأویل.آیه.13.شوری.این.می.شود.که:

الف( َشَرَع لَُکم ِمَن الّديِن...،.یعنی:
خداوند.متعال.دین.اسالم.را.به.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.تشریع.و.بیان.

فرموده.است،.لذا:
به.همه.مردم.واجب.است.که.مسائل.مربوط.به.دین.را.از.آن.بزرگواران.اخذ.نمایند،.

یعنی.دین.را.از.آن.ذوات.مقّدسه.بیاموزند.و.الغیر،.
و.چون.دین.خدا.برای.آن.بزرگواران.تشریع.و.بیان.شده.لذا.فرمایشات.آن.ها.عین.

دین.و.خود.دین.است.

قُوا فيِه،.یعنی: ب(.ال َتَتَفرَّ
خداوند.متعال.به.همه.مسلمین.و.اّمت.اسالم.دستور.فرموده.تا.والیت.و.امامت.
معصومین. ائّمه. دیگر. و. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. مولی.الموحدین.
علیهم.الّسالم.را.پذیرفته.و.در.رابطه.با.والیت.و.امامت.آن.ذوات.مقّدسه.دچار.تفرقه.و.

اختالف.نشوند.

ج(. َكُبَر َعَلى الُْمْشِرِكيَن ما َتْدُعوُهْم اِلَْيه ِ،.یعنی:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.فرماید.که.دعوت.تو.
در.رابطه.با.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.مشرکین.بسی.

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه324،حدیث1»حدیث593«.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه635.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه119تا121،حدیث4،3و5.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه741،حدیث32»حدیث10032«.
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گران.است.و.ناگوار،.
یعنی.کسانی.که.از.پذیرش.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
خودداری.می.کنند.در.زمره.مشرکین.هستند.گرچه.ظاهراً.مسلمان.می.باشند.و.احکام.

اسالم.بر.آن.ها.جاری.است.

د( اهللُ َيجَتبى اِلَيِه َمْن َيشاُء،.یعنی:
خداوند.متعال.هر.کس.را.که.اراده.بفرماید.به.عنوان.امام.مسلمین.برمی.گزیند.و.انتخاب.
می.کند.و.خداوند.متعال.اراده.اش.بر.این.تعّلق.گرفته.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.را.به.عنوان.جانشین.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.امام.مسلمین.

منصوب.فرماید.

ه  (.َيْهِدي اِلَْيِه َمْن ُيِنيُب،.یعنی:
خداوند.متعال.کسی.را.به.راه.راست.هدایت.می.کند.که.دعوت.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.در.رابطه.با.وصایت.و.جانشینی.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.و.والیت.و.امامت.آن.حضرت.را.اجابت.کرده.و.به.دعوت.پیامبر.اکرم.
پاسخ.مثبت.داده.و.به.امامت.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.و.یازده.امام.معصوم.از.ذّریه.آن.

حضرت.و.ذّریه.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.ایمان.بیاورد.
همانطور.که.در.آیه.بعد.»آیه.14«.آمده.کسانی.که.در.رابطه.با.دین.حق.»رسالت.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.دچار.تفرقه.و.اختالف.شدند.به.عّلت.
حسادت.آن.ها.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.دشمنی.و.عداوت.
آن.ها.با.آن.ذوات.مقّدسه.و.انحراف.آن.ها.از.حق.بود،.نه.اینکه.علم.و.آگاهی.نداشتند.و.

از.حقیقت.بی.خبر.بودند،.و.به.عبارت.دیگر:.
عوامل.تفرقه.و.اختالف،.علم.و..آگاهی.کامل.به.حّقانیّت.نبّی.مکّرم.اسالم.و.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.داشتند،.لیکن.به.علت.دشمنی.و.عداوت.با.آن.ذوات.مقّدسه.
و.حسادت.ورزیدن.به.آن.بزرگواران.اختالف.و.تفرقه.در.دین.به.وجود.آوردند.تا.



آل اهلل در کتاب اهلل 22

خودشان.به.قدرت.برسند.

4..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.از.پدربزرگوارش.و.آن.حضرت.نیز.از.

وجود.مقّدس.امام.سجاد.علیه.الّسالم.نقل.می.کند.که.آن.حضرت.درباره.این.آیه.شریفه.

»َشَرَع لَُکم ِمَن الّديِن ما َوّصى بِِه نُوحًا َوالَِّذي اَْوَحْيَنا اِلَْيَک ... َيْهدي اِلَْيِه َمْن ُيِنيُب - آیه.13.
سوره.شوری«.فرمودند:

ما.همان.کسانی.هستیم.که.خداوند.متعال.در.کتابش.دینش.را.برای.ما.پایه.گذاری.
کرده.و.فرموده:

َشَرَع لَُکم ِمَن الّديِن... َيْهِدي اِلَْيِه َمن ُيِنيُب »آیه.13.سوره.شوری«.یعنی،.
ای.آل.محّمد.»علیهم.الّسالم«:

خداوند.متعال.شریعتی.را.که.تبلیغ.آن.را.به.حضرت.نوح.توصیه.فرموده.بود،.همچنین.
ای.محّمد:.

آنچه.که.بر.تو.نازل.شده.و.آنچه.که.تبلیغش.بر.ابراهیم.و.موسی.و.عیسی.توصیه.شده.
خداوند.متعال.برای.شما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.پایه.گذاری.کرده.است.

در.ادامه.فرمایش.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.آمده.است.که:
مقصود.از َكُبَر َعَلى الُْمْشِرِكيَن ما َتْدُعوُهْم اِلَْيه ِ .در.این.آیه.شریفه.»آیه.13.سوره.شوری«.

این.است.که:
کسانی.که.افراد.دیگری.را.در.والیت.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.شریک.قرار.می.دهند.
دعوت.کردن.آن.ها.به.ترک.والیت.دیگران.و.پذیرش.والیت.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.

برای.آن.ها.بسی.دشوار.و.گران.است.
مقصود.از اهللُ َيْجَتبي اِلَْيِه َمن َيشاُء َوَيْهِدي اِلَْيِه َمن ُينيُب در.این.آیه.شریفه.»آیه.13.سوره.

شوری«.این.است.که:
خداوند.متعال.افرادی.را.به.سوی.خودش.هدایت.می.کند.که.به.دعوت.پیامبر.اکرم.

در.رابطه.با.پذیرش.والیت.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.پاسخ.مثبت.بدهند
این.حدیث.را.ابوحبیب.نباجی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه123،حدیث8.
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5..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َشَرَع لَُکم ِمَن الّديِن ما 
َوّصى بِِه نُوحًا...ـ  آیه.13.سوره.شوری«.فرمودند:

خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.به.پیامبر.اکرم.می.فرماید:
ای.پیامبر:

ما.تو.را.مأمور.به.ابالغ.آئینی.نموده.ایم.که.قبل.از.تو.حضرت.نوح.و.ابراهیم.و.پیامبران.
دیگر.را.به.تبلیغ.آن.آئین.دستور.داده.بودیم.

وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.سپس.فرمودند:
مقصود.از َكُبَر َعَلى الُْمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهْم اِلَْيِه.در.این.آیه.شریفه.این.است.که:

برای.مشرکان.دعوت.به.پذیرش.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

بسی.دشوار.و.گران.است.»برای.مشرکان.بسی.دشوار.و.گران.است.که.امامت.و.والیت.
حضرت.امیر.علیه.الّسالم.را.بپذیرند«.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
خداوند.متعال.از.همه.پیامبران.میثاق.و.پیمان.گرفته.تا.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.
.آله.و.سّلم.و.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.ایمان.آورده.و.والیت.آن.دو.بزرگوار.»همچنین.

سایر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.را.بپذیرند.
این.حدیث.را.عبدالغفار.جازی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح: 
مالحظه.فرمودید.که:

خداوند.متعال.از.همه.انبیاء.الهی.میثاق.و.پیمان.گرفته.تا.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
ایمان.آورده.و.والیت.آن.ذوات.مقّدسه.را.بپذیرند..

به.عنوان.تیّمن.و.تبرک.به.چند.حدیث.اشاره.می.شود.
الف(.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.از.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

نقل.می.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:
خداوند.متعال.قبل.از.خلقت.عالَم،.نور.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.نور.

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه122،حدیث6.
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من.و.نور.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.»یعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.را.آفرید،.
ما.مشغول.تسبیح.و.عبادت.خداوند.متعال.بودیم.درحالی.که.هیچ.مخلوقی.غیر.از.ما.

نبود.»غیر.از.ما.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.
حضرت.امیر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

خداوند.متعال.پس.از.خلقت.انبیاء.از.آن.ها.عهد.و.پیمان.گرفت.تا.به.ما.ایمان.بیاورند.
و.ما.را.یاری.کنند.

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

ب(.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.هر.پیامبر.و.رسولی.را.که.فرستاده.از.آن.پیامبران.برای.رسالت.پیامبر.
اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.عهد.

و.پیمان.گرفته.است.
این.حدیث.را.فرج.بن.ابی..شیبه.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

ج(..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
َوالَيُتنا َوالَيُة اهلِل الَّتى لَْم ُيْبَعْث نَِبّيًا َقطُّ ااِّل بِها، یعنی:

والیت.ما.همان.والیت.خداوند.متعال.است.که.خداوند.متعال.هیچ.پیامبری.را.جز.

به.آن.مبعوث.نفرموده.است.»هیچ.پیامبری.مبعوث.به.رسالت.نشد.مگر.با.اقرار.به.
والیت.ما«.

این.حدیث.را.محّمد.بن.عبدالّرحمن.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

د(.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
ما ِمْن نَِبٍىّ جاَء َقطُّ ااِّل بَِمعِرَفة َحِقّنا َو َتْفضِيلنا َعلى َمْن ِسوانا،  یعنی:

1.تفسیرصافی،جلددّوم،صفحه44»ذیلآیه81سورهآلعمران«.
تفسیربرهان،جلدسّوم،صفحه93،حدیث4»ذیلآیه81سورهآلعمران«.

2.تفسیربرهان،جلدسّوم،صفحه94،حدیث5.
»ذیلآیه81سورهآلعمران«.

3.اصولکافی،جلددّوم،صفحه319،حدیث3»حدیث1174«.
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هیچ.پیغمبری.مبعوث.به.رسالت.نشد.مگر.با.معرفت.به.حق.ما.و.برتری.و.فضیلت.
ما.بر.دیگران..

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

ه  (.وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
ِوالَيُة َعِلٍىّ عليه الّسالم َمْکُتوبٌَة فى َجميِع ُصُحِف ااْلَْنِبياِء، 

ِة ُمحمٍد صّلى اهلل عليه و  آله و سّلم و َوِصِيّه َعِلٍى عليه الّسالم،  َو لَْن َيْبَعَث اهللُ َرُسواًل ااِّل بُِنُبوَّ
یعنی:

والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.تمام.کتب.انبیاء.نوشته.شده.است،.
و.خداوند.متعال.هرگز.پیامبری.را.مبعوث.به.رسالت.نفرمود.جز.با.نبّوت.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.وصایت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.»خداوند.
متعال.هیچ.پیغمبری.را.مبعوث.به.رسالت.نفرمود.مگر.با.اقرار.آن.پیغمبر.به.رسالت.
حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم«.
این.حدیث.را.محّمد.بن.فضیل.از.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه320،حدیث4»حدیث1175«.

2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه320،حدیث6»حدیث1177«.
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آیه 15 سوره شوری:
»َفِلذلَِک َفاْدُع َواْسَتِقْم َكما اُِمْرَت...«

ترجمه: 
پس.به.همین.خاطر.تو.آن.ها.را.دعوت.کن،.و.آنچنان.که.مأمور.شده.ای.استقامت.

نما.1

شرح لغات و توضیحات:
در.آیه.13.سوره.شوری.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.

فرمود:
ای.پیامبر:

آنچه.را.که.به.حضرت.نوح،.ابراهیم،.موسی.و.عیسی.علیهم.الّسالم.توصیه.و.سفارش.
نمودیم.به.تو.نیز.وحی.نمودیم.و.به.تو.نیز.تشریع.کرده.و.بیان.فرمودیم،.

و.آن.سفارش.و.وحی.و.تشریع.ما.این.بود.که:
دین.را.اقامه.نمائید.»به.پا.کنید«.و.در.آن.تفرقه.ایجاد.نکنید.

لیکن.علی.رغم.دستور.خداوند.متعال.و.تعالیم.انبیاء.عظام.الهی،.در.بین.اّمت.ها.تفرقه.
و.اختالف.پدید.آمد.»همه.اّمت.ها.مخصوصاً.اّمت.اسالم«.

خداوند.متعال.در.آیه.14.سوره.شوری.می.فرماید:
آن.ها.به.عّلت.عدم.آگاهی.و.به.علت.بی.خبر.بودن.از.حقیقت.دچار.اختالف.و.تفرقه.
نشدند.بلکه.ُحّب.دنیا.و.ظلم.و.حسد.و.ُحّب.ریاست.و.همچنین.عداوت.و.دشمنی.

عامل.این.اختالف.و.تفرقه.بود.2
بنابراین،.جهل.و.بی.خبری.و.عدم.آگاهی.از.حقیقت.عامل.تفرقه.نبود.بلکه.حسادت.

و.دشمنی.علت.اصلی.اختالف.و.تفرقه.در.بین.اّمت.ها.و.مخصوصاً.اّمت.اسالم.بود.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه408.
2.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه102.

تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه40.
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در.این.آیه.شریفه.»آیه.15«.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.را.
مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرماید:.

ای.پیامبر:
َفِلذلَِک َفادُع =.بنابراین،.مردم.را.به.سوی.این.آئین.الهی.»دینی.که.به.تو.تشریع.شده.

و.بیان.گردیده«.دعوت.نما.
ذلَِک.اشاره.به.مطالبی.است.که.در.آیات.13.و.14.بیان.شد،.یعنی:

ذلَِک.اشاره.به.مطالبی.است.راجع.به.توحید.و.دینی.که.خداوند.متعال.به.پیامبران.
اولوالعزم.تشریع.فرموده،.

لذا.این.آیه.شریفه.»آیه.15«.نتیجه.گیری.از.آیات.گذشته.است.و.در.این.آیه.شریفه.با.
توّجه.به.آیات.قبل.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرماید:

ای.محّمد.»صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سلم«:.
مردم.را.به.سوی.دینی.که.خداوند.متعال.آن.را.تشریع.فرموده.و.آن.را.به.پیامبران.

اولوالعزم.توصیه.و.سفارش.فرموده.دعوت.نما.
ذیل.آیه.13.عرض.شد.که.خداوند.متعال.برای.پیامبران.»پیامبران.اولوالعزم«.یک.دین.

و.یک.آئین.تشریع.فرموده.است،.
یعنی.دین.و.آئین.پیامبران.اولوالعزم.از.نظر.ریشه.و.بنیان.و.اساس.یکی.هستند.»یک.
دین.هستند«،.لیکن.با.توجه.به.رشد.و.تکامل.جوامع.بشری.قوانین.فرعی.ادیان.نیز.
متناسب.با.تکامل.جوامع.بشری.تکامل.یافته.به.نحوی.که.آخرین.دین.یعنی.دین.اسالم.

از.جمیع.جهات.کامل.تر.از.ادیان.گذشته.است.و.به.آخرین.حّد.تکامل.رسیده.است.
خداوند.متعال.پس.از.اینکه.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.دستور.فرمود.
تا.مردم.را.به.سوی.دین.و.آئین.الهی.دعوت.نماید.در.ادامه.آیه.شریفه.به.پیامبر.اکرم.

دستور.می.فرماید.که:
ای.محّمد:

َو اْسَتِقْم َكما اُِمْرَت =.در.اجرای.فرمان.خداوند.متعال.استقامت.کن.و.دست.از.آن.بر.
ندار.و.طبق.دستور.عمل.نما.

به.عبارت.دیگر:
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خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرماید:
ای.پیامبر:.

مردم.را.به.سوی.دین.و.آئین.الهی.که.به.تو.تشریع.شده.دعوت.نما.و.آنگونه.که.
مأمور.شده.ای.ایستادگی.کن.و.پایداری.نما.و.استقامت.داشته.باش.

در.حقیقت.امر.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.این.است.که:
ای.پیامبر:.

مردم.را.به.دین.اسالم.دعوت.کن.و.در.رابطه.با.تبلیغ.رسالت.استقامت.داشته.باش.
و.پایداری.نما.1

توضیح:
همانطور.که.عرض.شد.خداوند.متعال.در.آیه.13.سوره.شوری.فرمودند:

ُقوا ِفيِه،.یعنی: اَِقيُموا الّديَن َوال َتَتَفرَّ
دین.خدا.را.اقامه.نمائید.و.بر.پا.دارید.و.در.آن.اختالف.و.تفرقه.ایجاد.نکنید.

در.بخش.حدیث.ذیل.این.آیه.شریفه.مالحظه.فرمودید.که.تأویل.این.قسمت.از.

آیه.شریفه.والیت.و.امامت.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.

دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.بود،.و.سفارش.به.مردم.بود.که.در.رابطه.با.والیت.

و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.سایر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
دچار.اختالف.و.تفرقه.نشوند.

در.ادامه.آیات.قبل.در.این.آیه.شریفه.»آیه.15«.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.

علیه.و..آله.و.سّلم.دستور.می.دهد.که.مردم.را.به.طرف.دین.و..آئین.الهی.دعوت.کن.و.
در.این.راه.استقامت.داشته.باش.و.پایداری.کن.

ظاهر.آیه.شریفه.این.است.که.ای.پیامبر.مردم.را.به.اسالم.دعوت.کن.و.در.این.راه.
استقامت.داشته.باش.و.پایداری.کن،.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه111.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه53.

تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه408ـ409.
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لیکن.این.آیه.شریفه.تأویلی.نیز.دارد.که.مربوط.به.معنی.باطنی.آیه.شریفه.است.و.
انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.

حدیث:
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َفِلَذلَِک َفاْدُع َواْسَتِقْم َكما 

.آیه.15.سوره.شوری«.فرمودند: اُِمْرَت ...ـ.
منظور.از.َفِلذلَِک َفادُع در.این.آیه.شریفه.این.است.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.فرماید:
ای.پیامبر:.

مردم.را.به.سوی.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.دعوت.نما،.
و.در.این.راه.استقامت.کن.و.پایدار.باش.1

1.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه637.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه125،حدیث11.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه751،حدیث47»حدیث10047«.
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آیه 23 سوره شوری:
َة ِفي الُْقْربى َوَمن َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْد لَُه ِفيَها ُحْسنًا اِنَّ اهلَل  »ُقْل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ

َغُفوٌر َشُکوٌر«

ترجمه: 
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.فرماید:

ای.پیامبر:.
به.مردم.و.به.مسلمانان.بگو.که.من.برای.رسالتم.از.شما.هیچ.ُمزد.و.پاداشی.نمی.خواهم.
ُجز.دوست.داشتن.نزدیکانم.»اهل.بیتم«،.هر.کس.عمل.نیکی.انجام.دهد.ما.»خدا«.بر.

نیکی.او.می.افزائیم..به.درستی.که.خداوند.آمرزنده.و.حق.شناس.است.1

شرح لغات و توضیحات:
اِْقِتراف =.اکتساب.»کسب.کردن،.به.دست.آوردن«؛

َحَسنه.=.عمل.نیک،.کار.خوب،.هر.عملی.که.مورد.رضای.خداوند.متعال.باشد.و.
خداوند.متعال.در.ازاء.آن.ثواب.بدهد؛

اقتراف.حسنه.=.انجام.دادن.حسنه،.انجام.دادن.کار.نیک،.انجام.دادن.هر.کاری.که.
موجب.رضای.خداوند.متعال.می.باشد؛

َغُفور.=.آمرزنده؛
َشکُور=.حق.شناس،.سپاسگزار،.شکرگزار.2

شأن نزول آیه شریفه:
هنگامی.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.وارد.مدینه.شدند.و.پایه.های.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه125.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه424ـ425.

2.المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه79.
مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه125.

تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه433،425،424.
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اسالم.محکم.و.استوار.شد.عّده.ای.از.انصار.خدمت.آن.حضرت.شرفیاب.شده.و.به.

آن.حضرت.عرض.کردند.چنانچه.مشکالت.مالی.وجود.داشته.باشد.آن.ها.»انصار«.
حاضرند.اموال.خویش.را.تقدیم.رسول.اهلل.نمایند.

پس.از.این.قضیّه.بود.که.خداوند.متعال.این.آیه.شریفه.را.»آیه.23.سوره.شوری«.را.
نازل.فرمود.و.به.پیامبر.اکرم.دستور.داد.که.ای.پیامبر:

َة ِفي الُْقْربَى...ـ  آیه.23.سوره.شوری«،.یعنی: »ُقْل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمود:

ای.پیامبر:.
به.انصار.و.به.همه.مسلمین.و.به.همه.مردم.بگو:

من.برای.رسالتم.از.شما.هیچ.مزد.و.پاداشی.نمی.خواهم.جز.محبّت.و.موّدت.به.
نزدیکانم.»اهل.بیتم«.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.پس.از.تالوت.این.آیه.شریفه.طی.بیاناتی.
فرمودند:

ای.مردم:.
پس.از.من.اهل.بیت.من.و.نزدیکان.مرا.دوست.بدارید.

انصار.پس.از.شنیدن.فرمایشات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.با.خوشحالی.

از.محضر.پیامبر.اکرم.مرخص.شدند.درحالی.که.تسلیم.اوامر.رسول.اهلل.بودند.و.رضایت.
کامل.از.فرمایشات.آن.حضرت.داشتند،.

لیکن.منافقین.»مسلمانانی.که.ظاهراً.به.پیامبر.اکرم.ایمان.آورده.و.اسالم.اختیار.

اعتقاد. باطن.و.در.قلب.خویش.ذره.ای.به.خدا.و.رسول.خدا. اما.در. کرده.بودند.

نداشتند.و.بالفاصله.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.دقیقاً.خالف.دستور.آن.حضرت.عمل.

کرده.و.ضمن.غصب.حقوق.اهل.بیت.آن.حضرت.دختر.گرانقدرش.حضرت.زهرا.

سالم.اهلل.علیها.را.به.شهادت.رساندند«.وقتی.این.فرمایشات.پیامبر.اکرم.را.شنیدند.
اظهار.داستند:

این.سخنانی.که.پیامبر.اکرم.فرمود.کالم.خدا.نبود.و.از.آیات.قرآن.کریم.نیست.بلکه.

کالمی.است.که.پیامبر.اکرم.جعل.کرده.و.آن.را.به.خدا.نسبت.داده.است.و.هدفش.این.
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است.که.پس.از.خودش.ما.را.زیر.دست.اهل.بیتش.نماید.و.ما.را.در.برابر.آن.ها.خوار.
و.ذلیل.کند.

پس.از.این.سخنان.کفرآمیز.منافقین.بود.که.خداوند.متعال.این.آیه.شریفه.را.»آیه.24.
سوره.شوری«.نازل.نموده.و.فرمودند:

اَْم َيُقولُوَن اْفَترى َعَلى اهللِ َكِذبًا...،.یعنی:
آیا.آن.ها.می.گویند.که.پیامبر.اکرم.دروغ.می.گوید.و.به.خداوند.متعال.دروغ.بسته.

است،.یعنی:
این.منافقین.وحی.الهی.را.نمی.پذیرند.و.می.گویند:

پیامبر.اکرم.به.خداوند.دروغ.و.افترا.بسته.و.این.حرف.هایی.که.می.زند.زائیده.افکار.
خودش.می.باشد.و.به.دروغ.آن.ها.را.به.خدا.نسبت.می.دهد.1

در.این.آیه.شریفه.»آیه.23.سوره.شوری«.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و..آله.و.سّلم.می.فرماید:

َة ِفي الُْقْربَى =.ای.پیامبر.به.مردم.بگو: ُقْل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ
من.در.برابر.رسالتی.که.انجام.داده.ام.از.شما.ُمزد.و.پاداشی.نمی.خواهم.مگر.دوست.

داشتن.و.محبّت.ورزیدن.به.َذوِی.الُقربای.من.»نزدیکانم«.
به.عبارت.دیگر.معنی.آیه.شریفه.این.می.شود.که:

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرماید:
ای.پیامبر.به.مردم.و.مسلمانان.بگو:.

من.به.خاطر.تبلیغ.رسالت.و.زحماتی.که.متحّمل.می.شوم.از.شما.مردم.توقّع.اجر.و.

پاداش.ندارم.چرا.که.اجر.و.پاداش.من.با.خداوند.متعال.است.و.خواسته.من.از.شما.

مردم.و.مسلمین.این.است.که.در.همه.حال.چه.در.حیات.من.و.چه.پس.از.من.نسبت.

به.اقربا.و.نزدیکان.من.»اهل.بیت.من«.محبّت.بورزید.و.آن.ها.را.دوست.داشته.باشید.و.
هر.احترامی.که.می.خواهید.به.من.قائل.شوید.به.اهل.بیتم.قائل.شوید.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه131.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه642.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه425.
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با.توّجه.به.اینکه.دوست.داشتن.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.سود.و.نفعش.عاید.کسی.

می.شود.که.به.آن.ذوات.مقّدسه.محبت.می.ورزد.لذا.معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.
می.شود.که:

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.فرماید:
ای.پیامبر.به.مردم.بگو:.

من.برای.رسالتم.چیزی.از.شما.درخواست.نمی.کنم.مگر.دوست.داشتن.اهل.بیتم.که.

این.نیز.سودش.به.خودتان.بازمی.گردد.چرا.که.خداوند.متعال.به.محبّین.اهل.بیتم.ثواب.
و.پاداش.فراوان.می.دهد،.

پس.مثل.این.است.که.من.از.شما.چیزی.نخواسته.ام،.
یعنی.خواسته.من.در.رابطه.با.دوست.داشتن.اهل.بیت.من.به.نفع.شما.است.نه.به.

نفع.من.و.اهل.بیت.من.
اینکه.اقربا.و.نزدیکان.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.چه.کسانی.هستند.که.
خداوند.متعال.امر.به.دوست.داشتن.آن.ها.می.فرماید.انشاء.اهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.

خواهد.آمد.1
در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.است.که:

َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْد لَُه ِفيَها ُحْسنى=.هر.کس.عمل.نیکی.انجام.دهد.بر.نیکی.عملش.
می.افزائیم،.یعنی:

هر.کس.عبادتی.انجام.دهد.یا.کاری.انجام.دهد.که.رضای.خداوند.متعال.در.آن.باشد.
خداوند.متعال.بر.نیکی.آن.کار.افزوده.و.پاداش.مضاعف.می.دهد،.

و.به.عبارت.دیگر.اگر.انسان.عمل.نیکی.انجام.دهد.خداوند.متعال:
1..نواقص.و.ایرادات.آن.عمل.نیک.را.برطرف.فرموده.و.در.واقع.آن.عمل.نیک.را.

تکمیل.می.نماید.
2..ثواب.و.پاداش.عمل.را.زیادتر.می.کند،.

یعنی.با.فضل.خویش.ثواب.و.پاداش.عمل.شخص.مؤمن.را.چند.برابر.می.نماید.که.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه128ـ130.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه429ـ443.
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به.این.قضیه.در.آیات.مختلفی.از.جمله.در.آیه.هفتم.سوره.عنکبوت.و.آیه.38.سوره.
نور.اشاره.شده.است،.بنابراین:

خداوند.متعال.از.طریق.تکمیل.نواقص.اعمال.مؤمنین.و.همچنین.از.طریق.دادن.

پاداش.اضافی.و.پاداشی.بیشتر.از.آنچه.که..آن.عمل.استحقاقش.را.داشته.پاداش.چند.
برابر.می.دهد،.بنابراین:

معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.می.شود.که.خداوند.متعال.می.فرماید:
هر.کس.َحَسنه اى.انجام.دهد.»عمل.خوبی.انجام.دهد«:.

ما.بر.ُحسن.آن.عمل.می.افزائیم،.
نواقصش.را.برطرف.می.کنیم،.

.خوبی«. و.اجر.و.پاداشش.را.بیشتر.می.دهیم.»ُحسن=.نیکیـ.

مقصود از اقتراف َحَسنه »عمل نیکی که مورد رضای خداوند متعال است« در این آیه 
شریفه چه می باشد.

1..طبق.روایات.و.احادیثی.که.از.ناحیه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.

اقتراف.َحَسنه.در.این.آیه.شریفه.موّدت.و.محبت.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و..آله.و.سّلم.می.باشد.

2..با.توّجه.به.اینکه.اقتراف.َحَسنه.در.این.آیه.شریفه.بالفاصله.پس.از.موّدت.به.اقربای.

پیامبر.اکرم.آمده.لذا.اقتراف.حسنه.موّدت.و.محبّت.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و..آله.و.سّلم.می.باشد.

اِنَّ اهللَ َغُفوٌر َشُکوٌر =.به.درستی.که.خداوند،.آمرزنده.و.حق.شناس.و.شکرگزار.و.
سپاسگزار.است،..یعنی:

خداوند.متعال،.آمرزنده.و.بخشنده.گناهان.است،.
و.حق.شناس.و.سپاسگزار.نسبت.به.عبادت.بندگان.خویش،.و.به.عبارت.دیگر:

خداوند.متعال.با.بندگانش.آنگونه.رفتار.می.کند.که.کسی.در.مقام.سپاسگزاری.از.

شخص.دیگری.باشد.و.مثل.این.است.که.از.عبادت.بندگان.به.خداوند.متعال.نفعی.
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رسیده.که.سپاسگزاری.می.کند.1
با.توّجه.به.توضیحاتی.که.عرض.شد.معنی.آیه.شریفه.به.طور.خالصه.این.می.شود.

که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.فرماید:

ای.پیامبر:
به.مردم.و.به.مسلمانان.بگو:.

من.به.خاطر.رسالتم.از.شما.ُمزد.و.پاداش.نمی.خواهم.»در.برابر.رسالتی.که.انجام.
داده.ام.مزد.نمی.خواهم«.مگر.دوست.داشتن.اهل.بیتم.و.محبّت.ورزیدن.به.آن.ها..

هر.کس.به.اهل.بیت.من.موّدت.و.محبّت.داشته.باشد.َحَسنه.ای.کسب.کرده.»عمل.

نیکی.انجام.داده«.و.خداوند.متعال.به.خاطر.این.َحَسنه،.َحَسنه.دیگری.بر.او.می.افزاید.
چرا.که.خداوند.آمرزنده.و.سپاسگزار.است.

حدیث:
1..وجود.مقدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.یک.حدیث.مفّصل.در.رابطه.با.موضوعات.

مختلفی.مطالبی.فرمودند.که.از.جمله.آن.ها.این.بود.که:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فضیلت.اهل.بیتش.را.با.بیان.

شیوای.خویش.به.مردم.عنوان.می.فرمود،.
و.همچنین.به.وسیله.قرآن.کریم.و.آیات.نورانی.آن.فضیلت.اهل.بیت.خویش.را.برای.

مردم.روشن.و..آشکار.می.ساخت.
از.جمله.آیاتی.که.در.شأن.و.مقام.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.
می.باشد.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.آن.را.بیان.فرموده.این.آیه.شریفه.

َة ِفي الُْقْربَى....ـ.آیه.23.سوره.شوری«. است.»ُقْل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ
این.حدیث.را.عبدالحمید.بن.ابی.الّدیلم.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه133،131،128.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه79.

تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه448،447،433.
2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه57،حدیث3»حدیث759«.
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َة  2..امام.باقر.علیه.الّسالم.در.رابطه.با.این.آیه.شریفه.»ُقْل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ
.آیه.23.سوره.شوری«.فرمودند: ِفي الُْقْربَى....ـ.

مقصود.از.الُقربى.»خویشاوندان«.در.این.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.می.باشند.

این.حدیث.را.عبداهلل.بن.عجالن.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:
اِنَّ اهللَ َتباَرَک و َتعالى َخَلَق ااَلنبياَء ِمْن اَشجاٍر َشّتى،

َو ُخِلَقْت َو اَنَا َو َعِلىٌّ ِمْن َشَجرٍة واِحَدٍة،
َفَانَا اَْصُلها،

َو َعِلىُّ عليه الّسالم َفْرُعها،
َو فاِطَمُة َعَلَيها َسالم لِقاُحها،
َو الَْحَسُن َو الُْحَسْيُن ِثماُرها،

َو اَشياُعنا اَْوراُقها، و...
 پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

ِنّ  فا َو الَمْرَوَة اَلَْف عاٍم، ُثمَّ اَلَف عاٍم، ُثمَّ اَلَْف عاٍم، َحّتى َيصيُر َكالشَّ لَْو اَنَّ َعْبداً َعَبَداهللَ بَْيَن الصَّ
البالى،

ُثمَّ لَْم ُيْدِرْک َمَحبََّتنا َكبَُّه اهللُ َعلى ِمْنَخرْيِه ِفى الّناِر، ثم َتال:
َة ِفى الُْقْربى َو َمن َيْقتِرْف َحَسَنًة نَِزْد لَُه ِفيَها ُحْسنًا اِنَّ اهلَل  ُقْل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ

َغُفوٌر شُکوٌر،.یعنی:
رسول.خدا.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه279،حدیث7»حدیث1086«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه130ـ138،حدیث3و13.

تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه644.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه759ـ763،حدیث64و72»حدیث10064و10072«.

المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه84.
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خداوند.تبارک.و.تعالی.پیامبران.را.از.درختان.مختلف.و.گوناگونی.آفرید،.
اّما.من.و.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.یک.درخت.آفریده.شده.ایم،.

من.اصل.این.درخت.هستم.»ریشه.و.تنه.درخت«،
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.شاخه.های.آن.درخت،

فاطمه.علیها.سالم.گل.این.درخت،.
حسن.و.حسین.علیهماالّسالم.میوه.های.آن.درخت،.

و.شیعیان.ما.برگ.های.آن.درخت.هستند.
هر.کس.به.شاخه.ای.از.شاخه.های.این.درخت.تمّسک.جوید.»بیاویزد«.نجات.پیدا.

می.کند،
و.هر.کس.از.آن.جدا.شود.به.هالکت.می.رسد.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
تا. اگر.شخصی.سه.هزار.سال.خداوند.متعال.را.بین.صفا.و.مروه.عبادت.کند.
پوستش.پوسیده.و.چروکیده.شود.»پوستش.مانند.َمشک.چروکیده.شود«.اّما.محبّت.
و.موّدت.ما.»چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.را.نداشته.باشد.خداوند.متعال.او.را.با.

صورت.به.داخل.آتش.جهنّم.پرتاب.می.نماید.
آیه.شریفه. این. سّلم. و. و..آله. علیه. اهلل. اکرم.صّلی. پیامبر. مقّدس. سپس.وجود.
آیه.23.سوره. ـ. ِفي الُْقْربَى...  َة  الَْمَودَّ ااِلَّ  اَْجراً  َعَلْيِه  اَْسَئُلُکْم  ال  »ُقْل  فرمودند. تالوت. را.

شوری«.
این.حدیث.را.ابی.امامه.باهلی.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.

کتاب. در. نیز. سنّت«. اهل. معروف. علمای. »از. حسکانی. حاکم. را. حدیث. این.
شواهدالتّنزیل.نقل.کرده.است.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه129.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه644.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه143،حدیث23.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه761،حدیث69»حدیث10069«.

تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه435و436.
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4..امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
در.سوره.شوری.درباره.ما.آیه.ای.هست.که.طبق.آن.آیه.شریفه.هیچ.کس.موّدت.و.
محبّت.ما.را.حفظ.نمی.کند.»هیچ.کس.به.ما.محبّت.نمی.ورزد«.مگر.آنکه.مؤمن.باشد،.
و.سپس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.این.آیه.شریفه.را.تالوت.فرمودند: 
.آیه.23. َة ِفي الُْقْربَى َو َمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْدلَُه فيها ُحْسنًا ....ـ. »ُقْل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ

سوره.شوری«.
این.حدیث.را.زاذان.از.وجود.مبارک.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
طبق.این.حدیث.شریف.عالمت.ایمان،.ُحّب.و.دوستی.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.

اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.باشد،.
یعنی.کسی.که.به.آن.ذوات.مقّدسه.محبّت.نداشته.باشد.مؤمن.نیست.

5..وجود.مقّدس.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.فرمودند:
وجود.مبارک.امام.مجتبی.علیه.الّسالم.پس.از.شهادت.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.در.

بین.مردم.خطبه.ای.خوانده.و.فرمودند:
من.از.اهل.بیتی.هستم.که.خداوند.متعال.موّدت.و.محبّت.آن.ها.را.به.هر.مسلمانی.

واجب.نموده.و.فرموده:.

.»آیه.23. َة ِفي الُْقْربَى َو َمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْدلَُه فيها ُحْسنًا...ـ  ُقْل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ
سوره.شوری«.

امام.مجتبی.سالم.اهلل.علیه.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه129ـ130.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه644.

المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه83ـ84.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه761،حدیث70»حدیث10070«.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه144،حدیث24.
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اِْقِتراُف الَحَسَنة موّدتنا اَْهَل الَْبْيِت، یعنی:
منظور.از.اقتراف.حسنه.»انجام.دادن.حسنه«.در.این.آیه.شریفه.محبّت.داشتن.به.ما.اهل.

بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.باشد.
تفسیر.نمونه.و.برهان.این.حدیث.را.از.کتب.اهل.سنّت.از.قبیل.مستدرک.الّصحیحین،.

ذخائر.»محّب.الّدین.طبری«.و.صواعق.»ابن.حجر«.نقل.نموده.اند.1

َة فى الُْقْربى...  6 ..هنگامی.که.این.آیه.شریفه.نازل.شد.»ُقْل ال اَسَئُلکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ
ـ آیه.23.سوره.شوری«.اصحاب.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.عرض.

کردند:
یا.رسول.اهلل:.

اقربا.و.خویشاوندان.شما.چه.کسانی.هستند.که.خداوند.متعال.موّدت.و.محبّت.آن.ها.
را.به.ما.واجب.نموده.است.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:
َعِلىٌّ َو فاِطَمُة َو اْبناُهما عليهم الّسالم، یعنی:

اقربا.و.خویشاوندان.من.علی.بن.ابیطالب،.فاطمه.زهرا.و.دو.پسر.آن.ها.»حسن.و.
حسین.علیهماالّسالم«.می.باشند.

این.حدیث.را.ابن.عباس.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه133.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه142،141،138و146،حدیث19،16،11و31.

تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه644.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه763،حدیث71»حدیث10071«.

المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه84.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه343و447.
2.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه129.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه143،حدیث22.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه85.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه761،حدیث68»حدیث10068«.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه643.
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توضیح:
این.حدیث.شریف.را.اهل.تسنّن.نیز.در.کتاب.های.خود.نقل.نموده.اند.از.قبیل:

و. حسکانی. ابوالقاسم. حاکم. شواهدالتّنزیل. سیوطی،. دّرالمنثور. قرطبی،. تفسیر.
صواعق.المحرقه.1

7..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
.آیه.23.سوره.شوری«. َة فى الُْقْربىـ  این.آیه.شریفه.»ُقْل ال اَسَئُلکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ

فقط.درباره.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.اصحاب.کساء.یعنی.
علی.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.علیهم.الّسالم.نازل.شده.است.

این.حدیث.را.اسماعیل.بن.عبدالخالق.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

8..بعد.از.واقعه.جانسوز.کربال.و.پس.از.شهادت.سیّدالشهدا.علیه.الّسالم.و.اصحاب.
آن.حضرت،.اهل.بیت.آن.حضرت.به.اسارت.برده.شدند.

آن.بزرگواران.ابتدا.به.کوفه.و.سپس.به.شام.وارد.شدند.و.در.محّل.دروازه.شام.
»دمشق.فعلی«.یکی.از.اهالی.شام.به.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.گفت:

شکر.و.سپاس.خدای.را.که.شما.را.کشت.و.مستأصل.نمود.»بیچاره.کرد«..
وجود.مقّدس.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.به.آن.مرد.شامی.فرمود:

آیا.قرآن.خوانده.ای.
مرد.شامی.عرض.کرد:.بله.

امام.سّجاد.علیه.الّسالم.فرمود:
َة فى الُْقْربى....« آیا.این.آیه.شریفه.را.خوانده.ای.»ُقْل ال اَسَئُلکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ

1.المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه84ـ85.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه143،حدیث22.

مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه129.
2.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه133.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه759،حدیث65»حدیث10065«.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه643.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه130،حدیث4.
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مرد.شامی.به.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.عرض.کرد:
نکند.شما.همان.اقربای.رسول.خدا.باشید.که.در.این.شریفه.آمده.است.

امام.سجاد.علیه.الّسالم.فرمود:
بله،.ما.همان.اقربای.رسول.خدا.هستیم.»اهل.بیت.پیامبر.اکرم«.که.در.این.آیه.شریفه.

آمده.است.
این.حدیث.در.کتب.معتبر.اهل.سنّت.از.قبیل.دّرالمنثور.و.تفسیر.طبری.نیز.آمده.است.1

َة فى  9..امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»ُقْل ال اَسَئُلکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ
.آیه.23.سوره.شوری«.فرمودند: الُْقْربى َو َمن َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْد لَُه ِفيَها ُحْسنًاـ 

مقصود.از.اقتراف.حسنه.»کسب.حسنه«.در.این.آیه.شریفه.تسلیم.امر.ما.بودن.و.
تصدیق.کردن.ما.است.

این.حدیث.را.محمد.بن.مسلم.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.2

توضیح:
پذیرفتن.والیت.و.امامت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.اطاعت.
محض.و.بی.قید.و.شرط.از.آن.ذوات.مقّدسه.و.موّدت.و.محبّت.داشتن.به.آن.بزرگواران.
عالی.ترین.مصداق.اقتراف.حسنه.»عمل.نیک«.می.باشد.و.هر.کس.بدین.طریق.َحَسنه.ای.
کسب.نماید.خداوند.متعال.نیز.َحَسنه.ای.بر.َحَسنات.چنین.شخصی.می.افزاید.»خداوند.

1.المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه85.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه436.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه761،حدیث66»حدیث10066«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه144،حدیث27.

2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه236،حدیث4»حدیث1012«.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه85.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه645.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه133،حدیث7و8.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه769،حدیث80»حدیث10080«.
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متعال.بر.نیکی.عملش.می.افزاید«.

10..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
ُحبُّنا ايماٌن َو بُْغُضنا ُكْفٌر، یعنی:

حّب.و.دوستی.ما.»چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.ایمان.است.و.بغض.و.دشمنی.ما.

کفر.»یعنی.هر.کس.ما.را.دوست.داشته.باشد.مؤمن.است.و.هر.کس.بغض.ما.را.در.دل.
داشته.باشد.کافر.است«.

این.حدیث.را.محّمد.بن.فضیل.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

11..امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و..آله.و.سّلم.نقل.می.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

هر.کس.محبّت.عترت.و.اهل.بیت.مرا.در.دل.نداشته.باشد.از.سه.حال.خارج.نیست:
الف(.یا.منافق.است،.
ب(.یا.زنازاده.است،.

ج( یا.اینکه.مادرش.در.حال.حیض.به.او.حامله.شده.است.
نموده. نقل. علیه.الّسالم. امیر. مبارک.حضرت. وجود. از. رافع. ابی. را. این.حدیث.

است.2

12..در.زیارت.جامعه.کبیره.که.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.هادی.علیه.الّسالم.صادر.

شده.هنگام.زیارت.هر.کدام.از.معصومین.علیهم.الّسالم.به.آن.ذوات.مقّدسه.عرض.
می.کنیم:

ُة الْواِجَبُة، یعنی: َو لَُکُم الَْمَودَّ

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه266،حدیث12»حدیث485«.
2.خصالصدوق،بابخصلتهایسهگانه،جلداّول،صفحه128،حدیث72.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه769،حدیث79»حدیث10079«.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه644.
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برای.شما.است.محبّت.و.موّدت.واجب،.یعنی:
دوست.داشتن.شما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.محبّت.

ورزیدن.به.شما.را.خداوند.متعال.واجب.فرموده.است.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:

قسم.به.خدایی.که.جانم.در.اختیار.او.است.اگر.کسی.تمام.عمرش.را.بین.رکن.و.

مقام.»در.بیت.اهلل.الحرام.و.در.کعبه«.در.نماز.و.روزه.باشد.و.خدا.را.مالقات.کند.»در.

قیامت.محشور.شود«.درحالی.که.محبّت.اهل.بیت.مرا.نداشته.باشد.این.همه.عبادت.
هیچ.نفعی.به.حال.او.نخواهد.بخشید.

در.قسمت.دیگری.از.این.زیارت.شریف.و.نورانی.آمده.که:
َمْن اََحبَُّکْم َفَقْد اََحبَّ اهللَ َو َمْن اَْبَغَضُکْم َفَقْد اَْبَغَض اهللَ، یعنی:

هر.کس.شما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.را.دوست.بدارد.خدا.
را.دوست.می.دارد،.

و.هر.کس.شما.را.دشمن.بدارد.خدا.را.دشمن.می.دارد.»هر.کس.بغض.شما.را.در.
دل.داشته.باشد.بغض.خدا.را.در.دل.دارد«،.یعنی:

دوست.داشتن.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.عین.دوست.داشتن.
خداوند.متعال.است،.

و.دشمنی.کردن.با.آن.ذوات.مقّدسه.عین.دشمنی.کردن.با.خداوند.متعال،.بنابراین:
خداشناس.حقیقی.و.موّحد.واقعی.کسی.است.که:

هر.کس.را.که.خداوند.متعال.دوست.دارد.دوست.داشته.باشد،.
و.هر.کس.را.که.خداوند.متعال.دشمن.می.دارد.دشمن.بدارد،.لذا:

موّحد.واقعی.کسی.است.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.

داشته. دوست. را. علیهم.الّسالم. معصوم. چهارده. مقّدس. وجود. یعنی. آن.حضرت.

باشد.زیرا.این.ذوات.مقّدسه.را.خداوند.متعال.دوست.می.دارد.و.به.بندگانش.نیز.امر.
فرموده.تا.آن.بزرگواران.را.دوست.داشته.باشند،.بنابراین:

کسانی.که.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.را.دوست.ندارند.ولی.
اّدعای.این.را.دارند.که.خداوند.متعال.را.دوست.دارند.دروغ.می.گویند،
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چرا.که.این.ها.خداوند.متعال.را.نیز.دوست.ندارند.زیرا.همانطور.که.قبالً.عرض.شد.
موّحد.واقعی.و.مؤمن.حقیقی.کسی.است.که:

دوستان.خدا.را.دوست.بدارد.و.دشمنان.خدا.را.دشمن.
عالمت.و.نشانه.محبّت.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.این.است.که.انسان.از.اوامر.و.
دستورات..آن.بزرگواران.تبعیّت.و.پیروی.نماید،.ضمن.اینکه.تبعیّت.از.آن.ذوات.مقّدسه.

را.نیز.خداوند.متعال.واجب.نموده.است،.بنابراین:
1..اگر.کسی.والیت.و.امامت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.را.

نپذیرد.مؤمن.نیست.و.جایگاه.او.جهنّم.است،.
زیرا.این.بزرگواران.حجج.خداوند.متعال.هستند.و.منصوب.از.طرف.خدا،.لذا:

آن.ها. از.دستورات. متعال.است.و.سرپیچی. از.خداوند. اطاعت. آن.ها. از. اطاعت.
سرپیچی.از.دستورات.خداوند.متعال،.و.در.زیارت.جامعه.کبیره.آمده.که:

َمْن اَطاَعُکْم َفَقْد اَطاَع اهللَ َو َمْن َعصاُكْم َفَقْد َعَصى اهللَ.

2..نه.تنها.اطاعت.از.آن.بزرگواران.واجب.می.باشد.بلکه.دوست.داشتن.آن.بزرگواران.
نیز.واجب.است.1

توضیح:
ذیل..آیه.31.سوره.آل.عمران.نیز.احادیثی.در.خصوص.موّدت.و.محبّت.آن.بزرگواران.

و.پاداش.این.عمل،.
و.بُغض.و.دشمنی.با.آن.ذوات.مقّدسه.و.عقوبت.و.عذاب.ناشی.از.آن.درج.شده.

است.
نیز. از.علمای.عراق.و.خراسان. مأمون.و.عّده..ای. 13..در.جلسه.ای.در.مرو.که.
حاضر.بودند.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.به.گوشه.ای.از.فضائل.و.مناقب.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.اشاره.نموده.و.در.این.رابطه.به.آیاتی.از.آیات.شریفه.قرآن.
کریم.اشاره.فرمودند.که.در.شأن.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.بوده.و.فضائل.و.مناقب.آن.

1.شرحزیارتجامعهکبیرهتألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه609،608،584.
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بزرگواران.را.بیان.می.فرماید.
از.جمله.آیات.شریفه.ای.که.وجود.مبارک.امام.رضا.علیه.الّسالم.به.آن.استناد.فرمودند.

آیه.23.سوره.شوری.بود.
َة  وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.این.آیه.شریفه.را.»ُقل اّل اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ

.آیه.23.سوره.شوری«.تالوت.نموده.و.فرمودند: ِفي الُْقْربَى...ـ 
این.امر.تا.روز.قیامت.مختص.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.می.باشد،.

و.جز.آن.ها.به.هیچ.کس.دیگری.تعّلق.ندارد.
وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

هر.کس.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.را.دوست.داشته.باشد.هرگز.پیامبر.اکرم.بغض.آن.
شخص.را.در.دل.نخواهد.داشت،.

و.هر.کس.این.دستور.الهی.را.ترک.کند.و.به.آن.عمل.ننماید.و.اهل.بیت.پیامبر.

اکرم.را.دوست.نداشته.باشد.بر.پیامبر.اکرم.واجب.است.که.او.را.دوست.نداشته.
باشد،.

زیرا.چنین.شخصی.یکی.از.واجبات.الهی.را.ترک.نموده.است.»یعنی.دوست.
داشتن.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.طبق.آیه.23.سوره.شوری.به.همه.واجب.است«.

امام.رضا.علیه.الّسالم.در.پایان.این.قسمت.از.فرمایش.خویش.فرمودند:
و.چه.فضل.و.شرفی.بر.این.فضیلت.اهل.بیت.پیامبر.تقّدم.دارد.یا.با.آن.برابری.

می.کند.
این.حدیث.را.ریّان.بن.صلت.از.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

14..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند:
حمد.و.سپاس.خداوندی.را.که.میراث.های.نبّوت.را.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.عطا.

فرمود،.
و.علم.و.حکمت.را.نزد.ایشان.به.ودیعت.نهاد،.

1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلداّول،باب23،صفحه478،حدیث1.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه134،حدیث9.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه765،حدیث76»حدیث10076«.
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و.آن.ها.را.کانون.امامت.و.رهبری.و.امارت.بر.مردم.قرار.داد،.
و.دوستی.و.موّدت.ایشان.را.بر.همه.مردم.واجب.ساخت،.

و.محّل.و.مقام.آنان.را.باال.و.واال.قرار.داد،.
و.به.پیامبرش.دستور.داد.تا.دوست.داشتن.آن.ها.و.محبّت.ورزیدن.به.آن.ها.را.از.

امتّش.بخواهد،.
چنانکه.خداوند.متعال.در.این.رابطه.به.پیامبر.اکرم.فرمود:

َة ِفي الُْقْربَى »آیه.23.سوره.شوری«.1 ُقل اّل اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ

15..وجود.مقّدس.اباعبداهلل.الحسین.سالم.اهلل.علیه.درباره.این.آیه.شریفه.»ُقْل ال 
.آیه.23.سوره.شوری«.فرمودند: َة ِفي الُْقْربَى ....ـ. اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِّل الَْمَودَّ

مقصود.از.ُقربى.»خویشاوندان.پیامبر.اکرم«.در.این.آیه.شریفه.که.خداوند.متعال.

دستور.فرموده.تا.به.آن.ها.صله.شود.و.حق.آن.ها.بزرگ.داشته.شود.ما.اهل.بیت.پیامبر.
اکرم.می.باشیم.و.خداوند.متعال.حّق.ما.را.بر.هر.مسلمانی.واجب.گردانده.است.

این.حدیث.را.عبدالملک.بن.عمیر.از.وجود.مقّدس.امام.حسین.علیه.الّسالم.نقل.
نموده.است.2

16..عبداهلل.بن.عبّاس.نقل.می.کند.که.یک.روز.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.

علیه.و..آله.و.سّلم.برای.تعدادی.از.اصحاب.خویش.خطبه.ای.ایراد.فرمود.و.در.پایان.
فرمایشات.خویش.فرمود:

ِة، یعنی: نَْحُن الَّذيَن اََمَراهللُ لَنا بِالَْمَودَّ
ما.هستیم.کسانی.که.خداوند.متعال.امر.به.موّدت.و.محبّت.آن.ها.فرموده.است.»ما.
هستیم.کسانی.که.خداوند.متعال.به.مردم.دستور.فرموده.تا.آن.ها.را.دوست.بدارند.و.به.

آن.ها.محبّت.بورزند«.3

1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلددّوم،باب40،صفحه351،حدیث22.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه769،حدیث77»حدیث10077«.

2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه138،حدیث12.
3.تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه769،حدیث78»حدیث10078«.
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17..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه »ُقْل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً 
َة ِفي الُْقْربَى...ـ. آیه.23.سوره.شوری«.فرمودند: ااِلَّ الَْمَودَّ

مقصود.از.ُقربى.در.این.آیه.شریفه.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.می.باشند.که.خداوند.متعال.به.
مردم.دستور.فرموده.تا.آن.بزرگواران.را.دوست.داشته.باشند.و.به.آن.ها.محبّت.بورزند.

وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
خداوند.متعال.موّدت.و.محبّت.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.را.به.همه.مردم.واجب.

فرموده.است،.لذا:
اگر.مردم.به.این.دستور.خداوند.متعال.عمل.نمایند.و.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.محبّت.

بورزند.به.امر.واجبی.عمل.کرده.اند،
و.اگر.این.دستور.الهی.را.ترک.نمایند.یک.عمل.واجب.را.ترک.کرده.اند..

این.حدیث.را.محّمد.بن.مسلم.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

توضیح:
در.بیش.از.پنجاه.کتاب.از.کتب.معتبر.اهل.سنّت.نقل.شده.که.این.آیه.شریفه.»ُقْل 
َة ِفي الُْقْربَى َو َمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة نَِزْدلَُه فيها ُحْسنًاـ  آیه.23.سوره. ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ
شوری«.در.شأن.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.نازل.شده.و.طّی.آن.
خداوند.متعال.به.مردم.دستور.فرموده.تا.آن.ذوات.مقّدسه.را.دوست.بدارند.و.به.آن.

ذوات.مقّدسه.محبّت.بورزند.
ذیل.احادیث.شریفی.که.به.عرض.رسید.به.اسامی.تعدادی.از.علمای.اهل.تسنّن.و.

کتب.آن.ها.اشاره.شد.»در.رابطه.با.وجوب.محبّت.داشتن.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم«،.
و.اینک.در.پایان.بحث.و.به.عنوان.تیّمن.و.تبّرک.به.دو.حدیث.نورانی.که.از.ناحیه.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.در.رابطه.با.اهمیّت.موّدت.به.اهل.

1.المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه85ـ86.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه645ـ646.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه139،حدیث15.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه771،حدیث82»حدیث10082«.
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بیتش.صادر.شده.و.در.کتب.معتبر.اهل.سنّت.نیز.آمده.اشاره.می.شود.
الف(.احمد.بن.حنبل.در.کتاب.فضائل.الّصحابه.و.همچنین.در.مسند.خویش.نقل.

می.کند.که:
َة ِفي الُْقْربَى َو َمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة  زمانی.که.این.آیه.شریفه.»ُقْل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ
نَِزْدلَُه فيها ُحْسنًا....ـ.آیه.23.سوره.شوری«.نازل.شد.اصحاب.پیامبر.اکرم.خدمت.آن.

حضرت.عرض.کردند:
یا.رسول.اهلل:

اقربا.و.خویشاوندان.شما.چه.کسانی.هستند.که.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.
موّدت.و.محبّت.آن.ها.را.به.ما.واجب.فرموده.است.

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.در.پاسخ.به.سؤال.اصحاب.
خویش.فرمودند:

َعِلىٌّ َو فاط َِمُة َوابناُهما عليهم الّسالم َو قالَها َثالثًا، یعنی:
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.در.پاسخ.به.سؤال.اصحاب.فرمودند:

اقربا.و.خویشاوندان.من.که.خداوند.متعال.موّدت.و.محبّت.آن.ها.را.به.همه.مردم.

واجب.فرموده.علی.بن.ابیطالب.و.فاطمه.زهرا.و.دو.پسر.آن.ها.»حسنین.علیهماالّسالم«.
می.باشند.و.آن.حضرت.این.سخن.را.سه.بار.تکرار.فرمودند.

این.حدیث.را.سعید.بن.جبیر.از.عامر.و.از.ابن.عباس،.و.آن.دو.نفر.نیز.از.وجود.مقّدس.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.نقل.نموده.اند.1

ب( زمخشری.در.تفسیر.کّشاف،.فخر.رازی.در.تفسیر.کبیر.و.قرطبی.در.تفسیر.خویش.
نقل.می.کنند.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:

ٍد ماَت َشِهيداً، َمْن ماَت َعَلى ُحبِّ آِل ُمَحمَّ
ٍد ماَت َمْغُفوراً لَُه، ااَل َو َمْن ماَت َعلى ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

ٍد ماَت َتائِبًا، ااَل َو َمْن ماَت َعلى ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه144،حدیث25.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه434و441.
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ٍد ماَت ُمْؤِمنًا ُمْسَتکِمَل اْلِيَماِن، ااَل َو َمْن ماَت َعلى ُحبِّ آِل ُمَحمَّ
َرُه َمَلک الَْمْوِت بِالَْجنَِّة ُثمَّ ُمْنکٌر َو نَکيٌر، ٍد بَشَّ ااَل َو َمْن ماَت َعلى ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

ٍد يِزفُّ اِلَى الَْجنَِّة كما َتِزفُّ الَْعُروُس اِلَى بَيِت َزْوِجَها، ااَل َو َمْن ماَت َعلى ُحبِّ آِل ُمَحمَّ
ٍد ُفِتَح لَُه ِفى َقْبِرِه باباِن اِلَى الَْجنَِّة، ااَل َو َمْن ماَت َعلى ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

ْحَمِة، ٍد َجَعَل اهللُ َقْبَرُه َمزاَر َمالئِکِة الرَّ ااَل َو َمْن ماَت َعلى ُحبِّ آِل ُمَحمَّ
ٍد جاَء يْوَم الِْقياَمِة َمکُتوبًا بَيَن َعيَنيِه آيٌس ِمْن َرْحَمِة اهللِ، ااَل َو َمْن ماَت َعلى بُْغِض آِل ُمَحمَّ

ٍد ماَت كاِفراً، ااَل َو َمْن ماَت َعلى بُْغِض آِل ُمَحمَّ
ٍد لَْم َيُشمَّ رائَِحَة الَْجنَّة،.یعنی: ااَل َو َمْن ماَت َعلى بُْغِض آِل ُمَحمَّ

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:
هر.کس.با.محبّت.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.بمیرد.شهید.از.دنیا.رفته.است.

بدانید.و.آگاه.باشید.که:
هر.کس.با.محبّت.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.از.دنیا.برود.آمرزیده.و.بخشوده.است،.
هر.کس.با.محبّت.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.از.دنیا.برود.با.توبه.از.دنیا.رفته.است،.

هر.کس.با.محبّت.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.از.دنیا.برود.مؤمن.کامل.االیمان.از.دنیا.رفته.
است،.

هر.کس.با.محبّت.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.از.دنیا.برود.ملک.الموت.»فرشته.مأمور.

قبض.روح«.او.را.به.بهشت.بشارت.می.دهد.و.سپس.نکیر.و.منکر.»دو.فرشته.مأمور.
سؤال.در.قبر.و.در.عالم.بزرخ«.به.او.مژده.و.بشارت.بهشت.می.دهند،.

هر.کس.با.محبّت.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.از.دنیا.برود.مالئکه.الهی.او.را.با.احترام.به.
سوی.بهشت.می.برند.آن.چنانکه.عروس.را.به.خانه.داماد.می.برند،.

هر.کس.با.محبّت.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.از.دنیا.برود.از.داخل.قبر.او.دو.درب.به.
سوی.بهشت.گشوده.می.شود،

هر.کس.با.محبّت.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.از.دنیا.برود.خداوند.متعال.قبر.او.را.
زیارتگاه.مالئکه.رحمت.خویش.قرار.می.دهد.

هر.کس.با.بغض.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.از.دنیا.برود.روز.قیامت.در.حالی.وارد.
عرصه.محشر.می.شود.که.بر.پیشانی.او.نوشته.شده.مأیوس.از.رحمت.خدا،



آل اهلل در کتاب اهلل 50

هر.کس.با.بغض.و.عداوت.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.از.دنیا.برود.کافر.از.دنیا.رفته.
است،.

هر.کس.با.بغض.و.عداوت.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.از.دنیا.برود.بوی.بهشت.را.
استشمام.نخواهد.کرد.»کنایه.از.اینکه.هرگز.وارد.بهشت.نخواهد.شد«.

قابل.ذکر.است.که:.
زمخشری.در.تفسیر.خویش.»تفسیر.کّشاف«.این.حدیث.شریف.را.به.صورت.

ارسال.مسّلم.ذکر.نموده.است.
فخر.رازی.نیز.در.تفسیر.خویش.»تفسیر.کبیر«.ذیل.این.حدیث.شریف.عنوان.نموده.

که:
آل.محّمد.علیهم.الّسالم.کسانی.هستند.که.بازگشت.امرشان.به.پیامبر.اکرم.است،.

و.کسانی.که.ارتباطشان.محکم.تر.و.کامل.تر.باشد..آل.محسوب.می.شوند،.
و.شک.نیست.که.علی.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.»علیهم.الّسالم«.محکم.ترین.پیوند.

را.با.پیامبر.اکرم.داشتند.و.این.از.مسّلمات.و.مستفاد.از.احادیث.متواتر.است،.
بنابراین.الزم.است.که.علی.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.»علیهم.الّسالم«.را.آل.پیامبر.

و.آل.محّمد.بدانیم.
فخر.رازی.در.تفسیر.کبیر.و.زمخشری.در.تفسیر.کّشاف.سپس.نقل.می.کنند.که.وقتی.
.آیه.23.سوره.شوری«.نازل. َة ِفي الُْقْربَى...ـ. این.آیه.شریفه.»ُقْل ال اَْسَئُلُکْم َعَلْيِه اَْجراً ااِلَّ الَْمَودَّ

شد.خدمت.پیامبر.اکرم.عرض.شد:
یا.رسول.اهلل:

اقربا.و.خویشاوندان.شما.چه.کسانی.هستند.که.خداوند.متعال.موّدت.و.محبّت.آن.ها.
را.بر.ما.واجب.فرموده.است.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.در.پاسخ.به.این.سؤال.فرمودند:
اقربا.و.خویشاوندان.من.که.خداوند.متعال.موّدت.و.محبّت.آن.ها.را.به.همه.مردم.

واجب.فرموده.علی.و.فاطمه.و.دو.پسرشان.می.باشند.
فخر.رازی.و.زمخشری.سپس.اینگونه.نتیجه.گیری.می.کنند.که:

بنابراین.ثابت.می.شود.که.این.چهار.نفر.»علی.و.فاطمه.و.حسن.و.حسین.علیهم.الّسالم«.
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ذی.القربای.پیامبر.اکرم.می.باشند،.
و.هنگامی.که.این.معنی.ثابت.شد.واجب.است.از.احترام.فوق.العاده.ای.برخوردار.

باشند.1

1.تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه436تا439.
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آیه 44 و 45 سوره شوری:
ا َراَُوا الَْعذاَب َيُقولُوَن َهْل اِلَى َمَردٍّ ِمْن َسِبيٍل«.آیه.44. »...َ َتَرى الّظالِِميَن لَمَّ

»... قاَل الَّذيَن آَمُنوا اِنَّ الْخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا اَنُفَسُهْم َواَْهِليِهْم َيْوَم الِْقياَمِة ااَل اِنَّ الّظالِِميَن 
ِقيمٍ« آیه.45. ِفي َعذاٍب مُّ

ترجمه: 
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.فرماید:

ای.پیامبر،.روز.قیامت.ظالمین.و.ستمگران.را.می.بینی.که.آن.ها.وقتی.عذاب.الهی.را.
مشاهده.می.کنند.در.آن.حال.می.گویند.خدایا:

آیا.راهی.برای.بازگشت.به.دنیا.و.جبران.خطاها.هست.»آیه.44«
مؤمنین.در.روز.قیامت.می.گویند:

زیانکاران.واقعی.این.ها.هستند.»همان.ظالمینی.که.در.آیه.قبل.عرض.شد«.که.خودشان.
و.اهل.بیت.خودشان.را.تباه.ساختند.»به.خودشان.و.اهل.بیت.خودشان.ضرر.زدند«،.
بدانید.و.آگاه.باشید.که.ظالمین.در.عذاب.ابدی.و.همیشگی.خواهند.بود..»آیه.45«1

شرح لغات و توضیحات:
در.آیات.گذشته.صحبت.از.ظالمان.و.ستمگران.بود.و.اینک.در.این.آیات.شریفه.
به.عاقبت.و.سرانجام.کار.ظالمین.پرداخته.و.به.گوشه.ای.از.مجازات.های.آنان.اشاره.

می.فرماید.
در.آیه.44.این.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.را.

مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرماید:
َتَرى الّظالِِميَن لَّما َراَُو الَْعَذاَب =.ای.پیامبر،.روز.قیامت.ظالمین.و.ستمگران.را.می.بینی.

که.وقتی.آن.ها.عذاب.الهی.را.مشاهده.می.کنند.و.عذاب.الهی.را.می.بینند.
ظالمین.می.گویند:

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه159.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه654ـ655.
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َيُقولُوَن َهْل اِلى َمَردٍّ ِمْن َسِبيٍل.=.آیا.راه.بازگشتی.به.دنیا.هست.تا.به.دنیا.بازگردیم.و.

نواقص.و.اشکاالت.خودمان.را.اصالح.کنیم.و.با.دست.پر.و.با.اعمال.صالح.بازگردیم،.
یعنی:

وقتی.قیامت.به.پا.می.شود.و.ظالمین.و.ستمکاران.عذاب.الهی.و.آتش.جهنّم.را.

می.بینند.و.متوجه.می.شوند.که.وارد.جهنّم.خواهند.شد.آرزوی.بازگشت.به.دنیا.نموده.
و.می.گویند:

آیا.امکان.دارد.که.ما.به.دنیا.بازگردانده.شویم.تا.عمل.صالح.انجام.دهیم.و.اشکاالت.
خودمان.را.رفع.کنیم.و.با.دست.پر.بازگردیم.

این.آیه.شریفه.گرچه.خطاب.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.باشد.

لیکن.در.حقیقت.خطاب.به.همه.مردم.و.خطاب.به.عموم.می.باشد.که.روز.قیامت.
ظالمین.را.می.بینند.که.این.ظالمین.با.مشاهده.عذاب.الهی.چنین.و.چنان.می.گویند.1

در.آیات.مختلفی.عنوان.شده.که.کّفار.و.مشرکین.و.منکرین.والیت.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.هنگام.مرگ.و.یا.در.روز.قیامت.آرزوی.بازگشت.به.دنیا.می.کنند.تا.خطاها.
و.اشتباهات.خودشان.را.جبران.نمایند،.

لیکن.این.آرزوها،.آرزوهای.محال.می.باشد.چرا.که.هیچگاه.محقَّق.نخواهد.شد.و.
آرزوی.عبث.و.بیهوده.ای.است.

در.آیه.99.و.100.سوره.مؤمنون.آمده.که:
زمانی.که.مرگ.یکی.از.آن.ها.فرا.می.رسد.می.گوید:

خداوندا،.مرا.به.دنیا.بازگردان.تا.شاید.گذشته.خودم.را.جبران.کنم.و.اعمال.صالحی.
انجام.دهم.

در.آیه.27.سوره.انعام.آمده.که:
وقتی.آن.ها.در.روز.قیامت.مقابل.آتش.جهنّم.قرار.می.گیرند.می.گویند:

ای.کاش.به.دنیا.بازمی.گشتیم،.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه161ـ162.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه107ـ108.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه499ـ500.
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ای.کاش.آیات.خداوند.متعال.را.تکذیب.نمی.کردیم،.
و.ای.کاش.در.دنیا.از.مؤمنین.بودیم.

در.ادامه.آیه.44.سوره.شوری.در.آیه.45.این.سوره.مبارکه.آمده.که:
وقتی.که.قیامت.به.پا.می.شود.و.مؤمنین.مشاهده.می.کنند.که.چه.عذاب.سخت.و.

دردناکی.در.انتظار.ظالمین.است.می.گویند:
قاَل الَّذيَن آَمُنوا.=.مؤمنین.وقتی.ظالمین.را.می.بینند.و.متوّجه.می.شوند.که.چه.عذاب.

سخت.و.دردناکی.در.انتظار.آن.ها.است.می.گویند:
اِنَّ الْخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا اَنُفَسُهْم َو اَْهِليِهْم َيْوَم الِْقَياَمِة = به.درستی.که.خاسرین.و.
زیانکاران.واقعی.این.ها.هستند.که.امروز.»روز.قیامت«.خودشان.و.خانواده.و.اهل.
بیت.خودشان.را.خاسر.و.زیانکار.نمودند.و.خودشان.و.خانواده.خودشان.را.تباه.

ساختند.
این.ظالمین.به.این.جهت.خاسر.و.زیانکار.عنوان.شده.اند.که.این.ها.می.توانستند.
زمانی.که.در.دنیا.بودند.از.سرمایه.خودشان.که.همان.عمر.هفتاد.ساله.یا.هشتاد.ساله.
آن.ها.باشد.به.بهترین.نحو.استفاده.کنند.تا.روز.قیامت.به.بهشت.وارد.شده.و.از.انواع.

نعمات.بهشتی.بهره.مند.شوند،.
لیکن.این.گروه.ظالمین.عمر.هفتاد.هشتاد.ساله.خود.را.در.گناه.سپری.کرده.و.حیات.
جاوید.و.نعمات.همیشگی.بهشت.را.از.دست.دادند،.و.چه.خسران.و.زیانی.از.این.
باالتر.که.انسان.عمر.چندین.ده.ساله.دنیا.را.با.حیات.و.زندگی.ابدی.و.همیشگی.بهشت.

معاوضه.کند.
در.آیه.45.اشاره.شد.که.عموم.مؤمنین.و.همه.اهل.ایمان.روز.قیامت.ظالمین.و.
ستمکاران.را.در.مقابل.آتش.جهنّم.می.بینند.که.آرزوی.بازگشت.به.دنیا.را.می.نمایند،.
اما.مؤمنین.گوینده.این.کالم.»که.خاسرین.و.زیانکاران.واقعی.همین.ظالمین.هستند«.
همه.مؤمنین.نمی.باشند.بلکه.مؤمنینی.هستند.که.ایمان.کامل.دارند.و.اجازه.دارند.تا.روز.
قیامت.سخن.بگویند.»یعنی.انبیاء.و.اوصیاء.آن.ها.و.در.صدر.همه.آن.ها.وجود.مقّدس.

چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«،
.چرا.که.روز.قیامت.همه.مؤمنین.اجازه.سخن.گفتن.ندارند.
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بنابراین:
1..طبق.آیه.44،.همه.مؤمنین،.ظالمین.را.روز.قیامت.مشاهده.می.کنند.که.با.دیدن.

عذاب.الهی.چنین.و.چنان.می.گویند.
2..طبق.آیه.45.فقط.مؤمنینی.که.ایمان.کامل.دارند.اجازه.سخن.گفتن.دارند.و.روز.

قیامت.وقتی.ظالمین.را.مقابل.آتش.جهنّم.مشاهده.می.کنند.می.گویند:
این.ها.هستند.که.خودشان.و.خانواده.خودشان.را. خاسرین.و.زیانکاران.واقعی.

زیانکار.کردند.و.تباه.نمودند.
در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.که:

ااَل اِنَّ الّظالِِميَن ِفي َعَذاٍب ُمِقيٍم =.خداوند.متعال.می.فرماید:
ای.مردم.و.ای.اهل.محشر.بدانید.و.آگاه.باشید.که:

ظالمین.در.عذابی.دائمی.و.همیشگی.خواهند.بود،.یعنی:
عذاب.جهنّم.برای.ظالمین.ابدی.و.همیشگی.است.و.تمام.نشدنی.و.زوال.ناپذیر.

می.باشد.و.ظالمین.باید.برای.همیشه.در.جهنّم.باقی.بمانند.1

توضیح:
الف(.کّفار.و.مشرکین.از.مصادیق.ظالمین.هستند.که.گرفتار.آتش.جهنّم.می.باشند،.آن.

هم.عذاب.ابدی.و.همیشگی،.
لیکن.ظالمین.مورد.اشاره.در.این.دو.آیه.شریفه.مصداق.اتّم.و.اکملی.دارند.که.

انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.
ب( مؤمنینی.که.دارای.ایمان.کامل.بوده.و.روز.قیامت.اجازه.سخن.گفتن.دارند.

مصادیقی.دارند.از.قبیل.انبیاء.و.اوصیاء.آنها،.
لیکن.مؤمنین.مورد.اشاره.در.آیه.45.این.سوره.مبارکه.مصداق.اتّم.و.اکملی.دارد.که.

انشاء.اهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه162.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه108ـ109.
تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه501ـ502.
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حدیث:
امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.دو.آیه.شریفه.»آیه.44.و.45.سوره.شوری«.فرمودند:

مقصود.از.ظالمین.در.این.آیه.شریفه.»آیه.44.سوره.شوری«.ظالمین.به.حّق.آل.محّمد.

علیهم.الّسالم.هستند.که.روز.قیامت.پس.از.مشاهده.عذاب.الهی.آرزوی.بازگشت.به.دنیا.
نموده.و.می.گویند:.

آیا.راهی.برای.بازگشت.به.دنیا.و.جبران.گناهان.و.خطاها.وجود.دارد.
و.مقصود.از.مؤمنین.در.این.آیه.شریفه.»آیه.45.سوره.شوری«.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.

و.شیعیان.حقیقی.آن.ذوات.مقّدسه.می.باشند.که.روز.قیامت.می.گویند:
ااَل اِنَّ الّظالِِميَن ِفي َعَذاٍب ُمِقيٍم،.یعنی.ظالمین.در.عذاب.ابدی.هستند،.

و.مقصود.از.ظالمین.در.این.آیه.شریفه.»آیه.45.سوره.شوری«.که.مخّلّد.در..آتش.

جهنّم.می.باشد.و.جهنّم.جایگاه.ابدی.و.همیشگی.آن.ها.می.باشد.ظالمین.به.آل.محّمد.

علیهم.الّسالم.ظلم. محّمد. آل. به. دنیا. در. که. و.کسانی.هستند. علیهم.الّسالم.هستند.
نمودند.

امام.باقر.علیه.الّسالم.سپس.فرمودند:
تکذیب.کنندگان.ما.و.منکرین.والیت.و.امامت.ما.نیز.در.زمره.این.ظالمین.می.باشند.

این.حدیث.را.ابوحمزه.ثمالی.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

توضیح:
با.توجه.به.این.حدیث.شریف،.تأویل.این.دو.آیه.شریفه.و.معنی.باطنی.این.دو.آیه.

شریفه.»آیه.44.و.45.سوره.شوری«.این.می.شود.که:
کسانی.که.در.دنیا.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.و.به.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و..آله.و.سّلم.ظلم.کرده.و.حقوق.آن.ها.را.غصب.نموده.و.والیت.و.امامت.آن.ذوات.

1.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه655.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه155ـ156،حدیث2و5.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه789،حدیث127»حدیث10127«.
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مقّدسه.را.انکار.نمودند،.وقتی.روز.قیامت.چشمشان.به.عذاب.الهی.افتاده.و.آتش.جهنّم.

را.مشاهده.می.کنند.و.جایگاه.خودشان.را.داخل.جهنّم.می.بینند.آرزوی.بازگشت.به.دنیا.
را.نموده.و.می.گویند:.

آیا.امکان.بازگشت.به.دنیا.وجود.دارد.تا.ما.به.دنیا.بازگردیم.و.خطاها.و.گناهانمان.را.
جبران.نمائیم.»آیه.44«.

در.همین.حال.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.و.شیعیان.واقعی.و.راستین.آن.ذوات.مقّدسه.می.گویند:

کسانی.که.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.ظلم.کرده.و.حقوق.آن.ها.را.غصب.کرده.و.

والیت.و.امامت.آن.ها.را.انکار.نمودند.خاسرین.و.زیانکاران.واقعی.هستند.که.خودشان.

و.خانواده.خودشان.را.زیانکار.نموده.و.متضّرر.کردند.و.خودشان.را.تباه.ساخته.و.
مستوجب.آتش.جهنّم.نمودند.

به.درستی.که.ظلم.کنندگان.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.در.

عذاب.دائمی.و.ابدی.جهنّم.هستند.و.مخّلد.در.آتش.جهنّم.می.باشند.و.راه.نجاتی.برای.
آن.ها.نیست.»آیه.45«.





» سوره زخرف «

آیه 36، 37، 38 و 39 سوره زخرف:
ْحمِن نَُقيِّْض لَُه َشْيطانًا َفُهَو لَُه َقِريٌن«.آیه.36. »َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرَّ

بيِل َوَيْحَسُبوَن اَنَُّهم ُمْهَتُدوَن«.آیه.37. ونَُهْم َعنِ السَّ »َواِنَُّهْم لََيُصدُّ
»َحتَّى اِذا َجائنا قاَل يا لَْيَت بَْيني َوبَْيَنَک بُْعَد الَْمْشِرَقْيِن َفِبْئَس الَْقِريُن«.آیه.38.

»َولَْن َيْنَفَعُکُم الَْيْوَم اِْذ َظَلْمُتْم اَ نَُّکْم ِفي الَْعذاِب ُمْشَتِرُكوَن«.آیه.39.

ترجمه: 
هر.کس.از.ذکر.خدا.»یاد.خدا«.اعراض.کند.و.رویگردان.شود.شیطان.را.به.سراغ.او.
می.فرستیم.»شیطانی.بر.او.می.گماریم«.که.همیشه.قرین.و.مالزم.و.همنشین.او.باشد..

آیه.36.
آن.شیاطین.گروهی.را.که.از.یاد.خدا.اعراض.کرده.اند.همواره.از.راه.حق.و.از.راه.
خدا.بازمی.دارند.درحالی.که.خیال.می.کنند.هدایت.یافتگان.حقیقی.آن.ها.هستند.»افرادی.

که.از.یاد.خدا.اعراض.کرده.اند.چنین.خیالی.می.کنند«.آیه.37.
خداوند.متعال.می.فرماید:.

وقتی.اعراض.کننده.از.حق.نزد.ما.حاضر.می.شود.او.به.شیطانی.که.در.دنیا.همنشین.
و.قرین.وی.بوده.می.گوید:.

ای.کاش.در.دنیا.که.بودیم.میان.من.و.تو.به.اندازه.شرق.تا.غرب.فاصله.بود،.چه.بد.
رفیق.و.قرینی.بودی..آیه.38.
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اّما.امروز.»روز.قیامت«.پشیمانی.هیچ.سودی.برای.شما.ندارد.زیرا.در.دنیا.که.بودید.

ظلم.و.ستم.کردید.و.اینک.همه.شما.در.عذاب.مشترک.هستید.و.در.عذاب.شریک.
یکدیگر.می.باشند..»آیه.39«.1

شرح لغات و توضیحات:
َيعش.=.از.ماده.َعشو.»بر.وزن.نَشر«.یعنی.اعراض.کردن.از.چیزی،.رویگردان.شدن.

از.چیزی؛.
ِذكر.=.ذکر.در.این.آیه.شریفه.می.تواند.معانی.ذیل.را.داشته.باشد:

1..آیات.و.نشانه.های.خداوند.متعال.
چون.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.»یعنی.وجود.
مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.بزرگ.ترین.و.عظیم.ترین.آیت.خداوند.متعال.
می.باشند.و.آیت.عظمای.حق.تعالی.هستند.لذا.این.ذوات.مقّدسه.عالی.ترین.و.بارزترین.

مصداق.ذكر خدا.می.باشند.
ذیل.آیه.124.سوره.طه.نیز.توضیحاتی.در.این.خصوص.ارائه.شده.است.

2..مقصود.از.ذكر.در.این.آیه.شریفه.قرآن.کریم.می.باشد.
3..مقصود.از.ذكر.در.این.آیه.شریفه.دین.اسالم.است.

هر.سه.معنی.در.واقع.یک.مطلب.را.بیان.می.کنند.چرا.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و..آله.و.سّلم.به.امر.خداوند.متعال.مبعوث.به.رسالت.شده.و.اسالم.را.برای.هدایت.

مردم.آورده،.همچنین.قرآن.کریم.نیز.وحی.الهی.است.که.به.آن.حضرت.نازل.شده،.
لذا:

اعراض.و.رویگردانی.از.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.یعنی.اعراض.
از.اسالم.و.قرآن.و.نهایتاً.یعنی.اعراض.از.خداوند.متعال.

نَُقِيّض=.از.ماده.قِیض.»بر.وزن.فیِض«.یعنی.مستولی.ساختن.چیزی.بر.چیز.دیگر.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه221.
تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه75.
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َقرين=.همنشین،.مالزم،.رفیق.1
در.آیات.قبل.صحبت.از.کّفار.و.مشرکین.بود.که.همه.چیز.را.بر.مبنای.ماّدیات.

ارزیابی.می.کردند،.
لیکن.در.انتهای.آن.آیات.شریفه.آمده.بود.که:

آخرت.در.پیشگاه.خداوند.متعال.از.آِن.متّقین.و.پرهیزکاران.است.
خداوند.متعال.پس.از.بیان.این.مطلب.که.آخرت.و.بهشت.از.آِن.متّقین.می.باشد.به.
حال.و.وضع.اعراض.کنندگان.از.حق.»اعم.از.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین«.پرداخته.و.

می.فرماید:
ْحَمِن =.هر.کس.از.ذکر.خدا.و.یاد.خدا.اعراض.کند.»هر.کس. َو َمن َيْعش َعن ِذْكِر الرَّ
از.آیات.خداوند.متعال.و.دین.اسالم.و.قرآن.کریم.اعراض.کند.و.رویگردان.شود«.و.

به.عبارت.دیگر:
هر.کس.از.آیات.الهی.یعنی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.
حضرت.یعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.که.آیات.عظمای.خداوند.

متعال.هستند.اعراض.کند،.
از.قرآن.کریم.و.از.دین.حق.یعنی.از.دین.اسالم.اعراض.نموده.و.چنین.شخصی.

در.واقع.از.خداوند.متعال.اعراض.نموده،.
چرا.که.آن.ذوات.مقّدسه.حجج.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.خدا.هستند.و.اسالم.
دینی.است.که.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.مبعوث.به.نشر.و.ترویج.آن.نموده.و.قرآن.

کریم.نیز.وحی.الهی.است.که.به.آن.حضرت.نازل.شده.است،.
لذا.کسی.که.از.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.اعراض.نماید.یعنی.از.اسالم.و.

قرآن.اعراض.نموده.و.خداوند.متعال.را.از.یاد.برده.است.2
سرنوشت.و.عاقبت.کار.اعراض.کنندگان.از.حق.در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.و.عنوان.

شده.که.معرضین.از.حق.چه.وضعیتی.خواهند.داشت.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه76.
مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه223ـ224.

2.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه224،223،220.
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خداوند.متعال.می.فرماید:
نَُقيِّْض لَُه َشْيطانًا َفُهَو لَُه َقِريٌن =.ما.برای.کسی.که.از.حق.اعراض.نماید.و.از.یاد.خدا.

رویگردان.شود.شیطانی.می.گماریم.که.همیشه.همنشین.و.مالزم.او.باشد.
این.شیاطینی.که.به.ُمعرضین.از.حق.»اعراض.کنندگان.از.حق«.گمارده.می.شوند.

ممکن.است.شیاطین.جنّی.یا.انسی.باشند،.
چرا.که.شیاطین.در.این.آیه.شریفه.معنی.گسترده.ای.دارد،.یعنی.عالوه.بر.شیاطین.از.
نوع.جن،.شیاطین.انسانی.نیز.مّدنظر.می.باشند.»از.قبیل.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.که.

باعث.انحراف.پیروان.خویش.می.شوند«.
اینکه.این.شیاطین.با.ُمعرضین.از.حق.چه.می.کنند.در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.است..

بيِل =.این.شیاطین.جنّی.و.انسی.معرضین.از.حق.را.از.راه.حق. ونَُهْم َعِن السَّ َو اِنَُّهْم لََيُصدُّ
بازمی.دارند،.یعنی:

این.شیطان.هایی.که.قرین.و.همنشین.و.رفیق.معرضین.از.حق.شده.اند.آن.ها.را.از.راه.
خدا.دور.می.کنند.و.از.راه.حق.بازمی.دارند.

به.عبارت.دیگر:
این.معرضین.از.حق.چنانچه.اندک.تمایلی.نیز.پیدا.کنند.تا.بخواهند.به.راه.خدا.و.
به.راه.حق.بازگردند.آن.شیاطینی.که.قرین.و.همنشین.آن.ها.شده.اند.با.وسوسه.های.

خودشان.مانع.می.شوند.تا.آن.ها.به.صراط.مستقیم.الهی.بازگردند.
قابل.ذکر.است.که.خداوند.متعال.هیچگاه.ابتدا.به.ساکن.شیطانی.را.به.سراغ.انسان.
نمی.فرستد.و.به.او.نمی.گمارد.تا.مانع.هدایت.وی.شود،.بلکه.وقتی.انسان.از.یاد.و.ذکر.
خدا.غافل.می.شود.و.از.حق.اعراض.می.کند،.»اعراض.از.حّجت.های.الهی.و.سرپیچی.

از.فرامین.آن.ها«،.
نتیجه.این.اعراض.از.حق.و.انحراف.از.صراط.مستقیم.باعث.می.شود.تا.مرتکب.گناهان.

دیگری.شود.»پس.از.اعراض.از.حق.شخص.پی..در.پی.مرتکب.گناه.می.شود«،
و.نتیجه.قهری.و.طبیعی.این.گناهان.این.می.شود.که.پرده.ای.بر.قلب.و.چشم.و.گوش.
انسان.بیفتد.و.به.اصطالح.صفحه.دل.انسان.سیاه.شود.و.این.عمل.باعث.اعراض.بیشتر.

انسان.از.یاد.خدا.می.شود،.
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و.به.دنبال.این.اعراض.و.رویگردانی.از.حق،.انسان.در.دام.شیاطین.جنّی.و.انسی.

گرفتار.می.شود.و.این.شیاطین.نیز.قرین.و.همنشین.شخص.گنهکار.شده.و.هر.چه.
بیشتر.او.را.از.مسیر.حق.منحرف.می.کنند،.

بنابراین:
تسّلط.و.استیالی.شیاطین.به.انسان.ها.فقط.و.فقط.نتیجه.اعمال.انسان.ها.می.باشد.و.
الغیر،.لیکن.چون.تمام.آثار.به.قدرت.الهی.مترتّب.می.شود.این.امر.به.خداوند.متعال.

نسبت.داده.می.شود،.
ْحَمِن«. لذا.وقتی.انسان.از.یاد.خدا.و.ذکر.خدا.اعراض.می.کند.»َو َمن َيْعش َعن ِذْكِر الرَّ
و.مرتکب.انواع.گناهان.می.شود.پرده.ای.بر.قلب.و.چشم.و.گوش.او.کشیده.می.شود.و.
همین.امر.باعث.می.شود.تا.شخص.بیش.از.پیش.از.حق.رویگردان.شود.و.در.نتیجه.

شیاطین.بر.او.مسّلط.شده.و.استیال.پیدا.کنند،.
بنابراین.استیال.و.تسّلط.شیطان.به.انسان،.و.قرین.و.رفیق.و.همنشین.شدن.شیطان.به.

انسان،.نتیجه.گناهان.انسان.می.باشد.
َو يْحَسُبوَن اَنَُهم ُمْهَتُدوَن = معرضین.از.حق.و.منحرفین.از.صراط.مستقیم.در.عین.

ضاللت.و.گمراهی.خیال.می.کنند.که.هدایت.یافتگان.واقعی.فقط.خودشان.هستند،.
و.به.عبارت.دیگر:

شیاطین،.وقتی.قرین.و.همنشین.با.معرضین.از.حق.شدند.و.به.آن.ها.استیال.یافتند.

و.تسّلط.پیدا.نمودند،.راه.ضاللت.و.گمراهی.و.افکار.باطل.و.گناهان.را.آنچنان.به.

معرضین.حق.زینت.می.دهند.و.زیبا.نشان.می.دهند.که.معرضین.از.حق.نه.تنها.متوّجه.

نمی.شوند.که.در.راه.ضاللت.گام.برمی.دارند.بلکه.خیال.می.کنند.که.هدایت.یافتگان.
واقعی.فقط.خودشان.می.باشند،.

و.این.جا.است.که.معرضین.از.حق.از.والیت.خداوند.متعال.بیرون.آمده.و.تحت.
والیت.شیطانی.قرار.گرفته.اند.که.قرین.و.همنشین.آن.ها.است.

قابل.ذکر.است.که.نُقّيض.با.توجه.به.معنی.لغوِی.آن،.هم.معنی.استیال.و.تسّلط.شیطان.
را.می.دهد.و.هم.معنی.قرین.و.همنشین.بودن.شیطان،.

لیکن.پس.از.جمله نَُقِيّض لَُه َشيطانًا جمله َفُهَو لَُه َقِريٌن.نیز.آمده.تا.این.معنی.را.تاکید.کند.
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که.شیاطین.از.ُمعرضین.از.حق..»اعراض.کنندگان.از.حق«.هرگز.جدا.نخواهند.شد.1
بگو.مگوی.معرضین.از.حق.با.رفقای.شیطانشان.در.آیه.بعد.آمده.است.

در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:
َحّتى ِإذا جائَنا =.وقتی.روز.قیامت.می.شود.اعراض.کننده.از.حق.در.پیشگاه.ما.حاضر.

می.شود.تا.به.اعمال.او.رسیدگی.شود.
اگر.جائَنا.را.مفرد.در.نظر.بگیریم.معنی.آیه.شریفه.همین.می.شود.که.مالحظه.فرمودید،.
لیکن.اگر.جائَنا را.به.صورت.تثنیه.در.نظر.بگیریم.معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.

می.شود.که:
خداوند.متعال.می.فرماید:

وقتی.روز.قیامت.می.شود.اعراض.کننده.از.حق.به.همراه.شیطانی.که.همواره.قرین.
و.همنشین.او.بوده.در.پیشگاه.ما.حاضر.می.شوند.تا.به.اعمال.آن.ها.رسیدگی.شود.

گفتگو.و.بگو.مگوی.اعراض.کننده.از.حق.و.قرین.و.رفیق.و.همنشین.شیطانش.در.
ادامه.آیه.شریفه.آمده.است.

پا. به. قیامت. که. وقتی. .= الَْقِريُن. َفِبْئس  الَْمشِرَقيِن  بُْعَد  بَْيَنک  َو  بَْينى  لَْيت  يا  قاَل 

می.شود،.کسی.که.در.دنیا.از.خدا.و.رسول.خدا.اعراض.کرده.و.رویگردان.شده.

»یعنی.اعراض.کننده.از.حق«.به.شیطانی.که.در.دنیا.قرین.و.همنشین.او.بوده.و.با.

وسوسه.های.خویش.مانع.می.شده.تا.او.توبه.نموده.و.به.صراط.مستقیم.بازگردد.
می.گوید:

ای.کاش.زمانی.که.در.دنیا.بودیم.من.با.تو.قرین.و.رفیق.و.همنشین.نمی.شدم،.
و.ای.کاش.در.دنیا.به.اندازه.مشرق.تا.مغرب.بین.من.و.تو.فاصله.بود،.

زیرا.تو.رفیق.و.همنشین.بدی.بودی.و.با.وسوسه.های.خودت.مانع.می.شدی.تا.من.
توبه.کنم.و.به.راه.راست.بازگردم.

از.حق.جایگاه. اعراض.کننده. پا.می.شود.و. به. قیامت. قابل.ذکر.است.وقتی.که.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه224ـ225.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه164ـ165.

تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه76تا78.
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خودش.را.در.آتش.جهنّم.می.بیند.از.اعمال.فاسد.خویش.و.از.گناهانی.که.مرتکب.
شده.پشیمان.می.شود،.

و.مخصوصاً.از.این.موضوع.ناراحت.و.محزون.است.که.چرا.در.دنیا.با.شیاطین.

رفیق.و.همنشین.شد.»شیاطین.جنّی.و.انسی«..و.این.شیاطین.هر.روز.بر.انحرافش.

افزودند.و.همواره.کنار.او.بودند.و.در.قیامت.و.در.جهنّم.نیز.در.کنار.او.خواهند.ماند.
و.به.همین.جهت.است.که.آرزو.می.کند.و.می.گوید:

ای.کاش.زمانی.که.در.دنیا.بودیم.من.با.شما.شیاطین.رفیق.و.همنشین.نمی.شدم،.
و.ای.کاش.بین.من.و.شما.در.دنیا.به.اندازه.شرق.تا.غرب.عالم.فاصله.بود.و.من.

فریب.شما.را.نمی.خوردم.زیرا.شما.بدرفقایی.بودید،.
چرا.که.نه.تنها.راه.راست.را.به.من.نشان.نمی.دادید.بلکه.با.وسوسه.های.خودتان.مرا.
هر.چه.بیشتر.گمراه.می.کردید.و.نتیجه.این.رفاقت.و.همنشینی.عذاب.دردناک.جهنّم.

است.که.برای.ما.مهیّا.شده.است..
اّما.این.آرزوها.و.این.پشیمانی.ها.هیچ.سودی.به.حال.آن.ها.نخواهد.داشت.و.هر.دو.
آن.ها.»اعراض.کنندگان.از.حق.و.رفقای.شیطان.آن.ها«.به.داخل.جهنّم.وارد.خواهند.شد.

که.این.موضوع.در.آیه.بعد.آمده.است.
الَْعذاِب ُمشتِرُكوَن = پس.از.این.بگو.مگوها. اَنَّکْم فى  َظَلْمُتْم  ِإذ  الَْيْوَم  َينَفَعکُم  لَن  َو 

خداوند.متعال.آن.ها.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرماید:
این.گفتگوها.امروز.هیچ.سودی.به.حال.شما.ندارد.چرا.که.در.دنیا.که.بودید.ظلم.

نمودید.و.امروز.که.قیامت.بر.پا.شده.همه.شما.در.عذاب.مشترک.می.باشید.
به.عبارت.دیگر:.

معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.می.شود.که:
خداوند.متعال.اعراض.کنندگان.از.حق.و.رفقای.شیطان.آن.ها.را.مورد.خطاب.قرار.

داده.و.می.فرماید:
این.ابراز.ندامت.و.پشیمانی.و.این.گفتگوها.و.بگو.مگوها.هیچ.فایده.ای.به.حال.

شما.ندارد.زیرا.تا.زمانی.که.در.دنیا.بودید.مشغول.ظلم.و.ستم.بودید،.
و.همانطور.که.در.دنیا.رفیق.و.همنشین.یکدیگر.بودید.امروز.نیز.با.یکدیگر.خواهید.



آل اهلل در کتاب اهلل 66

بود.و.همه.با.هم.وارد.جهنّم.خواهید.شد.1

توضیح:
الف(.در.آیه.124.سوره.طه.خداوند.متعال.می.فرماید:

َوَمْن اَْعَرَض َعن ِذْكِري َفِانَّ لَُه َمِعيَشًة َضنًکا َو نَْحُشُرُه َيْوَم الِْقَياَمِة اَْعَمى، قاَل َربِّ لَِم 
َحَشْرَتِني اَْعَمى...،.یعنی:

هر.کس.از.خداوند.متعال.و.یاد.خداوند.متعال.اعراض.کند.و.رویگردان.شود.

معیشت.َضنک.»زندگی.سخت«.خواهد.داشت.و.ما.»خداوند.متعال«.او.را.روز.قیامت.
کور.و.نابینا.محشور.خواهیم.کرد.و.....

ذیل.این.آیه.شریفه.احادیثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شد.که.مقصود.از.

اعراض.از.یاد.خدا.و.رویگردان.شدن.از.یاد.خدا،.اعراض.نمودن.و.رویگردان.شدن.

از.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.سایر.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.می.باشد.

می.بینند،. را. حقایق. همگان. و. می.شود. زده. کنار. پرده.ها. وقتی. قیامت. روز. ب(.

در.آن.روز.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین.و.منکرین.والیت.و.امامت.ائّمه.معصومین.

روا. مؤمنین. به. که. گناهان.خویش.و.ظلم.و.ستم.هایی. از. به.شّدت. علیهم.الّسالم.

داشته.اند.نادم.و.پشیمان.شده.و.هر.کدام.از.این.گنهکاران.همنشینان.و.رفقای.منحرف.

خویش.و.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.را.مورد.سرزنش.قرار.داده.و.گناهان.خویش.
را.به.گردن.آن.ها.می.اندازند،.

لیکن.این.ندامت.و.پشیمانی.و.مقّصر.قلمداد.کردن.دیگران.هیچ.فایده..و.نفعی.

نخواهد.داشت.و.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.به.همراه.پیروان.خویش.و.به.همراه.
رفقای.شیطان.خویش.به.داخل.جهنّم.انداخته.خواهند.شد.

اعراض.کننده.حق.در.این.آیات.شریفه.»آیات.36.تا.39.سوره.زخرف«.و.رفیق.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه225تا227.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه167.

تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه78ـ79.
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شیطانش.مصداق.خاص.و.مصداق.اتّم.و.اکملی.دارد.که.انشاء.اهلل.تعالی.در.بخش.
حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیات.شریفه.»آیات.38.و.39.سوره.

زخرف«.فرمودند:
وقتی.که.قیامت.به.پا.می.شود.و.همه.مردم.در.محضر.خداوند.متعال.حاضر.می.شوند.

تا.به.اعمال.آن.ها.رسیدگی.شود.ائمة.ظلم.و.جور.به.یکدیگر.می.گویند:
َيا لَْيَت بَْيِني َوبَْيَنَک بُْعَد الَْمْشِرَقْيِن َفِبْئَس الَْقِريُن، یعنی:

ای.کاش.زمانی.که.در.دنیا.بودیم.به.اندازه.غرب.تا.شرق.عالم.بین.من.و.تو.فاصله.

بود.تا.تو.را.نمی.دیدم.و.فریب.وسوسه.های.شیطانی.تو.را.نمی.خوردم.و.از.آنچه.که.
بودم.بیشتر.منحرف.نمی.شدم،.

زیرا.تو.رفیق.و.قرین.و.همنشین.بدی.بودی.و.اینچنین.مرا.گمراه.نمودی.و.بر.
گمراهی.من.افزودی.

در.همین.حال.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.را.مورد.خطاب.
قرار.داده.و.به.آن.حضرت.می.فرماید:

ای.پیامبر:.
به.ائمة.ظلم.و.جور.و.پیروان.آن.ها.بگو:

لَن َينَفَعُکُم الَْيْوَم ِإذ َظَلْمُتْم اَنَُّکْم ِفي الَْعذاِب ُمْشَتِرُكوَن، 
یعنی:

امروز.این.صحبت.ها.و.سرزنش.ها.هیچ.فایده.ای.به.حال.شما.ندارد.زیرا.تا.زمانی.که.

در.دنیا.بودید.آنچه.که.توانستید.در.حق.آل.محّمد.و.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و..آله.و.سّلم.ظلم.و.ستم.روا.داشتید،.

لذا.امروز.ندامت.و.پشیمانی.و.عذرخواهی.کردن.شما.هیچ.فایده.ای.به.حالتان.
نخواهد.داشت.و.شما.و.پیروانتان.عذاب.دردناک.جهنّم.را.خواهید.چشید.
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این.حدیث.را.ابوحمزه.ثمالی.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
ذیل.آیات.27.تا.29.سوره.فرقان.نیز.احادیثی.با.همین.مضمون.درج.شده.است.

2..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.نقل.می.کند.که.آن.حضرت.فرمودند:

در.وجود.من.فضائل.و.مناقبی.است.که.برای.بیان.آن.ها.فرصت.و.زمان.طوالنی.
الزم.است،.

اما.با.همه.این.اوصاف.دشمنان.من.با.من.مخالفت.نموده.و.با.من.منازعه.کردند.
روز.قیامت،.دشمنان.من.هر.یک.به.دیگری.می.گوید:
َيا لَْيَت بَْيني َوبَْيَنَک بُْعَد الَْمْشِرَقْيِن َفِبْئَس الَْقِريُن،.یعنی:

ای.کاش.زمانی.که.در.دنیا.بودم.به.اندازه.شرق.تا.غرب.عالم.از.تو.فاصله.داشتم.و.
تحت.تأثیر.القائات.و.افکار.شیطانی.تو.نبودم.زیرا.بد.رفیق.و.همنشینی.بودی،.

چرا.که.با.وسوسه.های.شیطانی.خودت.هر.چه.بیشتر.باعث.گمراهی.من.شدی.و.
مرا.گمراه.تر.نمودی.

این.حدیث.را.جابر.بن.یزید.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

3..در.زیارت.جامعه.کبیره.که.از.ناحیه.مقّدسه.امام.هادی.علیه.الّسالم.صادر.شده.

بزرگوار. آن. مقّدس. به.محضر. علیهم.الّسالم. معصومین. از. زیارت.هر.یک. هنگام.

1.تفسیرقمی،جلدچهارم،صفحه357.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه19.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه829،حدیث49»حدیث10196«.
2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه208،حدیث2.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه667،حدیث7»ذیلآیات27تا29سورهفرقان«.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه17»ذیلآیات27تا29سورهفرقان«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه829،حدیث48»حدیث10195«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه369،حدیث41»حدیث7970«»ذیلآیات27تا29سورهفرقان«.
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عرض.می.کنیم:
َفالّراِغُب َعنُکم ماِرٌق، 

یعنی:
هر.کس.از.شما.اعراض.کند.و.رویگردان.شود.از.دین.خارج.شده.است،.یعنی:

اعراض.و.رویگردانی.از.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.صدیقه.کبری.

فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.و.یازده.امام.معصوم.از.نسل.و.ذّریه.آن.دو.بزرگوار.یعنی.
خروج.از.اسالم.و.ورود.به.ُکفر.

در.ادامه.همین.زیارت.شریف.آمده.که:
َمن َجَحَدُكم كاِفٌر، یعنی:

هر.کس.شما.را.انکار.نماید.کافر.است.

4..در.یکی.دیگر.از.زیارت.جامعه.که.بعضاً.در.فهرست.مفاتیح.الجنان.از.آن.به.عنوان.

زیارت.جامعه.صغیره.یاد.می.شود.هنگام.زیارت.هر.کدام.از.معصومین.علیهم.الّسالم.
خدمت.آن.ذوات.مقّدسه.عرض.می.کنیم:

َو َمِن اْعَتَصَم بِِهْم َفَقِد اْعَتَصَم بِاهللِ،
 ، َو َمْن َتَخلَّى ِمْنُهْم َفَقْد َتَخّلى ِمَن اهللِ َعزَّ َو َجلَّ

یعنی:
هر.کس.به.آن.بزرگواران.تمّسک.نماید.و.چنگ.بزند.به.خداوند.متعال.تمّسک.نموده.

و.به.خداوند.متعال.چنگ.زده.است،.
و.هر.کس.آن.ذوات.مقّدسه.را.ترک.نماید.و.رها.کند.»از.آن.ذوات.مقّدسه.اعراض.
نماید«.خداوند.متعال.را.ترک.نموده.و.رها.کرده.است.»از.خداوند.متعال.اعراض.نموده.

است«.
قابل.ذکر.است.که.این.زیارت.شریف.و.نورانی.از.ناحیه.امام.رضا.علیه.الّسالم.صادر.

شده.است.





» سوره دخان «

آیه 29 سوره دخان:
ماُء َوااْلَْرُض َوما كانُوا ُمْنَظِريَن«. »َفما بََکْت َعَلْيِهُم السَّ

ترجمه: 
نه.آسمان.به.آن.ها.گریه.کرد.و.نه.زمین.و.نه.به.آن.ها.مهلتی.داده.شد.1

شرح لغات و توضیحات:
طّی.آیات.گذشته.در.خصوص.حضرت.موسی.بن.عمران.علیه.الّسالم.و.قوم.آن.
حضرت.یعنی.قوم.بنی.اسرائیل،.و.همچنین.در.رابطه.با.فرعون.و.قوم.فرعون.مطالبی.

عنوان.شده.و.در.این.آیات.شریفه.آمده.است.که:
حضرت.موسی.بن.عمران،.فرعون.و.قوم.فرعون.را.نفرین.کرد.و.متعاقب.آن.خداوند.
متعال.به.حضرت.موسی.دستور.داد.تا.همراه.قوم.خودش.یعنی.قوم.بنی.اسرائیل.از.محّل.
سکونت.خویش.که.مصر.بود.حرکت.نموده.و.به.طرف.ساحل.نیل.رفته.و.از.آن.طریق.

راهی.سرزمین.موعود.یعنی.سرزمین.فلسطین.بشوند.
در.این.آیات.شریفه.و.همچنین.بعضی.دیگر.از.آیات.شریفه.قرآن.کریم.از.جمله.در.

آیه.77.سوره.طه.به.این.موضوع.اشاره.شده.است.
خالصه.مطلب.از.این.قرار.است.که.حضرت.موسی.و.قومش.یعنی.بنی.اسرائیل.به.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه184.
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امر.خداوند.متعال.به.سالمت.از.رود.عظیم.نیل.گذشتند،.لیکن.فرعون.و.قوم.فرعون.

وقتی.وارد.نیل.شدند.»در.تعقیب.حضرت.موسی.و.بنی.اسرائیل«.همگی.غرق.شدند.و.
در.نتیجه.همه.اموال.و.ثروت.آن.ها.به.دست.حضرت.موسی.و.پیروانش.افتاد.

خداوند.متعال.در.رابطه.با.غرق.شدن.فرعون.و.قوم.فرعون.در.رودخانه.نیل.و.
هالکت.آن.ها.می.فرماید:

ماء َوااْلَْرُض َوما َكانُوا ُمْنَظِريَن =.آسمان.و.زمین.بر.آن.ها.یعنی.به. َفما بََکْت َعَلْيِهُم السَّ

فرعون.و.قوم.فرعون.گریه.نکرد.و.هنگام.نزول.بال.و.هنگام.غرق.شدن.آن.ها.به.آن.ها.
مهلت.داده.نشد.و.همگی.غرق.شدند.و.به.هالکت.رسیدند.

عبارت.َوما كانُوا ُمْنَظريَن می.تواند.این.معنا.را.برساند.که.در.مجازات.و.عقوبت.

فرعون.و.قوم.فرعون.و.پیروان.فرعون.شتاب.شد.و.هیچ.مهلتی.به.آن.ها.داده.نشد.و.

هیچ.چیز.نتوانست.مانع.عذاب.و.قهر.خداوند.متعال.نسبت.به.فرعون.و.پیروان.او.
بشود.

قابل.ذکر.است.که.پیروان.حضرت.موسی.بن.عمران.یعنی.قوم.بنی.اسرائیل.پس.از.

غرق.شدن.فرعون.و.پیروان.فرعون.به.سرزمین.مصر.بازگشته.و.وارث.اموال.و.ثروت.
آن.ها.شدند.

اگر.در.بعضی.از.آیات.شریفه.قرآن.کریم.آمده.که.بنی.اسرائیل.پس.از.غرق.شدن.

فرعون.و.فرعونیان.و.هالکت.آن.ها.عازم.سرزمین.موعود.یعنی.سرزمین.فلسطین.شدند،.

آن.آیات.با.این.آیات.شریفه.»آیه.22.تا.29.سوره.دخان«.هیچگونه.منافاتی.ندارند.چرا.

که.ممکن.است.اکثریّت.قوم.بنی.اسرائیل.عازم.فلسطین.شده.باشند.و.تعدادی.از.آن.ها.

نیز.به.عنوان.نمایندگان.حضرت.موسی.بن.عمران.به.مصر.بازگشته.باشند.تا.اموال.و.
ثروت.فرعون.و.فرعونیان.را.در.اختیار.خودشان.بگیرند.

همانطور.که.مالحظه.فرمودید.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.»آیه.29.سوره.
دخان«.فرمودند:

پس.از.غرق.شدن.فرعون.و.فرعونیان.و.پس.از.مردن.آن.ها.آسمان.و.زمین.به.حال.
آن.ها.نگریستند.

گریه.نکردن.آسمان.و.زمین.به.فرعون.و.فرعونیان.می.تواند.کنایه.از.این.باشد.که:
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1..گریه.نکردن.آسمان.و.زمین.به.فرعون.و.پیروان.فرعون.کنایه.از.این.است.که.

اهل.آسمان.و.زمین.به.حال.فرعون.و.فرعونیان.گریه.نکردند،.زیرا.فرعون.و.فرعونیان.

قوم.ظالم.و.متمّردی.بودند.که.مورد.خشم.خداوند.متعال.بودند.و.هرگز.اهل.آسمان.

و.زمین.»یعنی.مالئکه.و.جّن.و.انسان.ها«.در.مرگ.انسان.هایی.که.مورد.خشم.خداوند.

متعال.هستند.گریه.نکرده.و.احساس.ناراحتی.نمی.کنند.بلکه.برعکس.در.مرگ.چنین.
انسان.هایی.خوشحال.نیز.می.شوند..

اّما.اهل.آسمان.و.زمین.اگر.قرار.باشد.در.مرگ.انسان.ها.گریه.کنند.قطعاً.در.مرگ.

انسان.های.مؤمن.و.متدیّن.گریه.می.کنند.و.در.غم.از.دست.دادن.آن.ها.اظهار.ناراحتی.
می.کنند.

2..گریه.نکردن.آسمان.و.زمین.به.فرعون.و.فرعونیان.کنایه.از.حقارت.آن.ها.

تا. با.این.آیه.شریفه.اراده.فرموده. و.خوار.بودن.آن.ها.می.باشد.و.خداوند.متعال.

نسبت.به.تحقیر.و.ذلّت.فرعون.و.فرعونیان.و.حقیر.نشان.دادن.آن.ها.سخت.مبالغه.
نماید،.

زیرا.در.میان.عرب.معمول.است.که.اگر.بخواهند.از.عظمت.و.اهمیّت.مصیبت.زده.
سخن.بگویند.عنوان.می.کنند.که:

آسمان.و.زمین.در.مرگ.او.گریستند،.و.یا.خورشید.و.ماه.در.مرگ.او.تاریک.شدند.

3..گریه.آسمان.و.زمین.در.مرگ.افراد.متدیّن.و.مؤمن.ممکن.است.یک.نوع.گریه.

حقیقی.باشد.که.به.صورت.نوعی.دگرگونی.و.سرخی.مخصوص.بروز.نماید.»عالوه.
بر.سرخی.همیشگی«،.

و.در.همین.رابطه.روایاتی.نیز.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.رسیده.که.وقتی.انسان.

متدیّن.و.مؤمنی.از.دنیا.می.رود.نقاط.مختلف.زمین.که.آن.مؤمن.در.آن.نقاط.خداوند.
متعال.را.عبادت.می.کرده.به.آن.مؤمن.گریه.می.کنند،.

همچنین.قسمتی.از.آسمان.نیز.که.اعمال.صالح.آن.مؤمن.از.آن.جا.باال.می.رفته.در.
مرگ.آن.مؤمن.گریه.می.کند.
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بنابراین.آسمان.و.زمین.هیچگاه.به.فرعون.و.پیروان.او.گریه.نکردند.چرا.که.آن.ها.

خداوند.متعال.را.عبادت.نکرده.بودند.که.محّل.عبادت.آن.ها.در.مرگ.آن.ها.به.حالشان.
گریه.کند،.

همچنین.فرعون.و.فرعونیان.اعمال.صالحی.انجام.نداده.بودند.که.محّل.باال.رفتن.و.
صعود.اعمال.آن.ها.در.آسمان.به.حال.آن.ها.گریه.کند.

قابل.ذکر.است.کسانی.که.به.خداوند.متعال.و.انبیاء.الهی.و.اوصیاء..آن.ها.ایمان.

نداشته.باشند.چنانچه.اعمالی.انجام.دهند.که.آن.اعمال.فی.نفسه.خوب.می.باشند.

»مانند.رسیدگی.به.فقرا.و.مستمندان.و...«.این.اعمال.نیز.َحبط.می.شوند.و.فایده.ای.به.

صاحبان.خویش.نمی.رسانند.چرا.که.شرط.پذیرش.و.قبولی.اعمال.ایمان.به.یگانگی.
خداوند.متعال.و.انبیاء.الهی.و.اوصیاء.آن.بزرگواران.می.باشد.

گریه.کردن.محّل.عبادت.انسان.مؤمن.در.مرگ.او،.
همچنین.گریه.کردن.آن.قسمت.از.آسمان.که.اعمال.صالح.انسان.های.مؤمن.از.
آن.جا.به.باال.می.رود.و.اوج.می.گیرد.اصاًل.جای.تعّجب.ندارد.زیرا.به.تصریح.آیات.
شریفه.قرآن.کریم.آنچه.که.در.آسمان.ها.و.زمین.وجود.دارد.»اعم.از.جاندار.و.
بی.جان«.تسبیح.خداوند.متعال.را.می.گویند،.لیکن.ما.انسان.ها.از.چگونگی.و.نحوه.

تسبیح.آن.ها.اطالعی.نداریم،.و.این.معنا.در.آیات.متعّددی.آمده.است.از.قبیل:
ماواِت َوما ِفي ااْلَْرِض.»آیه.1.سوره.جمعه،.آیه.1.سوره.تغابن«، ُيَسبُِّح هلِلِ ما ِفي السَّ
َماواِت َوما ِفي ااْلَْرِض »آیه.1.سوره.حشر،.آیه.1.سوره.صف«،. َسبََّح هلِلِ ما ِفي السَّ

در.آیه.44.سوره.اسراء.آمده.که:
اِن ِمْن َشْيٍء ااِّل ُيَسبُِّح بَِحْمَدِه َو لِکْن ال َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم...،.یعنی:

هیچ.موجودی.در.جهان.خلقت.نیست.مگر.اینکه.تسبیح.و.حمد.خداوند.متعال.را.
می.گوید.لیکن.شما.»انسان.ها«.آن.ها.را.درک.نمی.کنید.و.نمی.فهمید.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه303تا306.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه232،230،229.

تفسیرنمونه،جلدبیستم،صفحه190ـ191.
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حدیث:
1..امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وقتی.فرزند.بزرگوارشان.امام.حسین.
علیه.الّسالم.از.مقابل.ایشان.عبور.نمودند.این.آیه.شریفه.را.تالوت.کرده.»َفما بََکْت 

ماُء َوااْلَْرُض َو ما كانُوا ُمْنَظِريَن«.و.فرمودند: َعَلْيِهُم السَّ
اّما.بر.این.فرزندم.آسمان.و.زمین.خواهند.گریست،.

و.سپس.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
آسمان.و.زمین.گریه.نکرد.مگر.برای.دو.نفر،.

که.یکی.از.آن.ها.یحیی.بن.زکریّا.بود،.
و.دیگری.فرزندم.اباعبداهلل.الحسین.سیّدالّشهدا.علیه.الّسالم.

این.حدیث.را.عبداهلل.بن.فضیل.همدانی.از.جّد.خویش.و.او.نیز.از.حضرت.امیر.
علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
الم اَْربَِعيَن َصباحًا َو لَْم  ماُء َعلى َيْحَيى ْبِن َزَكِريَّا َو َعَلى الُْحَسْيِن ْبِن َعِلي َعَليِهَماالسَّ بََکِت السَّ

َتْبِک ااِّل َعَلْيِهَما، ُقْلُت َو ما بُکائَُها، قاَل كانَْت َتْطَلعُ  َحْمَراَء َو َتِغيُب  َحْمَراء ، 
یعنی:

آسمان.به.یحیی.بن.زکریا.و.به.حسین.بن.علی.علیهماالّسالم.چهل.روز.گریه.کرد.

»پس.از.شهادت.حضرت.یحیی.و.امام.حسین.علیه.الّسالم«.و.آسمان.غیر.از.این.دو.
بزرگوار.بر.هیچ.کس.گریه.نکرده.است.

خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.شد.گریه.آسمان.چگونه.بود.
امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

هنگام.طلوع.و.غروب.سرخی.مخصوصی.در.آسمان.ظاهر.می.شد.»آفتاب.در.سرخی.
طلوع.می.کرد.و.در.سرخی.هم.غروب.می.نمود«.

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه883،حدیث27»حدیث10282«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه271،حدیث1.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه43.
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این.حدیث.را.زرارة.بن.اعین.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

3..از.وجود.مقّدس.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.نقل.شده.که.آن.حضرت.فرمودند:.
یحیی.بن.زکریّا.همانند.امام.حسین.علیه.الّسالم.به.شهادت.رسید.و.آسمان.و.زمین.

غیر.از.این.دو.بزرگوار.بر.هیچ.کس.گریه.نکرده.است.2

توضیح:
الف(.همانطور.که.مالحظه.فرمودید.پس.از.مرگ.انسان.مؤمن.فقط.محّل.عبادت.او،.
همچنین.فقط.محّلی.از.آسمان.که.اعمال.صالح.وی.باال.می.رفته.بر.آن.شخص.گریه.

می.کنند،.
درحالی.که.پس.از.شهادت.حضرت.یحیی.بن.زکریّا.و.حضرت.امام.حسین.علیه.الّسالم.

همه.آسمان.و.زمین.گریه.کردند.
ب(.در.رابطه.با.نحوه.شهادت.یحیی.بن.زکریّا.و.شباهت.هایی.که.ایشان.با.وجود.
ُرَک  مقّدس.امام.حسین.علیه.الّسالم.داشتند.ذیل.آیه.هفتم.سوره.مریم.»يا َزَكِرّيا اِنّا نَُبشِّ

بُِغاَلٍم اْسُمُه َيْحَيى...«.به.طور.مشروح.مطالبی.عنوان.شده.است،.
ضمناً.ذیل..آیه.اّول.و.آیه.دوازدهم.سوره.مریم.نیز.مطالبی.درباره.حضرت.یحیی.بن.

زکریّا.عنوان.شده.است.

ج(.در.زیارت.عاشورا.وجود.مقّدس.سیّدالّشهداء.علیه.الّسالم.را.اینگونه.زیارت.کرده.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه306.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه43.

المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه232.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه274،حدیث12.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه885،حدیث30»حدیث10285«.
تفسیرنمونه،جلدبیستمویکم،صفحه191ـ192.

2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه44.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه885،حدیث33»حدیث10288«.
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و.خدمت.آن.بزرگوار.عرض.می.کنیم:
ماواِت، یعنی: ماواِت َعلى َجميِع اَْهِل السَّ وَ َجلَّْت َو َعُظَمْت ُمصيَبُتَک ِفى السَّ
بزرگ.و.عظیم.است.مصیبت.تو.در.آسمان.ها.بر.همه.اهل.آسمان.ها،.

ماواِت َو ااَلْرِض،.یعنی: ُمصيَبًة ما اَْعَظَمها َو اَْعَظَم َرِزيََّتها ِفى ااِلْْسالِم َو فى َجميِع السَّ
به.راستی.که.مصیبت.تو.چه.مصیبت.بزرگ.و.چه.داغ.گرانی.بود.در.اسالم.و.در.

تمام.آسمان.ها.و.زمین.

4..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
ِم، یعنی: ماُء َعَلى الُحَسيِن عليه الّسالم اَربَعيَن َيومًا بِالدَّ بََکِت السَّ

آسمان.در.عزای.امام.حسین.علیه.الّسالم.چهل.روز.خون.گریه.کرد.1

5..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
قاتل.یحیی.بن.زکریّا.و.قاتل.امام.حسین.علیه.الّسالم،.ولدالّزنا.»زنازاده«.بودند،.

و.آسمان.گریه.نکرده.مگر.بر.این.دو.بزرگوار.
این.حدیث.را.کلیب.بن.معاویه.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

6..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
قاتل.ابا.عبداهلل.الحسین.علیه.الّسالم.و.قاتل.یحیی.بن.زکریّا،.زنازاده.بودند،.

و.آسمان.و.زمین.گریه.نکرده.مگر.بر.این.دو.شهید.
این.حدیث.را.اسماعیل.بن.کثیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

7..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هنگامی.که.امام.حسین.علیه.الّسالم.به.شهادت.رسید.آسمان.های.هفتگانه.و.زمین.و.
آنچه.در.آن.ها.و.بین.آن.ها.بود.و.تمام.مخلوقات.خداوند.متعال.بر.آن.حضرت.گریستند.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه44.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه885،حدیث32»حدیث10287«.

2.کاملالّزیاراتابنقولویه،صفحه243،باب25،حدیث1.
3.کاملالّزیاراتابنقولویه،صفحه250،باب25،حدیث11.
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این.حدیث.را.مفّضل.بن.عمر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

8..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.منزل.بیرون.آمده.و.وارد.

مسجد.شدند.»احتماالً.مربوط.به.شهر.کوفه.می.باشد«.درحالی.که.تعدادی.از.اصحاب.
آن.حضرت.نیز.در.محضر.ایشان.بودند،.

و.در.همین.حال.اباعبداهلل.الحسین.علیه.الّسالم.وارد.شده.و.در.کنار.پدر.بزرگوار.
خویش.قرار.گرفتند.

وجود.مبارک.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.به.اباعبداهلل.الحسین.علیه.الّسالم.فرمود:
پسرم:.

خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.از.اقوام.و.طوایفی.به.بدی.یاد.کرده.و.آن.ها.را.تقبیح.
نموده.و.درباره.آن.ها.فرموده:

ماء َواْلَْرُض َوما كانُوا ُمنَظريَن »آیه.29.سوره.دخان«. َفما بََکْت َعَلْيِهُم السَّ
وجود.مبارک.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.به.امام.حسین.

علیه.الّسالم.فرمود:
پسرم:.

به.خدا.قسم.پس.از.من.تو.را.خواهند.کشت،.
و.آسمان.و.زمین.بر.تو.خواهد.گریست.

این.حدیث.را.ابراهیم.نخعی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

9..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
آسمان.و.زمین.برای.شهادت.امام.حسین.علیه.الّسالم.گریست.و.سرخ.شد.

امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
آسمان.و.زمین.بر.احدی.گریه.نکرده.مگر.بر.حضرت.یحیی.بن.زکریّا.و.امام.

1.کاملالّزیاراتابنقولویه،صفحه253،باب26،حدیث3.
2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه272،حدیث5.

کاملالّزیاراتابنقولویه،صفحه284،باب28،حدیث2.
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حسین.علیه.الّسالم.1

10..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
آسمان.بر.امام.حسین.علیه.الّسالم.و.بر.یحیی.بن.زکریّا.گریست،.

و.بر.اََحدی.غیر.از.این.دو.بزرگوار.گریه.نکرد.
این.حدیث.را.عبداهلل.بن.هالل.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

11..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َفما بََکْت َعَلْيِهُم 
.آیه.29.سوره.دخان«.فرمودند: ماُء َوااْلَْرُض َو ما َكانُوا ُمْنَظريَنـ. السَّ

از.زمانی.که.یحیی.بن.زکریّا.کشته.شد.تا.زمان.شهادت.امام.حسین.علیه.الّسالم.آسمان.
و.زمین.برای.هیچ.کس.گریه.نکرد.تا.اینکه.سیّدالّشهداء.علیه.الّسالم.به.شهادت.رسید،.

و.در.سوگ.شهادت.آن.حضرت.بار.دیگر.آسمان.و.زمین.گریستند.
این.حدیث.را.محّمد.بن.علی.حلبی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

12..کثیر.بن.شهاب.حارثی.نقل.می.کند.که:
مقّدس. که.وجود. بودیم. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. در.محضر. ما.
امام.حسین.علیه.الّسالم.بر.ما.وارد.شد.و.در.این.هنگام.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:
خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.از.اقوامی.یاد.کرده.و.درباره.آن.ها.فرموده:
ماُء َوااْلَْرُض َو ما كانُوا ُمْنَظِريَن »آیه.29.سوره.دخان«. َفما بََکْت َعَلْيِهُم السَّ

حسین. امام. به. سپس. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. مقّدس. وجود.
علیه.الّسالم.اشاره.نموده.و.فرمودند:

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه157،حدیث8»ذیلآیههفتمسورهمریم«.
کاملالّزیاراتابنقولویه،صفحه285،باب28،حدیث3.

2.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه157،حدیث9»ذیلآیههفتمسورهمریم«.
کاملالّزیاراتابنقولویه،صفحه286،باب28،حدیث4.

3.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه272،حدیث6.
کاملالّزیاراتابنقولویه،صفحه287،باب28،حدیث6.
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قسم.به.خدایی.که.دانه.را.شکاف.و.انسان.را.آفرید.این.فرزندم.را.خواهند.کشت.و.
آسمان.و.زمین.در.سوگ.او.خواهد.گریست.1

13..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
آسمان.چهل.شبانه.روز.در.سوگ.شهادت.امام.حسین.علیه.الّسالم.و.حضرت.یحیی.

بن.زکریّا.گریست.
از.امام.صادق.علیه.الّسالم.سؤال.شد.که.گریه.آسمان.چگونه.بود.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
خورشید.هنگام.طلوع.و.غروب.به.رنگ.خون.درمی.آمد.و.سرخ.می.شد.

این.حدیث.را.عبدالخالق.بن.عبد.ربّه.و.محّمد.بن.عبّاس.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.
نقل.نموده.اند.2

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه273،حدیث7.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه273،حدیث8.

کاملالّزیاراتابنقولویه،صفحه296،باب28،حدیث16.

کاملالّزیاراتابنقولویه،صفحه299،باب28،حدیث19.
2.مجمعالبیان،جلدپانزدهم،صفحه148»ذیلآیه7سورهمریم«.
المیزان،جلدبیستوهفتم،صفحه41»ذیلآیه7سورهمریم«.

تفسیربرهان،جلدششم،صفحه156و157،حدیث5،4،3و7»ذیلآیههفتمسورهمریم«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدچهارم،صفحه663،حدیث27»حدیث6706«»ذیلآیههفتمسورهمریم«.
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آیه 41 و 42 سوره دخان:
»َيْوَم اَل ُيْغِني َمْولًى َعن َمْولًى َشْيًئا َوال ُهْم ُينَصُروَن«.آیه.41.

ِحيُم«.آیه.42. »ااِّل َمْن َرِحَم اهللُ اِنَُّه ُهَو الَْعِزيُز الرَّ

ترجمه: 
روز.قیامت.روزی.است.که.هیچ.دوستی.دوست.خود.را.بی.نیاز.نخواهد.ساخت.و.

هیچ.کس.در.آن.روز.یاری.نخواهد.شد..آیه.41.
مگر.کسانی.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.رحم.کند،.به.درستی.که.خداوند.متعال.عزیز.

و.رحیم.است..»آیه.42«.1

شرح لغات و توضیحات:
َمْولى.=.برای.این.کلمه.بیش.از.بیست.معنی.ذکر.شده.که.مهم.ترین.آن.ها.عبارتند.از:.

1ـ.دوست؛.2ـ.سرپرست؛.3ـ.آزادکننده؛.4ـ.آزاد.شده؛.5ـ.مالک.»صاحب.بنده«؛.

.کسی.که.به.او.نعمتی.بخشیده.شده.است؛.9ـ.هم.پیمان؛. 6ـ.بنده؛.7ـ.نعمت.بخش؛.8ـ.
10ـ.شریک.و.....

کلمه.َمْولى.از.ماّده.والِء.می.باشد.که.در.اصل.به.معنی.ارتباط.دو.چیز.با.یکدیگر.

می.باشد.به.نحوی.که.بیگانه.ای.در.میان.نباشد.و.برای.آن.مصادیق.فراوانی.وجود.دارد.
که.در.کتب.لغت.به.عنوان.معانی.مختلف.این.کلمه.از.آن.ها.یاد.شده.است.

در.آیات.قبل.به.روز.قیامت.اشاره.شده.و.از.قیامت.به.عنوان.َيْومُ الَفْصْل.یاد.شده.است،.

یعنی.روز.قیامت.روزی.است.که.حق.از.باطل.جدا.می.شود.و.بین.آن.ها.فاصله.می.افتد.

و.به.همین.ترتیب.اهل.حق.نیز.از.اهل.باطل.جدا.شده.و.صفوف.نیکوکاران.از.بدکاران.
مشخص.می.گردد.

در.همان.آیات.شریفه.آمده.که:
خداوند.متعال.همه.مردم.را.روز.قیامت.محشور.می.کند.تا.به.حساب.آن.ها.رسیدگی.

شود،.لذا.قیامت.وعده.گاه.همه.انسان.ها.می.باشد.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه315.
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در.ادامه.آن.آیات.شریفه.خداوند.متعال.در.آیات.بعد.»آیات.41.و.42«.به.توصیف.
روز.قیامت.پرداخته.و.اوضاع.و.احوال.این.روز.را.بیان.کرده.و.می.فرماید:

َيْوم ال ُيْغنى َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئًا =.در.روز.قیامت.هیچ.دوستی.دوست.خود.را.بی.نیاز.
نخواهد.کرد.و.هیچ.دوستی.کمترین.کمکی.به.دوستش.نخواهد.نمود،.

چرا.که.در.این.روز.هیچ.کس.قادر.به.کمک.کردن.به.دیگران.نمی.باشد.و.هیچ.کس.
نمی.تواند.مانع.عذاب.شدن.انسان.بشود،.و.به.عبارت.دیگر:

در.این.روز.»روز.قیامت«.هیچ.کس.به.درد.کس.دیگری.نمی..خورد.و.هیچ.کس.

نمی.تواند.مشکل.افراد.دیگر.را.حل.کند.و.فقط.اعمال.صالحی.که.انسان.در.دنیا.انجام.

داده.به.حال.انسان.فایده.دارند.آن.هم.به.شرطی.که.صاحب.آن.اعمال.اصول.اعتقادی.
صحیح.داشته.باشد،.

پیامبر.اکرم. نبّوت. به. یعنی.کسانی.که.خداوند.متعال.را.به.یگانگی.شناخته.و.

صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.به.امامت.و.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.ایمان.

آورده.باشند.در.این.صورت.اعمال.صالح.آن.ها.در.روز.قیامت.به.دردشان.خواهد.
خورد،.

در.غیر.این.صورت.اعمال.صالح.انسان.ها.نیز.در.روز.قیامت.دردی.از.صاحبانشان.

را.دوا.نخواهد.کرد.چرا.که.اگر.اصول.اعتقادی.انسان.صحیح.نباشد.»توحید،.نبّوت،.

امامت«،.اعمال.صالح.شخص.نیز.َحبط.خواهد.شد.»َحبط.اعمال.یعنی.زایل.شدن.اعمال،.
بی.اثر.شدن.اعمال«.

برای.َمولی.هر.معنایی.را.که.قائل.باشیم.معنی.آیه.شریفه.همین.می.شود.که.عرض.
شد،.یعنی.در.روز.قیامت:

هیچ.دوستی.قادر.به.حّل.مشکالت.دوستش.نمی.باشد.
هیچ.آقا.و.مالکی.به.درد.نوکر.و.بنده.اش.نخواهد.خورد.

هیچ.هم.پیمانی.نمی.تواند.هم.پیمان.خود.را.بی.نیاز.نماید،.و.خالصه.کالم.اینکه:
روز.قیامت.روزی.است.که.هیچ.کس.به.درد.کس.دیگری.نخواهد.خورد.و.هیچ.

کس.قادر.نیست.مشکالت.افراد.دیگر.را.مرتفع.نماید.
همچنانکه.در.آیه.42.مالحظه.خواهید.فرمود.این.قاعده.کّلی.یک.استثناء.دارد،.



83 سوره دخان

یعنی.افراد.خاّصی.هستند.که.از.این.قاعده.مستثنی.می.باشند.و.خداوند.متعال.به.آن.ها.

اجازه.داده.است.تا.به.مشکالت.پیروان.خویش.رسیدگی.کرده.و.مشکالت.آن.ها.را.
مرتفع.نمایند.

اینکه.این.افراد.چه.کسانی.هستند.که.با.اذن.و.اجازه.خداوند.متعال.قادر.هستند.به.

پیروان.خویش.کمک.نموده.و.آن.ها.را.شفاعت.کرده.و.وارد.بهشت.نمایند.انشاءاهلل.
تعالی.در.بخش.حدیث.مشّخص.خواهد.شد.

در.ادامه..آیه.شریفه.آمده.که:
َو ال ُهْم ُيْنَصُروَن =.هیچ.کس.در.روز.قیامت.یاری.و.کمک.نخواهد.شد..

در.واقع.این.قسمت.از.آیه.شریفه.مکّمل.قسمت.اّول.آیه.شریفه.می.باشد.و.آن.را.
تکمیل.می.فرماید،.

لیکن.این.قاعده.کّلی.نیز.استثناء.دارد.که.در.آیه.42.به.آن.اشاره.شده.که.انشاءاهلل.
تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

شاید.اندک.تفاوتی.بین.قسمت.اّول.و.قسمت.دّوم.آیه.شریفه.باشد.که.ذیاًل.به.آن.
اشاره.می.شود.

وقتی.که.در.قسمت.اّول.آیه.شریفه.عنوان.می.شود.که.هیچ.موالئی.»هیچ.دوستی،.

هیچ.مالکی،.هیچ.هم.پیمانی...«.نمی.تواند.به.دوست.و.بنده.و.هم.پیمان.خویش.کمک.
نموده.و.او.را.بی.نیاز.کند.مقصود.این.است.که:

اگر.شخص.گرفتاری.در.روز.قیامت.از.دوست.یا.هم.پیمان.خودش.کمک.بخواهد.
طرف.مقابل.به.تنهایی.قادر.به.کمک.نخواهد.بود.

به.عبارت.دیگر:
هیچ.کس.در.روز.قیامت.نمی.تواند.به.تنهایی.و.مستقاًل.نیاز.نیازمند.را.برطرف.کند،.

اّما.منظور.قسمت.دّوم.آیه.شریفه.»َو ال ُهْم ُيْنَصُروَن«.این.است.که:
با.همکاری.یکدیگر.نیز.نمی.توانند.مشکالت.خودشان.را.حل.نمایند،.یعنی:

درخواست.کننده.کمک.و.درخواست.شونده.کمک.با.همکاری.یکدیگر.نیز.نمی.توانند.
مشکل.خودشان.را.حل.کنند.

بنابراین.معنی.آیه.شریفه.این.شد.که:
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1. َيْوم ال ُيْغنى َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئًا = هیچ.دوستی.»هیچ.کس«.در.روز.قیامت.نمی.تواند.
نیاز.و.مشکل.دوستش.را.حل.کند،.

اّما.افرادی.هستند.که.از.این.قاعده.مستثنی.می.باشند.و.به.اذن.خداوند.متعال.می.توانند.

نیاز.و.مشکالت.دیگران.را.حل.نمایند.»یعنی.آن.ها.را.شفاعت.کنند«.که.در.بخش.
حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

2..َو ال ُهْم ُيْنَصُروَن =.در.روز.قیامت.هیچ.کس.یاری.نخواهد.شد..
این.قسمت.از.این.آیه.شریفه.نیز.استثناء.دارد.که.در.آیه.42.آمده.و.انشاءاهلل.تعالی.در.

بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد،.
یعنی.کسانی.هستند.که.روز.قیامت.یاری.خواهند.شد.و.مشکالت.آن.ها.مرتفع.

خواهد.گردید،.
یعنی.مورد.شفاعت.واقع.خواهند.شد.

بنابراین.هر.دو.قسمت.آیه.شریفه.استثناء.دارد،.یعنی:
1..عّده.ای.هستند.که.روز.قیامت.به.یاری.مردم.شتافته.و.مشکالت.آن.ها.را.مرتفع.

خواهند.نمود.»یعنی.شفاعت..کنندگان«.
2..عّده.ای.هستند.که.روز.قیامت.یاری.خواهند.شد.»یعنی.کسانی.که.با.فضل.خداوند.

متعال.مشمول.شفاعت.شافعین.قرار.می.گیرند«.
این.استثنایی.که.مورد.صحبت.واقع.شد.در.آیه.42.آمده.و.این.آیه.شریفه.یکی.از.

اّدله.شفاعت.روز.قیامت.می.باشد..
در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:

ااِّل َمْن َرِحَم اهللُ =.مگر.کسانی.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.رحم.فرموده.است،.
یعنی.هیچ.کس.روز.قیامت.نصرت.و.یاری.نخواهد.شد،

مگر.کسانی.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.مشمول.رحمت.خویش.قرار.داده.است.

که.این.افراد.نیز.فقط.شیعیان.هستند.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.
خواهد.شد.

حيُم =.به.درستی.که.خداوند.متعال.عزیز.و.رحیم.است،.یعنی. الرَّ الَعزيُز  ُهَو  اِنَُّه 
شکست.ناپذیر.و.مهربان.است.
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این.قست.از.آیه.شریفه.اشاره.به.عزیز.بودن.خداوند.متعال.دارد،.یعنی:.
خداوند.متعال.همواره.غالب.و.پیروز.و.قاهر.است،

و.در.انتقام.گرفتن.از.دشمنانش.عزیز.است،.
و.عزیز.اشاره.به.قدرت.بی.پایان.الهی.دارد،.

و.نسبت.به.مؤمنین.رحیم.است.که.اشاره.به.رحمت.بی.پایان.خداوند.متعال.دارد.
بنابراین.معنی.این.دو.آیه.شریفه.این.شد.که:

روز.قیامت.روزی.است.که.هیچ.دوستی.دوست.خود.را.بی.نیاز.نمی.کند.»هیچ.
دوستی.کمترین.کمکی.به.دوستش.نمی.کند«،.

و.در.این.روز.هیچ.کس.کمک.و.یاری.نخواهد.شد.مگر.کسانی.که.خداوند.متعال.
آن.ها.را.مورد.رحمت.خویش.قرار.داده.»به.آن.ها.رحم.فرموده«،.

به.درستی.که.خداوند.متعال.عزیز.و.رحیم.است.1

حدیث:
1..یکی.از.اصحاب.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.نام.زید.شّحام.نقل.می.کند.که.شب.
جمعه.ای.بود.و.ما.خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.بودیم.که.آن.بزرگوار.به.من.فرمود:

ای.زید:.
امشب.شب.جمعه.است.آیاتی.از.قرآن.کریم.را.تالوت.کن..

زید.شّحام.می.گوید.من.امتثال.امر.امام.صادق.علیه.الّسالم.نموده.و.شروع.به.تالوت.
این.آیات.شریفه.نمودم.

اِنَّ َيْوَم الَْفْصِل ِميقاُتُهْم اَْجَمِعيَن »آیه.40.سوره.دخان«،.یعنی:
روز.قیامت.روز.جدایی.حق.از.باطل.و.وعده.گاه.همه.آن.ها.است.»همه.مردم«.

َيْوَم ال ُيْغِني َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئًا َوال ُهْم ُينَصُروَن »آیه.41.سوره.دخان«،.یعنی:
در.این.روز.هیچ.دوستی.دوست.خود.را.بی.نیاز.نمی.کند.»هیچ.دوستی.کمترین.

1.مجمعالبیان،جلدبیستودّوم،صفحه318،317،315.
المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه239تا241.

تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه211تا213.



آل اهلل در کتاب اهلل 86

نخواهد. یاری. و. کمک. هیچ.کس. روز. این. در. و. نمی.کند«،. دوستش. به. کمکی.
شد.

ِحيُم »آیه.42.سوره.دخان«،.یعنی: ااِّل َمْن َرِحَم اهللُ اِنَُّه ُهَو الَْعِزيُز الرَّ
مگر.کسانی.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.مورد.رحمت.خویش.قرار.داده.»مگر.کسانی.
که.خداوند.متعال.به.آن.ها.رحم.فرموده.است«،.به.درستی.که.خداوند.متعال.عزیز.و.

رحیم.است.»توانا.و.مهربان.است«.
زید.شّحام.می.گوید،.پس.از.اینکه.این.آیات.شریفه.را.تالوت.کردم.وجود.مقّدس.

امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
نَْحُن َو اهللِ الَّذى َرِحَم اهللُ، 

نَْحُن َو اهللِ الَِّذى اْسَتْثَنى اهللُ، یعنی:
به.خدا.قسم.ما.هستیم.که.مشمول.رحمت.خداوند.متعال.واقع.شده.ایم،.

به.خدا.قسم.استثناشدگان.در.این..آیه.شریفه.ما.هستیم،.
به.خدا.قسم.ما.هستیم.که.روز.قیامت.مؤمنان.را.بی.نیاز.می.سازیم.و.به.فریاد.آن.ها.

می.رسیم.»به.شیعیان.خودمان.کمک.نموده.و.آن.ها.را.شفاعت.می.کنیم«.1

2..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َيْوَم ال ُيْغِني َمْولًى 
ِحيُم.ـ.آیه.41.و.42.سوره. َعْن َمْولًى َشْيئًا َوال ُهْم ُيْنَصُروَن ـ ااِّل َمْن َرِحَم اهللُ اِنَُّه ُهَو الَْعِزيُز الرَّ

دخان«.به.ابوبصیر.فرمود:
ای.ابا.محّمد:

امیرالمؤمنین. مبارک. وجود. شریفه. آیات. آین. در. متعال. خداوند. قسم. خدا. به.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.شیعیان.آن.حضرت.را.استثنا.فرموده،.

و.منظور.از.َمْن َرِحَم اهللُ در.این.آیات.شریفه.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.و.شیعیان.آن.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه294،حدیث56»حدیث1135«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه887،حدیث39»حدیث10294«.

المیزان،جلدسیوپنجم،صفحه249.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه45.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه278،حدیث2و3.
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حضرت.می.باشند.1

3..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیات.شریفه.»َيْوَم ال ُيْغِني َمْولًى 
ِحيُم.ـ.آیه.41.و.42.سوره. َعْن َمْولًى َشْيئًا َوال ُهْم ُيْنَصُروَن ـ ااِّل َمْن َرِحَم اهللُ اِنَُّه ُهَو الَْعِزيُز الرَّ

دخان«.فرمودند:
به.خدا.قسم:

ما.همان.کسانی.هستیم.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.مورد.رحمت.خویش.قرار.داده.و.
مستثنی.فرموده.و.ما.اهل.رحمت.هستیم.

این.حدیث.را.یعقوب.بن.شعیب.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

توضیح:
طبق.این.احادیث.شریف.و.نورانی.که.مالحظه.فرمودید:

الف(.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.استثناشدگان.قسمت.اّول.آیه.41.سوره.دخان.
می.باشند،.یعنی:

روز.قیامت.هیچ.کس.نمی.تواند.نیاز.و.مشکل.دیگران.را.مرتفع.نماید.»َيْوَم ال ُيْغِني 
َمْولًى َعن َمْولًى َشْيئًا«، 

مگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.به.اذن.خداوند.متعال.شیعیان.خویش.را.شفاعت.
نموده.و.نیاز.و.مشکل.آن.ها.را.مرتفع.می.نمایند.و.آن.ها.را.وارد.بهشت.می.کنند.

ب(.پیروان.و.شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.استثنا.شدگان.قسمت.آخر.آیه.41.
سوره.دخان.می.باشند،.یعنی:

روز.قیامت.هیچ.کس.یاری.نخواهد.شد.»َوال ُهْم ُيْنَصُروَن«،.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه45ـ46.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه278،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدششم،صفحه889،حدیث40»حدیث10295«.
تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه214.

2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه279،حدیث4.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه279،حدیث5.
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مگر.پیروان.و.شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.مورد.حمایت.و.یاری.آن.

ذوات.مقّدسه.قرار.خواهند.گرفت.و.مورد.شفاعت.آن.بزرگواران.واقع.خواهند.شد.و.
انشاءاهلل.تعالی.وارد.بهشت.خواهند.شد،.بنابراین:

وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.کسانی.هستند.که.می.توانند.روز.قیامت.

به.اذن.خداوند.متعال.شیعیان.و.پیروان.خویش.را.کمک.و.یاری.کنند.و.مشکالت.آن.ها.
را.مرتفع.نمایند.

و.شیعیان.آن.ذوات.مقّدسه.نیز.افرادی.هستند.که.توسط.آن.بزرگواران.نصرت.و.
یاری.خواهند.شد.و.انشاءاهلل.تعالی.وارد.بهشت.خواهند.گردید.

ج(.مصداق.اتّم.و.اکمل َمْن َرِحَم اهللُ »کسانی.که.مشمول.رحمت.واسعه.حق.تعالی.

هستند«.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.هستند.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.
اذن.داده.تا.شیعیان.خویش.را.شفاعت.نموده.و.وارد.بهشت.نمایند،.

و.شیعیان.آن.ذوات.مقّدسه.نیز.به.علت.تبعیّت.و.پیروی.از.آن.بزرگواران.در.زمره.

َمْن َرِحَم اهللُ.قرار.گرفته.و.مشمول.رحمت.خداوند.متعال.واقع.شده.و.مورد.شفاعت.

حجج.خداوند.متعال.و.خلفاء.خداوند.متعال.یعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.
علیهم.الّسالم.واقع.خواهند.شد.و.انشاءاهلل.تعالی.به.بهشت.خواهند.رفت.

الزم.به.ذکر.است.که.ذیل.آیه.255.سوره.بقره،.آیه.79.سوره.اسراء،.آیه.38.سوره.نبأ.

و.آیه.53.سوره.زمر.در.رابطه.با.شفاعت.مطالبی.به.عرض.رسیده.و.ذیل.آیات.62.و.

63.و.64.سوره.یونس.نیز.حدیثی.را.رابطه.با.شفاعت.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
نقل.شده.است.

د(.روز.قیامت.روزی.است.که:
َيْوَم ال ُيْغِني َمْولًى َعن َمْولًى َشْيئًا... »آیه.41.سوره.دخان«،.یعنی:
هیچ.دوستی.»هیچ.کسی«.کمترین.کمکی.به.دوستش.نمی.کند.

َيْوٌم ال بَْيٌع ِفيِه َو ال ِخالٌل »آیه.31.سوره.ابراهیم«،.یعنی:
نه.در.آن.خرید.و.فروش.است.و.نه.دوستی.
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َيْوَم ال َيْنَفُع ماٌل َو ال بَُنوَن »آیه.88.سوره.شعراء«،.یعنی:
مال.و.فرزندان.سود.نمی.بخشند.

َيْوَم َتَرْونَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعّما اَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ ذاِت َحْمٍل َحْمَلها َوَتَرى الّناَس ُسَکاَرى 
»آیه.2.سوره.حج«،.یعنی:

هر.مادر.شیردهی.کودک.شیرخوارش.را.فراموش.می.کند.و.هر.بارداری.جنین.خود.

را.بر.زمین.می.نهد.و.مردم.را.می.بینی.که.مست.هستند.درحالی.که.مست.نیستند.بلکه.
عذاب.خدا.شدید.است.

َيْومَا ال َيْجِزي والٌِد َعْن َولَِدِه َوال َمْولُوٌد ُهَو جاٍز َعْن والِِدِه َشْيًئا.»آیه.33.سوره.لقمان«،.
یعنی:

نه.پدر.کیفر.اعمال.فرزندش.را.تحمل.می.کند.و.نه.فرزند.چیزی.از.کیفر.اعمال.
پدرش.را.

َفالَْيْوَم ال َيْمِلُک بَْعُضُکْم لَِبْعٍض نَْفًعا َو ال َضّراً »آیه.42.سوره.سبا«،.یعنی:
هیچ.یک.از.شما.نسبت.به.دیگری.مالک.سود.و.زیانی.نیست.»این.آیه.شریفه.گرچه.
به.طور.خاص.در.رابطه.با.مشرکین.است.لیکن.عمومیّت.دارد.و.شامل.همه.مردم.

می.شود«.
ِه َواَبِيِه، َوصاِحَبِتِه َو بَِنيِه »آیات.34.و.35.و.36.سوره.عبس«،. َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن اَِخيِه، َواُمِّ

یعنی:
انسان.از.برادرش،.از.مادر.و.پدرش.و.از.زن.و.فرزندانش.فرار.می.کند.و.می.گریزد.

َيْوَم ال َتْمِلُک نَْفٌس لَِّنْفٍس َشْيًئا »آیه.19.سوره.انفطار«،.یعنی:
هیچ.کس.قادر.به.انجام.کاری.به.سود.دیگری.نیست.

بنابراین:
دنیا..دار.عمل.است.

و.آخرت.دار.حساب،.یعنی:
روز.قیامت.فقط.ایمان.و.عمل.صالح.به.درد.انسان.می.خورد.و.باعث.نجات.او.

می.شود،.همچنین.بهره.مند.شدن.از.شفاعت.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.
بدیهی.است.که.منظور.از.ایمان.همواره.ایمان.کامل.می.باشد،.یعنی:
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ایمان.به.یگانگی.خداوند.متعال،
ایمان.به.رسالت.پیامبر.اکرم.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سلم،

و.ایمان.به.امامت.و.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.از.وجود.مقّدس.حضرت.
امیر.علیه.الّسالم.تا.وجود.مبارک.بقیة اهلل.االعظم.امام.زمان.علیه.الّسالم.

اگر.شخصی.دارای.چنین.ایمانی.باشد.و.به.تکالیف.شرعی.خویش.عمل.نماید.یعنی.
به.واجبات.عمل.نموده.و.محّرمات.را.ترک.کند.در.این.صورت.امید.نجات.دارد،.

لیکن.چون.همه.مؤمنین.یعنی.همه.شیعیان.به.نحوی.از.انحا.مرتکب.گناهانی.شده.اند.

»یعنی.یا.همه.واجبات.را.انجام.نداده.اند.و.یا.همه.محّرمات.را.آنگونه.که.شرع.مقّدس.
دستور.فرموده.ترک.نکرده.اند«،.لذا:

همه.مؤمنین.یعنی.همه.شیعیان.روز.قیامت.که.روز.عظیم.و.هولناکی.است.محتاج.

و.نیازمند.به.شفاعت.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.هستند.و.انشاءاهلل.تعالی.شفاعت.

وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.شامل.حال.شیعیان.آن.ذوات.مقّدسه.خواهد.
شد.و.بدین.وسیله.باعث.فوز.و.رستگاری.آن.ها.خواهد.گردید.

قابل.ذکر.است.که:
اّوالً.شفاعت.فقط.شامل.شیعیان.و.محبّین.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.است.و.

الغیر،.
ثانیاً.چنانچه.شفاعت.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.شامل.حال.شیعیان.نشود.و.
خداوند.متعال.اراده.بفرماید.که.با.عدالت.خویش.به.اعمال.مؤمنین.رسیدگی.نماید.در.
این.صورت.روز.قیامت.جز.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.همه.مردم.گرفتار.
هستند.و.دچار.مشکالت.فراوان.می.باشند.»با.درجات.مختلف«.و.شاید.راه.نجات.

نداشته.باشند.و.حقیقت.نیز.همین.است،.لذا:
داشتن.ایمان.کامل.»ایمان.به.خدا.و.رسول.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«،.

و.عمل.به.تکالیف.شرعی.»انجام.واجبات.و.ترک.محّرمات«،.
و.بهره.مند.شدن.از.شفاعت.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.باعث.فوز.و.فالح.و.

رستگاری.شیعیان.شده.و.انشاءاهلل.تعالی.آن.ها.را.به.بهشت.هدایت.می.کند.



» سوره محّمد )صّلی اهلل علیه و آله و سّلم(«

آیه 1 سوره محّمد »صلّی اهلل علیه و آله و سلّم«:
وا َعْن َسِبيِل اهللِ اََضلَّ اَْعمالَُهْم« »اَ لَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ

ترجمه:
کسانی.که.کافر.شده.و.مردم.را.از.راه.خدا.بازمی.دارند.»بازداشتند«.خداوند.متعال.

اعمال.آن.ها.را.تباه.و.نابود.می.کند.1

شرح لغات و توضیحات:
صد.=.منع.کردن،.جلوگیری.کردن؛2

اّولین.آیه.این.سوره.در.بیان.اوضاع.و.احوال.کافران.می.باشد،.
و.در.دّومین.آیه.این.سوره.مبارکه.به.توصیف.مؤمنین.پرداخته.می.شود.

خداوند.متعال.در.رابطه.با.کافران.و.وضع.و.حال.آن.ها.می.فرماید:
الَِّذيَن َكَفُروا.=.کسانی.که.به.یگانگی.خداوند.متعال.کافر.شده.و.یا.اینکه.عالوه.بر.

خداوند.متعال.دیگری.را.نیز.همراه.خداوند.متعال.پرستیدند.
همچنین.گفته.شده.که:

1.تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه409.
2.المیزان،جلدسیوششم،صفحه44.

تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه410.



آل اهلل در کتاب اهلل 92

مقصود.از.کافرین.کسانی.هستند.که.نبّوت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.
منکر.شده.و.از.ایمان.آوردن.به.آن.حضرت.امتناع.نمودند.

بنابراین.کافر.کسی.است.که.خداوند.متعال.را.به.یگانگی.نشناسد.و.به.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.نیاورد.

این.آیه.شریفه.اشاره.به.سردمداران.کفر.و.شرک.دارد.که.در.شهر.مّکه.مستقر.بوده.

و.نه.تنها.خودشان.به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.نداشتند.بلکه.سایر.مردم.را.نیز.از.ایمان.
آوردن.به.خدا.و.رسول.و.اختیار.اسالم.منع.می.کردند.

وا َعن َسِبيِل اهللِ.=.و.سّد.راه.مردم.شده.و.مانع.می.شدند.تا.مردم.به.پیامبر.اکرم. َوَصدُّ
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.آورده.و.اسالم.اختیار.کنند.

در.ادامه.آیه.شریفه.به.نتیجه.اعمال.این.گروه.اشاره.شده.و.آمده.است.که:
اََضلَّ اَْعمالَُهْم.=.اعمال.این.افراد.تباه.و.نابود.می.شود..

ضاللت.اعمال.کّفار.یعنی.حبط.شدن.اعمال.آن ها،.
بنابراین.معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.می.شود.که:

کسانی.که.به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.ندارند.چنانچه.اعمالی.انجام.دهند.که.این.

اعمال.ذاتاً.خوب.هستند.»مانند.صدقه.دادن،.صله.رحم.کردن،.رسیدگی.به.فقرا.و.
مستمندان.و...«.خداوند.متعال.اعمال.آن.ها.را.تباه.می.فرماید،.

یعنی.اعمال.آن.ها.َحبط.می.شود.مثل.اینکه.اصاًل.عملی.انجام.نداده.اند.
بنابراین.معنی.آیه.شریفه.این.شد.که:

کسانی.که.به.خداوند.متعال.و.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.
نیاورده.»یعنی.اسالم.اختیار.نکردند«،.

و.مردم.را.نیز.نگذاشتند.تا.به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.بیاورند.»مانع.شدند.تا.مردم.
اسالم.اختیار.کنند«،.

این.افراد.اعمالشان.تباه.و.نابود.می.گردد،.
به. رسیدگی. دادن،. »صدقه. باشند. داده. انجام. نیز. اعمال.صالحی. چنانچه. یعنی.
مستمندان.و...«.این.اعمال.آن.ها.تباه.و.زایل.می.گردد.و.در.واقع.اعمال.آن.ها.َحبط.
می.شود،.مثل.اینکه.اصاًل.عملی.به.جا.نیاورده.اند.و.لذا.برای.این.اعمال.آن.ها.در.
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آخرت.ذّره.ای.پاداش.داده.نخواهد.شد.
مقصود.از.ضاللت.اعمال.کّفار.»اضالل.اعمال.کّفار«.باطل.شدن،.تباه.شدن.و.َحبط.

شدن.اعمال.کّفار.می.باشد.1

توضیح:
الف(.گفته.شده.که.این.آیه.شریفه.در.رابطه.با.کّفار.و.مشرکین.مّکه.است.که.نه.
تنها.خودشان.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.نمی.آوردند.و.مسلمان.

نمی.شدند.بلکه.دیگران.را.نیز.مانع.می.شدند.تا.اسالم.اختیار.کنند.
بعضی.از.مفّسرین.این.آیه.شریفه.را.در.رابطه.با.سران.لشکر.ُکفر.و.ِشرک.می.دانند.

که.در.جنگ.بدر.شرکت.کرده.و.با.مسلمانان.جنگیدند.
بعضی.از.سران.ُکفر.و.ِشرک.در.جنگ.بدر.هر.کدام.ده.شتر.را.نحر.کرده.»ذبح.کرده«.

و.لشکر.ُکفر.و.ِشرک.را.غذا.دادند،..
و.یا.گفته.شده.که.هر.کدام.از.آن.ها.غذای.یک.روز.لشکر.مشرکین.مّکه.را.در.جنگ.

بدر.تأمین.نمودند.
این.آیه.شریفه.ضمن.اینکه.کّفار.و.مشرکین.مّکه.را.در.بر.می.گیرد.لیکن.عمومیّت.
داشته.و.شامل.حال.همه.کسانی.می.شود.که.در.طول.تاریخ.خودشان.اسالم.اختیار.

نکرده.و.دیگران.را.نیز.مانع.شده.اند.تا.مسلمان.شوند.
ب(.مصداق.این.آیه.شریفه.فقط.افرادی.نیستند.که.به.خداوند.متعال.و.به.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.نیاورده.اند،.بلکه.همانطور.که.در.بخش.حدیث.مالحظه.
خواهید.فرمود.منکرین.والیت.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.غاصبین.حقوق.
اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نیز.در.زمره.کسانی.هستند.که.مشمول.

این.آیه.شریفه.می.شوند.
به.عبارت.دیگر.مصداق.بارز.و.آشکار.کافرین.و.سدکنندگان.راه.خدا.»اَ لَِّذيَن َكَفُروا 

 1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه39ـ40.
المیزان،جلدسیوششم،صفحه44ـ45.

تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه410.
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وا َعْن َسِبيِل اهللِ«.منکرین.امامت.و.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.غاصبین. َوَصدُّ

حقوق.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشند.که.اگر.مختصر.عمل.

خیر.و.صالحی.نیز.داشته.باشند.َحبط.و.نابود.خواهد.شد.و.در.آخرت.ذّره.ای.به.حال.
آن.ها.فایده.نخواهد.داشت.

در.تفسیر.علّی.بن.ابراهیم.قمی.»معروف.به.تفسیر.قمی«.آمده.که:
این.آیه.شریفه.درباره.اصحاب.رسول.خدا.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.
که.پس.از.رحلت.آن.حضرت.مرتد.شده.و.حق.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.را.غصب.نموده.و.از.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اعراض.
کرده.و.مردم.را.از.پیروی.آن.حضرت.و.از.پیروی.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

بازداشتند.

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم،.روزی.وجود.مبارک.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.مسجدالنّبی.»در.شهر.مدینه«.با.صدای.
وا َعْن َسِبيِل اهلِل اََضلَّ  بلند.این.آیه.شریفه.را.تالوت.می.فرمودند...»اَلَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ

اَْعَمالَُهْم«،.
و.ابن.عباس.و.تعدادی.از.مسلمانان.نیز.در.مسجد.حاضر.بودند.

ابن.عبّاس.خدمت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.عرض.کرد:
یا.اباالحسن:.

منظور.شما.از.تالوت.این.آیه.شریفه.چیست؟
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:

آیه.ای.از.آیات.شریفه.قرآن.کریم.را.تالوت.نمودم.
ابن.عبّاس.خدمت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.عرض.کرد:

یا.اباالحسن،.بی.دلیل.این.آیه.شریفه.را.تالوت.نفرمودی.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابن.عباس.فرمود:
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آری،.خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.می.فرماید:
ُسوُل َفُخُذوُه َو ما نَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا.»آیه.7.سوره.حشر«،. ما آتاُكُم الرَّ

یعنی:
آنچه.را.که.رسول.خدا.برای.شما.آورده.است.بگیرید.و.اجرا.کنید،.

و..آنچه.را.که.نهی.فرموده.ترک.کنید..
الزم.به.ذکر.است.که.این.دستور.خداوند.متعال.یک.دستور.کلی.به.همه.انسان.ها.
است.که.باید.تمام.اوامر.و.نواهی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.بدون.
چون.و.چرا.اطاعت.کرده.و.اجرا.نمایند،.خواه.در.زمینه.مسائل.حکومتی.باشد،.خواه.

در.مسائل.اقتصادی،.اجتماعی،.فرهنگی،.عبادی.و....
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.پس.از.تالوت.این.آیه.شریفه.»آیه.7.سوره.

حشر«.به.ابن.عباس.فرمود:
ای.ابن.عبّاس:

.آیا.تو.شهادت.و.گواهی.می.دهی.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ابوبکر.
را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خویش.انتخاب.کرده.باشد.

ابن.عبّاس.عرض.کرد:
یا.اباالحسن:.

من.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.این.باره.چیزی.نشنیده.ام،.
اّما.سفارش.راجع.به.شما.و.جانشینی.شما.را.از.پیامبر.اکرم.شنیده.ام.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابن.عبّاس.فرمود:
پس.چرا.با.من.بیعت.نمی.کنی.

ابن.عبّاس.عرض.کرد:
مردم.بر.بیعت.با.ابوبکر.اجتماع.کردند.و.من.هم.یکی.از.آن.ها.می.باشم.

سپس.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.آیات.17.و.18.سوره.
بقره.را.تالوت.فرموده.و.به.ابن.عبّاس.فرمود:

قضیّه.شما.مثل.این.قضیه.ای.است.که.در.آیات.17.و.18.سوره.بقره.آمده.است.
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این.حدیث.را.حسن.بن.عبّاس.حریشی.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
الف(.پس.از.اینکه.حضرت.موسی.بن.عمران.قوم.خودش.یعنی.بنی.اسرائیل.را.از.
چنگال.فرعون.و.فرعونیان.نجات.داد.و.بنی.اسرائیل.از.ظلم.و.جور.فرعون.رهایی.
یافتند.موسی.بن.عمران.برادرش.هارون.را.به.عنوان.جانشین.خویش.و.نماینده.
خویش.در.بین.بنی.اسرائیل.منصوب.کرد.و.سپس.عازم.کوه.طور.شد.تا.با.خداوند.
به. را. آن. و. نموده. اخذ. متعال. از.خداوند. را. تورات. الواح. و. کند. مناجات. متعال.

بنی.اسرائیل.برساند.
پس.از.اینکه.حضرت.موسی.بن.عمران.به.همراه.الواح.تورات.به.میان.قوم.خویش.
یعنی.بنی.اسرائیل.بازگشت.با.کمال.تعّجب.مالحظه.کرد.که.بنی.اسرائیل.از.اطاعت.

وصی.و.جانشین.او.یعنی.از.اطاعت.هارون.سرپیچی.کرده.اند.
فرمایش.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابن.عباس.ناظر.به.این.مطلب.

است.که:.
شما.اّمت.پیامبر.اکرم.نیز.بعد.از.رحلت.آن.بزرگوار.از.اطاعت.من.که.جانشین.و.
وصی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بودم.و.خداوند.متعال.مرا.به.امامت.

مسلمین.منصوب.فرموده.بود.سرپیچی.کرده.و.سراغ.دیگران.رفتید..

منافقین.می.باشد.که.وجود.مقّدس. با. رابطه. بقره.در. آیات.17.و.18.سوره. ب(.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بیعت.کنندگان.با.دیگران.را.به.منافقین.تشبیه.
نمودند..

خداوند.متعال.در.آیه.18.سوره.بقره.می.فرماید:
ُصمٌّ بُْکٌم ُعْمٌي َفُهْم ال َيْرِجُعونَ ،.یعنی:
منافقین.کر.و.الل.و.نابینا.هستند،.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه84.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه345،حدیث2.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه15،حدیث7»حدیث10390«.
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و.چون.وسائل.اصلی.درک.حقایق.را.ندارند.لذا:
از.راه.ضاللت.و.گمراهی.برنمی.گردند،.

و.همواره.در.گمراهی.و.ضاللت.به.سر.می.برند.
قابل.ذکر.است.که.منافقین.به.افرادی.اطالق.می.شد.که.ظاهراً.به.خدا.و.رسول.خدا.
ایمان.آورده.بودند.و.اسالم.اختیار.نموده.بودند.لیکن.در.باطن.و.در.قلب.خویش.نه.
خداوند.متعال.را.می.شناختند.و.نه.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.

داشتند،.یعنی:.
ظاهراً.مسلمان.بودند.ولی.حقیقتاً.کافر.بودند.و.به.کفر.خویش.باقی.

خداوند.متعال.در.آیه.اّول.سوره.منافقون.می.فرماید:
ای.پیامبر:

منافقین.به.سوی.تو.آمده.و.می.گویند:
ما.شهادت.می.دهیم.که.ای.محّمد.تو.فرستادة.خدا.هستی.

در.ادامه.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.
می.فرماید:

ای.محّمد:.
خدا.می.داند.که.تو.رسول.و.فرستاده.خدا.هستی،.

اما.خدا.گواهی.و.شهادت.می.دهد.که.منافقین.در.اظهارات.خویش.دروغ.می.گویند.

2..وجود.مقّدس.امام.باقر.و.امام.صادق.علیهما.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اَلَّذيَن 
وا َعْن َسِبيِل اهلل اََضلَّ اَْعمالَُهْم »آیه.اّول.سوره.مبارکه.محّمد«.فرمودند: َكَفُروا َوَصدُّ

در.این.آیه.شریفه.منظور.از اَلَّذيَن َكَفُروا.بنی.اّمیه.است،..
و.منظور.از.سبيل اهلل.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.1

توضیح:
الف(.با.توّجه.به.اینکه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.دستور.خداوند.متعال.

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه247،حدیث6.
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حضرت.علی.علیه.الّسالم.را.به.جانشینی.خویش.و.امامت.مسلمین.منصوب.فرموده.
بود،.لذا:.

مخالفت.با.امام.منصوب.از.طرف.خدا.یعنی.مخالفت.با.خدا،.
و.به.همین.ترتیب.بازداشتن.مردم.از.بیعت.با.امام.منصوب.از.طرف.خدا،.»یعنی.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«،
.و.سرپیچی.از.فرامین.آن.حضرت،.یعنی.سرپیچی.از.فرامین.خدا.

در.روایات.فراوانی.آمده.که.»از.جمله.در.زیارت.جامعه.کبیره«:
اطاعت.از.شما.اطاعت.از.خداوند.متعال.است،

و.سرپیچی.از.اوامر.شما.سرپیچی.از.اوامر.خداوند.متعال.می.باشد.

ب(.ذیل.آیه.157.سوره.آل.عمران.نیز.حدیثی.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.
نقل.شد.که.عیناً.مالحظه.می.فرمائید.

َيُتُه،  اِنَّ َسبيَل  اهللِ َعلىٌّ َو ُذرِّ
َمْن ُقِتل فى ِوالَيِتِه ُقِتَل ِفى َسِبيل اهللِ، 

َو مْن ماَت فى ِوالَيِتِه ماَت فى  َسبيِل اهللِ، یعنی:
سبيل اهلل.»راه.خدا«.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.ذّریه.او.»ائّمه.معصومین«.می.باشند،.

هر.کس.در.راه.والیت.این.بزرگواران.کشته.شود.در.راه.خدا.کشته.شده.است،.
و.هر.کس.در.راه.والیت.این.ذوات.مقّدسه.بمیرد.در.راه.خدا.مرده.است.

ج(.این.سوره.مبارکه.»سوره.مبارکه.محّمد«.وضع.و.حال.کّفار.و.مؤمنین.را.بیان.

فرموده.و.این.دو.طایفه.را.با.یکدیگر.مقایسه.می.فرماید.که.این.دو.گروه.در.دنیا.چه.
ویژگی.هایی.دارند.و.جایگاه.آن.ها.در.آخرت.چگونه.است.

در.حدیثی.که.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.و.امام.کاظم.علیهما.الّسالم.نقل.شده.آمده.
است.که:

هر.کس.می.خواهد.حال.ما.و.حال.دشمنان.ما.را.بداند.باید.سوره.مبارکه.محّمد.صلی.

اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.بخواند.زیرا.در.این.سوره.یک.آیه.در.مورد.ما.و.یک.آیه.در.
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مورد.دشمنان.ما.می.باشد.
همانطور.که.مالحظه.فرمودید.این.سوره.مبارکه.در.خصوص.کّفار.و.مؤمنین.
صحبت.فرموده.و.وضع.و.حال.این.دو.گروه.را.در.دنیا.و.آخرت.با.یکدیگر.مقایسه.

می.کند.
طبق.این.حدیث.شریف.و.نورانی.که.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.صادق.و.امام.کاظم.

علیهما.الّسالم.نقل.شد،.
دشمنان.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.مصداق.روشن.و.آشکار.

کّفاری.هستند.که.در.این.سوره.مبارکه.از.آن.ها.یاد.شده.است،.
و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نیز.

مصداق.گروه.مؤمنین.هستند.که.در.این.سوره.مبارکه.به.آن.ها.اشاره.شده.است.
ذیل.آیه.هشتم.و.نهم.این.سوره.مبارکه.نیز.احادیثی.در.این.خصوص.نقل.شده.

است.1

3..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.درباره.سوره.مبارکه.محّمد.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

در.این.سوره.مبارکه.یک.آیه.درباره.ما.و.یک.آیه.درباره.بنی.امیّه.نازل.شده.است.
این.حدیث.را.اصبغ.بن.نباته.از.وجود.مبارک.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.2

توضیح:
در.کتاب.دّرالمنثور.»از.تفاسیر.معتبر.اهل.سنّت«.این.حدیث.شریف.از.طریق.ابن.

مردویه.از.وجود.مقّدس.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.شده.است.3

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه346،حدیث4.
مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه35.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه85.
2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه346،حدیث3.

3.المیزان،جلدسیوششم،صفحه50.



آل اهلل در کتاب اهلل 100

4..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.سوره.مبارکه.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.
آله.و.سّلم.فرمودند:

در.این.سوره.مبارکه.یک.آیه.درباره.ما.است.و.یک.آیه.درباره.بنی.امیّه.
این.حدیث.را.جابر.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

5..وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.کس.می.خواهد.فضیلت.و.برتری.ما.را.بر.دشمنانمان.بداند.باید.سوره.مبارکه.
محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.تالوت.کند.که.در.این.سوره.مبارکه.یک.آیه.درباره.

ما.و.یک.آیه.درباره.دشمنان.ما.است.
این.حدیث.را.فطر.بن.ابراهیم.از.وجود.مبارک.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.2

6 ..وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
در.سوره.مبارکه.محّمد.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.یک.آیه.درباره.ما.و.یک.آیه.درباره.

دشمنان.ما.نازل.شده.است.3

توضیح:
الف(.طبق.این.احادیث.شریف.و.نورانی.دشمنان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.کافر.
هستند.گرچه.ممکن.است.ظاهراً.مسلمان.باشند.و.به.فرائض.نیز.عمل.نمایند.»مانند.

بنی.امیّه.و.بنی.عباس.و.سایر.دشمنان.آن.ذوات.مقّدسه«،.بنابراین:
دشمنان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.کافر.هستند.و.روز.قیامت.با.کّفار.محشور.

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه347،حدیث50.
2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه346،حدیث4.

3.المیزان،جلدسیوششم،صفحه50.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه85.

مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه35.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه17،حدیث12»حدیث10395«.

تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه407.
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خواهند.شد.گرچه.ممکن.است.ظاهراً.مسلمان.باشند.و.احکام.اسالم.بر.آن.ها.جاری.

باشد.زیرا.اسالم.با.گفتن.شهادتین.محقق.می.شود.گرچه.گوینده.شهادتین.قلباً.به.گفته.
خویش.اعتقادی.نداشته.باشد.

ب(.طبق.حدیث.شریفی.که.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.و.امام.صادق.علیهما.الّسالم.

نقل.شد.»حدیث.دّوم«.منظور.از.سبيل اهلل.در.این.آیه.شریفه.»آیه.اّول.سوره.مبارکه.
محّمد«.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد،.

و.در.این.صورت.معنی.این.آیه.شریفه.»معنی.باطنی.و.تاویل.آیه.شریفه«.این.می.شود.
که:

امیرالمؤمنین. والیت. و. امامت. پذیرش. از. را. مردم. و. شده. کافر. که. کسانی.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بازمی.دارند.»بازداشتند«،.خداوند.متعال.اعمال.آن.ها.را.حبط.
و.نابود.می.کند.

قابل.ذکر.است.که:
ذیل.آیه.پنجم.سوره.مائده.»َوَمْن َيْکُفْر بِااْلِيماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه«.در.رابطه.با.َحبط.اعمال.

توضیحاتی.به.عرض.رسیده.است.
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آیه 2 سوره محّمد »صلّی اهلل علیه و آله و سلّم«:
ٍد َوُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم َكفََّر َعْنُهْم  َل َعلى ُمَحمَّ »َوالَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت َوآَمُنوا بِما نُزِّ

َسيِّئاِتِهْم َواَْصَلَح بالَُهْم«.

ترجمه: 
کسانی.که.ایمان.آوردند.و.اعمال.صالح.»کارهای.شایسته.و.نیکو«.انجام.دادند،.

و.به.آنچه.که.به.حضرت.محّمد.نازل.شده.که.همه.حق.بوده.و.از.جانب.خداوند.
متعال.است.ایمان.آوردند،.

خداوند.متعال.گناهان.آن.ها.را.می.آمرزد.و.می.بخشد.و.کار.دنیا.و.آخرت.آن.ها.را.
اصالح.می.کند.1

شرح لغات و توضیحات:
بال.=.حال.و.وضع،.حاالت.پراهمیت؛

اصالح.بال.=.سر.و.سامان.دادن.به.حال.و.وضع.انسان،.اصالح.امور.دنیا.و.آخرت.
انسان.2

همانطور.که.در.توضیحات.ذیل.آیه.اّول.این.سوره.مبارکه.مالحظه.فرمودید.این.

سوره.مبارکه.وضع.و.حال.کّفار.و.مؤمنین.را.بیان.نموده.و.این.دو.طایفه.را.با.یکدیگر.
مقایسه.کرده.و.ویژگی.های.آن.ها.را.بیان.می.فرماید.

آیه.اّول.این.سوره.مبارکه.در.رابطه.با.کّفار.و.وضع.و.حال.آن.ها.بود.و.در.این.آیه.
شریفه.آمده.بود.که:

کسانی.که.کافر.شدند.و.مردم.را.از.راه.خدا.باز.داشتند.اعمال.آن.ها.َحبط.شده.و.تباه.
می.گردد.

در.روایات.و.احادیث.ذیل.این.آیه.شریفه.مالحظه.فرمودید.که:
کسانی.که.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امامت.و.والیت.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه37.
2.تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه412.
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امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.ایمان.نیاورده.و.از.آن.حضرت.پیروی.و.تبعیّت.

ننموده.و.مانع.شدند.تا.سایر.مسلمانان.نیز.از.آن.بزرگوار.تبعیّت.نمایند.این.افراد.مصداق.
بارز.و.آشکار.مفاد.این.آیه.شریفه.می.باشند.

در.آیه.دّوم.سوره.مبارکه.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.توصیف.مؤمنین.
پرداخته.شده.و.وضع.و.حال.آن.ها.بیان.می.شود.
در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:

َوالَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت =.کسانی.که.به.یگانگی.خداوند.متعال.ایمان.آورده.و.
عمل.صالح.انجام.دادند.

ٍد =.و.به.آنچه.که.به.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.و.آله.و.سّلم. َل َعَلى ُمَحمَّ َوآَمُنوا بِما نُزِّ
نازل.شده.ایمان.آوردند،.

یعنی.ایمان.آوردن.به.تمام.احکامی.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
نازل.شده.است.

همانطور.که.مالحظه.می.فرمائید.ایمان.آوردن.در.این.آیه.شریفه.دو.بار.تکرار.شده.
است،..یعنی.در.اّول.این.آیه.شریفه.عنوان.شده.که:

کسانی.که.ایمان.آوردند.و.عمل.صالح.انجام.دادند،.و.سپس.مجدداً.موضوع.ایمان.
آوردن.به.پیامبر.اکرم.و.آنچه.که.به.آن.حضرت.نازل.شده.مطرح.گردیده.است.

مطرح.شدن.ایمان.به.طور.مطلق.در.اّول.این.آیه.شریفه.و.ایمان.آوردن.به.آنچه.که.

به.پیامبر.اکرم.نازل.شده.در.اواسط.آیه.شریفه.»بالفاصله.پس.از.عنوان.شدن.انجام.عمل.
صالح«.می.تواند.یکی.از.موارد.ذیل.و.یا.همه.آن.ها.باشد.چرا.که.منافاتی.با.هم.ندارند.

1..جمله.اّول.اشاره.به.ایمان.آوردن.به.خداوند.متعال.است.که.جنبه.اعتقادی.دارد،.

و.جمله.دّوم.اشاره.دارد.به.ایمان..آوردن.به.پیامبر.اکرم.و.آنچه.که.به.آن.حضرت.نازل.
شده.که.نظر.به.محتوای.اسالم.دارد.و.جنبه.عملی.دارد.

این.مسئله.مبیّن.این.مطلب.است.که.ایمان.به.یگانگی.خداوند.متعال.به.تنهایی.کافی.
نیست.بلکه.باید.به.پیامبر.اکرم.و..آنچه.که.به.آن.حضرت.نازل.شده.نیز.ایمان.آورد.

آنچه.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شده.عبارتند.از:
احکام.مربوط.به.نماز.و.اقامه.این.فریضه،.احکام.مربوط.به.روزه،..جهاد،.خمس،.حج.
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و.ادا.نمودن.آن.فرائض.و.سایر.احکام.دین،..و.در.یک.کالم:
گوش.فرا.دادن.به.تمام.اوامر.و.نواهی.آن.حضرت.و.سپس.عمل.کردن.به.دستورات.

آن.بزرگوار.و.ترک.چیزهایی.که.آن.حضرت.نهی.فرموده،.
چرا.که.تمام.فرمایشات.آن.حضرت.»اعم.از.امر.یا.نهی«.از.جانب.خداوند.متعال.

است.و.این.موضوع.در.آیات.سّوم.و.چهارم.سوره.نجم.مطرح.شده.است..
خداوند.متعال.در.این.آیات.شریفه.می.فرماید:

َوما َينِطُق َعِن الَْهَوى »آیه.3«.
اِْن ُهَو ااِّل َوْحٌي يُوحى »آیه.4«،.یعنی:

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.هرگز.از.روی.هوای.نَْفس.سخن.نمی.گوید.

بلکه.آنچه.که.می.فرماید.چیزی.جز.وحی.نیست.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.آن.
حضرت.نازل.می.شود..

همانطور.که.در.بخش.حدیث.مالحظه.خواهید.فرمود.از.جمله.چیزهایی.که.از.

جانب.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شده.و.به.عبارت.

بهتر.مهم.ترین.موضوع.و.مسئله.ای.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.نازل.شده.

مسئله.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.که.پیامبر.اکرم.

به.امر.خداوند.متعال.روز.هیجدهم.ذیحّجه.سال.دهم.هجری.در.محل.غدیر.خم.آن.را.

به.عموم.مسلمین.اعالم.فرمود.و.بدین.ترتیب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

به.دستور.خداوند.تبارک.و.تعالی.به.عنوان.وصی.و.جانشین.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.و.به.عنوان.امام.مسلمین.منصوب.گردید،.

بنابراین.نتیجه.این.می.شود.که:
ایمان.داشتن.به.یگانگی.خداوند.متعال.به.تنهایی.کافی.نیست،.

بلکه.باید.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.آورد،.
همچنین.به.آنچه.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نیز.نازل.شده.باید.
امیرالمؤمنین. امامت.و.والیت. به. ایمان.آوردن. ایمان.آورد.که.در.صدر.همه.آن.ها.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.اطاعت.محض.و.

بی.قید.و.شرط.از.آن.ذوات.مقّدسه.می.باشد.
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2. ذکر.نمودن.و.اشاره.کردن.به.موضوع.ایمان.آوردن.به.آنچه.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.

ٍد«.پس.از.ذکر.ایمان.مطلق.که.در. َل َعلى ُمَحمَّ اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شده.»آَمُنوا بِما نُزِّ

اّول.آیه.شریفه.آمده.»َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت«.تأکیدی.است.بر.برنامه.های.پیامبر.

اکرم.و.تأکیدی.است.نسبت.به.اهمیّت.آنچه.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.نازل.شده.و.جّدیّت.هر.چه.تمام.تر.برای.عملی.ساختن.آن.ها،..

و.این.قضیّه.در.واقع.ذکر.خاص.است.بعد.از.ذکر.عام،.و.نشان.دهنده.اهمیّت.مسئله.

می.باشد.و.بیانگر.این.واقعیّت.است.که.بدون.ایمان.به.آنچه.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شده.ایمان.به.خدا.و.رسول.خدا.کامل.نمی.گردد.

3. عّلت.اینکه.ایمان.آوردن.به.آنچه.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

نازل.شده.به.طور.ویژه.عنوان.شده.و.اینکه.نام.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.
و.سّلم.جداگانه.یاد.شده.تعظیم.و.تکریم.و.بزرگداشت.آن.حضرت.می.باشد.

َوُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم =.آنچه.که.به.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.
شده.حق.است.و.از.جانب.خداوند.متعال.نازل.شده.است.

.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم. بعضی.از.مفّسرین.نیز.عنوان.نموده.اند.که.منظور.از ُهَوالَحقُّ
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد،.

یعنی.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.حق.است.که.از.جانب.
خداوند.متعال.مبعوث.به.رسالت.شده.و.آنچه.که.می.فرماید.حق.است،.

و.لذا.اطاعت.همه.اوامر.و.نواهی.آن.حضرت.بر.همگان.واجب.
َكفََّر َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم =.خداوند.متعال.گناهان.آن.ها.را.می.بخشد.و.می.آمرزد..

َواَْصَلَح بَالَُهْم =.امور.دنیا.و.آخرت.آن.ها.را.اصالح.می.کند،.بنابراین:
کسانی.که.به.خدا.و.رسول.خدا.و.آنچه.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.
نازل.شده.ایمان.بیاورند.»به.همه.آنچه.که.به.پیامبر.اکرم.نازل.شده.ایمان.بیاورند.
که.در.صدر.همه.آن.ها.ایمان.آوردن.به.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد«،.
و.سپس.عمل.صالح.انجام.دهند.»عمل.به.واجبات.و.ترک.محّرمات«،.
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در.این.صورت.خداوند.متعال.به.این.مؤمنین.دو.پاداش.مهم.اعطا.خواهد.فرمود.
الف(.َكفََّر َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم =.گناهان.آن.ها.را.می.بخشد.و.می.آمرزد.
ب(.َو اَْصَلَح بَالَُهْم =.امور.دنیا.و.آخرت.آن.ها.را.اصالح.می.کند.

اصالح.امور.دنیا.و.آخرت.یعنی:
سر.و.سامان.دادن.به.تمام.شئون.زندگی.انسان.به.نحوی.که.شخص.در.دنیا.سعادتمند.

شود.و.با.عزّت.زندگی.نماید،.
و.در.آخرت.نیز.اهل.فالح.و.رستگاری.باشد.و.به.بهشت.وارد.شود.1

حدیث:
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این..آیه.شریفه.»َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
.آیه.دّوم.سوره.مبارکه.محّمد«. ٍد َوُهَو الَْحقُّ ِمن َربِِّهْم...ـ. َل َعَلى ُمَحمَّ الّصالِحاِت َوآَمُنوا بِما نُزِّ

فرمودند:
تأویل.آیه.شریفه.اینگونه.است.که:

ٍد فى َعلٍىّ َوُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم َكفََّر  َل َعلى ُمَحمَّ اَ لَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت َوآَمُنوا بِما نُزِّ
َعْنُهْم َسيِّئاِتِهْم َواَْصَلَح بَالَُهْم، یعنی:

کسانی.که.به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.آوردند.و.عمل.صالح.انجام.دادند،.
و.ایمان.آوردند.به.آنچه.که.به.پیامبر.اکرم.نازل.شده.بود.در.رابطه.با.علی.علیه.الّسالم.
»ایمان.به.والیت.و.امامت.حضرت.علی.علیه.الّسالم«.که.همه.آن.ها.حق.است.و.از.

جانب.خداوند.متعال.است،.
خداوند.متعال.گناهان.این.مؤمنین.را.می.بخشد.و.می..آمرزد.و.امور.دنیا.و.آخرت.آن.ها.

را.اصالح.می.کند.
این.حدیث.را.اسحاق.بن.عمار.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه39تا41.
تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه410تا412.

2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه85.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه348،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه15،حدیث8»حدیث10391«.
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توضیح:
.در.این.آیه.شریفه.عرض.شد.که.می.تواند.یکی.از.این.معانی. در.رابطه.با.کلمه.ُهَو الَحقُّ

و.یا.همه.آن.ها.را.در.بر.داشته.باشد.چرا.که.با.یکدیگر.منافات.ندارند.
.یعنی.آنچه.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شده.حق. الف(.ُهَوالَحقُّ

است.و.از.جانب.خداوند.متعال.نازل.شده.است.1

.در.این.آیه.شریفه.عالوه.بر.معنی.فوق.الذکر. ب(.به.نظر.بعضی.از.مفّسرین.ُهَوالَحقُّ
این.معنی.را.نیز.می.دهد.که:

حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.حق.است.و.از.جانب.خداوند.متعال.
مبعوث.به.رسالت.شده.برای.هدایت.همه.مردم.2

ج(.به.نظر.بعضی.از.مفّسرین.از.قبیل.علی.بن.ابراهیم.قمی.در.تفسیر.قمی،.ُهَوالَحقُّ در.

این.آیه.شریفه.عالوه.بر.دو.معنی.که.به.آن.ها.اشاره.شد.با.توّجه.به.حدیث.شریفی.که.
از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.شد.این.معنی.را.نیز.می.دهد.که:

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.حق.است.و.از.جانب.خداوند.متعال.به.

عنوان.وصی.و.جانشین.بالفصل.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.امام.مسلمین.
منصوب.شده.است.و.امور.شیعیان.خویش.را.اصالح.می.فرماید.3

.در.این.آیه.شریفه.می.تواند.هر.سه.معنی.ذیل. با.تّوجه.به.مطالب.فوق.االشاره.ُهَوالَحقُّ
را.داشته.باشد.

ُهَوالَحقُّ یعنی.آنچه.از.جانب.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.نازل.شده.است،
.یعنی.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم، ُهَوالَحقُّ

.یعنی.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.سالم.اهلل.علیه. ُهَوالَحقُّ

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه41.
تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه411ـ412.

2.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه41.
3.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه85.
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آیه 8 و 9 سوره محّمد صلی اهلل علیه و آله و سلّم:
»َوالَِّذيَن َكَفُروا َفَتْعسًا لَُهْم َواََضلَّ اَْعمالَُهْم«.آیه.8..

»ذلَِک بَِانَُّهْم َكِرُهوا ما اَْنَزَل اهللُ َفَاْحَبَط اَْعمالَُهْم«.آیه.9.

ترجمه: 
کسانی.که.کافر.شدند.بدا.به.حالشان.»مرگ.بر.آن.ها.باد«،.

و.اعمال.آن.ها.از.بین.می.رود.»اعمال.آن.ها.نابود.باد«.آیه.8..
این.هالکت.و.این.نابودی.و.از.بین.رفتن.اعمال.کافرین.به.این.جهت.است.که.آن.ها.
از.آنچه.که.خداوند.متعال.نازل.فرموده.بود.»قرآن،.دین،.احکام.و...«.کراهت.داشتند.
»بدشان.می.آمد«،.و.به.همین.جهت.خداوند.متعال.اعمال.آن.ها.را.َحبط.و.نابود.می.کند.

»َحْبط.و.نابود.کرد«.1.آیه.9.

شرح لغات و توضیحات:
َتْعْس =.لغزیدن.و.با.صورت.به.روی.زمین.افتادن.»سقوط.انسان.و.افتادن.انسان.به.

روی.زمین.با.صورت.و.به.همین.حال.ماندن«.
اگر.َتْعْس.را.انحطاط.و.سقوط.نیز.معنی.کرده.اند.به.این.جهت.است.که.الزمه.سقوط.

انسان.لغزیدن.انسان.و.افتادن.انسان.به.روی.زمین.می.باشد،.
لیکن.َتْعْس.افتادن.به.زمین.با.صورت.می.باشد.و.اینکه.به.همین.حال.باقی.بماند.و.

نتواند.از.جای.خویش.بلند.شود.2
همانطور.که.ذیل.آیه.اّول.و.دّوم.این.سوره.مبارکه.عرض.شد.سوره.مبارکه.محّمد.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.وضع.و.حال.کّفار.و.مؤمنین.را.بیان.فرموده.و.ضمن.مقایسه.

این.دو.گروه.با.یکدیگر.مشخصات.و.ویژگی.های.آن.ها.را.بیان.می.کند.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه49.
تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه443.
2.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه49.
تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه446.
المیزان،جلدسیوششم،صفحه45ـ54.
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در.آیه.هفتم.این.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.مؤمنین.را.مورد.خطاب.قرار.داده.
و.می.فرماید:

ای.مؤمنین،.اگر.شما.دین.خدا.را.یاری.کنید.خدا.نیز.شما.را.یاری.کرده.و.گام.های.
شما.را.استوار.می.دارد.»در.دنیا.و.آخرت.شما.را.ثابت.قدم.نگه.می.دارد«.

آیه.هشتم.و.نهم.این.سوره.مبارکه.در.رابطه.با.کّفار.بوده.و.خداوند.متعال.درباره.
آن.ها.می.فرماید:

َوالَّذيَن َكَفُروا َفَتْعسًا لَُهْم =.کسانی.که.کافر.شدند.بدا.به.حالشان،.و.یا:.
کسانی.که.کافر.شدند.مرگ.و.سقوط.بر.آن.ها.

به.عبارت.دیگر:
کسانی.که.کافر.شدند.بدا.به.حالشان.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.هالک.ساخت،.

یعنی.در.دنیا.و.آخرت.از.رحمت.خدا.دور.هستند.و.نتیجه.آن.سقوط.آن.ها.به.داخل.
جهنّم.می.باشد.

همانطور.که.مالحظه.فرمودید.خداوند.متعال.در.آیه.هفتم.این.سوره.مبارکه.به.

مؤمنین.حقیقی.و.راستین.که.با.جان.و.مال.خویش.دین.خدا.یعنی.دین.اسالم.را.یاری.

می.کنند.وعده.فرموده.تا.آن.ها.را.ثابت.قدم.نگه.دارد.»قدم.ها.و.گام.های.آن.ها.را.استوار.
نگه.دارد«،.اما.در.این.آیه.شریفه.»آیه.هشتم«.درباره.کّفار.می.فرماید:

َفَتْعَسًا لَُهْم،.یعنی.لغزش.و.سقوط.و.با.صورت.به.زمین.افتادن.و.هالکت.و.انحطاط.
سرنوشت.آن.ها.می.باشد..

به.عبارت.دیگر:
ثبات.قدم.در.دنیا.و.آخرت.برای.مؤمنین،.
و.لغزش.و.سقوط.و.هالکت.برای.کّفار..

َواََضلَّ اَْعَمالَُهْم =.اعمال.آن.ها.َحبط.و.نابود.می.شود.»اعمالشان.نابود.باد«.
در.آیه.اّول.این.سوره.مبارکه.نیز.از.ضاللت.اعمال.کّفار.»اضالل.اعمال.کّفار«.صحبت.
به.میان.آمده.بود.و.همانجا.عرض.شد.که.ضاللت.اعمال.کّفار.یعنی.َحبط.شدن.و.نابود.

شدن.و.تباه.شدن.اعمال.کّفار،.یعنی:
اگر.کّفار.اعمال.صالحی.از.قبیل.صدقه.دادن،.رسیدگی.به.فقرا،.صله.رحم،.نیکی..و.
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احسان.به.پدر.و.مادر.و....انجام.داده.باشند.این.اعمال.کّفار.نیز.َحبط.و.نابود.می.شود.
گویا.مثل.اینکه.اصاًل.عمل.صالحی.انجام.نداده.اند.

در.آیه.بعد.»آیه.نهم«.عّلت.لغزش.و.سقوط.و.هالکت.کّفار.و.همچنین.علت.و.دلیل.
ضاللت.اعمال.کّفار.بیان.می.شود.

ذلَِک =.این.لغزش.و.هالکت.کّفار.و.َحبط.و.نابود.شدن.اعمال.آن.ها.به.این.جهت.
است.که:

بَِانَُّهْم َكِرُهوا ما اَْنَزَل اهللُ =.کّفار.نسبت.به.آنچه.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شده.بود.کراهت.داشتند.و.بدشان.می..آمد،.

و.به.عبارت.دیگر:
کّفار.از.آنچه.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
نازل.شده.بود.»قرآن،.اسالم.و.احکام.اسالم«.کراهت.داشتند.و.از.آن.ها.بدشان.می.آمد.
»نسبت.به.آن.ها.بی.عالقه.بودند«.و.نتیجه.این.کراهت.این.بود.که.از.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.اطاعت.و.پیروی.نمی.کردند.و.با.آن.حضرت.مخالفت.می.نمودند..
نتیجه.این.بی.میلی.و.کراهت.نسبت.به.آنچه.که.از.جانب.خداوند.متعال.نازل.شده.بود.

در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.است..
َفَاْحَبَط اَْعَمالَُهْم =.اعمال.کّفار.حبط.و.نابود.شد،.

یعنی.اگر.اعمال.صالحی.مانند.صدقه.دادن،.کمک.به.مستمندان،.صله.رحم.و....انجام.
داده.باشند.همه.آن.ها.َحبط.و.نابود.می.شود.مثل.اینکه.اصاًل.عمل.صالحی.انجام.نداده.اند.

همانطور.که.مالحظه.فرمودید.در.انتهای.آیه.هشتم.آمده.بود.که:
اََضلَّ اَْعمالَُهْم =.یعنی.اعمال.کّفار.َحْبط.و.نابود.می.شود.»اعمالشان.نابود.باد«.

همچنین.در.انتهای.آیه.نهم.آمده.که:

َفَاْحَبَط اَْعَمالَُهْم =.یعنی.اعمال.کّفار.َحبط.و.نابود.می.شود..»خداوند.متعال.آن.ها.را.نابود.
کرد«.

َحْبط.شدن.و.نابود.شدن.و.بی.اثر.شدن.اعمال.کّفار.در.این.دو.آیه.شریفه.دو.بار.تکرار.

شده.و.این.قضیّه.مبین.این.مطلب.است.که.اعمال.انسان.ها.در.سایه.ایمان.به.خدا.و.
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رسول.خدا.و.اوصیاء.رسول.اهلل.مفید.فایده.خواهند.بود.در.غیر.این.صورت.این.اعمال.
هیچ.فایده.ای.به.انسان.نخواهند.داشت..

ذیل.آیه.پنجم.سوره.مائده،.آیه.82.سوره.طه.و.آیه.23.سوره.فرقان.در.این.رابطه.
مطالبی.عنوان.شده.است.1

توضیح:
الف(.در.آیه.اّول.این.سوره.مبارکه.آمده.که:

کسانی.که.کافر.شدند.و.مردم.را.از.راه.خدا.بازداشتند.خداوند.متعال.اعمال.آن.ها.را.
َحبط.و.تباه.و.نابود.می.کند.

ذیل.این.آیه.شریفه.عرض.شد.که.طبق.احادیث.و.روایات.صادره.از.ناحیه.مقّدسه.

ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.کسانی.که.ظاهراً.مسلمان.بودند.و.به.نبّوت.و.رسالت.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نیز.ظاهراً.ایمان.داشتند.وقتی.به.والیت.و.

امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.ایمان.نیاوردند.و.دیگران.را.نیز.مانع.

شدند.تا.به.امامت.آن.حضرت.ایمان.آورده.و.از.آن.بزرگوار.اطاعت.نمایند.این.افراد.

نیز.مصداق.آیه.اّول.این.سوره.مبارکه.بوده.و.تمام.اعمال.آن.ها.حبط.و.نابود.خواهد.
شد،.

چرا.که.مصداق.اتّم.و.اکمل.ممانعت.مردم.از.راه.خدا،.بازداشتن.و.ممانعت.مردم.از.

ایمان.آوردن.به.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است.که.ذیل.آیه.اّول.
این.سوره.مبارکه.توضیحات.الزم.ارائه.شد.

ب(.در.آیه.هشتم.و.نهم.این.سوره.مبارکه.آمده.که:
کسانی.که.کافر.شدند.بدا.به.حالشان.»سقوط.و.هالکت.بر.آن.ها.باد«.و.اعمال.آن.ها.
حبط.و.نابود.می.گردد.زیرا.به.آنچه.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شده.بود.کراهت.داشتند.و.بدشان.می.آمد.و.همین.امر.باعث.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه50ـ51.
تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه445ـ446.
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بطالن.و.حبط.اعمال.آن.ها.می.شود.
همانطور.که.در.بخش.حدیث.مالحظه.خواهید.فرمود.کسانی.که.نسبت.به.والیت.
و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
کراهت.داشته.اند.و.امامت.آن.ذوات.مقّدسه.را.نپذیرفته.اند.در.زمره.کسانی.خواهند.بود.

که.اعمال.آن.ها.حبط.و.تباه.خواهد.شد،..
زیرا.مسئله.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.امری.الهی.است.
و.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.امر.فرموده.تا.امیرالمؤمنین.
امام.مسلمین.منصوب. به.عنوان.جانشین.خویش.و. علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.

نماید،
.لذا.عدم.پذیرش.امامت.و.والیت.آن.حضرت.یعنی.عدم.پذیرش.مهم.ترین.موضوعی.
که.از.جانب.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.نازل.شده.است.و.کراهت.داشتن.نسبت.به.

این.امر.مهم.یعنی.حبط.اعمال.

حدیث:
1..وجود.مقدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

جبرئیل.علیه.الّسالم.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شد.و.این.
آیه.شریفه.را.»آیه.نهم.سوره.مبارکه.محّمد«.اینگونه.آورد:1
ذلَِک بَِانَُّهْم َكِرُهوا ما اَْنَزَل اهللُ فى َعلٍى َفَاْحَبَط اَْعمالَُهْم،  یعنی:

آن.ها.از.آنچه.که.خداوند.متعال.در.رابطه.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.

پیامبر.اکرم.نازل.فرموده.بود.کراهت.داشتند.و.از.آن.بدشان.می.آمد.»از.اینکه.خداوند.متعال.
حضرت.امیر.علیه.الّسالم.را.به.امامت.مسلمین.منصوب.فرموده.بود.ناراحت.بودند«،.

و.به.همین.خاطر.همه.اعمال.آن.ها.حبط.و.نابود.خواهد.شد..
این.حدیث.شریف.را.ابی.حمزه.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.تأویلآیهشریفهاینگونهاست،نهاینکهناممبارکحضرتعلیعلیهالسالمدرآیهشریفهآمدهباشد.
2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه87.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه25،حدیث21»حدیث10404«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه351،حدیث2.
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2..وجود.مقدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.آیات.هشتم.و.نهم.سوره.مبارکه.محّمد.
فرمودند:

افرادی.که.اعمال.آن.ها.َحبط.و.نابود.می.شود.به.این.دلیل.است.که.آن.ها:
َكِرُهوا ما اَْنَزَل اهللُ فى َحِقّ َعلٍىّ َفَاْحَبَط اَْعمالَُهْم،  یعنی:

از.آنچه.که.درباره.علی.علیه.الّسالم.نازل.شده.بود.کراهت.داشتند.و.از.آن.بدشان.

می.آمد.»از.امامت.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.بدشان.می.آمد.و.به.همین.جهت.اعمال.آن.ها.
حبط.می.شود«.

این.حدیث.را.جابر.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
الف(.در.حدیث.اّول.مالحظه.فرمودید.که.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.
شد.که.جبرئیل.علیه.الّسالم.آیه.نهم.سوره.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.اینگونه.

به.آن.حضرت.آوردند:
ذلَِک بَِانَُّهْم َكِرُهوا ما اَنَزَل اهللُ فى َعلٍىّ َفَاْحَبَط اَْعمالَُهْم.

منظور.این.حدیث.شریف.این.است.که.تأویل.آیه.شریفه.را.بیان.بفرماید،.
یعنی.هر.کس.در.رابطه.با.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
که.از.جانب.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.شده.کراهت.
داشته.باشد.و.از.آن.بدش.بیاید.و.امامت.آن.حضرت.را.نپذیرد.همه.اعمالش.َحبط.و.

نابود.خواهد.شد.
بنابراین.مقصود.حدیث.شریف.این.نیست.که.نام.مبارک.علی.علیه.الّسالم.در.قرآن.

کریم.بوده.و.بعداً..حذف.شده.و.تحریف.گردیده.است.

 1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه51.
المیزان،جلدسیوششم،صفحه59.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه87.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه351،حدیث3.
تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه447.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه25،حدیث22»حدیث10405«.
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ب(.آیه.هشتم.و.نهم.این.سوره.مبارکه.وصف.حال.کافرین.می.باشد،..یعنی:.
کسانی.که.کافر.شدند.بدا.به.حالشان.که.اعمالشان.َحْبط.و.نابود.می.شود،.زیرا:

این.کافران.از.آنچه.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.نازل.شده.بود.کراهت.
داشتند.و.بدشان.می.آمد.

در.حدیث.اّول.و.دّوم.ذیل.آیه.هشتم.و.نهم.این.سوره.مبارکه.مالحظه.فرمودید.که،.

افرادی.که.از.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.کراهت.داشتند.

و.از.آن.بدشان.می.آمد.مصداق.اتّم.و.اکمل.این.دو.آیه.شریفه.هستند.و.اعمال.آن.ها.
حبط.و.نابود.می.گردد،.
و.به.عبارت.دیگر:

ائّمه. دیگر. و. علیه.الّسالم. امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب. امامت. و. منکرین.والیت.

معصومین.علیهم.الّسالم.مصداق.بارز.و.آشکار.آیه.هشتم.و.نهم.این.سوره.مبارکه.هستند.

و.همانگونه.که.مالحظه.فرمودید.این.دو.آیه.شریفه.درباره.کّفار.می.باشد.و.اوضاع.و.
احوال.آن.ها.را.بیان.می.فرماید.

قباًلَ.نیز.کراراً.ذیل.آیات.متناسب.با.موضوع.به.عرض.رسیده.که.طبق.احادیث.

و.روایات.فراوانی.که.از.ناحیه.مقّدسه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.رسیده.منکرین.

امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.روز.قیامت.در.زمره.کّفار.واقع.می.شوند.و.در.

نتیجه.اعمال.آن.ها.حبط.می.شود.که.از.جمله.آن.ها.زیارت.جامعه.کبیره.است.که.در.
آن.جا.آمده:

َمْن َجَحَدُكْم كاِفٌر،.یعنی:.
منکر.امامت.و.والیت.شما.کافر.است.»گرچه.آن.شخص.ظاهراً.مسلمان.است.و.

احکام.اسالم.بر.وی.جاری.است«.
همچنین.ذیل.آیه.82.سوره.طه.»حدیث.چهاردهم«.آمده.که:

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.فرمودند:

 ، َو الَّذى بََعَثنى بِالَْحِقّ
ما آَمَن بى َمْن َكَفَر بَِک، 
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َقرَّ بِاهللِ َمْن َجَحَدَک،  َو ال اَ
َو َقْد َضلَّ َمْن َصدَّ َعْنَک، 

َو لَْم َيْهَتِد اِلَى اهللِ َو ال اِلَىَّ َمْن ال َيْهَتدى بَِک، یعنی:.
قسم.به.خداوندی.که.مرا.مبعوث.به.حق.کرد.»مبعوث.به.رسالت.نمود«،.

به.من.ایمان.نیاورده.کسی.که.به.تو.کافر.است.»کسی.که.امامت.تو.را.قبول.ندارد.به.
من.ایمان.نیاورده.است«،

و.کسی.که.تو.را.انکار.کند.خدا.را.اقرار.نکرده.است.»کسی.که.منکر.امامت.تو.بشود.
خدا.را.اقرار.نکرده.و.خدا.را.نشناخته.است«،

و.گمراه.است.کسی.که.مردم.را.از.تو.باز.دارد.»کسی.که.مانع.بشود.تا.مردم.به.امامت.
تو.ایمان.بیاورند.آن.شخص.گمراه.است.و.در.ضاللت.و.گمراهی.است«،.

و.کسی.که.به.وسیله.تو.رهبری.نشد.به.خدا.و.به.من.راه.نیافته.است.»کسی.که.امام.
و.رهبرش.تو.نباشی.آن.شخص.به.سوی.خدا.و.به.سوی.من.هدایت.نشده.است«.

3..عبدالعزیز.بن.مسلم.می.گوید:
ما.در.مرو.در.خدمت.امام.رضا.علیه.الّسالم.بودیم.و.در.آغاز.ورود.به.مرو.روز.
جمعه.ای.در.مسجد.جامع.مرو.گرد.آمدیم.و.حاضران.در.مسجد.درباره.امامت.و.کثرت.

اختالف.مردم.در.باب.امامت.بحث.و.گفتگو.می.کردند.
من.خدمت.آقا.و.سرورم.امام.رضا.علیه.الّسالم.رسیده.و.بحث.و.گفتگوی.مردم.

درباره.امامت.را.به.عرض.ایشان.رساندم.
وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.تبّسمی.نموده.و.فرمودند:

ای.عبدالعزیز:
خداوند.تبارک.و.تعالی.پیامبر.اکرم.را.قبض.روح.نکرد.مگر.بعد.از.اینکه.دین.اسالم.

را.برای.آن.حضرت.کامل.نمود.و.آن.را.به.کمال.رساند.
پیامبر.اکرم. مسئله.امامت.تمام.کننده.و.کامل.کننده.دین.است.و.وجود.مقّدس.
قبل.از.وفات.خویش.راه.را.برای.مردم.آشکار.کرد.و.آن.ها.را.در.مسیر.حق.قرار.
داد.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.امام.مسلمین.منصوب.
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فرمود،.بنابراین:
هر.کس.گمان.کند.که.خداوند.متعال.دینش.را.»دین.اسالم.را«.کامل.نکرده.قرآن.را.

رد.کرده.و.هر.کس.قرآن.را.رد.کند.کافر.است.
وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

مگر.مردم.منزلت.امامت.را.می.دانند.که.انتخاب.امام.بر.عهده.مردم.واگذار.شود،
همانا.امامت.جلیل.القدرتر.»گرامی.تر«،.عظیم.الشان.تر،.واالتر،.منیع.تر.و.عمیق.تر.از..آن.
است.که.مردم.بتوانند.با.عقل.خویش.به.آن.برسند.و.یا.برای.خودشان.امامی.انتخاب.

کنند.
امامت.مقامی.است.که.خداوند.متعال.پس.از.نبّوت.به.حضرت.ابراهیم.اعطا.فرمود.

و.بدین.وسیله.او.را.شرافت.داد.و.نامش.را.بلند.نمود.و.فرمود:
اِنّى جاِعُلَک لِلّناِس اِمامًا »آیه.124.سوره.بقره«.

حضرت.ابراهیم.پس.از.رسیدن.به.مقام.امامت.از.فرط.شعف.و.شادمانی.به.خداوند.
متعال.عرض.کرد:

َيتى،.یعنی: َو ِمْن ُذرِّ
آیا.از.ذّریه.و.نسل.من.هم.امام.برگزیده.ای؟

خداوند.متعال.به.حضرت.ابراهیم.فرمود:
ال َيناُل َعْهِدي الّظالِِميَن »آیه.124.سوره.بقره«،.یعنی:

پیمان.من.به.ستمکاران.نمی.رسد.»امامت.به.ظالم.و.ستمکار.نمی.رسد«.
وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.سپس.فرمودند:

بنابراین،.این.آیه.شریفه.»آیه.124.سوره.بقره«.امامت.هر.ستمکاری.را.تا.روز.قیامت.

باطل.کرده.و.به.برگزیدگان.الهی.اختصاص.داد.»یعنی.کسی.که.در.تمام.عمرش.یک.

گناه.نیز.مرتکب.شود.نمی.تواند.امام.مسلمین.شود.زیرا.امام.باید.معصوم.و.منصوب.از.
ناحیه.خداوند.متعال.باشد«.

پس.از.حضرت.ابراهیم.امامت.به.برگزیدگان.و.پاکان.از.نسل.آن.حضرت.رسید.تا.

اینکه.پیامبر.اکرم.وارث.آن.شد.و.امامت.خاص.پیامبر.اکرم.بود.که.آن.را.به.امر.خداوند.

متعال.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.واگذار.فرمود.و.پس.از.آن.حضرت.
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امامت.به.فرزندان.برگزیده.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.رسید.
وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

بنابراین:
امامت.فقط.در.میان.فرزندان.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است.تا.روز.

قیامت،.
زیرا.پس.از.پیامبر.اکرم.پیامبری.نیست،..بنابراین:.

این.نادانان.از.کجا.و.به.چه.دلیل.برای.خود.امام.انتخاب.می.کنند.»کسانی.که.غیر.از.

ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.افراد.دیگری.را.به.عنوان.خلیفه.مسلمین.انتخاب.کردند.
حق.چنین.انتخابی.نداشتند.و.ندارند«.

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
همانا.امامت.خالفت.و.جانشینی.خدا.و.رسول.خدا.است.و.مقام.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.میراث.حسن.و.حسین.علیهما.الّسالم.می.باشد.
امامت.زمام.دین.و.مایه.نظام.مسلمین.و.صالح.دنیا.و.عّزت.مؤمنین.است..

توسط.امام.است.که.نماز.و.زکات.و.روزه.و.حج.و.جهاد.به.کمال.خود.می.رسد،
توسط.امام.حدود.و.احکام.جاری.می.گردد،

امام.است.که.حالل.خدا.را.حالل.و.حرام.خدا.را.حرام.می.کند.و.از.دین.خدا.دفاع.
می.نماید.

امام.مانند.خورشید.درخشان.است.که.نورش.عالم.را.فرا.گرفته.و.جایگاهش.در.افق.
به.گونه.ای.است.که.نه.دست.ها.به.آن.می.رسد.و.نه.چشم.ها.می.توانند.او.را.ببینند.

امام.ماه.تابان،.چراغ.فروزان،.نور.درخشان.و.ستاره.راهنما.در.شب.های.تاریک.و.
بیابان.های.بی.آب.و.علف.و.دریاهای.پرموج.و.متالطم.است..

امام.امین.خداوند.متعال.در.میان.خلقش.و.حّجت.خدا.بر.بندگانش.و.خلیفه.خدا.
»جانشین.خدا«.در.بالدش.و.دعوت.کننده.مردم.به.سوی.خدا.است.

امام.از.گناهان.پاک.است.و.از.عیوب.مبّرا.»امام.مقام.عصمت.دارد.و.از.هر.عیبی.
مبّرا«.

امام.موجب.نظام.دین،.عّزت.مسلمین،.خشم.منافقین.و.هالک.کافرین.است.
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امام.یگانه.عصر.خویش.است.و.نظیر.ندارد،.و.هیچ.عالمی.با.او.همطراز.نمی.باشد.
امام.بی.نظیر.و.بی.مثل.و.مانند.است.و.تمام.فضائل.مخصوص.او.است.بدون.اینکه.
به.جستجوی.آن.برود.و.آن.را.به.دست.بیاورد،.بلکه.خداوند.وهاب.متفّضل.»بخشنده.

با.فضیلت«.همه.فضائل.را.به.او.اختصاص.داده.است.
بنابراین.با.این.اوصاف.چه.کسی.می.تواند.امام.را.بشناسد.و.به.او.معرفت.پیدا.کند،.

.و.چه.کسی.می.تواند.امام.را.انتخاب.نماید.
هیهات،..هیهات.»هرگز،.هرگز«،

در.وصف.شأنی.از.شئون.امام.و.فضیلتی.از.فضائل.امام.عقل.ها.حیران.و.سرگردانند.و.

دیدگان.درمانده.و.حکما.متحیّر.و.ادبا.عاجز.و.شعرا.ناتوان،.و.همگی.به.عجز.و.ناتوانی.
خود.معترف،.پس:

چگونه.ممکن.است.تمام.اوصاف.و.حقیقت.امام.بیان.شود.و.یا.مطلبی.از.امر.

امام.گم.و. امام.فهمیده.شود.و.یا.جانشینی.برای.او.یافت.شود.»عقل.و.علم.در.

خردها.حیران،.چشم.ها.بی.فروغ.و.بزرگان.کوچک.و.حکیمان.متحیّر.و.خطبا.الکن.

و.خردمندان.قاصر.و.دانایان.جاهل.و.شاعران.درمانده.و.ادیبان.ناتوان.و.بلیغان.عاجز.

هستند.از.اینکه.بتوانند.شأنی.از.شئون.امام.و.فضیلتی.از.فضائل.امام.را.بیان.کرده.و.
توصیف.نمایند،.

تا.چه.رسد.به.اینکه.کنه.امام.وصف.شود.و.حقیقت.وجود.امام.توصیف.شود،.
و.یا.اینکه.چیزی.از.اسرار.امام.فهمیده.شود،.

و.یا.اینکه.کسی.جانشین.و.قائم.مقام.امام.شود«.
امام.کجا.و.انتخاب.بشر.کجا،

امام.کجا.و.عقل.بشر.کجا،
امام.کجا.و.همانندی.برای.او.کجا.

گمان.می.برند.که.امام.در.غیر.خاندان.پیامبر.اکرم.و.غیر.آل.رسول.اهلل.یافت.می.شود،
آنان.انتخاب.خدا.و.رسول.خدا.را.کنار.گذاشته.و.انتخاب.خود.را.در.نظر.گرفتند.
»امام.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.را.کنار.گذاشتند.و.با.عقل.ناقص.خویش.برای.

خودشان.امام.انتخاب.کردند«.
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وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایشات.خویش.فرمودند:
امامت.فضل.و.بخشش.خداوند.متعال.است.که.آن.را.به.هر.کس.که.بخواهد.اعطا.

می.فرماید،.بنابراین:
مردم.را.چه.به.انتخاب.امام.»مردم.را.با.انتخاب.امام.چه.کار«،.درحالی.که:

امام.عالمی.است.که.جهل.در.او.راه.ندارد،.
امام.معدن.قداست.و.طهارت.و.پارسایی.و.زهد.و.علم.و.عبادت.است،.

امام.از.نسل.پاک.و.مطّهر.فاطمه.بتول.است.
امام.همواره.معصوم.است.و.مؤیّد.به.تأییدات.الهی.که.از.هر.خطا.و.لغزشی.در.امان.
است.و.خدوند.متعال.این.صفات.و.فضائل.را.به.امام.اختصاص.داده.تا.او.حّجت.خدا.

بر.خلق.و.شاهد.و.گواه.خداوند.متعال.بر.بندگانش.باشد،.
پس.آیا.بشر.بر.چنین.چیزی.قادر.است.که.امام.انتخاب.نماید.و.امام.تعیین.کند،

و.آیا.فرد.منتخب.بشر.»فردی.را.که.مردم.به.عنوان.امام.و.خلیفه.انتخاب.کرده.اند«.

چنین.اوصاف.و.فضائلی.را.دارد.تا.مردم.او.را.رهبر.و.امام.قرار.دهند.و.او.را.به.سایر.
مردم.مقّدم.بدارند.

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
به.خدا.قسم.کسانی.که.از.پیش.خودشان.خلیفه.تعیین.نمودند،.اینها:.

با.حق.دشمنی.کردند،.
و.از.حق.تجاوز.نمودند،.

و.کتاب.خدا.»قرآن.کریم«.را.پشت.سر.انداختند.و.او.را.کنار.گذاشتند،.
و.از.هوی.و.هوس.پیروی.و.تبعیّت.نمودند،.

و.خداوند.متعال.درباره.این.ها.فرموده:
کیست.گمراه.تر.از.آن.کس.که.پیروی.هوای.نفس.نماید.و.هدایت.الهی.را.نپذیرد.

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایش.خویش.فرمودند:
خداوند.متعال.مردمی.را.که.از.هوی.و.هوس.تبعیّت.کرده.و.با.حق.دشمنی.نموده.
و.قرآن.کریم.را.کنار.گذاشته.و.از.پیش.خودشان.خلیفه.و.امام.انتخاب.نمودند.در.قرآن.

کریم.مورد.نکوهش.قرار.داده.و.آن.ها.را.دشمن.داشته.و.درباره.آن.ها.فرموده:
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َفَتْعسًا لَُهْم َواََضلَّ اَْعمالَُهْم »آیه.8.سوره.مبارکه.محّمد«،.یعنی:
مرگ.بر.آن.ها.»بدا.به.حالشان«، 

حبط.و.نابود.باد.اعمالشان.1

 1.اصولکافی،جلداّول،صفحه283تا290،حدیث1»حدیث518«.
»بابنادروجامعدرفضیلتوصفاتامام«.

عیوناخبارالرضاعلیهالّسالم،جلداّول،باب20،صفحه444تا458،حدیث1.
»فرمایشامامرضاعلیهالّسالمدروصفاماموامامت«.

احتجاجطبرسی،جلددّوم،صفحه475تا485،حدیث310.
»احتجاجامامرضاعلیهالّسالمدرمطالبیمربوطبهامامت«.
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آیه 25 و 26 سوره محّمد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم:
َل لَُهْم َو اَْمَلى لَُهْم«. ْيطاُن َسوَّ وا َعلى اَْدباِرِهْم ِمْن بَْعِد ما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى الشَّ »اِنَّ الَّذيَن اْرَتدُّ

آیه.25.
َل اهللُ َسُنطيُعُکْم ِفي بَْعِض ااْلَْمِر َواهللُ َيْعَلُم اِْسَراَرُهْم«. »ذلَِک بَِانَُّهْم قالُوا لِلَِّذيَن َكِرُهوا ما نَزَّ

آیه.26.

ترجمه: 
کسانی.که.بعد.از.روشن.شدن.راه.هدایت.به.ُکفر.قبلی.خویش.بازگشتند،.شیطان.این.
عمل.زشت.را.در.نظرشان.زینت.داده.»عمل.بد.را.نیکو.جلوه.داده«.و.آرزوهای.آن.ها.را.

طوالنی.کرده.است.»آن.ها.را.با.آرزوهای.طوالنی.فریفته.است«.آیه.25.
و.این.به.خاطر.آن.است.که.این.مرتّدین.»کسانی.که.به.کفر.قبلی.خویش.بازگشته.اند«.

به.کسانی.که.نسبت.به.نزول.وحی.آیات.الهی.کراهت.داشتند.گفتند:
ما.در.بعضی.از.امور.از.شما.پیروی.می.کنیم،.درحالی.که.خداوند.متعال.از.اسرار.

پنهانی.آن.ها.آگاه.است.»خداوند.متعال.پنهان.کاری.آن.ها.را.می.داند«1..آیه.26.

شرح لغات و توضیحات:
ارتداد َعلى ااْلَْدبار=.برگشت.به.عقب.بعد.از.روآوردن..

این.جمله.کنایه.از.این.است.که.یک.نفر.پس.از.اختیار.اسالم.و.پس.از.مسلمان.شدن.
مجّدداً.به.دین.و.آئین.اجداد.خویش.که.کفر.و.شرک.بوده.بازگشت.نماید.

وا َعلى اَْدباِرِهْم.=.کسانی.که.پس.از.پذیرش.اسالم.مجّدداً.به.دین.قبلی. الَِّذيَن اْرَتدُّ

خویش.بازگشتند،.یعنی.به.کفر.و.شرک.بازگشتند.که.کیش.و.آئین.اعراب.جاهلیّت.بود.
»مرتد.شدن.پس.از.پذیرش.اسالم«..

این.عّده.شامل.تعدادی.از.منافقین.می.شود.که.ظاهراً..اسالم.آورده.بودند.لیکن.در.

1.المیزان،جلدسیوششم،صفحه63.
تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه490.

مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه72ـ80.
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باطن.و.قلب.خویش.متمایل.به.شرک.و.کفر.جاهلی.بودند.و.در.پشت.پرده.و.به.طور.
مخفیانه.با.کّفار.سر.و.سّری.داشتند..

مقصود.از.کّفار.در.این.جا.کّفار.قریش.و.مخصوصاً.بنی.امیّه.هستند.که.در.ظاهر.و.
باطن.به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.نداشته.و.با.آن.حضرت.می.جنگیدند،.پس:

وا َعلى اَْدبَاِرِهْم کسانی.هستند.که.ظاهراً.اسالم.اختیار.کرده. مقصود.از الَّذيَن اْرَتدُّ

بودند.لیکن.در.دل.و.قلب.خویش.از.اسالم.پشیمان.شده.و.به.دین.آباء..و.اجداد.

یاد.می.کنیم. منافقین. یا. نام.مرتّدین.و. به. این.عّده. از. بودند.که. بازگشته. خویش.

»ظاهراً.مسلمان.و.باطنًا.کافر«.که.با.کّفار.قریش.و.بنی.امیّه.به.طور.پنهانی.ارتباط.
داشتند..

اینکه.مصداق.این.مرتّدین.چه.کسانی.هستند.در.بخش.حدیث.و.توضیحات.ذیل.
آیه.شریفه.خواهد.آمد،.بنابراین:

مرتّدین.»مرتدشدگان«.همان.منافقینی.هستند.که.ظاهراً.مسلمان.بوده.و.در.صفوف.

مسلمین.بودند.و.در.مدینه.حضور.داشتند.لیکن.در.باطن.و.قلب.خویش.از.اسالم.
رویگردان.شده.بودند.

این.عّده.همان.هایی.هستند.که.بالفاصله.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.چهره.واقعی.خودشان.را.نشان.داده.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.را.خانه.نشین.کرده.و.همسر.آن.حضرت.یعنی.صدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.

سالم.اهلل.علیها.را.به.شهادت.رساندند.و.در.همان.حال.نیز.دم.از.اسالم.زده.و.خودشان.
را.مسلمان.می.دانستند.

َل =.از.ماده.ُسْوْل.»بر.وزن.ُقْفل«.یعنی.حاجتی.که.نفس.انسان.نسبت.به.آن.حریص. َسوَّ
باشد،.و.به.معنی.امید.و.آرزو.نیز.آمده.است.

تسويل.=.جلوه.دادن.و.زیبا.نشان.دادن.چیزی.که.نفس.انسان.حریص.به.آن.می.باشد.
به.نحوی.که.زشتی.های.آن.چیز.در.نظر.انسان.زیبا.جلوه.کند.

اگر.تسویل.را.به.شیطان.و.یا.به.نفس.اماره.نسبت.می.دهند.به.این.جهت.است.که.

شیطان.و.نفس.اّماره.زشتی.گناه.را.در.نظر.انسان.زیبا.می.کند.به.طوری.که.انسان.پس.از.
ارتکاب.گناه.فکر.نمی.کند.که.کار.زشتی.کرده.است..
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اِسرار =.پوشیده.و.نهان.داشتن،.پنهان.کردن.»ضد.اِسرار،.اِعالن.است.یعنی.آشکار.
کردن

اَْملى =.از.ماده.امالء.یعنی.طوالنی.کردن.آرزوها،.آرزوهای.دور.و.دراز.در.سر.
پروراندن،.آرزوهای.دور.و.دراز.داشتن.

َل اهللُ =.کسانی.که.از.آنچه.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.نازل.فرموده. اَلَِّذيَن َكِرُهوا ما نَزَّ
بود.کراهت.داشتند.و.بدشان.می.آمد،.

یعنی.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین.و.همه.کسانی.که.با.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.

حضرت.مخالف.بودند،.لیکن.در.این.آیه.شریفه.و.تأویل.آیه.شریفه.مقصود.بنی.امیّه.
هستند.که.با.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.به.شّدت.دشمنی.و.عداوت.داشتند.

پس.مقصود.از.کسانی.که.با..آنچه.که.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نازل.

شده.بود.کراهت.داشتند.و.بدشان.می.آمد.در.این.آیه.شریفه.کّفار.قریش.و.مخصوصًا.
بنی.امیّه.می.باشند.1

در.این.دو.آیه.شریفه.»آیه.25.و.26.سوره.مبارکه.محّمد«.بحث.پیرامون.منافقینی.

است.»کسانی.که.ظاهراً.مسلمان.هستند.لیکن.باطناً.مرتد.شده.و.از.اسالم.رویگردان.

می.باشند«.که.به.طور.پنهانی.با.کّفار.قریش.و.خصوصاً.با.بنی.امیّه.ارتباط.داشته.و.به.آن.ها.

قول.همکاری.می.دادند.و.خداوند.متعال.از.این.همکاری.پنهان.آن.ها.پرده.برداشته..و.در.
آخر.آیه.شریفه.می.فرماید.که.خداوند.از.پنهان.کاری.آن.ها.آگاه.است.

خداوند.متعال.درباره.این.منافقین.»مرتّدین«.می.فرماید:
وا َعلى اَْدباِرِهْم ِمْن بَْعِد ما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى.=.کسانی.که.بعد.از.روشن.شدن. اِنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّ

حقیقت.به.حقیقت.پشت.کرده.و.به.کفر.قبلی.خویش.بازگشتند،.و.یا:
کسانی.که.بعد.از.روشن.شدن.راه.هدایت.و.بعد.از.آمدن.اسالم.و.پذیرفتن.اسالم.
مرتد.شده.و.از.اسالم.به.کفر.جاهلی.بازگشتند.»قلباً.از.اسالم.بازگشتند،.لیکن.ظاهراً.

مسلمان.بودند.و.در.صفوف.مسلمین.حضور.داشتند«.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه82.
تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه491ـ492.

المیزان،جلدسیوششم،صفحه71ـ72.
مفرداتراغب.
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این.قسمت.از.آیه.شریفه.اشاره.به.منافقینی.دارد.که.ظاهراً.اسالم.اختیار.کرده.و.

تا.آخر.عمرشان.نیز.خودشان.را.مسلمان.می.دانستند.لیکن.قلباً.و.باطناً.اسالم.را.کنار.
گذاشته.و.مرتد.شده.بودند.

ظاهراً.این.آیه.شریفه.شامل.حال.همه.منافقینی.می.شود.که.در.مدینه.بودند.و.در.
اطراف.پیامبر.اکرم.حضور.داشتند.

تعدادی.از.این.منافقین.از.قبیل.عبداهلل.بن.اُبی.و.پیروان.او.تقریباً.برای.اکثریّت.

اصحاب.پیامبر.اکرم.شناخته.شده.بودند،.لیکن.این.آیه.شریفه.منافقینی.را.مّد.نظر.دارد.

که.غیر.از.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.و.عّده.قلیلی.از.اصحاب.خاص.پیامبر.
اکرم.بقیّه.مسلمین.از.نفاق.آن.ها.یا.خبر.نداشتند.و.یا.اطالعات.آن.ها.ناچیز.بود.

این.منافقین.و.مرتّدینی.که.در.این.آیه.شریفه.مورد.بحث.می.باشند.همچنانکه.در.

بخش.حدیث.خواهد.آمد.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.می.باشند.که.با.تظاهر.به.اسالم.

در.صفوف.مسلمین.حضور.داشتند.لیکن.برای.رسیدن.به.اهداف.خویش.و.رسیدن.به.

قدرت،.عقیده.باطنی.خویش.را.کاماًل.مخفی.نگه.داشته.بودند.و.خودشان.را.مسلمان.
واقعی.نشان.می.دادند.درحالی.که.قلباً.و.باطناً.چنین.اعتقادی.نداشتند.

بنابراین.معنی.آیه.شریفه.به.اختصار.این.می.شود.که:
کسانی.که.بعد.از.روشن.شدن.راه.حقیقت.و.راه.هدایت.»یعنی.آمدن.اسالم«.مرتد.
شده.و.از.دین.اسالم.به.کفر.قبلی.خویش.بازگشتند.»یعنی.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.
و.پیروان.آن.ها.که.پس.از.پذیرش.اسالم.در.باطن.و.قلب.خویش.مرتد.شده.و.به.کفر.

جاهلی.بازگشتند«.
در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.که:

َل لَُهْم =.شیطان.این.عمل.زشت.و.ناپسند.آن.ها.را.در.نظرشان.زینت.داد. ْيَطاُن َسوَّ الشَّ
و.در.واقع.شیطان.عمل.بد.آن.ها.را.نیکو.جلوه.داد.

به.عبارت.دیگر:
شیطان.بر.اثر.وسوسه.و.آراستن.کفر،.بازگشت.به.کفر.را.برای.آن.ها.سهل.و.آسان.

جلوه.داد.
شیطان.عالوه.بر.اینکه.بازگشت.به.کفر.را.به.آن.ها.آسان.جلوه.داد.و.این.عمل.آن.ها.
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را.به.آن.ها.زیبا.و.خوب.نشان.داد.عمل.دیگری.نیز.انجام.داد.که.در.ادامه.آیه.شریفه.
آمده.است.و.آن.این.است.که:

َواَْمَلى لَُهْم =.شیطان.به.این.مرتّدین.امال.نمود.یعنی.آرزوهای.دور.و.دراز.و.طوالنی.
به.فکر.آن.ها.انداخت،.

یعنی.شیطان.آرزوهای.آن.ها.را.طوالنی.ساخت.و.بدین.وسیله.آن.ها.را.فریب.داد.
یکی.از.راه.های.نفوذ.شیطان.در.انسان.ها.طوالنی.کردن.آرزوهای.انسان.ها.می.باشد.
و.در.نتیجه.انسان.در.سّن.میانسالگی.و.حتی.در.سن.پیری.برای.آینده.خود.نقشه.
می.کشد.که.مثاًل.فالن.جا.سرمایه.گذاری.می.کنم.و.از.این.طریق.چه.سودهایی.که.
نصیب.من.می.شود.و.یا.اینکه.به.فالن.مقام.می.رسم.و.از.آن.طریق.به.ثروت.های.
فراوان.دسترسی.پیدا.می.کنم.و.همه.از.من.اطاعت.می.کنند.و.مسائلی.نظیر.این.ها،.
درحالی.که.این.فرد.اگر.عمر.طبیعی.نیز.داشته.باشد.شاید.بیش.از.ده.سال.به.پایان.

عمر.او.نمانده.باشد.
آیه.بعد.»آیه.26«.عّلت.این.تسویالت.و.تزئینات.شیطانی.را.بیان.می.فرماید.که:

َل اهللُ َسُنِطيُعُکْم ِفي بَْعِض ااْلَْمِر =.این.به.خاطر.آن.است. ذلَِک بَِانَُّهْم قالُوا لِلَِّذيَن َكِرُهوا ما نَزَّ

که.مرتّدین.به.کسانی.که.از.نزول.وحی.الهی.به.پیامبر.اکرم.کراهت.داشتند.و.بدشان.

می.آمد.»یعنی.کّفار.و.در.این.آیه.شریفه.یعنی.بنی.امیّه«.می.گفتند.که.ما.در.بعضی.از.امور.
از.شما.پیروی.می.کنیم.و.بعضی.از.خواسته.های.شما.را.به.جا.می.آوریم.

ذلَِک در.این..آیه.شریفه.اشاره.به.تسویل.و.امالء.شیطان.دارد.که.در.آیه.قبل.»آیه.25«.
از.آن.صحبت.شده.و.اشاره.به.تسّلط.شیطان.بر.مرتّدین.می.نماید،.

يَن.در.این.آیه.شریفه.همان.کّفار.قریش.هستند.و.مخصوصاً.اشاره.به. و.مراد.از.اَلذَّ
بنی.امیّه.دارد،.

و.خالصه.کالم.اینکه:
مرتّدين.یعنی.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.و.غاصبین.حقوق.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.
به.کّفار.قریش.و.سران.بنی.امیّه.می.گفتند.که.ما.در.بعضی.از.امور.از.شما.اطاعت.می.کنیم.

و.بعضی.از.خواسته.های.شما.را.به.جا.می.آوریم.
صاحب.تفسیر.المیزان.بدون.اینکه.به.اسم.این.مرتّدین.اشاره.نماید.در.تفسیر.این.
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قسمت.از.آیه.شریفه.می.گوید:
جمله.َسُنِطيُعُکْم ِفي بَْعِض ااْلَْمِر.حکایت.گفتاری.است.که.مرتّدین.با.کّفار.دارند.و.به.
ایشان.وعده.اطاعت.می.دهند.و.از.اینکه.اطاعت.خود.را.مقید.به.بعضی.امور.می.کند.پیدا.
است.که.این.مرتّدین.مردمی.بوده.اند.که.نمی.توانسته.اند.صریح.و.پوست.کنده.حرف.
خودشان.را.به.کّفار.بگویند.لذا.به.طور.سّری.به.کّفار.قول.می.دهند.که.در.پاره.ای.از.

امور.از.شما.اطاعت.می.کنیم..
از.این.گفتار.استفاده.می.شود.که.این.مرتّدین.قومی.از.منافقین.بوده.اند.که.با.کّفار.سر.
و.سّری.داشته.اند.و.قرآن.کریم.آن.اسرار.را.در.این.جا.نقل.نموده.است.و.انتهای.آیه.

شریفه.»َواهللُ َيْعَلُم اِْسَراَرُهْم«.مویّد.این.مطلب.است.
انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.مالحظه.خواهید.فرمود.که.مقصود.از.مرتّدين.در.
این.آیه.شریفه.»آیه.25.سوره.مبارکه.محّمد«.رهبران.ضاللت.و.گمراهی.و.غاصبین.

حقوق.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.هستند،.
و.مقصود.از.كّفارى.که.از.نزول.وحی.الهی.بدشان.می.آمد.»آیه.26«.بنی.امیّه.می.باشند.

در.انتهای.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:
َواهللُ َيْعَلُم اِْسَراَرُهْم =.خداوند.از.اسرار.و.مخفی.کاری.های.آن.ها.آگاه.می.باشد،.

و.به.عبارت.دیگر:
خداوند.متعال.از.گفته.های.آنان.که.به.طور.سری.و.پنهانی.به.یکدیگر.می.گویند.و.از.

افکار.و.عقایدی.که.در.دل.دارند.آگاه.است،.یعنی:
خداوند.متعال.از.نقشه.های.مرتّدين.و.بنى امّيه.و.ارتباط.سری.و.پنهانی.آن.ها.آگاه.
است.و.می.داند.که.آن.ها.برای.پس.از.حیات.پیامبر.اکرم.صّلی..اهلل.علیه.و.آله.و.سلم.

چه.طرح.هایی.دارند.
ذیل.آیه.144.و.145.سوره.آل..عمران.و.ذیل.آیه.54.سوره.مائده.در.رابطه.با.ارتداد.

تعدادی.از.مسلمانان.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.توضیحاتی.ارائه.شده.است.1
1.المیزان،جلدسیوششم،صفحه71ـ72.

مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه83،82،78،77.
تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه491تا493.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه98.
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حدیث:
وا َعلى  1..وجود.مقدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اِنَّ الَّذيَن اْرَتدُّ

.آیه.25.سوره.مبارکه.محّمد«.فرمودند: اَْدبَاِرِهْم ِمْن بَْعِد ما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى...ـ 
این.ها.دشمنان.امیرالمومنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.السالم.هستند.که.با.ترک.والیت.

آن.حضرت.مرتد.شده.و.از.ایمان.برگشتند.
عبدالّرحمن.بن.کثیر.که.این.حدیث.را.نقل.می.کند.می.گوید:

پس.از.این.فرمایش.امام.صادق.علیه.الّسالم.نظر.مبارک.آن.حضرت.را.درباره.آیه.26.
َل اهللُ َسُنِطيُعُکْم  سوره.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.»ذلَِک بَِانَُّهْم قالُوا لِلَّذيَن َكِرُهوا ما نَزَّ

ِفي بَْعِض ااْلَْمِر...«.سؤال.کردم،.و.آن.حضرت.در.پاسخ.به.سوال.من.فرمود:.
تأویل.آیه.شریفه.این.گونه.است.که:.

َل اهللُ فى َعِلٍىّ َسُنِطيُعُکْم ِفي بَْعِض ااْلَْمِر،  ذلَِک بَِانَُّهْم َقالُوا لِلَِّذيَن َكِرُهوا ما نَزَّ
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.سپس.درباره.این.آیه.شریفه.»آیه.26«.فرمودند:

به.خدا.قسم.این.آیه.شریفه.درباره.دشمنان.حضرت.علی.علیه.السالم.و.پیروان.آن.ها.

نازل.شده.که.بنی.امیّه.را.دعوت.کرده.و.با.آن.ها.پیمان.بستند.که.بعد.از.رحلت.پیامبر.

اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.امر.امامت.و.حکومت.در.خاندان.ما.نباشد.و.از.خمس.
نیز.چیزی.به.ما.ندهند،.

َل اهللُ در.این.آیه.شریفه.این.است.که.آن.ها.از.والیت.و.امامت. و.منظور.از َكِرُهوا ما نَزَّ
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بدشان.می.آمد.و.از.آن.کراهت.داشتند،.

در.حالی.که.امر.امامت.و.والیت.آن.حضرت.از.جانب.خداوند.متعال.نازل.شده.بود.1

وا َعلى  2..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»اِنَّ الَّذيَن اْرَتدُّ
َل لَُهْم َواَْمَلى لَُهْم ـ.آیه.25.سوره.مبارکه. ْيَطاُن َسوَّ اَْدبَاِرِهْم ِمن بَْعِد ما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى الشَّ

محّمد«.فرمودند:

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه290،289،حدیث43»حدیث1122«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه47،حدیث67»حدیث10450«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه98ـ99.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه369،حدیث1.



آل اهلل در کتاب اهلل 128

وا َعلى اَْدباِرِهْم ِمْن بَْعِد ما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى »کسانی.که.بعد.از. منظور.از اَ لَّذيَن اْرَتدُّ

روشن.شدن.راه.هدایت.مرتد.شده.و.به.کفر.قبلی.خویش.بازگشتند«.کسانی.هستند.

که.با.ترک.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ایمان.پشت.کرده.و.
مرتد.شدند.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
َل اهللُ »آنچه.را.که.خداوند.متعال.نازل.فرموده«.در.این.آیه.شریفه. منظور.از.ما نَزَّ
.آیه. َل اهللُ َسُنِطيُعُکْم في بَْعِض ااْلَْمِر َواهللُ َيْعَلُم اِْسَراَرُهْمـ  »ذلَِک بَِانَُّهْم َقالُوا لِلَِّذيَن َكِرُهوا ما نَزَّ
26.سوره.مبارکه.محّمد«.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

می.باشد.
این.حدیث.را.محّمد.بن.علی.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.1

3..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
وا َعلى اَْدباِرِهم ِمن بَْعِد ما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى  منظور.از.ُهدى.در.این.آیه.شریفه.»اِنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّ
ـ.آیه.25.سوره.مبارکه.محّمد«.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.

امامت.و.والیت.آن.حضرت.می.باشد.
این.حدیث.را.محّمد.بن.علی.حلبی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

4..وجود.مقّدس.امام.باقر.و.امام.صادق.علیهما.الّسالم.فرمودند:
ما  َكِرُهوا  لِلَِّذيَن  َقالُوا  بَِانَُّهْم  »ذلَِک  شریفه. آیه. این. اهللُ .در. َل  نَزَّ ما  َكِرُهوا  از  منظور.
والیت. و. امامت. از. که. هستند. بنی.امیّه. محّمد«. مبارکه. سوره. آیه.26. ـ. اهللُ...  َل  نَزَّ
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.از.جانب.خداوند.متعال.نازل.شده.بود.
بدشان.می.آمد.و.از.آن.بیزار.بودند.»بنی.امیّه.از.مهم.ترین.و.بارزترین.مصادیق َكِرُهوا 

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه99.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه370،حدیث2.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه47،حدیث66»حدیث10449«.
2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه370،حدیث3.
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َل اهللُ می.باشند«.1 ما نَزَّ

توضیح:
الف(.با.توجه.به.احادیث.شریفی.که.مالحظه.فرمودید.معنی.آیه.25.سوره.مبارکه.

محّمد.»تأویل.و.معنی.باطنی.آیه.شریفه«.این.می.شود.که:
کسانی.که.بعد.از.روشن.شدن.راه.هدایت.و.اعالم.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به..آن.پشت.نموده.و.از.پذیرش.آن.امتناع.نمودند.با.این.
عمل.خویش.به.کفر.قبلی.خویش.»کفر.و.شرک.دوران.جاهلیت«.بازگشته.و.مرتد.

شدند،.
و.شیطان.با.وسوسه.خویش.و.آراستن.و.زیبا.نشان.دادن.کفر،.بازگشت.به.کفر.و.

ارتداد.را.به.آنان.آسان.جلوه.داد،.لذا:
کلیّه.افرادی.که.از.پذیرش.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
امتناع.نمودند.به.کفر.جاهلی.خویش.بازگشتند.و.مرتد.شدند،.گرچه.ظاهراً.مسلمان.
بودند.و.احکام.اسالم.راجع.به.آن.ها.جاری.بود.زیرا.اسالم.با.گفتن.شهادتین.محّقق.

می.شود.گرچه.گوینده.آن.قلباً.به.گفته.خویش.اعتقادی.نداشته.باشد.

ب(.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.امام.صادق.علیه.الّسالم.
فرمودند:

َمْن ماَت َو لَْيَس لَُه اِماٌم َفِمْيَتُتُه َمْيَتُة جاِهِليٍَّة،
َمْن ماَت الَيعِرُف اِماَمُه ماَت ِميَتًة جاِهِليًَّة، جاِهِليََّة ُكْفٍر َو ِنفاٍق َو َضالٍل، یعنی:

هر.کس.بمیرد.و.امام.نداشته.باشد.»امام.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال«،.به.مرگ.
جاهلیّت.مرده.است.

هر.کس.بمیرد.و.امام.خویش.را.نشناسد.»امام.معصوم.و.منصوب.از.ناحیه.خداوند.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه82.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه99.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه371،حدیث5.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه49،حدیث69»حدیث10452«.
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متعال«.به.مرگ.جاهلیّت.مرده.است،.جاهلیّت.کفر.و.نفاق.و.ضاللت.»گمراهی«.1

ج(.وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:.
خداوند.متعال.کسانی.را.که.از.پیامبر.اکرم.در.امر.وصی.و.جانشین.آن.حضرت.
پیروی.نکردند.منافق.نامیده.است.»منافق.یعنی.کافری.که.تظاهر.به.اسالم.می.کند«،.

و.کسی.که.امامت.و.والیت.وصی.و.جانشین.آن.حضرت.را.منکر.شود.خداوند.

متعال.او.را.مانند.منکر.حضرت.محّمد.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.قرار.داده.است.

»یعنی:.کسی.که.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.انکار.نماید.مثل.کسی.است.

که.رسالت.نبی.ّ.مّکرم.اسالم.را.انکار.نموده.است.و.چنین.شخصی.کافر.است.و.روز.

قیامت.با.کّفار.محشور.خواهد.شد.گرچه.ظاهراً.مسلمان.باشد.و.شهادتین.را.بر.زبان.
خویش.جاری.نماید،.

یعنی:.
منکر.امام.معصوم.اگر.شهادتین.را.گفته.باشد.ظاهراً.مسلمان.است.و.احکام.اسالم.

بر.او.جاری.است.لیکن.روز.قیامت.با.کافرین.محشور.خواهد.شد«.2

د(.در.حدیث.است.که:
دوست.نمی.دارد.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.را.مگر.مؤمن،.

و.دشمن.نمی.دارد.او.را.مگر.کافر.و.منافق.»توضیحات.ذیل.آیه.96.سوره.مریم.و.
حدیث.هشتم.ذیل.آیه.35.سوره.نور«.

در.حدیث.معروفی.از.ابوسعید.خدری.نقل.شده.که.می.گوید:
ُكّنا نَْعِرُف الُْمناِفقيَن َعلى َعْهِد َرُسوِل اهللِ بُِبْغِضِهْم َعِلّى بِن اَبيطالٍب،.یعنی:

 1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه207،حدیث1»حدیث969«.
اصولکافی،جلددّوم،صفحه208،حدیث2»حدیث970«.
اصولکافی،جلددّوم،صفحه208،حدیث3»حدیث971«.

ِة الُهدى«. »باب:َمْن ماَت َو ليَس لَُه ِاماٌم ِمْن اَئِمَّ
2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه311،حدیث91»حدیث1170«.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه966،حدیث6»حدیث11653«»ذیلآیهسومسورهمنافقون«
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ما.منافقین.را.در.عصر.پیامبر.اکرم.از.طریق.عداوت.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم..می.شناختیم،.

»یعنی.هر.کس.بغض.و.دشمنی.با.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.داشت.می.فهمیدیم.که.
او.منافق.است،.

یعنی.کافری.است.که.تظاهر.به.اسالم.می.کند«.
از.روایات.قطعی.و.مسلم.است.که:.

علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. با. او. بغض. و. دشمنی. منافق. عالمت.
می.باشد.

حدیثی.که.از.ابوسعید.خدری.نقل.شد.عالوه.بر.منابع.شیعه.در.بسیاری.از.کتب.معتبر.
اهل.سنّت.نیز.آمده.که.به.عنوان.نمونه.به.تعدادی.از.آن.ها.اشاره.می.شود.

احمد.بن.حنبل.در.کتاب.فضائل.الصحابه
ابن.عبدالبر.در.استیعاب
ذهبی.در.تاریخ.اسالم

ابن.اثیر.در.جامع.االصول
عالمه.گنجی.در.کفایةالّطالب

محّب.الدین.طبری.در.ریاض.النّضره
سیوطی.در.دّرالمنثور

آلوسی.در.روح.المعانی.و...1
قابل.ذکر.است.که.تفاسیر.فوق.االشاره.احادیث.شریف.را.ذیل.آیه.30.سوره.

 1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلددّوم،صفحه110،حدیث267.
عیوناخبارالّرضاعلیهالسالم،جلددّوم،صفحه120،حدیث306.

»باب31،اخبارمجموعه«.
مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه85.

المیزان،جلدسیوششم،صفحه77.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه100.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه373،حدیث4.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه53،حدیث81»حدیث10464«.

تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه498ـ499.
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الَْقْوِل َواهللُ  َولََتْعِرَفنَُّهْم ِفي لَْحِن  َفَلَعَرْفَتُهم بِسيماُهْم  َرْيناَكُهْم  اَلَ لَْو نََشاُء  مبارکه.محّمد.»َو 
َيْعَلُم اَْعمالَُکْم«..نقل.نموده.اند.
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آیه 27 و 28 سوره محّمد صلی اهلل علیه و آله و سلّم:
»َفَکْيَف اِذا َتَوفَّْتُهُم الَْمالئَِکُة َيْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َواَْدبَاَرُهْم«.آیه.27.

»َذلَِک بَِانَُّهُم اتََّبُعوا َما اَْسَخَط اهللَ َوَكِرُهوا ِرْضَوانَُه َفَاْحَبَط اَْعَمالَُهْم.«.آیه.28.

ترجمه: 
حال.آن.ها.»افراد.بی.دین.اعم.از.کافر،.مشرک،.منافق.و...«.چگونه.خواهد.بود.هنگامی.
که.فرشتگان.مرگ.»مالئکه.مأمور.قبض.روح«.بر.صورت.و.پشت.آن.ها.می..زنند.و.جان.

آن.ها.را.می.گیرند..آیه.27.
این.کار.»زدن.به.صورت.و.پشت.آنها«.به.این.خاطر.است.که.آن.ها.از.آنچه.که.
خداوند.متعال.را.به.خشم.می.آورد.پیروی.کردند.و.از.آنچه.که.موجب.رضایت.
خداوند.متعال.بود.کراهت.داشتند.»بدشان.می.آمد«،.و.به.همین.جهت.خداوند.متعال.

اعمال.آن.ها.را.نابود.کرد.»نابود.می.کند«.»آیه.28«.1

شرح لغات و توضیحات:
َسَخْط.=.خشم،.غضب؛

ِرْضوان =.رضایت،.خشنودی؛
از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.س....ؤال.شد.که.آیا.خداوند.متعال.نیز.خشمگین.

و.خشنود.می.شود.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

َغَضُب اهللِ ِعقابُُه َو ِرضاُه َثوابُُه،.یعنی:
خشم.خداوند.متعال.عذاب.و.عقاب.خداوند.متعال.است،.

و.رضایت.و.خشنودی.خداوند.متعال.ثواب.و.پاداش.خدا،.بنابراین:
اگر.کسی.کاری.کند.که.باعث.َسَخط.و.خشم.خداوند.متعال.بشود.و.خدا.را.به.خشم.

بیاورد.یعنی.اینکه.خداوند.متعال.او.را.عذاب.می.کند،.
و.اگر.کسی.کاری.کند.که.باعث.رضایت.خداوند.متعال.شود.یعنی.خداوند.متعال.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه490.



آل اهلل در کتاب اهلل 134

به.او.ثواب.و.پاداش.می.دهد.1
در.آیه.25.و.26.سوره.مبارکه.محّمد.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.صحبت.از.منافقینی.
بود.که.علی.رغم.روشن.شدن.راه.هدایت.از.حق.رویگردان.شده.و.به.کفر.قبلی.خویش.
بازگشتند.»مرتد.شدند«،.اّما.کفر.و.الحادشان.را.کاماًل.مخفی.نگه.داشته.و.خودشان.را.

مسلمان.نشان.داده.و.در.صفوف.مسلمین.بودند،.
لیکن.در.پشت.پرده.و.به.طور.سّری.با.کّفار.قریش.و.در.رأس.آن.ها.با.بنی.امیّه.و.
سران.بنی.امیّه.در.ارتباط.بودند.تا.بالفاصله.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.اسالم.را.از.مسیر.اصلی.خویش.منحرف.کرده.و.قدرت.را.به.دست.
بگیرند.و.مانع.شوند.تا.امامت.و.رهبری.مسلمین.به.دست.امام.منصوب.از.جانب.

خداوند.متعال.یعنی.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.برسد.
در.توضیحات.ذیل.آیات.25.و.26.سوره.محّمد.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.
همچنین.احادیث.ذیل.آن.آیات.شریفه.به.عرض.رسید.که.این.منافقین.»مرتّدین«.چه.

کسانی.هستند،.
و.مقصود.از.کّفاری.که.با.این.منافقین.به.طور.مخفیانه.ارتباط.داشتند.چه.افرادی.

می.باشند.
در.انتهای.آیه.26.سوره.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.خداوند.متعال.در.یک.

جمله.کوتاه،.این.منافقین.»مرتّدین«.و.این.کّفار.را.مورد.تهدید.قرار.داده.و.می.فرماید:
َو اهللُ َيْعَلُم اِْسراَرُهْم،.یعنی.خداوند.متعال.از.اسرار.و.مخفی.کاری.های.منافقین.»مرتّدین«.

و.کّفار.آگاه.است،.یعنی:
هم.از.کفر.باطنی.و.نفاق.آن.ها.آگاه.است.و.هم.از.توطئه.چینی.های.آنان،.لذا.آن.ها.را.

به.موقع.به.اشّد.مجازات.خواهد.رساند.
آیات.بعد.»آیه.27.و.28«.در.واقع.توضیحی.هستند.راجع.به.این.تهدید.سربسته.که.

در.آخر.آیه.26.آمده.بود.
در.این.آیات.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:

1.تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه.495
المیزان،جلدسیوششم،صفحه77.



135 سوره محمد»صلی اهلل علیه و آله و سلم«

َفَکْيَف اَِذا َتَوفَّْتُهُم الَْماَلئَِکُة َيْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َواَْدباَرُهْم =.حال.این.منافقین.»مرتّدین«.و.

کافرین.چگونه.خواهد.بود.هنگامی.که.فرشتگان.مرگ.و.مالئکه.مأمور.قبض.روح،.

روح.آن.ها.را.قبض.می.کنند.و.جانشان.را.می.گیرند.و.در.همان.حال.به.صورت.و.پشت.
آن.ها.می.زنند.

این.مجازات.سرنوشت.همه.بی.دین.ها.به.طور.عام.و.سرنوشت.منافقین.»مرتّدین«.و.
کافرین.مورد.بحث.در.آیات.25.و.26.این.سوره.هستند.

این.قسمت.از.آیه.شریفه.مبیّن.این.مطلب.است.که.عذاب.منافقین.»مرتّدین«.و.
کافرین.مورد.اشاره.و.همه.بی.دین.ها.از.همان.لحظه.مرگ.شروع.می.شود،.

یعنی.مالئکه.مأمور.قبض.روح.درحالی.که.آن.ها.را.قبض.روح.می.کنند.و.جانشان.را.

می.گیرند.در.همان.حال.به.صورت.و.پشت.آن.ها.کوبیده.و.آن.ها.را.عذاب.می.کنند.تا.
طعم.تلخ.کفر.و.نفاق.و.الحاد.را.بچشند.

در.آیه.بعد.»آیه.28«.به.دلیل.و.عّلت.این.عذاب.اشاره.شده.و.آمده.است.که:
و. می.باشد. کافرین. و. »مرتّدین«. منافقین. مرگ. لحظه. عذاب. به. اشاره. .= ذلَِک 
می.خواهد.بفرماید.که.این.منافقین.»مرتّدین«.و.این.کافرین.به.این.دلیل.از.همان.
لحظه.شروع.جان.دادن.مورد.عذاب.واقع.می.شوند.و.به.این.دلیل.مالئکه.مأمور.
قبض.روح.در.لحظه.ای.که.آن.ها.را.قبض.روح.می.کنند.با.تازیانه.به.صورت.و.پشت.

آن.ها.می.زنند،..زیرا:
بَِانَُّهُم اتََّبُعوا َما اَْسَخَط اهللَ َوَكِرُهوا ِرْضوانَُه =.آن.ها.زمانی.که.در.قید.حیات.بودند.از.آنچه.

که.خداوند.متعال.را.به.خشم.می.آورد.پیروی.نمودند،.
و.از.آنچه.که.موجب.رضایت.و.خشنودی.خداوند.متعال.بود.کراهت.داشتند.و.از.

آن.بدشان.می.آمد،.و.به.عبارت.دیگر:
عّلت.مجازات.سنگین.منافقین.»مرتّدین«.و.کافرین.در.لحظه.مرگ.و.علت.اینکه.
مالئکه.مأمور.قبض.روح.هنگام.قبض.روح.به.صورت.و.پُشت.آن.ها.می.زنند.این.است.

که:
1..بَِانَُّهُم اتََّبُعوا ما اَْسَخَط اهللَ،.یعنی:.

این.منافقین.»مرتّدین«.و.این.کافرین.در.دنیا.از.چیزهایی.تبعیّت.و.پیروی.می.کردند.
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که.خشم.خداوند.متعال.را.به.دنبال.داشت.و.دارد.
به.عبارت.دیگر.این.منافقین.و.کافرین.مادامی.که.در.دنیا.بودند.از.کسانی.تبعیّت.
و.پیروی.کردند.که.نباید.از.آن.ها.تبعیّت.می.کردند.و.کارهایی.انجام.می.دادند.که.نباید.

انجام.می.دادند.

2. َوَكِرُهوا ِرْضَوانَُه،.یعنی:.
از.آنچه.که.موجب.رضایت.و.خشنودی.خداوند.متعال.بود.کراهت.داشتند.و.بدشان.

می.آمد،.و.خالصه.کالم.اینکه:
اعمال.و.کردار.و.اعتقادات.این.منافقین.»مرتّدین«.و.این.کافرین.در.جهت.خالف.

خواسته.های.خداوند.متعال.بود.و.نتیجه.این.کارها.این.می.شود.که:
َفَاْحَبَط اَْعمالَُهْم =.اعمال.این.منافقین.»مرتّدین«.و.کافرین،.َحبط.و.نابود.می.شود،.

یعنی:
اگر.این.گروه.های.منحرف.و.مفسد.کارهای.خوبی.از.قبیل.صله..رحم،.صدقه.دادن،.
رسیدگی.به.فقرا.و....انجام.داده.باشند.این.اعمال.خوب.نیز.َحبط.و.نابود.می.شود.مثل.

اینکه.اصاًل.کار.خیر.و.عمل.صالحی.انجام.نداده.اند.
منافقین.مّد.نظر.این.آیات.شریفه.مانند.سایر.مسلمین.نماز.می.خواندند،.روزه.
می.گرفتند.و.دیگر.فرائض.و.واجبات.را.نیز.انجام.می.دادند.لیکن.چون.قلباً.اعتقادی.
به.اسالم.نداشتند.و.مخالفت.عملی.نیز.با.حکم.خداوند.متعال.داشتند.»مخالفت.با.
امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«.لذا.اعمال.آن.ها.َحبط.و.

تباه.و.نابود.می.شود.و.فایده.ای.به.حال.صاحبان.خویش.نخواهد.داشت.
اینکه.این.گروه.های.منحرف.و.فاسد.از.کدام.یک.از.دستورات.و.احکام.الهی.به.
شّدت.کراهت.داشتند.و.بدشان.می.آمد.که.هنگام.مرگ.اینچنین.با.عذاب.الهی.مواجه.
شده.و.مالئکه.مأمور.قبض.روح.به.صورت.و.پشت.آن.ها.می.زنند.در.بخش.حدیث.

خواهد.آمد.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه84.
المیزان،جلدسیوششم،صفحه73.

تفسیرنمونه،جلدبیستویکم،صفحه493ـ494.
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حدیث:
جابر.بن.یزید.می.گوید.که.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.آیه.27.و.
28.سوره.مبارکه.محّمد.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.خصوصاً.راجع.به.این.قسمت.
َوَكِرُهوا ِرْضَوانَُه َفَاْحَبَط اَْعمالَُهْم«.س.ؤال. از.آیه.شریفه.»ذلَِک بَِانَُّهُم اتََّبُعوا ما اَْسَخَط اهللَ 

نمودم.
وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

این.آیات.شریفه.درباره.کسانی.است.که.از.والیت.و.امامت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
ناراحت.بودند.و.از.آن.کراهت.داشتند.»از.آن.بدشان.می.آمد«،.

یعنی.از.والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.رضایت.و.

خشنودی.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.آن.بود.کراهت.
داشتند.و.بدشان.می.آمد.1

توضیح:
و. والیت. به. نسبت. که. افرادی. کلیّه. نورانی. و. این.حدیث.شریف. طبق. الف(.
امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.کراهت.دارند.و.از.آن.بدشان.می.آید.
»یعنی.منکرین.والیت.و.امامت.آن.حضرت«.مصداق.اتّم.و.اکمل.این.دو.آیه.شریفه.

می.باشند،.یعنی:
ائّمه. دیگر. و. علیه.الّسالم. امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب. امامت.و.والیت. منکرین.
معصومین.علیهم.الّسالم.هنگام.مرگ.و.لحظه.جان.دادن.به.وسیله.مالئکه.مأمور.قبض.

روح.مجازات.می.شوند،.
و.این.مالئکه.الهی.درحالی.که.به.صورت.و.پشت.منکرین.والیت.و.امامت.آن.ذوات.
مقّدسه.می.زنند.آن.ها.را.قبض.روح.کرده.و.جانشان.را.می.گیرند.و.این.عذاب.آغاز.و.

شروع.عذاب.الیم.و.ابدی.اینگونه.افراد.می.باشد.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه99.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه371،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه49،حدیث70»حدیث10453«.
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ضمناً.همه.اعمال.خیری.که.منکرین.والیت.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

در.دنیا.انجام.داده.اند.َحبط.و.نابود.می.شود.و.جمله.َفَاْحَبَط اَْعَمالَُهْم که.در.انتهای.آیه.28.
سوره.مبارکه.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آمده.ناظر.به.این.معنا.است..

ب(.ذیل.آیه.اّول.و.هشتم.و.نهم.و.بیست.و.پنجم.و.بیست.و.ششم.این.سوره.مبارکه.

نیز.احادیثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شد.که.طبق.آن.احادیث.شریف.و.

نورانی.دشمنان.آن.ذوات.مقّدسه.و.منکرین.امامت.و.والیت.آن.بزرگواران.اعمالشان.
َحبط.و.نابود.می.شود،.

و.روز.قیامت.با.کّفار.محشور.خواهند.شد.گرچه.در.دنیا.در.زمره.مسلمین.باشند.و.
فرائض.را.به.جا.بیاورند.و.احکام.اسالم.هم.بر.آن.ها.جاری.باشد،.

زیرا.اسالم.با.گفتن.شهادتین.محّقق.می.شود.گرچه.گوینده.شهادتین.قلباً.به.گفته.
خویش.اعتقادی.نداشته.باشد.



» سوره فتح «

آیه 10 و 18 سوره فتح:
»اِنَّ الَّذيَن ُيباِيُعونََک اِنَّما ُيباِيُعوَن اهللَ، َيُد اهللِ َفْوَق اَْيِديِهْم، َفَمْن نََکَث َفِانَّما َيْنُکُث َعلى نَْفِسِه، 

َوَمْن اَْوَفى بِما عاَهَد َعَلْيُه اهللَ َفَسُيْؤِتيِه اَْجراً َعظيمًا«.آیه.10.
ِکيَنَة  َجَرِة َفَعِلَم ما ِفي ُقُلوبِِهْم َفَانَزَل السَّ »لََقْد َرِضَي اهللُ َعِن الُْمْؤِمنيَن اِْذ ُيباِيُعونََک َتْحَت الشَّ

َعَلْيِهْم َواَثابَُهْم َفْتحًا َقِريبًا«.آیه.18.

ترجمه: 
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرماید:

ای.پیامبر،.کسانی.که.با.تو.بیعت.می.کنند.تنها.با.خدا.بیعت.می.کنند.و.دست.خدا.باالی.

دست.آن.ها.است،.پس.هر.کس.پیمان.شکنی.کند.تنها.به.زیان.خودش.پیمان.شکنی.کرده.
و.عهد.و.پیمان.خویش.را.شکسته.است،.

و.هر.کس.نسبت.به.عهد.و.پیمانی.که.با.خدا.بسته.وفادار.بماند.خداوند.متعال.به.
زودی.اجر.و.پاداش.عظیمی.به.او.خواهد.داد..آیه.10.

خداوند.متعال.از.مؤمنینی.که.زیر.آن.درخت.با.تو.بیعت.کردند.راضی.و.خشنود.شد،.

خداوند.متعال.آنچه.را.که.در.دل.بیعت.کنندگان.بود.می.دانست.و.از.آن.آگاه.بود.و.به.

همین.جهت.سکینه.و.آرامش.را.به.دل.های.آنان.نازل.کرد.و.پیروزی.و.فتح.نزدیکی.را.
به.عنوان.پاداش.نصیب.آن.ها.فرمود..آیه.18..1

1.تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه50ـ76.



آل اهلل در کتاب اهلل 140

شرح لغات و توضیحات:
بيعت.=.پیمان.بستن.با.شخصی.به.منظور.اطاعت.و.فرمانبرداری.از.او؛

در.آن.زمان.چنین.مرسوم.بود.که.بیعت.کننده.دست.در.دست.بیعت.شونده.می.گذاشت.
و.بدین..طریق.وفاداری.خویش.را.نسبت.به.او.اعالم.می.کرد..

به.عبارت.دیگر:
بیعت.یک.نوع.پیمانی.است.که.بیعت.کننده.خودرا.مطیع.بیعت.شونده..می.سازد.

سکينه.=.از.ماده.سکون.به.معنی.آرامش.و.اطمینان.خاطری.است.که.هر.گونه.شّک.

و.تردید.و.وحشت.را.از.انسان.زائل.می.کند.و.شخص.را.در.طوفان.حوادث.ثابت.قدم.
نگه.می.دارد.

نَْکْث.=.پیمان.شکنی،.نقض.بیعت.1

توضیحاتی پیرامون بیعت: 
1..امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند:

بیعت.مردم.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.اینگونه.بود.که.آن.حضرت.دست.

مبارک.خویش.را.روی.دست.مردم.می.گذاشت.و.بدین.طریق.مردم.با.آن.حضرت.
بیعت.می.کردند،.نه.اینکه.مردم.دستشان.را.روی.دست.آن.حضرت.بگذارند.2

2..بیعت.یک.نوع.قرارداد.و.معاهده.است.میان.بیعت.کننده.و.بیعت.شونده،.و.محتوا.

و.معنای.آن.این.است.که.بیعت.کننده.باید.از.بیعت.شونده.اطاعت.و.فرمانبرداری.نماید.
و.در.همه.حال.او.را.حمایت.کند.

3..بیعت.کننده.حق.فسخ.بیعت.را.ندارد،.
لیکن.بیعت.شونده.چنانچه.صالح.بداند.می.تواند.بیعت.خود.را.فسخ.کند،.و.در.این.

صورت.است.که.بیعت.کننده.از.عهد.و.پیمان.و.معاهده.خویش.آزاد.می.گردد.
1.المیزان،جلدسیوششم،صفحه119ـ120.

تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه81،80،55،38.
2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه115.
المیزان،جلدسیوششم،صفحه121.
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قابل.ذکر.است.که.وجود.مقّدس.سیّدالّشهداء.سالم.اهلل.علیه.شب.عاشورا.ضمن.

ایراد.خطبه.ای.بیعت.خویش.را.از.اصحاب.خویش.برداشتند.و.بدین.وسیله.به.آن.ها.

اجازه.فرمودند.تا.هر.کجا.که.می.خواهند.بروند.»لیکن.اصحاب.وفادار.آن.حضرت.در.
خدمت.آن.وجود.مقّدس.ماندند.و.به.شهادت.رسیدند«.

4..در.مورد.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.که.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.هستند.نیازی.به.بیعت.نیست،.

یعنی.اطاعت.از.این.ذوات.مقّدسه.»وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.که.

منصوب.از.جانب.خداوند.متعال.هستند.به.همه.مردم.واجب.است،.خواه.بیعت.کرده.
باشند.خواه.بیعت.نکرده.باشند،.

چرا.که.اطاعت.از.این.بزرگواران.اطاعت.از.خداوند.متعال.است،.
و.سرپیچی.از.اوامر.و.دستورات.این.ذوات.مقّدسه.سرپیچی.از.اوامر.و.دستورات.
خداوند.سبحان،.و.در.احادیث.فراوانی.این.موضوع.آمده.است.که.از.جمله.آن.ها.

زیارت.نورانی.و.شریف.جامعه.کبیره.می.باشد.
در.آیه.59.سوره.نساء.نیز.این.موضوع.صریحاً.بیان.شده.که:

ُسوَل َواُْولِي ااْلَْمِر ِمْنُکْم. اَِطيُعواْ اهللَ َواَِطيُعواْ الرَّ
ذیل.این.آیه.شریفه.احادیثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.منظور.
از.اُولِى ااْلَْمر.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.می.باشند.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.از.هر.رجس.و.پلیدی.و.گناه.دور.

کرده.است.
ممکن.است.این.سؤال.پیش.بیاید.که.با.این.وصف.بیعت.مردم.با.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.جریان.صلح.ُحدیبیّه.که.به.بیعت.رضوان.مشهور.است.چه.

معنایی.دارد،.
و.یا.اینکه.بیعت.مردم.با.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.روز.

هیجدهم.ذیحّجه.سال.دهم.هجری.در.محل.غدیر.خم.چه.مطلبی.را.بیان.می.فرماید.
جواب.این.است.که.اطاعت.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.
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معصومین.علیهم.الّسالم.بر.همگان.واجب.می.باشد،.لذا:.
اینگونه.بیعت.هایی.که.نام.برده.شد.یک.نوع.تأکید.بر.وفاداری.اّمت.اسالم.از.پیامبر.
اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.بوده.که.در.مواقع.خاّصی.انجام.می.گرفته.تا.در.سایه.

آن.روح.تازه.ای.به.کالبد.افراد.دمیده.شود..
البتّه.بیعت.مردم.با.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.محل.

غدیر.خم.آن.هم.بیعت.جمعیّت.چندین.ده.هزار.نفره.نتایج.ذیل.را.به.دنبال.داشت:
الف(.بعدها.در.بین.مسلمین.گفته.نشود.که.ما.از.انتصاب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.به.امامت.و.رهبری.مسلمین.اّطالع.نداشتیم.و.نمی.دانستیم.که.وصی.و.

جانشین.پیامبر.اکرم.چه.شخصی.است.

ب(.وقتی.ده.ها.هزار.نفر.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بیعت.کردند.

»روز.هیجدهم.ذیحّجه.سال.دهم.هجری«،.لذا.کسانی.که.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.

بیعت.شکنی.کرده.و.از.اطاعت.علی.علیه.الّسالم.خودداری.نمودند.و.خالف.دستور.خدا.

و.رسول.خدا.خلیفه.تعیین.نمودند،.با.این.عمل.خویش.نقض.بیعت.خویش.را.به.طور.
علنی.و.به.طور.عملی.به.همگان.اعالم.نمودند،.

و.واضح.است.که.نقض.بیعت.با.خدا.و.رسول.خدا.یعنی.ُکفر،.و.با.این.نقض.بیعت.
ُکفر.بعضی.از.اصحاب.آشکار.شد.

گفتنی.است.که.اجتماع.عّده.ای.از.اصحاب.در.سقیفه.بنی.ساعده.»بالفاصله.پس.از.

رحلت.پیامبر.اکرم«.و.تعیین.فردی.به.عنوان.خلیفه.مسلمین.و.بیعت.گرفتن.از.مردم،.

آن.هم.با.زور.و.تهدید.و.یا.با.پول.و.تطمیع.و.یا.هر.دو،..اّولین.بدعتی.بود.که.در.اسالم.
بنا.نهاده.شد،.

چرا.که.این.قضیه.خالف.امر.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.بود،.
ضمناً.در.فقه.شیعه.هیچ.موردی.برای.بیعت.در.غیر.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.

آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.دیده.نمی.شود.1
در.آیه.دهم.و.هیجدهم.سوره.مبارکه.فتح.صحبت.از.بیعت.مردم.با.پیامبر.اکرم.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه80تا89.
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صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.و.مضمون.آیات.شریفه.این.است.که.چنانچه.

بیعت.کنندگان.با.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بر.سر.عهد.و.

پیمان.خویش.باشند.و.نقض.عهد.ننمایند.مشمول.اجر.و.پاداش.عظیم.خداوند.متعال.
خواهند.بود.و.رضایت.حق.تعالی.شامل.آن.ها.خواهد.بود،.

یعنی.رضایت.خداوند.متعال.و.اعطاء.پاداش.عظیم.به.شرط.نقض.نکردن.بیعت.
اینکه.بیعت.مردم.با.رسول.خدا.در.چه.زمانی.بود.و.به.چه.علت.این.بیعت.صورت.

گرفت.و.چه.پیامدهایی.داشت.ذیاًل.اشاره.می.شود.
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بشارت.داده.و.به.آن.

حضرت.فرمودند:
ای.پیامبر:.

به.طور.قطع.و.یقین.تو.به.همراه.عّده.ای.از.اصحاب.وارد.مسجدالحرام.خواهید.شد.

و.در.نهایت.امنیّت.و.با.آرامش.کامل.و.درحالی.که.از.هیچ.کس.ترس.و.وحشتی.ندارید.
اعمال.حج.را.به.جای.خواهید.آورد.و.سرهای.خودتان.را.خواهید.تراشید.

قابل.ذکر.است.که.حاجی.برای.اینکه.از.احرام.خارج.شود.در.عمره.باید.ناخن.

خویش.را.کوتاه.کند.و.در.حج.باید.سر.خود.را.بتراشد.»تراشیدن.سر.در.اّولین.حج.

ة.االسالم.نامیده.می.شود.به.نظر.همه.فقها.یا.قریب.به.اتفاق.آن.ها.واجب. واجب.که.َحجَّ

است.لیکن.در.نوبت.های.بعد.و.در.دفعات.دّوم.و.سّوم.حاجی.می.تواند.موی.سر.خود.
را.به.جای.تراشیدن.کوتاه.کند«.

این.مژده.و.بشارت.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.سال.

ششم.هجری.بود.و.در.این.سال.ها.مشرکین.قریش.در.کمال.قدرت.بودند.و.تصور.

چنین.چیزی.در.اذهان.نیز.مشکل.بود.که.مسلمین.بتوانند.با.راحتی.و.آرامش.وارد.مّکه.

شده.و.اعمال.حج.به.جای.بیاورند.و.این.موضوع.یکی.از.مواردی.است.که.پیامبر.اکرم.

از.جانب.خداوند.متعال.از.آینده.خبر.داده.است.»این.موضوع.در.آیه.27.سوره.فتح.
آمده.است«.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.این.مژده.و.بشارت.الهی.را.به.اطالع.اصحاب.
رساندند.و.اصحاب.نیز.از.این.قضیه.خوشحال.و.مسرور.شدند..
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به.دنبال.این.قضایا.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.سوی.مّکه.حرکت.فرموده.
و.همه.مسلمین.اعم.از.مهاجر.و.انصار.را.تشویق.به.شرکت.در.این.سفر.نمودند.

این.سفر.که.در.ماه.ذیقعده.سال.ششم.هجری.صورت.گرفت.اینگونه.بود.که.وجود.

مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.همراه.تعدادی.از.مسلمین.که.به.گفته.

موّرخین.حدود.هزار.و.چهارصد.نفر.بودند.در.ذوالحلیفه.»مسجد.شجره.در.نزدیکی.
شهر.مدینه«.احرام.بسته.و.عازم.مّکه.مکّرمه.شدند.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.همراه.حدود.هزار.چهارصد.نفر.از.مسلمین.

مدینه.را.ترک.و.به.سوی.مّکه.حرکت.کرده.و.به.حدود.20.کیلومتری.مّکه.رسیدند.که.
حدیبیّه.نام.داشت.

چاه.آبی.در.کنار.روستای.حدیبیّه.وجود.داشت.که.یا.اصاًل.آب.نداشت.و.یا.اینکه.

آب.بسیار.اندکی.داشت.که.با.معجزه.پیامبر.اکرم.پرآب.شد.به.نحوی.که.اصحاب.کنار.
چاه.نشسته.و.از.آب.چاه.استفاده.می.کردند..

مشرکین.قریش.وقتی.از.تصمیم.پیامبر.اکرم.مّطلع.شدند.مصّمم.شدند.تا.از.ورود.

از.جانب. نمایندگانی. بود.که. این.جا. نمایند.و.در. مّکه.جلوگیری. به. آن.حضرت.

پیامبر.اکرم.و.از.جانب.قریش.به.دیدار.طرف.مقابل.اعزام.شدند.تا.مشکل.را.مرتفع.
نمایند.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.عمر.بن.خطاب.را.به.حضور.طلبیده.و.

به.او.فرمود.تا.به.مّکه.عزیمت.کرده.و.به.ابوسفیان.و.به.دیگر.سران.قبایل.قریش.

بگوید.که.ما.برای.جنگ.نیامده.ایم.بلکه.هدف.ما.فقط.انجام.مناسک.حج.می.باشد.و.

به.همین.لحاظ.جز.یک.قبضه.شمشیر.که.اسلحه.مسافران.می.باشد.سالح.دیگری.به.
همراه.نداریم.

عمر.بن.خّطاب.از.رفتن.به.مّکه.امتناع.نموده.و.به.خدمت.پیامبر.اکرم.بهانه.آورد.که.

من.در.شهر.مّکه.یک.نفر.دلسوز.ندارم.و.قریش.با.من.عدوات.و.دشمنی.شدید.دارد.

و.لذا.من.از.قریش.بیمناک.می.باشم،.اما.فردی.را.به.شما.معّرفی.می.کنم.که.در.نظر.اهل.
مّکه.از.من.عزیزتر.می.باشد.و.او.کسی.نیست.جز.عثمان.بن.عفان.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.عثمان.بن.عفان.را.که.قرابتی.نیز.با.ابوسفیان.
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داشت.به.حضور.طلبیده.و.او.را.به.سراغ.ابوسفیان.و.سایر.اشراف.مّکه.اعزام.نمود.تا.به.

آن.ها.بگوید.که.پیامبر.اکرم.هدفی.غیر.از.انجام.مناسک.حج.نداشته.و.به.هیچ.وجه.قصد.
جنگ.با.قریش.را.ندارد.

عثمان.بن.عفان.وقتی.عازم.مّکه.شد.مشرکین.قریش.او.را.نزد.خودشان.نگاه.داشتند.
و.از.این.طرف.نیز.بین.مسلمین.شایع.شد.که.عثمان.کشته.شده.است.

به.دنبال.شایع.شدن.قتل.عثمان.بن.عفان.به.وسیله.مشرکین.مّکه،.پیامبر.اکرم.تصمیم.
به.شّدت.عمل.گرفته.و.فرمودند:

حال.که.اوضاع.اینگونه.است.ما.از.این.جا.حرکت.نمی.کنیم.تا.با.مشرکین.مّکه.

بجنگیم،.لذا.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.به.درختی.که.آن.جا.بود.تکیه.داده.و.به.مسلمین.
دستور.دادند.تا.با.آن.حضرت.بیعت.کنند..

مسلمین.حاضر.در.محل.حدیبیّه.که.حدود.هزار.و.چهارصد.نفر.بودند.با.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بیعت.کردند.که.در.تمام.موارد.از.جمله.در.جنگ.با.مشرکین.
از.پیامبر.اکرم.تبعیّت.کرده.و.مطیع.محض.فرامین.آن.حضرت.باشند..

این.بیعت.که.زیر.یک.درخت.صورت.گرفت.در.تاریخ.به.نام.بیعت.رضوان.»بیعت.

رضایت.و.خشنودی.خداوند.متعال«.معروف.است.و.در.آیات.دهم.و.هیجدهم.سوره.
مبارکه.فتح.به.این.موارد.اشاره.مختصری.شده.است..

مّدتی.نگذشت.که.عثمان.بن.عفان.به.سالمت.به.میان.مسلمین.بازگشت..
وقتی.موضوع.بیعت.مسلمانان.به.گوش.مشرکین.مّکه.رسید.رعب.و.وحشتی.بر.
آن.ها.مستولی.شد.و.همین.امر.باعث.شد.تا.آن.ها.سهیل.بن.عمرو.را.خدمت.پیامبر.اکرم.

اعزام.نموده.و.با.آن.حضرت.مصالحه.نمایند.
پس.از.انجام.مذاکرات.فراوانی.که.بین.نماینده.مشرکین.مّکه.یعنی.سهیل.بن.عمرو.
و.مسلمین.صورت.گرفت.نهایتاً.پیمان.صلحی.بین.مسلمین.از.یک.سو.و.قریش.و.

مشرکین.مّکه.از.سوی.دیگر.منعقد.شد.که.به.صلح.حدیبیّه.معروف.شد..



آل اهلل در کتاب اهلل 146

مفاد این معاهده صلح و پیمان صلح این است که:
1..هر.فردی.از.قریش.که.مسلمان.شده.و.به.مدینه.بیاید.مسلمانان.باید.او.را.به.قریش.

تحویل.دهند،.
لیکن.هر.کس.از.مسلمین.که.از.اسالم.خارج.شده.و.به.مّکه.بازگردد.قریش.او.را.

تحویل.مسلمین.ندهند.
2..اسالم.در.شهر.مّکه.باید.آزاد.باشد.و.کسی.را.مجبور.در.انتخاب.مذهب.نکنند،.

و.اگر.در.مّکه.کسی.مسلمان.شد.مورد.اذیّت.و.آزار.قرار.نگیرد.
3..همه.قبائل.و.طوایف.در.انتخاب.دین.و.مذهب.خویش.آزادند،.یعنی:

افراد.مختار.هستند.به.دین.اسالم.وارد.شوند.و.در.بیعت.و.پیمان.پیامبر.اکرم.باشند،.
یا.اینکه.اسالم.اختیار.نکرده.و.در.بیعت.و.پیمان.قریش.باشند.

4..تا.مدت.ده.سال.بین.طرفین.»مسلمین.و.مشرکین.قریش«.جنگی.صورت.نگیرد.
تا.مردم.امنیّت.خودشان.را.بازیابند.

5..طرفین.متعّهد.می.شوند.تا.نسبت.به.یکدیگر.خیانت.نکنند.»جان.و.مال.یکدیگر.
را.محترم.دانسته.و.متعّرض.آن.نشوند«.

6..هر.کس.از.مسلمین.که.جهت.حج.یا.عمره.یا.کسب.وارد.مّکه.شد.جان.و.مالش.
در.امان.باشد،.

و.هر.کس.از.قریش.که.به.مدینه.آمد.تا.از.آن.جا.به.مصر.و.یا.شام.»سوریه.و.لبنان.و.
فلسطین.فعلی«.برود.جان.و.مالش.در.امان.باشد.

7..پیامبر.اکرم.و.مسلمانان.همراه.آن.حضرت.امسال.وارد.مّکه.نمی.شوند،.اّما.سال.

بعد.»سال.هفتم.هجری«.قریش.به.مّدت.سه.روز.از.شهر.مّکه.بیرون.می.روند.تا.پیامبر.
اکرم.و.اصحاب.آن.حضرت.به.زیارت.خانه.خدا.بیایند،.

لیکن.بیش.از.سه.روز.در.مّکه.توقف.نکنند،.ضمن.اینکه.سالحی.جز.سالح.مسافر.
یعنی.یک.قبضه.شمشیر.آن.هم.در.غالف.به.همراه.نداشته.باشند..

پس.از.انعقاد.این.معاهده.صلح.بین.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.سهیل.

بن.عمرو،.تعدادی.از.مسلمانان.اظهار.ناراحتی.و.نارضایتی.نمودند.که.از.جمله.آن.ها.
عمر.بن.خطاب.بود.
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او.می.گوید:
به.خدا.قسم.من.از.روزی.که.مسلمان.شده.ام.هیچ.روزی.مثل.آن.روز.»صلح.حدیبیّه«.

در.رابطه.با.پیامبر.اکرم.و.رسالت.آن.حضرت.به.شّک.و.تردید.نیفتاده.بودم،
و.به.خاطر.همین.شّک.و.تردید.بود.که.خدمت.پیامبر.اکرم.رسیده.و.به.آن.حضرت.

عرض.کردم:
مگر.تو.پیامبر.نیستی.

پیامبر.اکرم.به.من.فرمود:
چرا.هستم.

به.پیامبر.اکرم.عرض.کردم:.
مگر.ما.بر.حق.نیستیم.و.دشمنان.ما.یعنی.مشرکین.قریش.باطل.نیستند.

پیامبر.اکرم.فرمود:
آری.همینطور.است.

به.پیامبر.اکرم.عرض.کردم:
مگر.کشته.های.ما.در.بهشت.و.کشته.های.آن.ها.در.جهنّم.نیستند.

پیامبر.اکرم.فرمود:
بله.همینطور.است.

به.پیامبر.اکرم.عرض.کردم:.
پس.چرا.در.امر.دین.خودمان.تن.به.ذلت.می.دهیم،.

پس.چرا.دین.خودمان.را.لّکه.دار.می.کنیم.و.بدون.اینکه.خدا.بین.ما.و.مشرکین.حکم.
کند.به.مدینه.بازمی.گردیم.

پیامبر.اکرم.به.من.فرمود:
من.رسول.خدا.هستم.و.خداوند.متعال.یاور.و.پشتیبان.من.است.و.هرگز.مرا.رها.

نخواهد.کرد،.
نافرمانی. از.دستورات.خداوند.متعال.سرپیچی.نخواهم.کرد.و. نیز.هرگز. و.من.

نخواهم.نمود.
به.پیامبر.اکرم.عرض.کردم:.
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مگر.تو.نبودی.که.به.ما.گفتی.به.زودی.داخل.بیت.اهلل.الحرام.»خانه.خدا«.می.شویم.
و.طواف.می.کنیم.

پیامبر.اکرم.به.من.فرمود:
بله.چنین.چیزی.گفتم،.ولی.آیا.گفتم.که.همین.امسال.داخل.خانه.خدا.شده.و.خانه.

خدا.را.طواف.می.کنیم.
به.پیامبر.اکرم.عرض.کردم:.

خیر.نفرمودید.که.امسال.وارد.خانه.خدا.می.شویم.
پس.از.این.گفتگو.پیامبر.اکرم.رو.به.من.کرد.و.گفت:

حاال.هم.می.گویم.که.همه.ما.و.تو.داخل.خانه.خدا.شده.و.طواف.می.کنیم.
عمر.بن.خطاب.درحالی.که.از.این.فرمایشات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
قانع.نشده.بود.نزد.ابوبکر.رفت.و.همین.سؤاالتی.را.که.از.پیامبر.اکرم.نموده.بود.از.او.

نیز.سؤال.کرد.که:
آیا.ما.بر.حق.نیستیم.و.مشرکین.قریش.باطل.نیستند،.

آیا.کشته.های.ما.به.بهشت.نمی.روند.و.کشته.های.مشرکین.وارد.جهنّم.نمی.شوند..
او.پس.از.این.س..ؤاالت.مجدداً.ابوبکر.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.گفت:

پس.چرا.چنین.ننگی.به.دین.خودمان.وارد.می.کنیم.
چند.نکته.در.این.جا.قابل.توجه.است.

1..پس.از.صلح.حدیبیّه.بود.که.سوره.فتح.نازل.شد،.
و.فتح.خیبر.که.سال.هفتم.هجری.به.وقوع.پیوست.نتیجه.همین.صلح.حدیبیّه.بود،

و.این.صلح.حدیبیّه.بود.که.زمینه.فتح.مکه.را.در.سال.هشتم.هجری.به.وجود.آورد،.
بنابراین:

صلح.حدیبیّه.طبق.آیه.اّول.سوره.فتح،.فتح.آشکاری.بود.که.خداوند.متعال.نصیب.

پیامبر.اکرم.فرمود.و.عامل.اصلی.فتح.خیبر.و.فتح.مّکه.بود.یعنی.زمینه.ساز.فتح.مبین.و.
آشکار،.

لذا.صلح.حدیبیّه.یا.خودش.فتح.مبین.بود.یا.زمینه.ساز.فتح.مبین..
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2..صلح.حدیبیّه.در.ماه.ذیقعده.سال.ششم.هجری.صورت.گرفت.»اواخر.سال.

ششم.هجری«.یعنی.نوزده.سال.پس.از.بعثت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم،.

و.پس.از.گذشت.این.مّدت.طوالنی.از.آغاز.بعثت،.هنوز.هم.عده.ای.از.مسلمانان.
از.تصمیمات.پیامبر.اکرم.اظهار.ناراحتی.و.نارضایتی.می.کنند.

3..پس.از.نوشتن.عهدنامه.حدیبیّه،.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.هزار.
و.چهارصد.مسلمانی.که.در.محضر.آن.حضرت.بودند.فرمود:

قربانیان.خودتان.را.ذبح.کنید.»ذبح.گوسفند.یا.شتر«.و.سر.خودتان.را.بتراشید.
عّده.ای.از.اصحاب.که.راجع.به.تصمیمات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
شّک.و.تردید.داشتند.و.انعقاد.صلح.بین.مسلمین.و.مشرکین.»صلح.حدیبیّه«.را.عامل.
ننگ.مسلمین.می.دانستند.از.کشتن.و.ذبح.قربانی.خویش.و.همچنین.از.تراشیدن.سر.

خویش.امتناع.کرده.و.گفتند:
چگونه.قبل.از.طواف.خانه.خدا.و.سعی.بین.صفا.و.مروه.قربانی.کنیم..

این.خبر.وقتی.به.پیامبر.اکرم.رسید.آن.حضرت.بسیار.ناراحت.و.اندوهگین.شدند،.

لیکن.این.غم.و.اندوه.را.تحّمل.فرموده.و.شخصاً.موی.سر.مبارکشان.را.تراشیده.و.
قربانی.خویش.را.نیز.ذبح.نمودند.

پس.از.این.عمل.پیامبر.اکرم.مسلمانان.نیز.اقدام.به.تراشیدن.موی.سر.و.ذبح.قربانی.

خویش.نمودند.لیکن.تعدادی.از.آن.ها.درحالی.که.در.شّک.و.تردید.بودند.این.اعمال.
را.انجام.دادند.

در.حین.بازگشت.از.حدیبیّه.به.مدینه.تعدادی.از.مسلمانان.مرّدد.که.در.حال.شّک.و.

تردید.بودند.و.در.صفحات.قبل.از.آن.ها.یاد.شد.با.خودشان.خلوت.کرده.و.به.همفکران.
خویش.می.گفتند:

به.خدا.قسم.ما.فتحی.نکردیم،.برای.اینکه.چند.روزی.در.حدیبیّه.معّطل.شدیم.و.

در.نهایت.نیز.مشرکین.مانع.شدند.تا.ما.بتوانیم.خانه.خدا.را.زیارت.کرده.و.طواف.
نمائیم.
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پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.با.شنیدن.سخنان.این.عناصر.سست.ایمان.و.
منافق.صفت.فرمودند:

این.افراد.حرف.بد.و.نابجایی.می.گویند.زیرا.این.صلح.حدیبیّه.بزرگ.ترین.فتح.

برای.ما.بود،.زیرا.با.این.تعداد.نفرات،.بدون.خونریزی.و.به.سالمت.به.شهر.خودتان.
بازمی.گردید.و.این.همه.امتیازات.را.خداوند.متعال.نصیب.شما.فرمود،.

آیا.روز.اُُحد.فراموشتان.شده.که.چگونه.از.ترس.دشمن.فرار.می.کردید،
.آیا.جنگ.احزاب.»جنگ.خندق«.را.فراموش.کرده.اید.که.از.شّدت.ترس.نزدیک.بود.

چشم.های.شما.از.کاسه.بیرون.بزند.و...،.
به.هر.حال.آن.هایی.که.واقعاً.و.قلباً.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.
داشتند.همه.فرمایشات.آن.حضرت.را.در.همه.زمان.ها.و.مکان.ها.با.جان.و.دل.پذیرا.

بودند،.
و.آن.هایی.نیز.که.نفاق.داشتند.و.قلباً.به.آن.حضرت.ایمان.نداشتند.اینگونه.فرمایشات.

در.حال.آن.ها.تأثیری.نداشت..

توضیح:
1..کاتب.و.نویسنده.عهدنامه.حدیبیّه.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.بود.
2..هنگام.نوشتن.پیمان.صلح.حدیبیّه.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.السالم.به.

دستور.پیامبر.اکرم.مرقوم.فرمود:
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم،.لیکن.سهیل.بن.عمرو.که.نماینده.مشرکین.بود.اظهار.داشت:

. من.نمی.دانم.رحمان.و.رحیم.کیست،.بنویسید بِسِمَک الّلُهمَّ
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.طبق.دستور.پیامبر.اکرم.ابتدای.این.پیمان.

صلح.به.جای.بسم اهلل الّرحمن الّرحيم،.جمله بِسِمَک الّلُهمَّ را.مرقوم.فرمود.

3..پیامبر.اکرم.به.علی.علیه.الّسالم.فرمود.بنویس:
این.است.آنچه.که.محّمد.رسول.اهلل.با.ُسهیل.بن.َعمرو.بر.آن.مصالحه.نموده.اند.
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ُسهیل.بن.َعمرو.گفت:.
ما.اگر.تو.را.رسول.اهلل.می.دانستیم.که.با.تو.جنگ.نمی.کردیم.بنابراین.فقط.اسم.

خودت.و.اسم.پدرت.را.بنویس.
پیامبر.اکرم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود.بنویس:

این.چیزی.است.که.محّمد.بن.عبداهلل.و.ُسهیل.بن.َعمرو.مصالحه.نموده.اند،.
علی. فرمودید.حضرت. مالحظه. قباًل. که. را. مصالحه. این. موضوعات. سپس. و.

علیه.الّسالم.مرقوم.فرمود.
قابل.ذکر.است.که.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وقتی.

.را.بنویسند،. می.خواستند.به.جای.بسم اهلل الّرحمن الّرحيم.جمله.بِسِمَک الّلُهمَّ
و.به.جای.محّمد.رسول اهلل.فقط.محّمد بن عبداهلل.را.بنویسند.بسیار.غمگین.و.محزون.
بودند.که.باید.کلمه.رحمان.و.رحیم.و.رسول.اهلل.را.از.این.عهدنامه.حذف.کنند،.لیکن.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

فرمود:
علی.جان.برای.تو.سخت.و.ناگوار.بود.که.اسم.مرا.از.نبّوت.پاک.کنی.»پاک.کردن.
و.خط.زدن.جمله.رسول.اهلل.پس.از.نام.حضرت.محّمد.و.فقط.اکتفا.کردن.به.نام.آن.

حضرت.و.نام.پدر.گرانقدر.آن.بزرگوار«،.
لیکن.علی.جان.تو.نیز.نظیر.این.برنامه.را.خواهی.داشت،.

و.درحالی.که.مظلوم.واقع.شده.ای.این.چنین.متنی.را.امضاء.خواهی.نمود.
این.فرمایش.پیامبر.اکرم.اشاره.به.موضوع.حکمیّت.دارد.که.در.جنگ.صّفین.روی.داد.
و.طی.آن.وقتی.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تحت.فشار.مسلمانان.منافقی.
که.در.بین.لشکریان.آن.حضرت.بودند.به.ناچار.تن.به.حکمیّت.دادند،.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مرقوم.فرمود:
این.پیمانی.است.که.توافق.کردند.بر.آن.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.و.معاویة .بن.

ابی.سفیان.
عمرو.عاص.گفت:

اگر.ما.اعتقاد.داشتیم.که.تو.امیرالمؤمنین.هستی.که.هرگز.با.تو.جنگ.نمی.کردیم..
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امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:
راست.فرمود.خدا.و.رسول.خدا.»یادآوری.روزی.که.در.هنگام.نوشتن.عهدنامه.
صلح.حدیبیّه.پیامبر.اکرم.به.علی.علیه.الّسالم.فرموده.بود.که.علی.جان.چنین.روزی.

برای.تو.نیز.هست«،.
لذا.نوشته.شد:

این.پیمانی.است.که.توافق.کردند.بر.آن.علی.بن.ابیطالب.و.معاویة.بن.ابی.سفیان.

امتیازاتی که از صلح حدیبیه نصیب مسلمین شد عبارتند از:
1. مشرکین.قریش.برای.اّولین.بار.اسالم.و.مسلمین.را.به.رسمیّت.شناختند..

2..بعد.از.صلح.حدیبیّه.مسلمانان.به.راحتی.می.توانستند.همه.جا.رفت.و.آمد.کنند.

و.جان.و.مالشان.محفوظ.بود.و.در.اثر.ارتباط.مسلمین.با.غیرمسلمین.اسالم.شناخته.
می.شد.و.غیرمسلمین.به.اسالم.گرایش.پیدا.می.کردند.

3. صلح.حدیبیّه.راه.را.برای.فتح.خیبر.باز.کرد.چرا.که.وقتی.مسلمین.خیالشان.از.

مشرکین.قریش.راحت.شد،.سال.بعد.»سال.هفتم.هجری«.یهودیان.را.شکست.داده.و.
خیبر.را.فتح.نمودند.و.اموال.آن.ها.نیز.به.دست.مسلمین.افتاد.

ساکنان.قلعه.َفَدک.بدون.جنگ.و.خونریزی.اموال.و.مزارع.خودشان.را.تسلیم.

پیامبر.اکرم.نمودند.و.حضرت.نیز.متقاباًل.به.آن.ها.تأمین.جانی.داد.و.چون.باغ.ها.و.
مزارع.َفَدک.بدون.خونریزی.به.دست.مسلمین.افتاده.بود،.

لذا.فقط.به.شخص.رسول.اهلل.تعلق.می.گرفت.که.آن.حضرت.نیز.به.امر.خداوند.

متعال.باغ.ها.و.مزارع.فدک.را.به.دختر.گرانقدر.خویش.صدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.

سالم.اهلل.علیها.بخشید.»سال.هفتم.هجری«،.لذا.فدک.هدیه.پیامبر.اکرم.بود.به.یگانه.
دخترش.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.

که. مسلمین. نفره. چهارصد. و. هزار. لشکر. با. درگیری. از. قریش. وحشت. ..4

مسافر. اسلحه. که. یک.شمشیر. از. »غیر. نداشتند. با.خودشان. جنگی. هیچ.سالح.

محسوب.می.شد.نه.اسلحه.سربازان.جنگی«.و.پذیرفتن.شرایط.صلح.عامل.مهمی.

بود.برای.تقویت.روحیّه.مسلمین.که.فتوحات.بعدی.را.به.دنبال.داشت،.همچنین.
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امتیازات.دیگری.که.جهت.جلوگیری.از.طوالنی.شدن.کالم.از.ذکر.آن.ها.خودداری.
می.شود.1

آیه.دهم.و.هیجدهم.سوره.فتح.اشاره.به.صلح.حدیبیّه.دارد.که.طی.آن.مسلمین.زیر.

یک.درخت.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بیعت.کردند.که.در.جنگ.با.

مشرکین.کوتاهی.نکرده.و.از.میدان.جنگ.و.جهاد.فرار.نکنند.و.همواره.مطیع.اوامر.و.

دستورات.آن.حضرت.باشند.که.از.این.بیعت.به.نام.بیعت.رضوان.یاد.می.شود.که.قباًل.
راجع.به.آن.توضیحات.الزم.داده.شد.

خداوند.متعال.در.آیه.دهم.سوره.فتح.بیعت.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
را.به.منزله.بیعت.با.ذات.اقدس.اله.یعنی.بیعت.با.خودش.دانسته.و.می.فرماید:

اِنَّ الَّذيَن ُيباِيُعونََک.=.خداوند.متعال.می.فرماید.ای.پیامبر:
هر.کس.با.تو.بیعت.کند.به.منزله.این.است.که...،.

ادامه.آیه.شریفه.نتیجه.بیعت.با.پیامبر.اکرم.را.بیان.می.فرماید.
قباًل.راجع.به.بیعت.عرض.کردیم.که.بیعت.یک.پیمانی.است.که.طی.آن.بیعت.کننده.
خود.را.مطیع.بیعت.شونده.می.سازد.و.مقصود.از.بیعتی.که.در.این.آیه.شریفه.مطرح.شده.
بیعت.رضوان.است.که.مسلمانان.زیر.یک.درخت.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.در.جریان.صلح.حدیبیّه.انجام.دادند.که.از.جنگ.با.مشرکین.فرار.نکرده.و.همواره.

مطیع.اوامر.آن.حضرت.باشند،.
گرچه.اگر.بیعت.هم.نکرده.بودند.خداوند.متعال.اطاعت.از.اوامر.و.دستورات.آن.
حضرت.را.به.همگان.واجب.نموده.بود.و.باید.از.آن.بزرگوار.اطاعت.می.کردند،.
لیکن.این.بیعت.در.واقع.یک.نوع.اعالم.آمادگی.برای.جان.نثاری.برای.آن.حضرت.

بود.
ادامه.آیه.شریفه.نتیجه.بیعت.با.پیامبر.اکرم.را.بیان.می.فرماید.

اِنَّما ُيباِيعُوَن اهللَ =.به.درستی.که.با.خداوند.متعال.بیعت.کرده.است..

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه141تا145.
المیزان،جلدسیوششم،صفحه109تا156،149،114.

تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه20تا113،77،76،55،54،38،37،25.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه109تا111.
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بنابراین.معنی.آیه.شریفه.تا.این.جا.این.می.شود.که:
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرماید:

ای.پیامبر:.
هر.کس.با.تو.بیعت.کند.مثل.این.است.که.با.خداوند.متعال.بیعت.نموده.است.و.در.

واقع.بیعت.با.پیامبر.اکرم.یعنی.بیعت.با.خدا،..
زیرا.اطاعت.از.پیامبر.اکرم.یعنی.اطاعت.از.خدا.و.نافرمانی.آن.حضرت.یعنی.نافرمانی.

خداوند.متعال.
این.معنا.در.آیات.دیگر.قرآن.کریم.نیز.آمده.است،..مثاًل.در.آیه.80.سوره.نساء..

خداوند.متعال.می.فرماید:
ُسوَل َفَقْد اَطاَع اهللَ،.یعنی: َو َمْن ُيِطِع الرَّ

هر.کس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.اطاعت.کند.در.حقیقت.خداوند.
متعال.را.اطاعت.کرده.است.

همچنین.در.آیه.33.سوره.انعام.خداوند.متعال.می.فرماید:
بُونََک َو لِکنَّ الّظالِميَن بِآياِت اهللِ َيْجَحدُوَن،.یعنی: َفِانَُّهْم ال ُيَکذِّ

آن.هایی.که.تو.را.تکذیب.می.کنند.در.حقیقت.تو.را.تکذیب.نمی.کنند.بلکه.آیات.
خداوند.متعال.را.تکذیب.می.کنند،.یعنی:

کسانی.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.تکذیب.می.کنند.در.واقع.خداوند.
متعال.را.تکذیب.می.کنند.

بنابراین،.نتیجه.این.دو.آیه.شریفه.»آیه.80.سوره.نساء.و.آیه.33.سوره.انعام«.این.
می.شود.که:

اطاعت.پیامبر.اکرم.یعنی.اطاعت.خداوند.متعال،.
و.تکذیب.پیامبر.اکرم.یعنی.تکذیب.خداوند.متعال.

آیه.دهم.سوره.فتح.نیز.در.راستای.این.دو.آیه.شریفه.است،.یعنی:
بیعت.با.پیامبر.اکرم.بیعت.با.خداوند.متعال.است.

این.زمینه.صادر.شده.که. ائّمه.معصومین.در. از. نیز. فراوانی. روایات.و.احادیث.
مضمون.آن.ها.این.است.که:
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اطاعت.از.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.یعنی.اطاعت.از.خداوند.
متعال،.

نافرمانی.و.سرپیچی.از.دستورات.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.یعنی.سرپیچی.از.
دستورات.خداوند.متعال،.

دوست.داشتن.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.یعنی.دوست.داشتن.خداوند.متعال،.

بغض.داشتن.نسبت.به.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.یعنی.بغض.داشتن.نسبت.به.
خداوند.متعال.

مطالب.فوق.در.روایات.فراوانی.آمده.که.به.عنوان.نمونه.زیارت.نورانی.و.شریف.
جامعه.کبیره.را.می.توان.نام.برد.

ادامه.آیه.شریفه.نیز.تأکیدی.است.بر.قسمت.اول.آیه.شریفه.و.در.ادامه.آیه.شریفه.
خداوند.متعال.می.فرماید:

َيُداهللِ َفْوَق اَْيدِيهْم.=.دست.خداوند.متعال.باالی.دست.آن.ها.است،.
یعنی.دست.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.منزلة.دست.خداوند.متعال.

می.باشد،.
و.به.عبارت.دیگر:

وقتی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.دست.مبارک.خویش.را.روی.دست.

مسلمانان.می.گذاشتند.تا.مسلمانان.با.آن.حضرت.بیعت.کنند.در.حقیقت.این.دست.

خداوند.متعال.بود.که.روی.دست.مسلمانان.قرار.می.گرفت.و.بدین.وسیله.مسلمانان.با.
آن.حضرت.بیعت.می.کردند،.لذا:.

دست.مبارک.پیامبر.اکرم.به.منزله.دست.خداوند.متعال.است.که.باالی.همه.دست.ها.
می.باشد.و.بیعت.با.آن.حضرت.به.منزله.بیعت.با.خداوند.متعال.است.

بدیهی.است.خداوند.متعال.نعوذ.باهلل.جسم.نیست.که.دست.و.چشم.و.گوش.داشته.
باشد،.لذا:.

اگر.در.این.آیه.شریفه.صحبت.از.دست.خداوند.متعال.می.شود،.
و.یا.در.زیارت.وجود.مقّدس.بقیةاهلل.االعظم.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.در.روز.جمعه.

که.خدمت.آن.بزرگوار.عرض.می.کنیم:
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الُم َعَلْيَک يا َعْيَن اهللِ فى َخْلِقِه،.یعنی: اَلسَّ
سالم.بر.تو.ای.چشم.خدا.در.میان.مخلوقاتش،.

در.واقع.این.آیات.و.روایات.مبین.این.مطلب.هستند.که.وجود.مقّدس.چهارده.

معصوم.علیهم.الّسالم.مظهر.اتّم.و.اکمل.اسماء.و.صفات.خداوند.متعال.هستند.و.به.
همین.جهت.اطاعت.از.آن.بزرگواران.اطاعت.از.خداوند.متعال.است،.

و.سرپیچی.از.دستورات.آن.ذوات.مقّدسه.سرپیچی.از.دستورات.خداوند.متعال.
می.باشد.

در.آیه.17.سوره.انفال.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرماید:
َو ما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيَت َو لِکنَّ اهللَ َرمى،.یعنی:

ای.پیامبر.وقتی.که.تو.سنگریزه.ها.را.انداختی.تو.آن.ها.را.نینداختی.بلکه.خداوند.
متعال.آن.ها.را.انداخت.

این.آیه.شریفه.نیز.دست.پیامبر.اکرم.را.دست.خداوند.متعال.دانسته.است.
این.آیه.شریفه.مربوط.به.جنگ.بدر.می.باشد.

در.تفاسیر.معروف.شیعه.ذیل.این.آیه.شریفه.احادیثی.نقل.شده.که.طبق.آن.احادیث.

شریف.و.نورانی.روز.جنگ.بدر.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:
علی.جان.یک.ُمشت.خاک.و.ریگ.به.من.بده.

حضرت.علی.علیه.الّسالم.نیز.اطاعت.امر.کرده.و.یک.ُمشت.خاک.و.ریگ.به.پیامبر.
اکرم.دادند.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.این.یک.مشت.خاک.و.ریگ.را.به.طرف.

مشرکین.پرتاب.نمود.و.این.خاک.و.ریگ.به.چشم.همه.مشرکین.رفت.و.چشم.آن.ها.

پر.از.خاک.شد.به.نحوی.که.قادر.به.دیدن.نبودند.و.لشکریان.اسالم.هم.از.فرصت.

استفاده.کرده.و.قوای.مشرکین.را.که.حدود.هزار.نفر.بودند.شکست.داده.و.قریب.

به.هفتاد.نفر.از.آن.ها.را.نیز.اسیر.کرده.و.حدود.هفتاد.نفر.از.آن.ها.را.نیز.به.هالکت.
رساندند.

لشکر.اسالم.سیصد.و.سیزده.نفر.بودند.که.از.نظر.سالح.و.اسب.کاماًل.در.تنگنا.
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بودند.درحالی.که.مشرکین.قریش.حدود.هزار.نفر.بودند.و.از.نظر.اسب.و.سالح.نیز.
کمبودی.نداشتند.

قابل.ذکر.است.که.در.جنگ.بدر.چهارده.نفر.از.قوای.اسالم.نیز.به.شهادت.رسیدند.
تعداد.کشته.شدگان.قوای.مشرکین.پنجاه.نفر.نیز.ذکر.شده.است.لیکن.بنا.به.قول.اکثر.
مورخین.نیمی.از.آن.ها.را.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.هالکت.رساند.و.

نیم.دیگر.را.بقیّه.لشکر.اسالم.
آیه.17.سوره.انفال.ناظر.به.جنگ.بدر.می.باشد.که.پیامبر.اکرم.آن.یک.مشت.خاک.
را.به.طرف.مشرکین.پرتاب.نمودند.به.نحوی.که.چشم.همه.آن.ها.پر.از.خاک.شد.و.

خداوند.متعال.فرمود:.
ای.پیامبر:.

این.مشت.خاک.را.که.تو.انداختی.تو.نینداختی،.بلکه.خداوند.متعال.آن.ها.را.به.طرف.
دشمن.انداخت،.

و.بدین.طریق.خداوند.متعال.دست.پیامبر.اکرم.را.دست.خویش.خوانده.است..
در.ادامه.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:

َفَمْن نََکَث َفِانََّما َيْنُکُث َعلى نَْفِسِه =.هر.کس.نَکث.بیعت.کند،.یعنی.هر.کس.نقض.عهد.

کند.و.پیمان.شکنی.نماید.و.به.بیعت.خویش.پایبند.نباشد.در.حقیقت.به.زیان.و.ضرر.
خودش.پیمان.شکنی.کرده.است..

این.قسمت.از.آیه.شریفه.نتیجه.گیری.قسمت.اول.آیه.شریفه.و.اوایل.این.آیه.شریفه.
می.باشد،.یعنی:

بیعت.با.پیامبر.اکرم.بیعت.با.خداوند.متعال.است،.
و.حال.که.بیعت.مردم.با.پیامبر.اکرم.به.منزله.بیعت.با.خداوند.متعال.می.باشد،.بنابراین:

متعال. با.خداوند. که. است. این. مثل. کند. بیعت.شکنی. اکرم. پیامبر. با. که. .کسی.
بیعت.شکنی.کرده،.

و.به.همین.لحاظ،.انسانی.که.بیعت.شکنی.کرده.جز.خودش.به.شخص.دیگری.ضرر.
نزده.است،.لذا:

هر.کس.با.پیامبر.اکرم.بیعت.کند.مثل.این.است.که.با.خدا.بیعت.نموده،.
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و.هر.کس.پس.از.بیعت.با.پیامبر.اکرم.به.آن.بیعت.وفادار.نماند.و.پیمان.شکنی.

نماید.مثل.این.است.که.به.بیعت.با.خداوند.متعال.وفادار.نمانده.و.با.خداوند.متعال.

پیمان.شکنی.کرده.است.و.مسلماً.چنین.انسانی.به.ضرر.خودش.کار.کرده.و.خودش.را.
زیانکار.نموده.است.»بر.علیه.خودش.کار.کرده.است«.

خداوند.متعال.پس.از.اشاره.به.سرنوشت.بیعت.شکنان.به.کسانی.که.وفای.به.عهد.و.
بیعت.خویش.با.پیامبر.اکرم.نموده.اند.اشاره.کرده.و.می.فرماید:

َوَمْن اَْوَفى بِما عاَهَد َعَلْيُه اهللَ َفَسُيْوتيِه اَْجراً َعِظيمًا =.هر.کس.نسبت.به.بیعتی.که.با.خدا.

نموده.وفادار.بماند.و.حق.بیعت.را.ادا.کند.خداوند.متعال.به.زودی.به.او.پاداش.عظیم.
و.بزرگی.خواهد.داد.

ابتدای.آیه.شریفه.مالحظه.فرمودید.که.خداوند.متعال.فرمودند:
اِنَّ الَِّذيَن ُيباِيُعونََک اِنَّما ُيباِيُعوَن اهللَ،.یعنی.هر.کس.با.پیامبر.اکرم.بیعت.کند.مثل.این.

است.که.با.خداوند.متعال.بیعت.کرده،.
اما.در.انتهای.آیه.شریفه.آمده.که.هر.کس.که.به.عهد.و.بیعت.خویش.با.خداوند.متعال.

وفادار.بماند.خداوند.متعال.به.او.اجر.و.پاداش.عظیم.خواهد.داد،.
و.این.قسمت.از.آیه.شریفه.نیز.همین.مطلب.را.می.رساند.که.هر.کس.به.عهد.و.بیعت.
خویش.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.وفادار.بماند.مثل.این.است.که.نسبت.
به.عهد.و.بیعت.با.خداوند.متعال.وفادار.مانده.و.اجر.و.پاداش.عظیم.و.بزرگی.در.انتظار.

چنین.شخصی.می.باشد.
در.آیه.هیجدهم.سوره.فتح.خداوند.متعال.مراتب.رضایت.و.خشنودی.خویش.را.از.

شرکت.کنندگان.در.بیعت.رضوان.اعالم.فرموده.و.عنوان.می.فرماید:
َجَرِة =.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم. لََقْد َرِضَي اهللُ َعِن الُْمْؤِمِنيَن اِْذ ُيباِيُعونََک َتْحَت الشَّ

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرماید:
ای.پیامبر،.خداوند.متعال.از.مؤمنینی.که.در.زیر.درخت.با.تو.بیعت.کردند.راضی.و.
خشنود.شد.»اشاره.به.بیعت.رضوان.که.زیر.یک.درخت.صورت.گرفت،.در.جریان.

صلح.حدیبیّه«.
همانطور.که.قباًل.نیز.عرض.شد.هدف.این.بیعت.انسجام.هر.چه.بیشتر.نیروها،.
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تقویت.روحیّه،.تجدید.آمادگی.رزمی،.اعالم.وفاداری.به.پیامبر.اکرم.و.جانفشانی.در.
رکاب.آن.حضرت.بوده.است.

این.بیعت.که.به.بیعت.رضوان.معروف.شد.»بیعت.رضایت.و.خشنودی.خداوند.
متعال«.لرزه.بر.اندام.مشرکین.مّکه.انداخت.و.نقطه.عطفی.در.تاریخ.اسالم.شد.

خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.و.آیه.بعد.»آیه.نوزدهم«.چهار.پاداش.عظیم.را.عنوان.
فرموده.اند.

اّولین.پاداشی.که.خداوند.متعال.به.بیعت.کنندگان.با.پیامبر.اکرم.اعطا.فرمود.اعالم.

رضایتمندی.ذات.اقدس.اله.از.آن.ها.بود.و.بدین..ترتیب.خداوند.متعال.اعالم.فرمود.
که:

خداوند.متعال.از.مؤمنینی.که.زیر.درخت.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
بیعت.کردند.راضی.و.خشنود.شد.

رضایت.خداوند.متعال.از.مؤمنین.باالترین.و.بزرگ.ترین.پاداشی.است.که.به.یک.
مؤمن.اعطا.می.شود..

خداوند.متعال.در.آیه.72.سوره.توبه.می.فرماید:
َوَعَد اهللُ الُْمْؤِمنيَن َوالُْمْؤِمناِت َجّناٍت َتْجري ِمْن َتْحِتها ااْلَْنهاُر خالِِديَن فيها َوَمساِكَن َطيَِّبًة في 

َجنَّاِت َعْدٍن، َو ِرْضَواٌن ِمَن اهللِ اَْكَبُر، ذلَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم،.یعنی:
خداوند.متعال.به.مردان.و.زنان.مؤمن.باغ.هایی.از.بهشت.وعده.فرموده.که.نهرها.و.
جویبارهایی.از.زیر.درختانش.جاری.و.روان.است.که.برای.همیشه.و.جاویدان.در.آن.

باغ.ها.هستند،.
همچنین.در.بهشت.های.جاویدان.و.همیشگی.مساکن.طیّب.و.پاکیزه.نصیب.آن.ها.

ساخته.است،.
اما.رضایت.و.خشنودی.خداوند.متعال.از.همه.این.نعمات.بهشتی.باالتر.و.بهتر.است،.

و.پیروزی.و.رستگاری.بزرگ.همین.است.»کسب.و.جلب.رضایت.خداوند.متعال«.
بنابراین،.اّولین.و.به.عبارت.بهتر.مهم.ترین.پاداشی.که.نصیب.بیعت.کنندگان.با.پیامبر.

اکرم.شد.رضایت.و.خشنودی.خداوند.متعال.از.آن.ها.می.باشد.
دّومین.پاداش.عظیمی.که.خداوند.متعال.به.بیعت.کنندگان.با.پیامبر.اکرم.اعطا.فرمود.
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این.بود.که.سکینه.و.آرامش.به.آن.ها.نازل.نمود.
در.ادامه.آیه.شریفه.به.این.موضوع.اشاره.شده.و.آمده.که:

ِکيَنَة َعَلْيِهْم =.خداوند.متعال.از.ُحسن.نیّت.آن.ها.آگاه. َفَعِلَم ما ِفي ُقُلوبِِهْم َفَاْنَزَل السَّ

بود.و.صداقت.آن.ها.را.در.بیعتشان.با.پیامبر.اکرم.می.دانست.لذا.سکینه.و.آرامشی.به.

آن.ها.اعطا.فرمود.که.علی.رغم.نداشتن.سالح.کافی.و.کم.بودن.نفرات.و.دور.بودن.

از.مدینه.هیچگونه.ترس.و.وحشتی.نداشتند.و.مانند.کوه.در.عزم.و.اراده.خویش.

راسخ.و.استوار.بودند.و.همین.امر.نیز.باعث.وحشت.مشرکین.مّکه.شد.و.تن.به.
صلح.دادند.

البته.این.قضیّه.»داشتن.ُحسن.نیّت.و.صداقت.در.بیعت«.شامل.همه.هزار.و.چهارصد.

نفر.از.اصحاب.نمی.شود.زیرا.عده.ای.نیز.در.بین.آن.ها.بودند.که.نسبت.به.تصمیمات.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.شّک.و.تردید.داشتند.و.به.یقین.کامل.نرسیده.
بودند.که.قباًل.به.آن.اشاره.شد،.

لذا.این.آیه.شریفه.می.تواند.شامل.حال.اکثریت.این.جمعیت.هزار.و.چهارصد.نفره.
باشد.نه.همة.آن.ها.

ذیاًل.به.گوشه.ای.از.اعمال.و.رفتار.تعدادی.از.آن.ها.اشاره.می.شود.تا.مشخص.

به.اسالم. تظاهر. نداشته.و.صرفاً. اعتقادی. به.خدا.و.رسول.اصاًل. این.ها. گردد.که.
می.نمودند.

1..در.جریان.صلح.حدیبیّه.که.شرح.آن.گذشت.تعدادی.از.آن.ها.به.تصمیمات.پیامبر.

اکرم.صلی.اله.علیه.و.آله.و.سلم.در.رابطه.با.صلح.با.مشرکین.قریش.اعتراض.داشتند.
و.در.شک.و.تردید.بودند.

2. روز.هیجدهم.ذیحّجه.سال.دهم.هجری.»روز.عید.سعید.غدیر.خم«.که.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.امر.خداوند.

متعال.به.امامت.مسلمین.و.جانشینی.خویش.منصوب.فرمودند.تعدادی.از.آن.ها.به.
پیامبر.اکرم.عرض.کردند:

یا.رسول.اهلل،.انتصاب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.امامت.مسلمین.آیا.
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دستور.خداوند.متعال.است.یا.اینکه.نظر.شخص.شما.است..
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آیه.67.سوره.مائده.را.تالوت.فرموده.و.به.
آن.ها.فرمود.که.انتصاب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.عنوان.امام.مسلمین.

دستور.و.امر.خداوند.متعال.است.
ذیل.آیه.67.سوره.مائده.در.این.خصوص.مطالبی.عنوان.شده.است.

3..روز.هیجدهم.ذیحّجه.سال.دهم.هجری.»آخرین.سال.عمر.پیامبر.اکرم«.وقتی.که.

پیامبر.اکرم.به.دستور.خداوند.متعال.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.

وصی.و.جانشین.خویش.و.امام.مسلمین.معّرفی.فرمود.ده.ها.هزار.مسلمانی.که.آن.جا.

حضور.داشتند.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.بیعت.نمودند.و.پیامبر.اکرم.به.همراه.سایر.
مسلمانان.عازم.مدینه.شدند.

در.بین.راه.مّکه.به.مدینه.چهارده.نفر.تصمیم.گرفتند.که.در.یک.محل.مناسب.کمین.

کرده.و.پس.از.َرم.دادن.شتر.پیامبر.اکرم.آن.حضرت.را.به.شهادت.برسانند.تا.موضوع.
وصایت.و.امامت.علی.علیه.الّسالم.در.همان.شروع.کار.فیصله.پیدا.کند،.

لیکن.جبرئیل.علیه.الّسالم.نازل.شد.و.پیامبر.اکرم.را.از.این.قضیه.مّطلع.نمود،.
لذا.وقتی.آن.چهارده.نفر.اقدام.به.عملیات.نمودند.موفقیّتی.کسب.نکردند..

4..حدود.هفتاد.روز.بعد.از.انتصاب.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.به.امامت.مسلمین،.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.رحلت.فرمود.»بیست.و.هشتم.ماه.صفر.سال.

یازدهم.هجری«.و.همان.روزهای.اّول.رحلت.پیامبر.اکرم.آن.ها.اجتماع.نموده.و.یک.
نفر.را.به.عنوان.رئیس.مسلمین.انتخاب.کردند،.

درحالی.که.امامت.امری.الهی.است،.
و.خداوند.متعال.امام.را.منصوب.می.فرماید.که.در.غدیر.خم.منصوب.فرموده.بود.

75.یا.95.روز.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.صدیقه.کبری.
فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.نیز.به.دست.همان.ها.به.شهادت.رسید،.

پیامبر.اکرم.بیعت.کردند.»بیعت. با. بنابراین.همه.آن.هزار.و.چهارصد.نفری.که.
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رضوان«.مشمول.رضایت.خداوند.متعال.نمی.شوند،.
بلکه.فقط.آن.هایی.مشمول.رضایت.الهی.شدند.و.می.شوند.که.تا.آخر.عمر.خویش.

بر.سر.عهد.و.پیمان.خویش.باقی.بمانند.و.ایمان.خویش.را.حفظ.کنند.
سّومین.پاداش.عظیم.و.بزرگی.که.خداوند.متعال.نصیب.بیعت.کنندگان.با.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود.این.بود.که:
َواَصابَُهْم َفْتحًا َقِريبًا =.و.فتح.و.پیروزی.نزدیکی.نصیب.آن.ها.فرمود.

این.فتح.عظیم.می.تواند.فتح.خیبر.باشد.که.سال.هفتم.هجری.صورت.گرفت.»چند.
ماه.بعد.از.صلح.حدیبیّه«،.

یا.فتح.مّکه.که.سال.هشتم.هجری.صورت.گرفت،.و.یا.هر.دو.آن.ها.
همانطور.که.ذکر.شد.صلح.حدیبیّه.اواخر.سال.ششم.»ماه.ذیقعده«.هجری.صورت.

گرفت.
چهارمین.پاداش.بزرگ.و.عظیمی.که.خداوند.متعال.به.دنبال.بیعت.رضوان.نصیب.

بیعت.کنندگان.فرمود.در.آیه.بعد.»آیه.نوزدهم«.آمده.است.که:
َوَمغاِنَم َكِثيَرًة َيْاُخُذونَها =.و.غنائم.فراوانی.که.آن.ها.به.دست.می.آورند.

مهم.ترین.این.غنائم،.غنائم.فراوانی.بود.که.پس.از.فتح.خیبر.و.چند.ماه.پس.از.بیعت.
رضوان،.خداوند.متعال.نصیب.بیعت.کنندگان.با.پیامبر.اکرم.فرمود،.

البته.غنائم.مورد.اشاره.در.این.آیه.شریفه.منحصر.به.غنائم.خیبر.نمی.شود.بلکه.

سایر.غنائمی.نیز.که.پس.از.صلح.حدیبیّه.و.پس.از.بیعت.رضوان.نصیب.مسلمین.شد.
مشمول.این.آیه.شریفه.می.باشد.1

توضیح:
خداوند.متعال.مراتب.رضایت.و.خشنودی.خویش.را.از.مؤمنینی.اعالم.فرمود.که.در.
جریان.صلح.حدیبیّه.و.در.زیر.یک.درخت.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه134،133،120،119.
المیزان،جلدسیوششم،صفحه119تا137،121تا139.
تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه77،56،55تا79.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه115ـ116.
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بیعت.نمودند.که.به.بیعت.رضوان.معروف.شد.و.خداوند.متعال.به.این.بیعت.کنندگان.

اجر.و.پاداش.عظیمی.اعطا.فرمود.که.در.صدر.همه.آن.ها.رضوان.و.رضایت.خداوند.
متعال.از.آن.ها.می.باشد،.

لیکن.اینگونه.نیست.که.همه.آن.هایی.که.در.بیعت.رضوان.شرکت.داشتند.و.با.پیامبر.

اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بیعت.نمودند.مشمول.رضوان.و.رضایت.خداوند.

متعال.بشوند.و.از.آتش.جهنّم.در.امان.باشند.بلکه.رضوان.و.رضایت.خداوند.متعال.و.

پاداش.بزرگ.و.عظیم.الهی.یعنی.بهشت.عدن.با.همه.نعماتش.فقط.شامل.آن.عّده.از.

بیعت.کنندگان.می.شود.که.نسبت.به.بیعت.خویش.با.پیامبر.اکرم.وفادار.بمانند.و.نکث.
.بیعت.شکنی«.نکنند،. بیعت.»نقض.بیعتـ.

و.معنی.وفای.به.بیعت.با.پیامبر.اکرم.این.است.که.بیعت.کنندگان.با.پیامبر.اکرم.ملزم.

باشند.که.تا.آخر.عمر.خویش.مطیع.محض.اوامر.و.دستورات.آن.حضرت.باشند.و.

همه.اوامر.و.نواهی.آن.حضرت.را.بی.چون.و.چرا.به.مرحله.اجرا.گذاشته.و.به.هیچ.وجه.

با.آن.حضرت.مخالفت.نداشته.باشند.و.حتی.قلباً.نیز.از.اوامر.و.نواهی.آن.حضرت.
ناراحت.نباشند،.

لیکن.بعدها.تعدادی.از.این.بیعت.کنندگان.نقض.بیعت..کرده.و.از.اجرای.دستورات.

آن.حضرت.که.دقیقاً.امر.خداوند.متعال.بود.امتناع.نمودند.که.در.رأس.همه.آن.ها.

علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. والیت. و. امامت. موضوع. با. مخالفت.
می.باشد.1

حدیث:
1..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذیحجه.سال.
دهم.هجری.در.محل.غدیر.خم.پس.از.حمد.و.ثنای.خداوند.متعال.گوشه.ای.از.فضائل.
و.مناقب.بیکران.مولی.الموّحدین.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.بیان.فرموده.
و.به.امر.خداوند.متعال.آن.حضرت.را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خویش.و.به.عنوان.

1.المیزان،جلدسیوششم،صفحه148ـ149.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه116.
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امام.مسلمین.معّرفی.فرمودند.
نصب. و. معّرفی. هنگام. سّلم. و. آله. و. علیه. اهلل. اکرم.صّلی. پیامبر. مبارک. وجود.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.عنوان.امام.مسلمین.فرمودند:
َمعاِشَر الّناِس: 

ما َتُقولُوَن، َفِانَّ اهللَ َيْعَلُم ُكلَّ َصْوٍت َو خاِفَيَة ُكِلّ نَْفٍس، 
َفَمِن اْهَتدى َفِلَنفِسِه َو َمْن َضلَّ َفِانَّما َيِضلُّ َعَلْيها، 

 ، َوَجلَّ َو َمْن باَيَع َفِانَّما ُيباِيُع اهللَ َعزَّ
َيُداهللِ َفْوَق اَيْدِيهْم، یعنی:
ای.مردم.چه.می.گوئید:

به.درستی.که.خداوند.متعال.از.آنچه.که.به.قلب.و.زبان.شما.می.گذرد.آگاه.است،.
بنابراین.هر.کس.که.راه.هدایت.در.پیش.بگیرد.نفعش.به.خود.او.خواهد.رسید،.

او. و.هر.کس.قدم.در.راه.ضاللت.و.گمراهی.بگذارد.زیان.و.ضررش.به.خود.
می.رسد.

ای.مردم:.
هر.کس.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بیعت.کند.با.خداوند.متعال.بیعت.

کرده.است،.
و.دست.خدا.باالی.تمام.دست.ها.است.

»دست.علی.علیه.الّسالم.به.منزله.دست.خدا.است.و.دست.خدا.باالی.همه.دست.ها.
است«.

پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمایشات.خویش.فرمودند:
َمعاِشَر الّناِس، 

َفاتَُّقواهللَ َو باِيُعوا َعِلّيًا اميَرالُمْوِمنيَن َو الَْحَسَن َو الُْحَسْيَن َو ااْلَئَِمة َكِلَمًة َطيَِّبًة باِقيًة، 
ُيْهِلُک اهللُ َمْن َغَدَر َو َيْرَحُم اهللُ َمْن َوفى، 

َفَمْن نََکَث َفِانَّما َيْنُکُث ُعلى نَْفِسِه، یعنی:
ای.مردم:.
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از.خدا.بترسید.»تقوا.پیشه.کنید«.و.با.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.عنوان.امیرالمؤمنین.
بیعت..کنید،.

و.همچنین.با.حسن.و.حسین.و.امامان.بعد.از.آن.ها.»علیهم.الّسالم«.که.آن.ها.کلمه.طیبّه.
باقیه.هستند.»امامت.در.نسل.ایشان.باقی.است«..

خداوند.متعال.هالک.می.کند.حیله.گران.و.بیعت.شکنان.را،.
و.رحمت.می.کند.وفاکنندگان.به.بیعت.را،.پس:

هر.کس.پیمان.شکنی.کند.تنها.به.زیان.خودش.پیمان.شکنی.کرده.است،.یعنی:
خداوند.متعال.کسانی.را.که.با.امیرالمؤمنین.نقض.بیعت.نمایند.و.پیمان.شکنی.کنند.

از.رحمت.خویش.دور.کرده.و.آن.ها.را.گرفتار.آتش.ابدی.جهنّم.می.کند،.
و.کسانی.را.که.نسبت.به.بیعت.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وفادار.

بمانند.مورد.رحمت.خویش.قرار.داده.و.آن.ها.را.وارد.بهشت.می.کند.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.بخش.دیگری.از.فرمایشات.

خویش.فرمودند:
َمعاِشَرالّناس؛

َقْد بَيَّْنُت لَُکْم َو اَْفَهْمُتُکْم َو هذا َعلىٌّ َيْفِهُمُکْم بَْعدى،
ااَل َو اِنّى ِعْنَد اْنِقضاِء ُخْطَبتى اَْدُعوُكْم اِلى ُمصاَفَقتى َعلى بَْيَعِتِه 

َو ااْلِْقراِر بِِه ُثمَّ ُمصاَفَقِتِه بَعدى،
ااَل َو اِنّى َقْد باَيْعُت اهللَ َو َعِلىٌّ َقْد باَيَعنى، 

 ، َوَجلَّ َو اَنَا آِخُذُكْم بِْالَبْيَعِة لَُه َعِن اهللِ َعزَّ
َفَمْن نََکَث َفِانَّما َيْنُکُث َعلى نَْفِسِه، یعنی:

ای.مردم:
من.مطالبی.را.برای.شما.بیان.کردم.و.به.شما.فهماندم،.

و.این.علی.بن.ابیطالب.است.که.بعد.از.من.آنچه.را.که.الزم.باشد.به.شما.خواهد.فرمود.
و.به.شما.خواهد.فهماند.

ای.مردم:



آل اهلل در کتاب اهلل 166

من.پس.از.پایان.خطبه.ام.شما.را.دعوت.خواهم.کرد.که.با.من.دست.بدهید.و.

بدین.وسیله.با.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.بیعت.کنید.»یعنی.دست.من.به.منزله.دست.

حضرت.امیر.است.لذا.دست.دادن.با.من.و.بیعت.با.من.به.منزله.بیعت.با.حضرت.امیر.
علیه.الّسالم.می.باشد«،.

و.سپس.با.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.دست.داده.و.مستقیماً.با.آن.حضرت.بیعت.کنید.
و.بیعت.خویش.با.آن.حضرت.را.تکرار.کنید.

ای.مردم:.
من.با.خداوند.متعال.بیعت.کرده.ام،.

و.علی.بن.ابیطالب.نیز.با.من.بیعت.نموده.است،.
و.من.نیز.شما.را.به.بیعت.با.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.دعوت.می.کنم.و.از.شما.برای.

او.بیعت.می.گیرم،.پس:
هر.کس.نکث.بیعت.کند.و.پیمان.شکنی.نماید.به.ضرر.خودش.پیمان.شکنی.نموده.

است.1
در.این.قسمت.از.فرمایش.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.روز.معّرفی.و.
انتصاب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.السالم.به.امامت.مسلمین.به.دو.قسمت.از.این.

آیه.شریفه.»آیه.دهم.سوره.فتح«.استناد.شده.است.
اِنَّ الَِّذيَن ُيباِيُعونََک اِنَّما ُيباِيُعوَن اهللَ، 

الف(.َيُداهللِ َفْوَق اَْيدِيهْم.
همانطور.که.در.توضیحات.ذیل.آیه.شریفه.مالحظه.فرمودید.بیعت.با.پیامبر.اکرم.

یعنی.بیعت.با.خداوند.متعال.و.دست.پیامبر.اکرم.یعنی.دست.خداوند.متعال،.
و.در.واقع.دست.پیامبر.اکرم.که.روی.دست.بیعت.کنندگان.گذاشته.شد.»در.بیعت.
رضوان.و.در.جریان.صلح.حدیبیّه«.به.منزله.دست.خداوند.متعال.تلّقی.شده.و.عنوان.

1.احتجاجطبرسی،جلداّول،احتجاجپیامبراکرمدرغدیرخم،صفحه144،143،140،حدیث32.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه85،حدیث34»حدیث10508«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه89،حدیث41»حدیث10515«.

شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه468،467،431»شماره
.»69،68،58
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شده.که:.
َيُداهللِ َفْوَق اَْيدِيهْم،.یعنی.دست.خداوند.متعال.باالی.همه.دست.های.می.باشد.

در.بیعت.رضوان.دست.پیامبر.اکرم.به.منزله.دست.خداوند.متعال.بود،.
و.در.روز.غدیر.خم.و.بیعت.مردم.با.امیرالمؤمنین.علی.علیه.السالم.دست.حضرت.

امیر.علیه.الّسالم.به.منزله.دست.خداوند.متعال.عنوان.شده،.
و.بیعت.با.آن.حضرت.به.منزله.بیعت.با.خداوند.متعال.

ب(.َفَمْن نََکَث َفِانَّما َيْنُکُث َعلى نَْفِسِه.
ذیل.این.آیه.شریفه.به.عرض.رسید.که.نکث.بیعت.و.نقض.بیعت.با.پیامبر.اکرم.یعنی.

نکث.بیعت.و.نقض.بیعت.با.خداوند.متعال،.
و.نقض.بیعت.با.خداوند.متعال.یعنی.ناخشنودی.خداوند.متعال.و.دور.شدن.انسان.

از.رحمت.الهی.و.ورود.به.آتش.ابدی.جهنّم.
بیان.نورانی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.روز.هیجدهم.ذیحجه.سال.

دهم.هجری.در.محل.غدیر.خم.نیز.ناظر.به.این.معنا.است.که:
نکث.بیعت.و.نقض.بیعت.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.یعنی.نکث.

بیعت.و.نقض.بیعت.با.خداوند.متعال،.
و.نقض.بیعت.با.خداوند.متعال.یعنی.ورود.به.جهنّم.و.اقامت.همیشگی.و.جاوید.

در.آتش.

2..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.جمع.تعدادی.از.اصحاب.
خویش.به.آن.ها.فرمود:

من.به.زودی.از.میان.شما.خواهم.رفت.و.پیرامون.پیمان.و.بیعت.با.امیرالمؤمنین.

علیه.الّسالم.به.اّمتم.سفارش.کرده.ام.و.به.آن.ها.گفته.ام.که.به.زودی.سنّت.های.اّمت.های.

گذشته.»اّمت.پیامبران.گذشته«.در.مخالفت.با.جانشین.من.و.وصی.من.علی.بن.ابیطالب.
نیز.اجرا.می.شود.

»همانطور.که.اّمت.پیامبران.قبل.از.من.با.جانشین.و.وصی.آن.پیامبران.مخالفت.



آل اهلل در کتاب اهلل 168

می.کردند.اّمت.من.نیز.با.وصی.و.جانشین.من.مخالفت.خواهند.کرد«.
ای.مردم:.

آگاه.باشید.که.من.پیمان.خودم.را.درباره.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.با.شما.دوباره.تجدید.می.کنم،.و.سپس.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.این.آیه.شریفه.را.تالوت.فرمودند:

َفَمْن نََکَث َفِانَّما َيْنُکُث َعلى نَْفِسِه، 
َوَمْن اَْوَفى بِما عاَهَد َعَلْيُه اهللَ، 

َفَسُيْؤِتيِه اَْجراً َعِظيمًا »آیه.10.سوره.فتح«،.یعنی:
هر.کس.بیعت.خویش.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.بشکند.و.نقض.
بیعت.نماید.به.ضرر.و.زیان.خودش.اقدام.کرده.»زیرا.نتیجه.نقض.بیعت.ورود.به.جهنّم.

است«،.
و.هر.کس.به.عهد.و.پیمان.و.بیعت.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وفا.
کند.و.به.آن.پایبند.باشد.خداوند.متعال.به.او.اجر.و.پاداش.عظیم.و.بزرگی.اعطا.خواهد.

فرمود..
این.حدیث.را.ابن.عبّاس.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.1

3..یکی.از.اصحاب.امام.باقر.علیه.الّسالم.به.نام.جابر.نقل.می.کند.که.از.وجود.مقّدس.
امام.باقر.علیه.الّسالم.سؤال.کردم:

یابن.رسول.اهلل:.
آیا.در.جریان.بیعت.رضوان.که.مسلمانان.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

بیعت.کردند.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نیز.حضور.داشت.
امام.باقر.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

بله،.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.بیعت.رضوان.حضور.داشت.و.با.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بیعت.کرد،.

1.معانیاالخبارصدوق،جلددّوم،باب422،صفحه369،حدیث1.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه89،حدیث40»حدیث10514«.
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همه. به. نسبت. اشرف. و. بود. بیعت.کنندگان. همه. آقای. و. سیّد. آن.حضرت. و.
بیعت.کنندگان.»شریف.تر.از.همه.بیعت.کنندگان«.1

4..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
ابوسفیان. بن. معاویة. به. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. مبارک. وجود.

نامه.ای.نوشته.و.طی.آن.به.معاویه.فرمود:
من.اّولین.کسی.بودم.که.زیر.آن.درخت.با.وجود.مقّدس.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.بیعت.نمودم.»بیعت.رضوان.در.صلح.حدیبیّه«،.
و.خداوند.متعال.در.این.باره.به.پیامبر.اکرم.فرمود:

َجَرِة... ـ.آیه.18.سوره.مبارکه.فتح. لََقْد َرِضَي اهللُ َعِن الُْمْؤِمِنيَن اِْذ ُيباِيُعونََک َتْحَت الشَّ
این.حدیث.را.عبدالملک.بن.هارون.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

5. وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.تعدادی.از.شیعیان.

خویش.نامه.ای.مرقوم.فرموده.و.طی.آن.در.رابطه.با.خروج.یکی.از.همسران.پیامبر.

اکرم.و.طلحه.و.زبیر.»برپاکنندگان.جنگ.جمل.که.به.ناکثین.معروف.می.باشند«.مطالبی.

فرمودند.که.به.قسمتی.از.آن.که.به.آیات.دهم.و.هیجدهم.سوره.فتح.مربوط.می.شود.
اشاره.می.گردد.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.بخشی.از.این.نامه.شریف.
فرموده.اند:

کدام.گناه.بزرگ.تر.از.گناهی.است.که.طلحه.و.زبیر.مرتکب.شدند،.
آن.دو.نفر.همسر.پیامبر.اکرم.را.از.خانه.اش.بیرون.آوردند.اما.همسران.خودشان.را.
در.خانه.هایشان.حفظ.نمودند.و.علناً.با.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.مخالفت.نمودند.
و.مرتکب.سه.گناه.بزرگ.شدند.که.ضرر.و.زیان.آن.عاید.مردم.شد.و.این.سه.گناه.

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه408،حدیث2.
2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه120.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه408،حدیث1.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه95،حدیث50»حدیث10524«.



آل اهلل در کتاب اهلل 170

عبارتند.از:
ظلم،.مکر،.پیمان.شکنی.»بَْغْى، َمْکْر، نَْکْث«.که.خداوند.متعال.درباره.این.سه.گناه.در.

قرآن.کریم.می.فرماید:
الف( َيا اَيَُّها الّناُس اِنَّما بَْغُيُکْم َعلى اَْنُفِسُکْمـ  آیه.23.سوره.یونس،.یعنی:

ای.مردم،.ظلم.و.ستم.شما.به.ضرر.خود.شما.است.
.آیه.43.سوره.فاطر،.یعنی: يُئ ااِّل بَِاْهِلِهـ  ب(.اَل َيحيُق الَْمْکُر السَّ

مکر.و.حیله.بد.تنها.دامان.صاحبانش.را.می.گیرد.»مکر.و.حیله.بد.جز.به.اهلش.
بازنگردد«.

.آیه.10.سوره.فتح،.یعنی: ج(.َفَمْن نََکَث َفِانَّما َيْنُکُث َعَلى نَْفِسِهـ 
هر.کس.نکث.بیعت.کند.و.پیمان.شکنی.نماید.به.ضرر.خودش.پیمان.شکنی.نموده.

است.
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.انتهای.فرمایشات.خویش.

و.در.پایان.این.نامه.فرمودند:
و.این.در.حالی.است.که.طلحه.و.زبیر.و.آن.همسر.پیامبر.اکرم.به.من.ظلم.نمودند،..

و.نکث.بیعت.کردند.»پیمان.شکنی.کردند«،.یعنی:
این.سه.نفر.هر.سه.گناه.بزرگ.را.مرتکب.شدند.که.سّومین.گناه.در.رابطه.با.نکث.
اشاره. به.آن. فتح. آیات.دهم.و.هیجدهم.سوره. پیمان.شکنی.می.باشد.که. بیعت.و.

می.فرماید.1

توضیح:
در.توضیحات.ذیل.آیه.دهم.و.هیجدهم.سوره.فتح.و.احادیث.شریف.ذیل.این.آیات.
شریفه.مالحظه.فرمودید.که.دست.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.
دست.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.در.یک.کالم.دست.مبارک.
وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.به.منزله.دست.خداوند.متعال.است.و.به.

1.تفسیرقمی،جلدچهارم،صفحه133ـ134»ذیلآیه43سورهفاطر«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه87،حدیث38»حدیث10512«.
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عبارت.دیگر:
آن.ذوات.مقّدسه.یداهلل.می.باشند،.همچنین.عین..اهلل،.باب.اهلل،.و....

لذا:
اطاعت.از.آن.ذوات.مقّدسه.به.منزله.اطاعت.از.خداوند.متعال.است،.

و.سرپیچی.از.دستورات.آن.ذوات.مقّدسه.به.منزله.سرپیچی.از.دستورات.خداوند.
متعال.می.باشد،.همچنین:

ُحّب.به.آن.ذوات.مقّدسه.یعنی.حّب.به.خداوند.متعال،.
و.بغض.به.آن.ذوات.مقّدسه.یعنی.بغض.به.خداوند.متعال،.

اعتصام.و.تمّسک.به.آن.بزرگواران.یعنی.اعتصام.و.تمّسک.به.خداوند.متعال،.
و.اعراض.از.آن.بزرگواران.یعنی.اعراض.از.خداوند.متعال،

و.کالم.آخر.اینکه:
زیارت.آن.بزرگواران.یعنی.زیارت.خداوند.متعال،.زیرا:

آن.ذوات.مقّدسه.مظهر.اتّم.و.اکمل.اسماء.و.صفات.خداوند.متعال.می.باشند.و.
عالی.ترین.درجه.عبودیّت.به.درگاه.خداوند.متعال.را.دارند،.

یعنی.عالی.ترین.درجه.قرب.به.درگاه.احدیت.را.دارا.می.باشند.
در.زیارت.نورانی.و.شریف.جامعه.کبیره.به.این.موارد.اشاره.شده.است.لیکن.به.

عنوان.تیّمن.و.تبرک.به.چند.حدیث.نورانی.نیز.اشاره.می.شود.
1..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

نَْحُن َوْجُه اهللِ،
ْحَمِة َعلى ِعباِدِه، یعنی: َو نَْحُن َعْيُن اهللِ فى َخْلِقِه َو َيُدُه الَْمْبُسوَطُة بِالرَّ

ما.هستیم.وجه.خداوند.متعال،
و.ما.هستیم.چشم.خداوند.متعال.در.میان.مخلوقاتش،.

و.دست.باز.رحمت.خداوند.متعال.بر.بندگانش.
این.حدیث.را.ابی.سالم.نّخاس.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه196،حدیث3»حدیث351«.
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2..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
اِنَّ اهللَ َخَلَقنا َفَاْحَسَن َخْلَقنا، 
َرنا َفَاْحَسَن ُصَوَرنا،  َو َصوَّ

َو َجَعَلنا َعْيَنُه ِفي ِعباِدِه، 
َو لِسانَُه اََلّناِطقَ  ِفي َخْلِقِه، 

ْحَمِة،  ْأَفِة َو اَلرَّ َو َيَدُه اَلَْمْبُسوَطَة َعلى ِعباِدِه بِالرَّ
َو َوْجَهُه اَلَِّذي ُيْؤتى ِمْنُه، 

َو بابَُه اَ لَِّذي َيُدلُّ َعَلْيِه...، یعنی:
خداوند.متعال.ما.را.آفرید.»خلق.فرمود«،.

و..آفرینش.ما.را.نیکو.ساخت،.
و.ما.را.صورتگری.کرد،.

و.ما.را.در.میان.بندگانش.چشم.خویش.قرار.داد،
و.ما.را.در.میان.مخلوقاتش.زبان.گویای.خویش.قرار.داد،

و.ما.را.دست.محبّت.و.رحمت.گشوده.خویش.بر.سر.بندگانش.قرار.داد،.
و.ما.را.وجه.خویش.قرار.داد.که.از.آن.طریق.به.سوی.خدا.بروند،

و.ما.را.دری.قرار.داد.که.از.آن.طریق.به.سوی.خداوند.متعال.بروند.
این.حدیث.را.مروان.بن.صباح.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
ُةاهللِ، نَْحُن ُحجَّ
نَْحُن باُب اهللِ،

نَْحُن لِساُن اهللِ،
نَْحُن َوْجُه اهللِ،

نَْحُن َعْيُن اهللِ فى َخْلِقِه،
َو نَْحُن ُوالُة اَْمِراهللِ فى ِعباِدِه، یعنی:

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه196،حدیث5»حدیث353«.
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ما.هستیم.حجت.خداوند.متعال،
ما.هستیم.باب.خداوند.متعال،
ما.هستیم.زبان.خداوند.متعال،
ما.هستیم.وجه.خداوند.متعال،

ما.هستیم.چشم.خداوند.متعال.در.میان.مخلوقاتش،
ما.هستیم.سرپرستان.امر.خدا.در.میان.بندگانش.»ما.هستیم.والیان.امر.خداوند.متعال.

در.میان.بندگان.خدا«.
این.حدیث.را.اسود.بن.سعید.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

4..وجود.مقّدس.مولی.الموّحدین.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
اَنَا َعْيُن اهللِ،

اَنَا َيُد اهللِ،
اَنَا َجْنُب اهللِ،

اَنَا باُب اهللِ، یعنی:
من.چشم.خداوند.متعال.هستم،.

من.دست.خداوند.متعال.هستم.»من.یداهلل.هستم،.و.در.آیه.دهم.سوره.فتح.آمده.که:.
َيُداهللِ َفْوَق اَْيدِيهْم«

من.جنب اهلل.هستم،.
و.من.باب.اهلل.هستم.»من.درب.خدا.هستم،.یعنی.از.طریق.من.و.از.طریق.ما.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.باید.به.سوی.خدا.رفت«.
این.حدیث.را.ابی..عماره.جنبی.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

5. عبدالسالم.بن.صالح.هروی.می.گوید:
خدمت.امام.رضا.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه199،حدیث7»حدیث355«.

2.اصولکافی،جلداّول،صفحه199،حدیث8»حدیث356«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه85،حدیث35»حدیث10509«.
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یابن.رسول.اهلل:
از.اهل.حدیث.شنید.ه.ام.که.می.گویند:

مؤمنین.از.منازل.خویش.در.بهشت.خداوند.متعال.را.زیارت.می.کنند،.
و.سپس.نظر.مبارک.امام.رضا.علیه.الّسالم.را.درباره.این.حدیث.سؤال.کردم.

وجود.مبارک.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:
ْلت: يا اَبَا الصَّ

َل نِبيَّه ُمحّمداً صّلى اهلل عليه و آله و سّلم َعلى جميِع َخْلِقِه ِمَن  اِّن اهللَ َتباَرَک َو َتعالى َفضَّ
الّنبِيّيَن َو الَمالئَِکِة،

َو َجَعَل طاَعَتُه طاَعَتُه،
َو ُمباَيَعَتُه ُمباَيَعَتُه،

: َوَجلَّ نيا َو اآِلَخرِة ِزياَرَتُه، َفقاَل َعزَّ َو ِزياَرَتُه ِفى الدُّ
ُسوَل َفَقْد اَطاَع اهللَ »آيه 80 سوره نساء«.  ًمْن ُيِطِع الرَّ

اِنَّ الَِّذيَن ُيباِيُعونََک اِنَّما ُيباِيُعوَن اهللَ َيُداهللِ َفْوَق اَْيِديِهْم »آيه 10 سوره فتح«.
و قاَل النَِّبىُّ صلى اهلل عليه و آله و سلم:

َمْن زاَرنى فى َحياتى اَْو بَْعَد َمْوتى َفَقْد زاَراهللَ،
َو قاَل الّرضا عليه السالم:

َرجاِت، َدَرَجُة النَِّبِىّ صّلى اهلل عليه و آله و سّلم ِفى الَْجنَِّة اَرَفُع الدَّ
َفَمْن زاَرُه فى َدَرَجِتِه فى الَْجنَِّة ِمْن َمْنِزلِِه َفَقْد زاَراهللَ َتباَرَک َو َتعالى، یعنی:

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.به.اباصلت.فرمود:
ای.اباصلت:

خداوند.تبارک.و.تعالی.پیامبرش.حضرت.محّمد.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.بر.
تمام.مخلوقاتش.و.بر.تمام.انبیاء.و.بر.تمام.مالئکه.برتری.داده.است.

خداوند.متعال.اطاعت.از.پیامبر.اکرم.را.به.منزله.اطاعت.از.خودش.دانسته.و.بیعت.

با.آن.حضرت.را.به.منزله.بیعت.از.خودش.دانسته،.و.زیارت.آن.حضرت.را.در.دنیا.و.
آخرت.به.منزله.زیارت.از.خودش.دانسته.و.در.آیه.80.سوره.نساء.فرموده:

هر.کس.از.پیامبر.اکرم.اطاعت.کند.خداوند.متعال.را.اطاعت.نموده.است،.
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و.در.آیه.دهم.سوره.فتح.به.پیامبر.اکرم.فرموده:
هر.کس.با.تو.بیعت.نماید.با.خداوند.متعال.بیعت.نموده.است،.و.دست.خداوند.متعال.

باالی.دست.آن.ها.است.»یعنی.دست.پیامبر.اکرم.به.منزله.دست.خداوند.متعال.است«.
سپس.امام.رضا.علیه.الّسالم.از.پیامبر.اکرم.نقل.نمودند.که.آن.حضرت.فرمودند:

هر.کس.در.زمان.حیات.من.و.یا.بعد.از.مرگ.من.مرا.زیارت.نماید.خداوند.متعال.
را.زیارت.نموده.است.

وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.پایان.این.قسمت.از.فرمایشات.خویش.
فرمودند:

درجه.و.مقام.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.بهشت.باالترین.درجات.
است.و.از.تمام.درجات.باالتر.می.باشد،

و.هر.کس.در.بهشت.از.منزل.و.درجه.خویش.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.را.زیارت.کند.خداوند.تبارک.و.تعالی.را.زیارت.نموده.است.1

مالحظه فرمودید که:
بیعت.با.پیامبر.اکرم.و.حضرت.امیر.علیهما.الّسالم.یعنی.بیعت.با.خداوند.متعال،.

و.نکث.بیعت.با.آن.دو.بزرگوار.یعنی.نکث.بیعت.با.خداوند.متعال،.لذا:.
هر.کس.با.آن.دو.بزرگوار.نکث.بیعت.نماید.با.خداوند.متعال.نکث.بیعت.نموده.

و.ضرر.این.کار.فقط.متوجه.خودش.می.شود.یعنی.اهل.آتش.می.شود.
همچنین.مالحظه.فرمودید.که:

دست.پیامبر.اکرم.و.دست.حضرت.امیر.علیهما.الّسالم.به.منزله.دست.خداوند.
متعال.می.باشد..

قابل.ذکر.است.که.این.صفات.و.ویژگی.ها.برای.همه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

صدق.می.کند.چرا.که.همه.امامان.حّجت.خداوند.متعال.و.منصوب.از.ناحیه.خداوند.

1.المیزان،جلدسیوششم،صفحه122»بحثروایتیذیلآیات8تا10سورهفتح«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه83،حدیث31»حدیث10505«.

عیوناخبارالرضاعلیهالّسالم،جلداّول،باب11،صفحه229،حدیث3»اخباریدربابتوحید«.
احتجاجطبرسی،جلددّوم،صفحه402،حدیث286»احتجاجامامرضاعلیهالّسالمدربابتوحیدوعدل«.
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متعال.می.باشند.و.خلیفه.خداوند.متعال.»جانشین.خداوند.متعال«.در.روی.زمین.
هستند.

همچنین.مالحظه.فرمودید.که:
زیارت.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.چه.در.زمان.حیات.
آن.حضرت.و.چه.بعد.از.مرگ.آن.حضرت.به.منزله.زیارت.خداوند.متعال.است.

»عنایت.بفرمائید.زیارت.خدا،.نه.زیارت.خانه.خدا«،.
و.این.قضیّه.برای.دیگر.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.صدق.می.کند،.یعنی.زیارت.

هر.کدام.از.این.چهارده.وجود.مقّدس.یعنی.زیارت.خداوند.متعال.
به.عنوان.نمونه.در.این.رابطه.به.چند.حدیث.اشاره.می.شود.

الف(.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.فرمودند:
َمْن زاَر َقْبَر اَبى َعْبِداهللِ بَِشِطّ الُْفراِت كاَن َكَمْن زاَراهللَ َفْوَق َعْرِشِه، یعنی:

هر.کس.قبر.مطهر.امام.حسین.علیه.الّسالم.را.کنار.شّط.فرات.زیارت.نماید.مثل.این.
است.که.خداوند.متعال.را.در.باالی.عرش.زیارت.نموده.است.

این.حدیث.را.حسین.بن.محّمد.قمی.از.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

ب(.زید.شّحام.می.گوید.خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
یابن.رسول.اهلل:

ما لَِمْن زاَر َقْبَر الُْحسين عليه الّسالم،.یعنی:
کسی.که.قبر.مطّهر.اباعبداهلل.الحسین.علیه.الّسالم.را.زیارت.نماید.ثوابش.چیست.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:
َكَمْن زاَر اهللَ فى َعْرِشِه،.یعنی:

کسی.که.قبر.مطّهر.امام.حسین.علیه.الّسالم.را.زیارت.نماید.مثل.کسی.است.که.
خداوند.متعال.را.در.عرش.زیارت.نموده.است.2

1.ثواباالعمالصدوق،صفحه193،حدیث1»ثَواُبَمْنزاَرَقبَرالحسینعلیهالّسالم«.
کاملالّزیاراتابنقولویه،باب59،صفحه483،حدیث2.
2.کاملالّزیاراتابنقولویه،باب59،صفحه483،حدیث1.
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ج( وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
الم عاِرفًا بَِحقِِّه كاَن َكَمْن زاَر اهللَ فى َعْرِشِه، یعنی: َمْن زاَر َقْبَرالُْحسين َعَلْيه السَّ

هر.کس.که.قبر.مطّهر.امام.حسین.علیه.الّسالم.را.زیارت.نماید.درحالی.که.عارف.و.

آگاه.به.حّق.آن.حضرت.باشد.مانند.کسی.است.که.خداوند.متعال.را.در.عرش.زیارت.
نموده.است.

این.حدیث.را.بشیر.دّهان.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

د(.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
هر.کس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.را.زیارت.نماید.مانند.کسی.است.که.خداوند.متعال.را.در.عرش.زیارت.

نموده.است.
این.حدیث.را.زید.شحام.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

ه .(.وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.به.یحیی.بن.سلیمان.مازنی.فرمود:
کسی.که.قبر.فرزندم.علی.را.زیارت.نماید.برای.او.نزد.خداوند.متعال.ثواب.هفتاد.

حّج.مقبول.می.باشد.
راوی.می.گوید.خدمت.امام.کاظم.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

ثواب.هفتاد.حج؟
امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمود:

بله،.بلکه.ثواب.هفتاد.هزار.حج؛
راوی.می.گوید.خدمت.امام.کاظم.علیه.الّسالم.عرض.کردم؛

ثواب.هفتاد.هزار.حج؟
امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمود:
بله،.ثواب.هفتاد.هزار.حج.

وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایش.خویش.یحیی.بن.سلیمان.

1.کاملالّزیاراتابنقولویه،باب59،صفحه489،حدیث11.
2.کاملالّزیاراتابنقولویه،باب60،صفحه493،حدیث4.
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مازنی.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.او.فرمود:
هر.کس.فرزندم.علی.را.زیارت.کند.و.شب.را.نزد.آن.حضرت.بیتوته.نماید.مثل.

کسی.است.که.خداوند.متعال.را.در.عرش.زیارت.نموده.است.1

1.کاملالزیاراتابنقولویه،باب101،صفحه928،حدیث12.
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آیه 29 سوره فتح:
»...َوَعَد اهللُ الَّذيَن آَمُنوا َوَعِملوا الّصالِحاِت ِمْنُهم َمْغِفَرًة َواَْجراً َعِظيمًا«.

ترجمه: 
خداوند.متعال.به.کسانی.از.آن.ها.که.ایمان.آورده.و.عمل.صالح.انجام.داده.اند.وعده.

آمرزش.و.پاداش.داده.است.1

شرح لغات و توضیحات:
خداوند.متعال.در.آخرین.آیه.سوره.مبارکه.فتح.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
و.کسانی.را.که.همراه.آن.حضرت.می.باشند.»اصحاب.باوفایی.که.تا.آخر.عمر.خویش.

مطیع.محض.آن.حضرت.بودند«.توصیف.فرموده.و.اینگونه.بیان.می.فرماید.که:
ُمحّمٌد َرُسوُل اهللِ،.یعنی.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.رسول.و.فرستاده.خداوند.

متعال.می.باشد.و.آنچه.که.می.فرماید.از.جانب.خداوند.متعال.است.
.سپس.خداوند.متعال.به.توصیف.یاران.و.اصحاب.آن.حضرت.که.در.جریان.صلح.
حدیبیّه.و.در.مراحل.دیگر.پایمردی.به.خرج.دادند.پرداخته.و.اوصاف.آن.ها.را.بیان.

می.فرماید.
اوصاف.اصحاب.راستین.و.واقعی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.که.در.این.

آیه.شریفه.به.آن.ها.اشاره.شده.عبارتند.از:
1. َو الَّذَيَن َمَعُه اَِشّداُء َعَلى الُْکّفاِر،.یعنی:

کسانی.که.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.هستند.در.مقابل.کّفار.سرسخت.
و.محکم.می.باشند.

َو الَّذَيَن َمَعهُ »آن.ها.که.همراه.پیامبر.اکرم.هستند«.سخن.از.کسانی.می.گوید.که.در.همه.
چیز.با.پیامبر.اکرم.بودند.و.همراه.آن.حضرت.و.در.معیّت.ایشان.بودند،.

یعنی.از.نظر.فکر.و.عقیده.و.ایمان.و.عمل.همراه.آن.حضرت.و.در.معیّت.ایشان.
بودند،.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه120.
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لذا.مفهوم.و.معنی.َوالَّذيَن َمَعُه.»کسانی.با.پیامبر.هستند«.همنشین.بودن.و.مصاحبت.

جسمانی.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نیست.زیرا.منافقین.نیز.دارای.

چنین.مصاحبتی.بودند،.بنابراین.منظور.از َمَعُه.به.طور.قطع.و.یقین.همراه.بودن.از.نظر.

عقیده.و.ایمان.و.عمل.با.آن.حضرت.می.باشد.و.اینکه.همواره.مطیع.محض.اوامر.و.

دستورات.آن.حضرت.باشند،.لذا َوالَّذيَن َمَعُه.شامل.همه.معاصران.و.همنشینان.پیامبر.
اکرم.نمی.شود.

2..ُرَحماُء بَْيَنُهْم،.یعنی:
اصحاب.واقعی.و.راستین.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.که.همراه.آن.
حضرت.و.در.معیّت.ایشان.بودند.دّومین.صفت.و.خصوصیّتشان.این.است.که.بین.

خودشان.رحیم.و.مهربان.هستند.

داً، یعنی: عًا َو ُسجَّ 3. َتراُهْم ُركَّ
همیشه.و.مدام.آن.ها.را.در.حال.رکوع.و.سجود.می.بینید،.
یعنی.آن.ها.همواره.به.عبادت.خداوند.مشغول.می.باشند.

ْد.جمع.ساِجْد.یعنی.سجده.کننده«. ْع جمع راِكْع.یعنی.رکوع.کننده،.و.ُسجَّ »ُركَّ

4..َيْبَتغُوَن َفْضاًل ِمَن اهللِ َو ِرْضوانًا،..یعنی:
آن.ها.همواره.و.مدام.فضل.خداوند.متعال.و.رضای.او.را.طلب.می.کنند.و.درخواست.

می.نمایند.
تعبیر.به.فضل.به.این.جهت.است.که.اصحاب.واقعی.و.راستین.پیامبر.اکرم.به.تقصیر.
خویش.اعتراف.دارند.و.اعمال.خودشان.را.ناچیزتر.از.آن.می.دانند.که.در.مقابل.آن.از.

خداوند.متعال.اجر.و.پاداش.طلب.کنند،.
لذا.به.فضل.خداوند.متعال.امیدوار.هستند.و.فضل.خداوند.متعال.را.از.خداوند.
سبحان.مسئلت.می.کنند.تا.خداوند.متعال.با.فضل.خویش.به.اعمال.ناچیز.آن.ها.اجر.و.
پاداش.اعطا.فرماید.چرا.که.اگر.خداوند.متعال.با.بندگانش.به.عدالت.رفتار.نماید.کسی.
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استحقاق.اجر.و.پاداش.نخواهد.داشت.

ُجوِد،.یعنی: 5 . سيماُهْم فى ُوُجوِهِهْم ِمْن اَ َثِر السُّ
سجده. اثر. در. نیز. آن. و. است. نمایان. آن.ها. صورت. در. آن.ها. نشانه. و. عالمت.

می.باشد.
ممکن.است.معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.باشد.که.اثر.خاک.در.پیشانی.آن.ها.
دیده.می.شود.»آثار.سجده.بر.روی.خاک.که.روی.پیشانی.آن.ها.دیده.می.شود.زیرا.

مؤمنین.بر.روی.خاک.سجده.می.کنند.نه.بر.روی.فرش.و.پارچه.و.امثال.آن.ها«،.
و.یا.ممکن.است.معنی.آیه.شریفه.اثر.ظاهری.سجده.بر.روی.پیشانی.مؤمنین.باشد.

»مثل.اثر.مهر.نماز.در.پیشانی.نمازگزار«.
موارد.فوق.می.توانند.معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.باشند.لیکن.به.نظر.می.رسد.

معنی.آیه.شریفه.گسترده.تر.از.این.باشد،.یعنی:.
چهره.و.قیافه.اصحاب.راستین.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.خوبی.
نشان.می.دهد.که.آن.ها.خاضع.و.خاشع.نسبت.به.خداوند.متعال.هستند.و.مطیع.اوامر.و.

دستورات.حجج.خداوند.متعال.»پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«،.
و.به.عبارت.دیگر:

در.قیافه.و.چهره.آن.ها.آثار.ایمان.به.خدا.و.رسول.و.اوصیاء.آن.حضرت.آشکار.و.
نمایان.است.

صفاتی.را.که.مالحظه.فرمودید.صفات.اصحاب.واقعی.و.راستین.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.که.در.این.آیه.شریفه.به.آن.اشاره.شده.است.

صفات.مذکور.مبیّن.ایمان.و.عمل.صالح.اصحاب.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.می.باشد.که.در.ابتدای.این.آیه.شریفه.آمده.است،.

اما.در.انتهای.آیه.شریفه.نیز.»که.مورد.بحث.ما.می.باشد«.مجدداً.خداوند.متعال.به.
کسانی.که.ایمان.و.عمل.صالح.داشته.اند.وعده.پاداش.و.اجر.عظیم.می.دهد.

اینکه.مقصود.از.تکرار.ایمان.و.عمل.صالح.در.آخر.آیه.شریفه.چه.می.باشد.در.
توضیحات.ذیل.آیه.شریفه.خواهد.آمد.
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خداوند.متعال.در.انتهای.آیه.شریفه.»آیه.29.سوره.فتح«.می.فرماید:
وََعَد اهللُ الَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َو اَْجراً َعِظيمًا، یعنی:

خداوند.متعال.به.کسانی.از.آن.ها.که.ایمان.آورده.اند.و.عمل.صالح.انجام.داده.اند.
وعده.مغفرت.»آمرزش.گناهان«.و.اجر.و.پاداش.عظیم.داده.است.

همانطور.که.عرض.شد.پنج.صفت.و.ویژگی.اصحاب.و.پیروان.واقعی.و.راستین.
پیامبر.اکرم.که.در.ابتدای.آیه.شریفه.آمده.ایمان.و.عمل.صالح.را.در.بر.می.گیرد،.

بنابراین.تکرار.ایمان.و.عمل.صالح.در.انتهای.آیه.شریفه.اشاره.به.تداوم.و.استمرار.
ایمان.و.عمل.صالح.تا.آخر.عمر.انسان.می.نماید،.یعنی:

خداوند.متعال.اجر.و.پاداش.عظیم.و.بزرگ.را.تنها.و.فقط.به.آن.عّده.از.اصحاب.و.

پیروان.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.وعده.فرموده.که.تا.پایان.عمر.خویش.
در.خط.پیامبر.اکرم.باشند.و.همواره.ایمان.و.عمل.صالح.را.تداوم.بخشند،.

وگرنه.کسانی.که.یک.روز.با.دوستان.و.محبّین.پیامبر.اکرم.باشند.و.یک.روز.با.
دشمنان.آن.حضرت.هرگز.مشمول.وعده.الهی.نخواهند.شد.

به.عبارت.دیگر:
مغفرت.»آمرزش.گناهان«.و.اجر.عظیم،.هم.مشروط.به.ایمان.است.و.هم.مشروط.

به.عمل.صالح،.آن.هم.تا.آخرین.لحظه.حیات،.بنابراین:
آن.عّده.از.اصحاب.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.که.در.زمان.حیات.
بزرگوار.حق. آن. از.رحلت. لیکن.پس. داشتند،. ایمان.و.عمل.صالح. آن.حضرت.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.حق.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.را.غصب.کردند،.نه.تنها.مشمول.مغفرت.و.اجر.و.پاداش.عظیم.الهی.
نیستند.بلکه.در.زمره.کّفار.و.مشرکین.واقع.شده.و.لذا.عذاب.الیم.و.ابدی.جهنّم.در.

انتظار.آن.ها.است.
ذیل.آیات.1،.2،.8.،.9.تا.25،.26،.27.و.28.سوره.مبارکه.محّمد.صلی.اهلل.علیه.
و.آله.و.سلم،.همچنین.ذیل.آیه.18.سوره.مبارکه.فتح.به.این.موضوع.اشاره.شده.

است.
خداوند.متعال.در.آیه.25.سوره.مبارکه.محّمد.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرماید:
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َل لَُهْم َو اَْمَلى لَُهْم،  ْيطاُن َسوَّ وا َعلى اَْدبَاِرِهْم ِمن بَْعِد ما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى الشَّ اِنَّ الَّذيَن اْرَتدُّ
یعنی:

کسانی.که.پس.از.روشن.شدن.راه.هدایت.به.کفر.قبلی.خویش.بازمی.گردند.شیطان.
این.عمل.زشت.را.در.نظرشان.زیبا.جلوه.می.دهد،.بنابراین:.

این.افراد.با.اینکه.در.زمان.حیات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ظاهراً.
به.خدا.و.رسول.ایمان.داشتند.و.عمل.صالح.نیز.انجام.می.دادند،.لیکن.چون.ایمان.و.
عمل.صالح.آن.ها.تداوم.نداشت.لذا.در.دام.شیطان.گرفتار.شدند.و.پرواضح.است.که.

مغفرت.الهی.و.اجر.و.پاداش.عظیم.هرگز.نصیب.آن.ها.نخواهد.شد.
در.آیه.10.سوره.فتح.نیز.بهره.مندشدن.از.اجر.و.پاداش.عظیم.خداوند.متعال.مشروط.

به.این.شده.است.که:
مؤمنین.نکث.بیعت.و.نقض.بیعت.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.ننمایند،.
و.تا.آخرین.لحظه.عمر.خویش.به.این.بیعت.وفادار.بمانند.»َفَمْن نََکَث َفِانَّما َيْنُکُث َعلى 

نَْفِسِه َو َمْن اَْوفى بِما عاَهَد َعَلْيُه اهللَ َفَسُيْوتيِه اَْجراً َعظيمًا«.

توضیح:
کلمه.ِمْن.در.ِمْنُهْم.در.این.آیه.شریفه.»آیه.29.سوره.فتح«.تبعیض.را.می.رساند.و.برای.

تبعیض.آمده.است،.یعنی:
اصحاب.پیامبر.اکرم.به.دو.گروه.تقسیم.می.شوند:

1..گروهی.که.ایمان.و.عمل.صالح.داشته.اند.و.تا.پایان.عمر،.ایمان.خویش.را.حفظ.
کرده.و.عمل.صالح.انجام.داده.اند،.

این.گروه.مشمول.رحمت.واسعه.حق.تعالی.شده.و.اجر.و.پاداش.عظیم.الهی.نصیب.
آن.ها.خواهد.شد.

2..گروهی.که.ایمان.و.عمل.صالح.داشته.اند.لیکن.دچار.شّک.و.تردید.شده.و.ایمان.

آن.ها.تزلزل.پیدا.نمود.»چه.در.زمان.حیات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.چه.
پس.از.رحلت.آن.بزرگوار«،.
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لذا.این.گروه.هرگز.مشمول.رحمت.حق.تعالی.واقع.نخواهند.شد.و.اجر.و.پاداش.
الهی.نیز.نصیب.آن.ها.نمی.شود،.بنابراین:

اگر.کلمه.مِنُهم.در.آیه.شریفه.نیامده.بود.معنی.آیه.این.می.شد.که:
خداوند.متعال.به.کسانی.که.ایمان.آورده.و.عمل.صالح.انجام.داده.اند.وعده.آمرزش.
و.اجر.و.پاداش.عظیم.داده.است.»همه.کسانی.که.ایمان.آورده.و.عمل.صالح.انجام.

داده.اند«.
اّما.کلمه.ِمْنُهْم.در.این.آیه.شریفه.برای.تبعیض.آمده.و.با.آمدن.کلمه.ِمْنُهْم.معنی.آیه.

شریفه.این.می.شود.که:
خداوند.متعال.به.کسانی.از.آن.ها.»نه.به.همه.آن.ها«.که.ایمان.آورده.و.عمل.صالح.

انجام.داده.اند.وعده.آمرزش.و.اجر.عظیم.داده.است،.بنابراین:
مغفرت.»آمرزش«.و.اجر.و.پاداش.عظیم.خداوند.متعال.شامل.افرادی.می.شود.که:

1ـ.به.خدا.و.رسول.خدا.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.ایمان.داشته.باشند.
2ـ.عمل.صالح.انجام.دهند.

3ـ.تا.آخرین.لحظه.حیات.خویش.ایمان.خودشان.را.حفظ.نمایند.»تداوم.ایمان.و.
عمل.صالح.تا.پایان.عمر.و.آخرین.لحظه.حیات«.

اینکه.این.مؤمنین.و.این.افراد.چه.کسانی.هستند،.
و.موال.و.سرور.و.سیّد.آن.ها.چه.شخصیّتی.است.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.وعده.
مغفرت.و.آمرزش.و.وعده.اجر.و.پاداش.عظیم.داده،.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.

بیان.خواهد.شد.1

حدیث:
ابن.عبّاس.نقل.می.کند.که.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
.آیه. درباره.این.آیه.شریفه.»َوَعَد اهللُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصالِحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َواَْجراً َعِظيمًاـ 

29.سوره.فتح«.سؤال.شد.که.این.آیه.شریفه.درباره.چه.کسی.نازل.شده.است.

1.المیزان،جلدسیوششم،صفحه162،161،159،158.
تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه124تا129،128،126.
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وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
وقتی.که.قیامت.به.پا.می.شود.به.امر.خداوند.متعال.پرچمی.از.نور.سفید.برافراشته.

می.شود.و.آنگاه.به.امر.خداوند.متعال.منادی.ندا.می.کند.که:
سیّد.و.آقای.مؤمنین.به.پا.خیزد.

به.دنبال.این.امر.و.دستور.خداوند.متعال.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.برمی.خیزند،.

و.در.همین.حال.به.امر.خداوند.سبحان.پرچمی.از.نور.سفید.به.دست.مبارک.

امیرالمؤمنین. سپس. و. می.شود. داده. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.روی.منبری.از.نور.جلوس.فرموده.و.آنگاه.مؤمنین.و.اهل.

والیت.یک.یک.به.آن.حضرت.عرضه.شده.و.هر.کدام.پاداش.و.سهم.خود.را.گرفته.
و.روانه.بهشت.می.شوند،.

و.در.همین.حال.به.این.ها.گفته.می.شود.که.شما.منازل.خودتان.را.در.بهشت.پیدا.
کرده.و.شناختید،.همانا.پروردگار.شما.می.فرماید:

ِعْندى لَُکْم َمْغِفَرٌة َو اَْجٌر َعظيٌم َيْعنى اَ لَْجنَّة،.یعنی:
برای.شما.نزد.من.آمرزش.و.اجر.و.پاداش.عظیمی.است.یعنی.بهشت،.

و.کسانی.هم.که.سهم.ندارند.برای.جهنّم.باقی.می.مانند،.یعنی:
اهل.والیت.به.بهشت.می.روند،.

و.منکرین.والیت.وارد.جهنّم.می.شوند..
این.حدیث.را.علمای.اهل.تسنن.نیز.نقل.نموده.اند.»ابن.مغازلی.در.مناقب.و.حاکم.

حسکانی.در.شواهد.التنزیل«.1

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه128.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه423و424،حدیث9و10.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه121،حدیث99»حدیث10573«.





 » سوره حجرات «

آیه 7 سوره حجرات:
َه اِلَْيُکُم الُْکْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصياَن  »... َولِکنَّ اهللَ َحبََّب اِلَْيُکُم ااْلِيماَن َوَزيََّنُه ِفي ُقُلوبُِکْم، َوَكرَّ

اِشُدوَن« اُْولِئَک ُهُم الرَّ

ترجمه:
اّما.خداوند.متعال.ایمان.را.محبوب.شما.قرار.داده.و.آن.را.در.دل.های.شما.زینت.

بخشیده،.
و.کفر.و.فسق.و.گناه.را.مورد.تنّفر.شما.قرار.داده.است،.

کسانی.که.دارای.این.صفات.هستند.هدایت.یافتگانند.1

شرح لغات و توضیحات:
ِفْسْق =.خارج.شدن.از.حدود.شرع،.

یعنی.هر.گونه.گناه،.
زیرا.گناه.یعنی.خروج.از.اطاعت.خداوند.متعال؛.

عصيان.=.نافرمانی،.ترک.طاعت؛
در.واقع ِفْسْق.و.عصيان.هر.دو.به.معنی.گناه.می.باشند،.

بنابراین.آمدن.عصیان.بعد.از.فسوق.به.عنوان.تأکید.می.باشد..

1.تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه161.
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ُرشد =.هدایت،.پیدا.کردن.راه.راست..نقطه.مقابل.رشد،.َغّی.می.باشد.یعنی.گمراهی.1
در.ابتدای.این.آیه.شریفه.»آیه.هفتم«.خداوند.متعال.می.فرماید:

َو اْعَلُموا اَنَّ فيُکْم َرُسوَل اهللِ،.یعنی:.
ای.مسلمانان.بدانید.و.آگاه.باشید.که.وجود.مقّدس.رسول.اهلل.یعنی.حضرت.محّمد.

صلی.اهلل.علیه.و.آله.در.میان.شما.است.
خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.به.جای.اینکه.بفرماید.اَنَّ َرُسوَل اهللِ فيُکْم،.فرموده.

است اَنَّ فيُکْم َرُسوَل اهللِ، 
و.این.به.این.خاطر.است.که.انحصار.را.برساند.و.به.مسلمانان.بفهماند.و.تفهیم.نماید.

که.ای.مسلمین:.
این.فقط.شما.هستید.که.چنین.نعمتی.در.اختیارتان.می.باشد،.

لذا.باید.به.این.وجود.مقّدس.تمّسک.نموده.و.چنگ.بزنید.و.از.گمراهی.و.ضاللت.
اجتناب.نمائید.

همچنین.این.آیه.شریفه.می.فهماند.که:
حال.که.چنین.نعمت.بی.نظیری.در.اختیار.شما.است.لذا.به.آن.حضرت.مراجعه.کرده.

و.از.آن.بزرگوار.اطاعت.نموده.و.به.راه.آن.حضرت.بروید.تا.هدایت.شوید.
بنابراین،.این.قسمت.از.آیه.شریفه.می.فرماید.که:

ای.مسلمانان:.
حال.که.شما.مسلمین.چنین.توفیقی.پیدا.کرده.اید.که.نعمت.وجود.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.که.عالی.ترین.نعمت.خداوند.متعال.می.باشد.در.اختیار.شما.است،
.لذا.واجب.است.که.مطیع.محض..آن.حضرت.باشید.و.آنچه.که.فرمان.داد.اجرا.

کنید،.
و.باید.شما.مسلمین.با.سایر.اقوام.و.اّمت.ها.که.از.چنین.نعمتی.برخوردار.نیستند.

تفاوت.داشته.باشید.2

1.تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه170.
مفرداتراغب.

2.المیزان،جلدسیوششم،صفحه180.
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در.انتهای.این.آیه.شریفه.»آیه.هفتم«.به.یکی.دیگر.از.مواهب.و.الطاف.الهی.به.
مسلمین.و.مؤمنین.اشاره.شده.و.آمده.است.که:

َولَِکنَّ اهللَ َحبََّب ِإلَْيُکُم ااْلِيَماَن َوَزيََّنُه ِفي ُقُلوبُِکْم =.لیکن.خداوند.متعال.ایمان.را.محبوب.
شما.قرار.داده.و.آن.را.در.دل.های.شما.زینت.داده،..و؛

َه اِلَْيُکُم الُْکْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصَياَن.=.و.ُکفر.و.فسق.و.عصیان.را.منفور.شما.»مورد.تنّفر. َكرَّ
شما«.قرار.داده.است،.یعنی:

خداوند.متعال.عالوه.بر.اینکه.بر.شما.منّت.گذاشته.و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.

.آله.و.سّلم.را.که.عالی.ترین.نعمت.خداوند.متعال.به.بندگانش.می.باشد.به.سوی.شما.
مسلمین.فرستاده.تا.شما.را.هدایت.کند،.

لطف.ویژه.دیگری.نیز.به.شما.نموده.و.آن.این.است.که:
1..ایمان.را.محبوب.دل.های.شما.قرار.داده.و.آن.را.در.دل.های.شما.زینت.داده.»ایمان.

را.در.دل.های.شما.زیبا.جلوه.داده«.
2..ُکفر.و.فسق.و.عصیان.را.مورد.تنّفر.و.مورد.نفرت.شما.قرار.داده.است.

به.عبارت.دیگر:
خداوند.متعال.الطاف.ویژه.ای.نصیب.اّمت.اسالم.نموده.که.عبارتند.از:

1..فرستادن.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.عنوان.اشرف.انبیاء.جهت.
هدایت.آن.ها.

2..ایمان.را.در.دل.آن.ها.محبوب.قرار.داده.و.کفر.و.فسق.و.عصیان.را.منفور،.یعنی.

هر.انسان.سالمی.باید.ایمان.را.دوست.داشته.باشد.و.از.کفر.و.فسق.و.عصیان.تنّفر.
داشته.باشد،.

زیرا.خداوند.متعال.این.ها.را.در.ذات.و.فطرت.انسان.قرار.داده.است،.
و.معنی.ذاتی.بودن.و.فطری.بودن.ایمان.این.است.که.انسان.وقتی.به.دنیا.می.آید.
چنانچه.انسان.های.منحرف.و.آلوده.و.محیط.فاسد.و.آلوده.او.را.آلوده.و.منحرف.نکنند.

این.انسان.تازه.تولدیافته.وقتی.بزرگ.شود.و.به.سّن.بلوغ.برسد.حتماً:
الف(.ایمان.را.دوست.داشته.و.شیفته.حق.است.

ب( از.کفر.و.فسق.و.عصیان.تنّفر.دارد.و.از.آن.ها.بیزار.است،.
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زیرا.خداوند.متعال.حق.طلبی.و.عشق.به.حق.و.همچنین.بیزاری.و.تنّفر.از.کفر.و.

فسق.و.عصیان.و.ظلم.و.بی.عدالتی.را.در.ذات.و.فطرت.انسان.ها.قرار.داده.و.برای.اینکه.

این.عوامل.ذاتی.و.فطری.شکوفا.بشوند.پیامبران.را.نیز.فرستاده.تا.فطرت.انسان.ها.را.

بیدار.نموده.و.آن.ها.را.به.طرف.خداوند.متعال.هدایت.کرده.و.از.ضاللت.و.گمراهی.
نجات.دهند،.

لذا.کسانی.که.گمراه.شده.و.به.سوی.کفر.و.فسق.و.عصیان.کشیده.شده.و.مرتکب.
معاصی.و.گناهان.می.شوند،.

هم.با.تعالیم.انبیاء.عظام.الهی.مخالفت.می.کنند،.
و.هم.با.ذات.و.فطرت.و.سرشت.خودشان،.

زیرا.خداوند.متعال.عشق.به.حق.و.تنّفر.از.باطل.را.در.دل.و.فطرت.انسان.ها.قرار.
داده.است..

ذیل.آیه.30.سوره.روم.نیز.مطالبی.در.این.خصوص.عنوان.شده.است.
همانطور.که.مالحظه.فرمودید.در.انتهای.آیه.هفتم.آمده.که:

َولَِکنَّ اهللَ َحبََّب ِإلَْيُکُم اْلِيَماَن و...،.یعنی:
لیکن.»اّما«.خداوند.متعال.ایمان.را.محبوب.شما.قرار.داد.و.کفر.و.فسق.و.عصیان.را.

منفور.شما.
.»لیکن،.اّما«.در.این.قسمت.از.آیه.شریفه.به.این.معنا.باشد.که: شاید..آمدن.کلمه.َولکنَّ
اگر.خداوند.متعال.ایمان.را.محبوب.شما.قرار.نمی.داد.و.کفر.و.فسق.و.عصیان.را.
منفور.شما.قرار.نمی.داد.»عشق.به.حق.و.تنّفر.از.باطل.را.در.ذات.و.فطرت.شما.قرار.

نمی.داد«.ممکن.بود.هدایت.نشوید،.

«.خداوند.متعال.از.باب.لطف،.عشق.به.حق.و.تنّفر.از.باطل.»دوست. لیکن.»وَلِکنَّ

داشتن.ایمان،.تنّفر.از.کفر.و.فسق.و.عصیان«.را.در.دل.و.ذات.و.فطرت.و.سرشت.شما.
قرار.داد،.

و.عالوه.بر.آن.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.را.نیز.فرستاد.تا.
شما.را.هدایت.نموده.و.از.گمراه.شدن.شما.جلوگیری.نماید.
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اُْولِئَک ُهُم الّراِشُدوَن =.آن.ها.هدایت.یافتگانند،.یعنی:
کسانی.که.ایمان.در.نظرشان.محبوب.است.»ایمان.را.دوست.دارند«،.

و.ُکفر.و.فسق.و.عصیان.در.نظرشان.منفور.می.باشد.»از.کفر.و.فسق.و.عصیان.تنّفر.
دارند«،.

این.افراد.هدایت.یافتگانند،.و.به.عبارت.دیگر:
دوست.داشتن.ایمان.»دوست.داشتن.حق«.و.تنّفر.داشتن.از.کفر.و.فسق.و.عصیان.

»تنّفر.داشتن.از.باطل«.عامل.هدایت.انسان.می.باشد،.
و.کسانی.که.این.صفات.را.داشته.باشند.هدایت.یافتگان.واقعی.می.باشند،.لذا:

بر.مؤمنین.الزم.و.واجب.است.که.دست.از.ایمان.برنداشته.و.از.کفر.و.فسق.و.

عصیان.اجتناب.ورزیده.و.دوری.نمایند.تا.به.خاطر.این.دو.عمل.و.این.دو.صفت.رشد.
یابند.»هدایت.شوند«،.

و.اگر.رشد.پیدا.کنند.و.هدایت.شوند.تابع.و.مطیع.محض.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و..آله.و.سّلم.شده.و.دیگر.از.هوای.نفس.خویش.پیروی.و.تبعیّت.نخواهند.کرد.1.

اینکه.تأویل.آیه.شریفه.در.رابطه.با.ایمان،..و.همچنین.در.رابطه.با.کفر.و.فسق.و.

عصیان.چه.می.باشد.و.مصداق.اتّم.و.اکمل.ایمان.و.همچنین.کفر.و.فسق.و.عصیان.
چه.کسانی.می..باشند.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

.آیه.7.سوره.حجرات«. منظور.از.ایمان.در.این.آیه.شریفه.»َولِکنَّ اهللَ َحبََّب اِلَْيُکُم ااْليَماَنـ.
.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد،.

َه اِلَْيُکُم الُْکْفَر َوالُْفُسوَق  و.منظور.از.کفر.و.فسوق.و.عصیان.در.این.آیه.شریفه.»َوَكرَّ
َوالِْعْصياَن«.دشمنان.آن.حضرت.هستند.

این.حدیث.شریف.را.محّمد.بن.اورمه.از.علی.بن.حسان.و.او.از.عبدالّرحمن.بن.کثیر.

1.المیزان،جلدسیوششم،صفحه180ـ181.
تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه170،169،168.
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و.او.نیز.از.وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
.آیه.7.سوره.حجرات«. منظور.از.ایمان.در.این.آیه.شریفه.»َولِکنَّ اهللَ َحبََّب اِلَْيُکُم ااْليَماَنـ.

.وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد،.
َه اِلَْيُکُم الُْکْفَر َوالُْفُسوَق  و.منظور.از.کفر.و.فسوق.و.عصیان.در.این.آیه.شریفه.»َوَكرَّ

َوالِْعْصياَن«.دشمنان.آن.حضرت.هستند.
.این.حدیث.شریف.را.یحیی.بن.زکریا.از.علی.بن.حسان.و.او.از.عبدالّرحمن.بن.

کثیر.و.او.نیز.از.وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

توضیح:
ذیل.آیه.پنجم.سوره.مائده.»َو َمن َيْکُفْر بِااْليَماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلهُ «.نیز.احادیثی.از.ائّمه.
امیرالمؤمنین. مقّدس. ایمان.وجود. از. مقصود. که. نقل.شد. علیهم.الّسالم. معصومین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.والیت.و.امامت.آن.حضرت.می.باشد،.
و.هر.کس.والیت.و.امامت.آن.حضرت.را.انکار.نماید.تمام.اعمالش.َحبط.و.نابود.

می.شود.و.گویا.که.اصاًل.عمل.صالحی.انجام.نداده.است.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه299،حدیث71»حدیث1150«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه440،حدیث2.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه129،حدیث15»حدیث10589«.
2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه135.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه441،حدیث6.
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آیه 10 سوره حجرات:
»اِنَّما الُْمْؤِمُنوَن اِْخَوٌة َفَاْصِلُحوا بَْيَن اََخَوْيُکْم َواتَُّقوا اهللَ لََعلَُّکْم ُتْرَحُموَن«

ترجمه: 
به.درستی.که.مؤمنین.برادر.یکدیگر.می.باشند،.

بنابراین.میان.دو.برادر.خود.صلح.برقرار.کنید.و.تقوای.الهی.پیشه.نمائید.»از.خدا.
بترسید.و.مرتکب.گناه.نشوید«.تا.مشمول.رحمت.خداوند.متعال.شوید.1

قبل.از.پرداختن.به.موضوع.الزم.است.در.رابطه.با.اسالم.و.ایمان.و.به.عبارت.دیگر.
راجع.به.مسلمان.و.مؤمن.توضیح.مختصری.داده.شود.

1..اسالم.شکل.ظاهری.دین.می.باشد،.
یعنی.هر.کس.شهادتین.را.به.زبان.جاری.کند.»شهادت.به.وحدانیّت.و.یگانگی.
خداوند.متعال.و.رسالت.پیامبر.اکرم.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سلم«.وارد.گروه.مسلمین.
شده.و.احکام.اسالم.بر.او.جاری.می.گردد.»ممکن.است.چنین.فردی.که.ظاهراً.اسالم.

آورده.و.مسلمان.شده.قلباً.و.باطناً.اعتقاد.راسخی.نداشته.باشد«،.
درحالی.که.ایمان.یک.امر.واقعی.و.باطنی.است.و.جایگاه.آ.ن.قلب.انسان.است.نه.

زبان.و.ظاهر.او،.بنابراین:
کسی.که.شهادتین.را.بر.زبان.خویش.جاری.کند.»با.زبان.خویش.شهادتین.را.بگوید«.

مسلمان.نامیده.می.شود،.اما:
مؤمن.کسی.است.که.عالوه.بر.زبان،.قلبًا..و.باطناً.نیز.به.خدا.و.رسول.خدا.اعتقاد.

راسخ.و.محکم.داشته.باشد.

2..اسالم.آوردن.و.گرویدن.به.اسالم.ممکن.است.انگیزه.های.مختلفی.داشته.باشد،.

حتی.انگیزه.های.شخصی.و.منافع.ماّدی،.همچنانکه.در.صدر.اسالم.فراوان.دیده.می.شد،.

یعنی.ظاهراً.مسلمان.بودند.و.در.اطراف.پیامبر.اکرم.حضور.داشتند.اما.ایمان.راسخ.و.
محکم.به.آن.حضرت.و.همچنین.به.خداوند.متعال.نداشتند،.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه177ـ178.
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زیرا.فرمایشات.پیامبر.اکرم.را.با.شّک.و.تردید.نگاه.می.کردند.و.از.اجرای.دستورات.

آن.حضرت.نیز.گاه.و.بیگاه.سرپیچی.می.کردند.که.نمونه.بارز.آن.سرپیچی.از.پذیرفتن.

والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است.که.دستور.خداوند.متعال.
بود.و.پیامبر.اکرم.نیز.به.دستور.خداوند.متعال.آن.را.بیان.فرموده.بود،.

درحالی.که.ایمان.حتماً.از.انگیزه.های.معنوی.و.از.علم.و.آگاهی.سرچشمه.می.گیرد،.
لذا:

مسلمان.ممکن.است.دنبال.منافع.مادی.و.منافع.شخصی.باشد.لیکن.مؤمن.اینگونه.
نیست،.بنابراین:

الف(.اسالم.امری.علنی.و.آشکار.است.ولی.جای.ایمان.در.دل.و.قلب.می.باشد.
ب(.با.پذیرش.اسالم.»گفتن.شهادتین.به.زبان«.ازدواج.با.او.حالل.می.شود،.خون.او.

محفوظ.است.و.اداء..امانت.او.الزم،.
لیکن.ثواب.مربوط.به.ایمان.است.و.به.ایمان.پاداش.داده.می.شود.

ج(.پذیرش.اسالم.فقط.منحصر.به.اقرار.لفظی.است.»اقرار.به.زبان،.اظهار.شهادتین.
به.زبان«،.

درحالی.که.ایمان.عالوه.بر.اقرار.به.زبان.با.اعتقاد.قلبی.نیز.همراه.است.و.عمل.به.
احکام.دین.را.نیز.به.دنبال.دارد.

د(.ایمان.با.اسالم.شریک.است.اما.اسالم.با.ایمان.شریک.نیست،.
یعنی:

هر.مؤمنی.مسلمان.است.اما.هر.مسلمانی.مؤمن.نیست.
در..آیه.چهاردهم.سوره.حجرات.آمده.که:

اعراب.بادیه.نشین.گفتند.که.ما.ایمان.آورده.ایم،.
ای.پیامبر.به.آن.ها.بگو.شما.ایمان.نیاورده.اید،.

بنابراین.بگوئید.که.اسالم.آورده.ایم،.
اما.»چرا.که«.هنوز.ایمان.وارد.قلب.شما.نشده.است.

بنابراین.نتیجه.بحث.تا.این.جا.این.شد.که:
مسلمان.کسی.است.که.به.زبان.خویش.شهادتین.را.جاری.می.کند،.و.به.محض.
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جاری.شدن.شهادتین.بر.زبان.یک.شخص.آن.فرد.مسلمان.تلّقی.می.شود.و.همه.احکام.
اسالم.بر.او.جاری.می.گردد،.

درحالی.که.ممکن.است.قلباً.و.باطناً.به.گفته.خویش.اعتقادی.نداشته.باشد.و.یا.اینکه.

خود.را.ملزم.به.اجرای.همه.احکام.اسالم.و.اجرای.همه.دستورات.پیامبر.اکرم.نداند،.
اّما.مؤمن.کسی.است.که:

با.زبان.خویش.شهادتین.را.می.گوید،
قلباً.نیز.اظهار.خودش.را.باور.دارد.و.به.آن.اعتقاد.دارد،

به.احکام.دین.عمل.می.کند.و.خود.را.ملزم.به.انجام.همه.احکام.دین.و.همه.دستورات.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.داند.

با.توّجه.به.اینکه.دست.یافتن.به.این.امر.باطنی.»یعنی.ایمان«.کار.آسانی.نیست،.
لذا.در.بعضی.از.آیات.قرآن.کریم.به.ذکر.عالئم.و.نشانه.هایی.پرداخته.شده.است،

و.این.عالئم.و.نشانه.ها.عالئمی.هستند.که.به.خوبی.مؤمن.را.از.ُمسلم.و.راستگو.

را.از.دروغگو.مشّخص.کرده.و.صفوف.آن.هایی.را.که.عاشقانه.دعوت.پیامبر.اکرم.را.

پذیرفته.و.با.جان.و.مال.خویش.در.خدمت.آن.حضرت.بودند.با..آن.هایی.که.تظاهر.به.

دینداری.کرده.و.برای.حفظ.جان.خویش.و.یا.برای.رسیدن.به.ثروت.و.قدرت.دنبال.
پیامبر.اکرم.بودند.را.جدا.می.کند.

خداوند.متعال.در.آیه.15.سوره.حجرات.می.فرماید:
اِنَّما الُْمْؤِمُنوَن الَّذيَن آَمُنوا بِاهللِ َوَرُسولِِه ُثمَّ لَْم َيْرَتابُوا َوجاَهُدوا بَِاْمَوالِِهْم َواَنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اهلِل 

اُْولِئَک ُهُم الّصاِدُقوَن،.یعنی:
مؤمنین.»مؤمنین.واقعی«.فقط.کسانی.هستند.که.به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.آورده.
و.پس.از.ایمان.آوردن.هرگز.شّک.و.تردید.به.خود.راه.نداده.و.با.اموال.خویش.و.با.

جان.های.خویش.در.راه.خدا.به.جهاد.پرداخته.اند،.
چنین.کسانی.صادق.و.راستگو.هستند.
با.این.کالم.الهی.مؤمن.کسی.است.که:

به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.بیاورد،.دچار.شّک.و.تردید.نشود.و....
نشانه.و.عالمت.ایمان.به.خدا.و.رسول.خدا.این.است.که.انسان.مطیع.محض.همه.
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اوامر.و.دستورات.خدا.و.رسول.خدا.باشد،.چه.در.موضوع.اصول.دین.و.اعتقادات،.و.
چه.در.موضوع.فروع.دین.و.احکام.

قابل.ذکر.است.که.پذیرش.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
آشکارترین.و.بارزترین.عالمت.و.نشانه.ایمان.به.خدا.است،.

لذا.عدم.پذیرش.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.یعنی.

خروج.از.دایره.ایمان،.و.به.همین.جهت.کسانی.که.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.نپذیرفته.و.آن.را.
انکار.نمودند.مؤمن.نیستند،.

گرچه.ظاهراً.مسلمان.هستند.و.احکام.اسالم.بر.آن.ها.جاری.است.
در.روایات.فراوانی.این.موضوع.آمده.»از.جمله.در.زیارت.جامعه.کبیره«.که:

َمْن َجَحَدُكْم كاِفٌر، 
َو َمْن َردَّ َعَلْيُکْم في اَْسَفِل َدَرٍک ِمَن الَْجحيمِ ، یعنی:

هر.کس.شما.را.انکار.کند.و.امامت.و.والیت.شما.را.نپذیرد.کافر.است،.
و.هر.کس.شما.را.رد.کند.جا.و.مکان.او.در.پست.ترین.جایگاه.جهنّم.می.باشد.

با.این.توضیحات.مشّخص.شد.که.مقصود.از.مؤمنین،.شیعیان.اثنی.عشری.»شیعیان.

دوازده.امامی«.هستند.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.برادر.یکدیگر.دانسته.و.به.سایر.شیعیان.

نیز.دستور.فرموده.تا.چنانچه.بین.شیعیان.اختالفی.پدید.آمد.اختالف.آن.ها.را.برطرف.
نمایند.

به.عنوان.تیّمن.و.تبّرک.به.حدیثی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.اشاره.می.شود..
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.یکی.از.اصحاب.خویش.به.نام.مفّضل.

فرمود:
اگر.بین.شیعیان.ما.اختالفی.پیدا.شد.از.مال.و.پول.ما.خرج.کن.و.اختالف.بین.شیعیان.

ما.را.خاتمه.بده.
یکی.از.شیعیان.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.می.کند.که.من.با.یک.نفر.از.شیعیان.
آن.حضرت.بر.سر.مبلغی.پول.اختالف.داشتم.و.در.همین.حال.مفّضل.ما.را.مشاهده.

کرد.
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مفضل.پس.از.مشاهده.اختالف.و.بگو.مگوی.ما.دو.نفر.شیعه،.هر.دو.نفرمان.را.به.

منزل.خویش.دعوت.کرد.و.سپس.با.دادن.چهارصد.درهم.پول،.اختالف.ما.را.از.بین.

برد.و.بین.ما.صلح.و.آرامش.برقرار.کرد.و.پس.از.اصالح.بین.ما.از.ما.تعّهد.گرفت.که.
دیگر.با.هم.اختالفی.نداشته.باشم.

آنگاه.مفضل.به.ما.دو.نفر.فرمود:
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.من.دستور.داده.و.امر.فرموده.که.هر.گاه.
بین.دو.نفر.از.شیعیان.ما.اختالفی.پیش.آمد.از.اموال.آن.حضرت.خرج.کنم.و.بین.آن.ها.
را.اصالح.کنم.و.این.چهارصد.درهمی.که.دادم.متعّلق.به.وجود.مبارک.امام.صادق.

علیه.الّسالم.بود.1

توضیح:
پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.ابوبکر.و.عمر.و.عثمان.به.مدت.

25.سال.زمام.قدرت.را.در.دست.داشتند.و.خودشان.را.خلیفه.مسلمین.می.دانستند.
پس.از.گذشت.25.سال.از.زمان.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.
پس.از.کشته.شدن.عثمان،.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.خالفت.رسید.و.

طی.پنج.سال.خالفت.خویش.با.سه.گروه.جنگید.که.به.ترتیب.عبارتند.از:
1..جنگ.جمل.به.سرکردگی.یکی.از.همسران.پیامبر.اکرم.و.طلحه.و.زبیر.»ناکثین«؛

2..جنگ.صّفین.به.سرکردگی.معاویه.»قاسطین«؛
3..جنگ.نهروان.»جنگ.با.خوارج.که.به.مارقین.معروف.هستند«.

قابل.ذکر.است.که.هر.سه.طایفه.و.هر.سه.گروهی.که.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.جنگیدند.ظاهراً.مسلمان.بودند.و.ظاهراً.به.خدا.و.رسول.خدا.و.قرآن.و.

سایر.اصول.اعتقادی.اسالم.ایمان.داشتند.و.ظاهراً.به.انجام.احکام.دین.نیز.مقیّد.بودند،.
یعنی:

1.تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه217تا220»ذیلآیه14و15سورهحجرات«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه137ـ138.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه141،حدیث46»حدیث10620«.
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برپاکنندگان.جنگ.جمل.خودشان.را.مسلمان.و.عامل.به.احکام.اسالم.می.دانستند،.
اقامه. و. می.کرد. شام.حکومت. در. و. می.دانست. مسلمان. را. نیز.خودش. معاویه.
جماعت.می.نمود.و.وقتی.که.شب.نوزدهم.ماه.رمضان.سال.چهلم.هجری.حضرت.
علی.علیه.الّسالم.ضربت.خورد.معاویة.بن.ابی..سفیان.نیز.در.محراب.مسجد.و.در.حال.

نماز.ضربت.خورد.لیکن.از.مرگ.نجات.یافت.
در.جنگ.صّفین.نیز.وقتی.لشکریان.معاویه.در.حال.شکست.بودند.به.قرآن.پناه.برده.

و.قرآن.را.روی.نیزه.ها.قرار.داده.و.بدین.وسیله.از.شکست.حتمی.نجات.یافتند.
خوارج.نهروان.هم.که.معروف.به.عبادت.و.تهّجد.و.شب.زنده.داری.بودند.و.از.
اردوگاه.آنان.مدام.صدای.تالوت.قرآن.شنیده.می.شد.و.اکثراً.پیشانی.آن.ها.در.اثر.کثرت.

عبادت.و.سجده.پینه.بسته.بود.

خالصه کالم اینکه:
علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. مولی.الموّحدین. با. که. گروهی. سه. هر.

جنگیدند.ظاهراً.مسلمان.بودند.لیکن.ذّره.ای.ایمان.در.دل.آن.ها.نبود،.
و.به.عبارت.دیگر:.

نه.تنها.مؤمن.نبودند.بلکه.از.هر.کافری.کافرتر.بودند،.
چرا.که.اگر.کسی.با.حّجت.خداوند.متعال.جنگ.کند.مثل.این.است.که.با.خداوند.

متعال.جنگ.کرده،.
و.اگر.کسی.با.آن.بزرگواران.مخالفت.کند.با.خداوند.متعال.مخالفت.کرده.است.

برای.روشن.شدن.موضوع.فقط.به.یک.حدیث.اشاره.می.شود.
یکی.از.اصحاب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.نام.اصبغ.بن.نباته.نقل.
می.کند.که.در.جنگ.جمل.در.خدمت.حضرت.علی.علیه.الّسالم.بودم.که.مردی.از.
سربازان.اسالم.که.در.جمع.سربازان.اسالم.و.در.خدمت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.بود.به.محضر.آن.حضرت.شرفیاب.شد.و.به.محضر.مولی.الموّحدین.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.عرضه.داشت:
یا.امیرالمؤمنین:.

لشکریان.مقابل.ما.تکبیر.گفته.و.بانک.اهلل.اكبر.سر.دادند.ما.نیز.چنین.کردیم،.
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آن.ها.ال اله اال اهلل.گفتند.ما.نیز.گفتیم،
آن.ها.نماز.خواندند.ما.هم.خواندیم،.

بنابراین.به.چه.دلیل.باید.با.این.ها.جنگ.کنیم.
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.آیه.253.سوره.بقره.را.تالوت.
ْلنا بَْعَضُهْم َعلى بَْعٍض... َولَْو َشاَء اهللُ ما اْقَتَتَل الَّذيَن ِمن بَْعِدِهم... َولِکِن  ُسُل َفضَّ کرده.»ِتْلَک الرُّ

اْخَتَلُفواْ َفِمْنُهم َمْن آَمَن َوِمْنُهم َمن َكَفَر...«.و.فرمودند:
ما.بر.سر.این.آیه.شریفه.با.آن.ها.می.جنگیم.»ذیل.این.آیه.شریفه.توضیحات.الزم.ارائه.

شده.است«.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

اّمت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.پس.از.رحلت.آن.حضرت.دو.گروه.
شدند،.یک.گروه.مؤمن.و.گروه.دیگر.کافر.

دسته.و.گروه.مؤمن.ما.هستیم،.
و.دسته.و.گروه.کافر.آن.ها.می.باشند.»طلحه.و.زبیر.و.لشکریان.آن.ها.و.همه.منکرین.

والیت.و.امامت«.
پس.از.این.بیانات.نورانی.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فردی.که.این.

سؤال.را.نموده.بود.به.لشکر.کّفار.حمله.کرد.و.به.شهادت.رسید.
این.حدیث.شریف.را.تفسیر.المیزان.»جلد.چهارم،.صفحه.206،.207«.و.تفسیر.

صافی.»جلد.اّول،.صفحه.488«.نقل.نموده.اند..)ذیل.آیه.253.سوره.بقره(
همچنین.تفسیر.صافی.»جلد.اّول،.صفحه.488«.حدیثی.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.

نموده.که.آن.حضرت.فرمودند:
این.آیه.شریفه.»آیه.253.سوره.بقره«.گویای.این.مطلب.است.که.اّمت.اسالم.پس.
از.رحلت.پیامبر.اکرم.دچار.اختالف.شدند.و.در.نتیجه.گروهی.ایمان.آورده.و.در.زمره.

مؤمنین.قرار.گرفتند.و.گروهی.نیز.از.دایره.ایمان.خارج.شده.و.کافر.شدند.
بنابراین:

مؤمن.در.زمان.حیات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.کسی.گفته.می.شود.
که:
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1..به.یگانگی.خداوند.متعال.و.رسالت.پیامبر.اکرم.با.زبان.و.قلب.ایمان.داشته.باشد.
»اقرار.به.زبان.و.قبول.کردن..آن.در.دل.و.قلب.خویش«.

2..عامل.به.احکام.دین.باشد.»انجام.واجبات.و.ترک.محّرمات«.

3..مطیع.محض.اوامر.و.دستورات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.باشد.که.

تماماً.از.ناحیه.خداوند.متعال.می.باشد.»در.تمام.موارد.که.در.صدر.همه.آن.ها.موضوع.

معصومین. ائّمه. دیگر. و. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. امامت. و. والیت.
علیهم.الّسالم.می.باشد«.

اّما.مؤمن.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.کسی.گفته.می.شود.

که.ضمن.پذیرش.همه.موارد.فوق،.اطاعت.محض.و.بی.چون.و.چرا.از.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.سایر.ائّمه.علیهم.الّسالم.داشته.باشد.چرا.که.این.ذوات.

مقّدسه.حجت.های.خداوند.متعال.به.بندگانش.هستند.و.خداوند.متعال.اطاعت.از.آن.
بزرگواران.را.بر.همگان.واجب.نموده.است.

بنابراین،.اقرار.به.یگانگی.خداوند.متعال.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.و.امامت.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.شرط.اساسی.ایمان.و.شرط.اساسی.قبولی.اعمال.می.باشد.و.کسی.که.

چنین.اعتقادی.داشته.باشد.مؤمن.است.و.اعمالش.نیز.انشاءاهلل.تعالی.مقبول.درگاه.
خداوند.سبحان.واقع.می.شود.

با.این.مبنا.است.که.مؤمنین.برادر.یکدیگر.تلّقی.شده.و.خداوند.متعال.دستور.می.دهد.

تا.چنانچه.اختالفی.بین.آن.ها.پدید.آمد.سایر.مؤمنین.بین.آن.ها.صلح.و.سازش.برقرار.
کرده.و.اختالف.آن.ها.را.از.بین.ببرند.

خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.»آیه.10.سوره.حجرات«.در.خصوص.مؤمنینی.که.
صفات.و.ویژگی.های.آن.ها.بیان.شد.می.فرماید:

اِنَّما الُْمْؤِمُنوَن اِْخَوٌة َفَاْصِلُحوا بَْيَن اََخَوْيُکْم =.به.درستی.که.مؤمنین.برادر.یکدیگر.می.باشند،.
بنابراین.میان.دو.برادر.خود.صلح.برقرار.کنید،.یعنی:

همان.اندازه.که.برای.ایجاد.صلح.و.آشتی.میان.دو.برادر.نََسبی.خود.تالش.و.کوشش.
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می.کنید.باید.برای.ایجاد.صلح.و.آشتی.بین.مؤمنین.نیز.به.طور.جّدی.وارد.عمل.شوید،.

زیرا.مؤمنین.برادر.شما.هستند.»گرچه.برادر.نََسبی.یکدیگر.نیستند.اّما.برادر.ایمانی.و.

برادر.دینی.یکدیگر.می.باشند.چرا.که.اعتقادات.یکسانی.دارند،.لذا.خداوند.متعال.آن.ها.

را.برادر.یکدیگر.دانسته.و.امر.فرموده.تا.چنانچه.بین.این.برادران.دینی.اختالفی.پدید.
آمد.سایر.مؤمنین.در.رفع.اختالف.آن.ها.بکوشند«.

در.واقع.خداوند.متعال.مؤمنین.را.»شیعیان.را«.در.حکم.یک.خانواده.دانسته.و.همه.

آن.ها.را.خواهر.و.برادر.یکدیگر.قلمداد.کرده.و.به.آن.ها.امر.فرموده.تا.مشکالت.یکدیگر.
را.مرتفع.نمایند،.

و.چنانچه.بین.دو.نفر.از.این.مؤمنین.که.اوصاف.آن.ها.قباًل.بیان.شد.اختالفی.پدید.
آمد.سایر.مؤمنین.وارد.عمل.شده.و.اختالف.آن.ها.را.فیصله.دهند،.

و.حدیث.شریفی.نیز.که.مفّضل.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نمود.
مبین.همین.مطلب.است.

خداوند.متعال.در.انتهای.آیه.شریفه.می.فرماید:
َواتَُّقوا اهللَ لََعلَُّکْم ُتْرَحُموَن =.از.خدا.بترسید.»تقوا.پیشه.کنید«.تا.مشمول.رحمت.خداوند.

متعال.بشوید.
امر.به.تقوا.می.تواند.یکی.از.موارد.ذیل.یا.همه.آن.ها.را.شامل.شود:

1..خداوند.متعال.دو.نفر.مؤمنی.را.که.با.یکدیگر.اختالف.دارند.مورد.خطاب.قرار.
داده.و.می.فرماید:

بترسید.از.خدا.از.اینکه.به.اختالفات.خویش.پایان.ندهید.

2..خداوند.متعال.مؤمنینی.را.که.ناظر.و.شاهد.به.اختالف.دو.مؤمن.هستند.مورد.
خطاب.قرار.داده.و.می.فرماید:

بترسید.از.خدا.از.اینکه.در.رابطه.با.اصالح.دادن.بین.مؤمنین.کوتاهی.نمائید.

3..خداوند.متعال.هر.دو.طایفه.را.مورد.خطاب.قرار.داده.است.»دو.مؤمنی.که.با.

یکدیگر.اختالف.دارند.و.گروهی.که.این.اختالف.را.مشاهده.می.کنند.و.ناظر.به.این.
قضایا.هستند«.
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به.نظر.می.رسد.قول.سّوم.که.جامع.تر.و.کامل.تر.از.دو.قول.قبلی.است.معنی.آیه.
شریفه.باشد.

بنابراین.معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.می.شود.که.خداوند.متعال.می.فرماید:
این.کارها.را.انجام.دهید.تا.مورد.ترّحم.خداوند.متعال.قرار.بگیرید،.یعنی:

ای.مؤمنین:.
میان.برادران.دینی.و.ایمانی.خودتان.صلح.برقرار.نمائید،.

و.شما.نیز.ای.مؤمنین.که.با.یکدیگر.اختالف.دارید.به.اختالف.خویش.پایان.دهید.

تا.بدین.وسیله.مورد.ترّحم.خداوند.متعال.واقع.شده.و.مشمول.رحمت.حق.تعالی.
بشوید.1

توضیح:
در.خصوص.حقوق.مؤمنین.بر.یکدیگر.احادیث.فراوانی.از.ناحیه.مقّدسه.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.است.که.به.عنوان.نمونه.به.یک.حدیث.اشاره.

می.شود.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

الُْمْؤِمُن َأُخو الُْمْؤِمِن، 
َعْيُنُه َو َدلِيُلُه، 

ُه،  اَل َيُخونُُه َو اَل َيْظِلُمُه َو اَل َيُغُشّ
َو اَل َيِعُدُه ِعَدًة َفُيْخِلَفُه، یعنی:
مؤمن.برادر.مؤمن.است،.

به.منزله.چشم.او.و.راهنمای.او.است،.
هرگز.به.او.خیانت.نمی.کند،.

هرگز.به.او.ظلم.نمی.کند،.هرگز.با.او.غش.و.تقّلب.نمی.کند.»او.را.فریب.نمی.دهد.و.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه205ـ206.
المیزان،جلدسیوششم،صفحه185.

تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه177ـ178ـ181.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه138.
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سر.او.کاله.نمی.گذارد«،.
هرگز.ُخلف.وعده.نمی.کند.»اگر.وعده.ای.به.او.بدهد.تخّلف.نمی.کند«.1

قابل.ذکر.است.که.ماّل.محسن.فیض.کاشانی.صاحب.تفسیر.شریف.صافی.در.رابطه.
با.برادر.بودن.مؤمنین.با.یکدیگر.می.گوید:

وجه.دیگری.که.در.رابطه.با.برادر.بودن.مؤمنین.با.یکدیگر.می.توان.عنوان.کرد.این.
است.که:

مؤمنین.به.این.جهت.برادر.یکدیگر.می.باشند.چرا.که.آن.ها.منتسب.به.پیامبر.اکرم.و.
حضرت.امیر.علیهماالّسالم.می.باشند،.

زیرا.طبق.حدیث.شریف.نبوی.که.مالحظه.خواهید.فرمود.آن.دو.بزرگوار.پدر.اّمت.
هستند،.

لذا.شیعیان.آن.دو.بزرگوار.به.منزله.فرزندان.آن.ها.به.حساب.می.آیند.و.به.همین.
جهت.برادر.یکدیگر.می.باشند.

حدیث.شریف.این.است.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.
فرمودند:

اَنَا َو َعِلىٌّ اَبَوا هِذِه ااْلُّمه، یعنی:
من.و.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.دو.پدر.این.اّمت.هستیم.2

حدیث:
1..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.دختر.گرانقدرش.صدیقه.

کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.فرمود:
دخترم:.

خداوند.متعال.در.شوهرت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فضائلی.قرار.
داده.که.هیچ.کس.آن.ها.را.نداشته.و.ندارد.

1.المیزان،جلدسیوششم،صفحه191.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه137.

تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه182.
2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه138.
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سپس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فضائل.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.را.به.صدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.بیان.فرمودند.که.خالصه.ای.
از..آن.را.مالحظه.می.فرمائید.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.فرمود:
نيا َو اآلِخَرِة َو لَْيَس ذلَِک اِلََحٍد ِمَن الّناِس،  علىُّ بن اَبيطالِب اَخى ِفى الدُّ

اَْنِت يا فاِطَمُة َسِيَّدُة ِنساء اَهِل الَْجنَِّة َزْوَجُتُه،
ْحَمِة ِسْبطاَى َو لَداُه، َو ِسْبَطا الرَّ

ليَن َو اآلِخريَن...، یعنی: ِعْنَدُه ِعْلُم ااْلَوَّ
علی.بن.ابیطالب.برادر.من.است.در.دنیا.و.آخرت.و.این.فضیلتی.است.که.هیچ.کس.

دارای.آن.نیست.
دخترم.فاطمه،.تو.که.سیّده.بانوان.بهشت.هستی.همسر.علی.بن.ابیطالب.می.باشی.

فرزندان. »علیهماالّسالم«. حسین. و. حسن. یعنی. من. فرزند. دو. و. من. سبط. دو.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.هستند.

علم.و.دانش.اولین.و.آخرین.نزد.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.است..
این.حدیث.را.ابوسعید.خدری.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.1

2..پس.از.نزول.آیه.دهم.سوره.حجرات.»اِنََّما الُْمْوِمُنوَن اِْخَوٌة....«.پیامبر.اکرم.بین.

مسلمانان.پیمان.اخّوت.و.برادری.برقرار.فرموده.و.هر.مسلمان.را.با.هم.شأن.و.هم.رتبه.
و.نظیرش.برادر.نمود.و.طی..آن:

بین.ابوبکر.بن.ابی.قحافه.و.عمر.بن.خطاب،
بین.عثمان.بن.عفان.و.عبدالرحمن.بن.عوف.و....پیمان.برادری.بسته.شد،.

تا.اینکه.همه.مسلمانان.و.هر.کس.طبق.منزلت.و.درجه.ایمانش.با.هم.شأن.و.هم.رتبه.
خودش.برادر.شد،.

و.آنگاه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

1.ارشادشیخمفید،جلداّول،بابدّوم،فصلدّوم،صفحه44و45،حدیث1.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه139،حدیث40»حدیث10614«.
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علیه.الّسالم.فرمود:
اَْنَت اَخى َو اَنَا اَُخوَک،  یعنی:

علی.جان.تو.برادر.من.هستی.و.من.برادر.تو.
این.حدیث.را.عبداهلل.بن.عباس.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.1

3..پس.از.اینکه.آیه.شریفه.اِنََّما الُْمْوِمُنوَن اِْخَوٌة نازل.شد.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.

اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.بین.مسلمانان.اخّوت.و.برادری.برقرار.فرمود.و.هر.مسلمان.را.با.
نظیرش.برادر.نمود،.

و.سپس.دست.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.گرفته.و.فرمود:
هذا اَخى،.یعنی:

این.علی.بن.ابیطالب.برادر.من.است.
این.حدیث.را.ُحذیفة.بن.یمان.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.

قابل.ذکر.است.که.این.حدیث.شریف.را.ابن.مغازلی.شافعی.نیز.در.کتاب.خویش.
»مناقب«.نقل.نموده.است،.

و.طبق.نظر.صاحب.تفسیر.شریف.برهان.احادیث.مربوط.به.اعالم.برادری.حضرت.

امیر.علیه.الّسالم.با.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.در.میان.فریقین.
»شیعه.و.سنی«.از.احادیث.متواتر.می.باشد.2

4. پس.از.اینکه.آیه.شریفه.اِنََّما الُْمْوِمُنوَن اِْخَوٌة نازل.شد.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.
.آله.و.سّلم.بین.اصحاب.خویش.پیمان.اخّوت.و.برادری.برقرار.فرمود.

پس.از.این.قضایا.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.درحالی.که.محزون.به.نظر.می.رسید.
خدمت.پیامبر.اکرم.رسیده.و.به.آن.حضرت.عرض.کرد:

1.امالیشیخطوسی،جلددّوم،مجلس25،صفحه449،حدیث3»حدیث1214«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه445،حدیث1.

2.امالیشیخطوسی،جلددّوم،مجلس25،صفحه451،حدیث4»حدیث1215«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه445،حدیث2.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه446،حدیث3.
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یا.رسول.اهلل،.میان.اصحاب.خویش.اخّوت.و.برادری.برقرار.نمودی.لیکن.بین.من.و.
هیچکدام.از.اصحاب.اخّوت.و.برادری.برقرار.نفرمودی.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمود:
نيا َو اآلِخَرةِ ،.یعنی: ، اَنَت اَخى ِفى الدُّ يا َعلىُّ

علی.جان.تو.برادر.من.هستی.در.دنیا.و.آخرت.
این.حدیث.را.صحیح.ترمذی.»یکی.از.شش.کتاب.معتبر.و.معروف.اهل.سنّت«.از.

طریق.عبداهلل.بن.عمر.بن.خّطاب.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.1

5..پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:
ْک بِِوالَيِة اَخى َو َوصّيى علّى  َک بِالُْعْرَوِة الُْوْثَقى الَِّتي اَل اْنِفصاَم لَها، َفْلَيَمسَّ َمْن اََحَبّ اَْن َيَتَمَسّ

بن ابيطالب، یعنی:
هر.کس.دوست.دارد.به.دستاویز.محکمی.چنگ.بزند.که.هرگز.گسستنی.نیست.به.

والیت.برادرم.و.وصیّم.علی.بن.ابیطالب.چنگ.بزند.و.به.آن.تمّسک.نماید.
ذیل.آیه.256.سوره.بقره.در.این.خصوص.توضیحاتی.ارائه.شده.است.

6 ..از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.سؤال.شد.که.منظور.از 
َمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الِْکتاِب.در.آ.یه.43.سوره.رعد.چه.کسی.است.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:
الم، یعنی: ذاَک اَخى على بن ابيطالب َعَلْيه السَّ

منظور.برادرم.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد.
ذیل.آیه.43.سوره.رعد.توضیحات.الزم.در.این.رابطه.ارائه.شده.است.

7..وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذیحّجه.سال.

دهم.هجری.در.محل.غدیر.خم.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.امر.
خداوند.متعال.به.عنوان.جانشین.خویش.و.امام.مسلمین.معّرفی.و.منصوب.فرمودند:

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه204،پاورقیبهقلمحجة االسالمحاجشیخعلیکاظمی.
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پیامبر.اکرم.در.بخشی.از.بیانات.نورانی.خویش.فرمودند:
هذا على بن ابيطالب اَخى َو َوصّيى َو واعى ِعْلمى َو َخليَفتى َعلى اُمَّتى... َو اَميُر الْمْوِمنيَن َو 

ااِْلماُم اْلهادى...، یعنی:
ای.مردم:.

این.علی.بن.ابیطالب.برادر.من،.وصی.و.جانشین.من،.دارنده.علم.من،.جانشین.من.بر.
اّمتم،.امیرالمؤمنین،.امام.هدایت.کننده.از.طرف.خدا.می.باشد.

به.عنوان. امیر.علیه.الّسالم. با.نصب.حضرت. رابطه. مائده.در. آیه.67.سوره. ذیل.
جانشین.رسول.اهلل.و.امام.مسلمین.مطالبی.عنوان.شده.است.

8..در.حدیث.مربوط.به.صلوات.بر.حجج.طاهره.علیهم.الّسالم.که.از.ناحیه.وجود.

مقّدس.امام.عسکری.سالم.اهلل.علیه.صادر.شده.در.بخش.مربوط.به.صلوات.به.وجود.
مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.آمده.که:

اَلَلُّهمَّ َصِلّ َعَلى اَِميِرالُْمْؤِمِنيَن َعِلِيّ ْبِن اَبِيَطالٍِب اََخي نَِبِيَّک َو َولِِيِّه َو َصِفِيِّه َو َوِصِيِّه َو َوزيِرِه 
َو ُمْستوَدِع ِعْلِمِه...، یعنی:

خداوندا.بر.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.درود.فرست،.
امیرالمؤمنینی.که.برادر.پیامبرت.می.باشد،

و.ولّی.او،.وصی.و.جانشین.او،.و.جایگاه.سپردن.دانش.او.است.
صلوات.بر.حجج.طاهره.علیهم.الّسالم.در.اواخر.مفاتیح.الجنان.آمده.است..

همانطور.که.مالحظه.فرمودید.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم،.

وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.برادر.خویش.در.دنیا.

و.آخرت.به.همه.مسلمین.معّرفی.نموده.و.اضافه.فرموده.اند.که.هیچ.کس.در.گذشته.و.
در.آینده.دارای.چنین.فضیلتی.نخواهد.بود،.

بنابراین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.برادر.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.
می.باشد.هم.در.دنیا.و.هم.در.آخرت،.

اّما.طبق.احادیثی.که.ذیل.آیه.61.سوره.آل.عمران.نقل.شده.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
نه.تنها.برادر.پیامبر.اکرم.می.باشند.بلکه.روح.و.جان.و.نَفْس.آن.حضرت.هستند،.
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و.احادیثی.از.ناحیه.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صادر.شده.که.وجود.مبارک.حضرت.

امیر.علیه.الّسالم.از.نظر.فضیلت.و.مقام.بالفاصله.بعد.از.پیامبر.اکرم.واقع.شده.و.در.جهان.

خلقت.کفو.و.نظیر.ندارد.مگر.وجود.مبارک.صدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.
که.کفو.آن.حضرت.می.باشد.

در.خصوص.موارد.فوق.االشاره.به.چند.حدیث.شریف.و.نورانی.اشاره.می.شود.
الف(.خداوند.متعال.در.آیه.61.سوره.آل.عمران.»آیه.مباهله«.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.

علیه.و..آله.و.سّلم.می.فرماید:
اگر.در.رابطه.با.حضرت.عیسی.بن.مریم.با.تو.محاّجه.»مجادله.کردن«.و.گفتگو.

نمودند.آن.ها.را.به.مباهله.دعوت.نما.»نفرین.کردن.برای.هالکت.یکدیگر«.
آیه.شریفه.می.فرماید:

ُقْل َتعالْوا نَْدُع اَْبنائَنا َو اَبنائَُکْم َو ِنسائَنا َو ِنسائَُکْم َو اَْنُفَسُکْم ُثمَّ نَْبَتِهْل َفَنْجَعْل لَْعَنَة اهللِ َعَلى 
الْکاِذبيَن،.یعنی:

ای.پیامبر.به.آن.ها.»مسیحیان.نجران«.بگو:.
بیائید.ما.فرزندان.خود.را.دعوت.کنیم.شما.هم.فرزندان.خود.را،.

ما.زنان.خود.را.دعوت.کنیم.شما.هم.زنان.خود.را،.
ما.از.اَنُفس.خود.دعوت.کنیم.شما.هم.از اَْنُفس خود،.

آنگاه.مباهله.کنیم.و.لعنت.خدا.را.برای.دروغگویان.قرار.دهیم.
نَْفْس =.جان،.روح.»جمع.نفس.می.شود.اَْنُفس«.

مقصود.از.اینکه.ما.از.اَنُفس.خودمان.دعوت.کنیم.و.شما.هم.از.اَْنُفس خودتان،.یعنی:
ما.از.کسانی.دعوت.کنیم.که.به.منزله.روح.و.جان.ما.هستند،.

و.شما.هم.از.کسانی.دعوت.کنید.که.به.منزله.روح.و.جان.شما.هستند.
روز.مباهله.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.درحالی.که.دست.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.گرفته.بود.و.امام.مجتبی.و.امام.حسین.علیهماالّسالم.
پیش.روی.آن.حضرت.بودند.و.صدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.در.پشت.

سر.پیامبر.اکرم.بود.به.مباهله.حاضر.شد.
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در.این.آیه.شریفه:
منظور.از اَْبنائَنا.امام.حسن.و.امام.حسین.علیهماالّسالم.می.باشند،.

منظور.از ِنسائَنا وجود.مبارک.صدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.می.باشد،.
و.منظور.از.اَْنُفَسنا.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.باشد،.

یعنی:
وجود.مقّدس.و.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.منزله.روح.پیامبر.

اکرم.و.جان.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.باشد.
عالوه.بر.ده.ها.حدیث.که.در.این.مورد.از.ناحیه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.
شده،.بیش.از.شصت.نفر.از.علمای.اهل.تسنّن.نیز.در.کتاب.های.خویش.عنوان.نموده.اند.
که.شأن.نزول.این.آیه.شریفه.»آیه.61.سوره.آل.عمران«.در.رابطه.با.پیامبر.اکرم،.حضرت.

امیر،.حضرت.زهرا.و.حسنین.علیهم.الّسالم.می.باشد.1
ذیل.آیه.61.سوره.آل.عمران.در.این.رابطه.توضیحات.الزم.ارائه.شده.است.

ب(.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
فرمود:

اَلّناُس ِمْن َشَجٍر َشّتى َو اَنَا َو اَْنَت ِمْن َشَجَرٍة واِحَده، یعنی:
علی.جان،.مردم.از.درختان.مختلف.هستند.اما.من.و.تو.از.یک.درخت.هستیم.2

ج(.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:
اَنَا َو َعلىٌّ اَبَوا هِذِه ااُْلمَّه، 

َو لََحقُّنا َعَلْيهْم اَْعظُم ِمْن َحِقّ اَبََوْى ِواَلَدتِهِم 
َفِانّا نَْنُقُذُهم اِْن اَطاُعونا ِمَن الّناِر اِلى داِر اْلَقراِر....، یعنی:

من.»پیامبر.اکرم«.و.علی.بن.ابیطالب.دو.پدر.این.امت.هستیم،.

1.تفسیرنمونه،جلددّوم،صفحه676.
2.تفسیرصافی،جلدسّوم،صفحه608»ذیلآیه4سورهرعد«.

تفسیربرهان،جلدپنجم،صفحه383،حدیث1»ذیلآیهچهارمسورهرعد«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدسّوم،صفحه735،حدیث10»حدیث5123«.
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و.حقوق.ما.بر.گردن.اّمت.بیشتر.از.حقوقی.است.که.پدر.و.مادرشان.بر.گردنشان.
دارند،.پس:

اگر.آن.ها.از.من.و.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اطاعت.و.پیروی.کنند.ما.آن.ها.را.از.
آتش.جهنّم.نجات.داده.و.به.بهشت.می.بریم.1

عالمه.بزرگوار.و.عالم.ربّانی.جناب.ماّل.محسن.فیض.کاشانی.اعلی.اهلل.مقامه.الّشریف.
ذیل.آیه.83.سوره.بقره.عنوان.فرموده.که:

به.خاطر.اینکه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.هر.دو.پدر.این.اّمت.محسوب.می.شوند،.

به.همین.جهت.است.که.پیروان.آن.دو.بزرگوار.یعنی.شیعیان.برادر.یکدیگر.می.باشند،
و.خداوند.متعال.در.آیه.دهم.سوره.حجرات.فرموده.است.که:

اِنََّما الُْمْوِمنُوَن اِْخَوة.2

د( .پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:
اِنَّ دارى َو داَر َعلٍىّ ِفى الَْجنَِّة بَِمکاٍن واِحٍد، یعنی:

خانه.من.»پیامبر.اکرم«.و.علی.بن.ابیطالب.در.بهشت.در.یک.مکان.می.باشد،.یعنی:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.

بهشت.در.یک.منزل.و.یک.مکان.هستند.
ذیل.آیه.29.سوره.رعد.در.این.رابطه.توضیحاتی.ارائه.شده.است.

1.تفسیرصافی،جلداّول،صفحه227»ذیلآیه83سورهبقره«.
تفسیربرهان،جلداّول،صفحه384،حدیث13»ذیلآیه83سورهبقره«.

2.تفسیرصافی،جلداّول،صفحه228»ذیلآیه83سورهبقره«.



» سوره ق «

آیات 20 تا 25 سوره »ق«:
وِر ذلَِک َيْوُم الَْوِعيِد« آيه 20. »َو نُِفَخ ِفي الصُّ

»َو جائَْت ُكلُّ نَْفٍس َمَعها َسائٌِق َوَشِهيٌد« آيه 21.
»لََقْد ُكنَت ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَکَشْفَنا َعنَک ِغطائََک َفَبَصُرَک الَْيْوَم َحِديٌد« آيه 22.

»َوقاَل َقِريُنُه َهذا َما لََديَّ َعِتيٌد« آيه 23.

»اَلِْقَيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعنيٍد« آيه 24.
»َمنَّاٍع لِْلَخْيِر ُمْعَتٍد ُمريٍب« آيه 25.

ترجمه: 
و.در.صور.دمیده.می.شود،.آن.روز.»قیامت«.روز.تحّقق.وعده.وحشتناک.است.»روز.

وعده.عذاب.است«..آیه.20.
و. حرکت.دهنده«. »سوق.دهنده،. سائق. می.شود،. محشر. وارد. که. انسانی. هر.
حرکت.دهنده.ای.او.را.به.جلو.می.راند.و.شاهد.و.گواهی.نیز.به.همراه.او.است.»سائق.و.

شهید.همراه.هر.انسانی.است«..آیه.21.
به.این.انسان.در.روز.قیامت.گفته.می.شود:.

تو.از.این.صحنه.غافل.بودی.»از.روز.قیامت«،.ما.پرده.را.از.جلو.چشم.تو.کنار.زدیم.
و.امروز.چشم.تو.تیزبین.شده.است..آیه.22.

.فرشته.ای.که.همنشین.انسان.است.به.خداوند.متعال.عرض.می.کند:.



آل اهلل در کتاب اهلل 212

.این.نامه.اعمال.او.است.که.نزد.من.می.باشد..آیه.23.
خداوند.متعال.می.فرماید:.

هر.کافر.لجوج.را.به.جهنّم.بیندازید..آیه.24.
همان.کافری.که.همیشه.مانع.کار.خیر.می.شد.»شدیداً.مانع.خیر.بود«،.

و.متجاوز.و.ستمکار.بود.و.همواره.در.شّک.و.تردید.به.سر.می.برد.»همواره.در.شّک.
و.تردید.بود.و.دیگران.را.نیز.به.شّک.می.انداخت«.1

شرح لغات و توضیحات:
نَْفْخ =.دمیدن؛.

نَْفَخه = یک.بار.دمیدن؛
ُصور=.شیپور؛

َوْعْد =.وعده.دادن.»هم.در.مورد.خیر.و.هم.در.مورد.شر«،.
اّما.وعید.فقط.در.وعده.عذاب.استعمال.می.شود؛

َيْوُم الَوعيد ِ=.روز.وعده.عذاب،.مراد.از.روز.وعید.روز.قیامت.می.باشد؛
سائْق =.سوق.دهنده،.حرکت.دهنده،.سوق.دهنده.انسان.در.روز.قیامت.به.سوی.بهشت.

و.جهنّم.و.یا.سوق.دهنده.به.طرف.دادگاه.الهی،.
کسی.که.از.پشت.انسان.و.یا.حیوانی.را.براند.»قیادت=.کشیدن.انسان.یا.حیوان.از.

جلو«؛.
شهيد.=.گواه.اعمال.شخص،.شاهد.اعمال.انسان؛

ِغطاء =.پرده،.
این.تعبیر.در.جایی.به.کار.برده.می.شود.که.پشت.پرده.چیزی.وجود.داشته.باشد.و.

پرده.ای.آن.را.پوشانده.باشد،.
یعنی.پرده.ای.بین.انسان.و.آن.شیئی.حائل.می.شود.و.مانع.می.شود.تا.انسان.آن.شیئی.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه276،262.
مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه260،245.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه151.
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و.یا.آن.اشیاء..را.ببیند،.و.لذا.وقتی.پرده.کنار.زده.می.شود.شخص.می.تواند.همه.آن.اشیاء.
را.ببیند.»درحالی.که.با.بودن.پرده.نمی.توانست.آن.ها.را.ببیند«؛

َحديد.=.در.اصل.به.معنی.آهن،.همچنین.به.شیئی.تیز.و.برنده.اطالق.می.شود،.
بعدها.کلمه.حدید.به.تیزبینی.و.تیز.فهمی.اطالق.شده.است.

بنابراین.حدید.در.این.جا.به.معنی.تیزبین،.نافذ.و.تیزفهم.می.باشد.
بََصْر.=.1ـ.چشم.»حّس.بینایی«؛.2ـ.بینایی.دل،.ادراک.قلبی.و.باطنی.

در.این.آیه.شریفه.مقصود.از.بََصر،.چشم.دل.و.چشم.عقل.است.نه.چشم.ظاهر.و.
چشمی.که.در.سر.انسان.است.

َقريْن =.مالزم،.ُمصاحب،.همنشین؛
َعتيْد=.این.کلمه.هم.معنای.اسم.فاعل.دارد.و.هم.معنای.اسم.مفعول،.لذا.معنی.عتید.

می.شود:
1..آماده.کننده،.حاضرکننده..

2..آماده.شده،.مهیّاشده،.آماده،.مهیا..
اَلِْق =.بیفکن،.بینداز.»اگر.اَلِقيا.به.صورت.تثینه.آمده.ممکن.است.برای.تأکید.باشد.و.

یا.ممکن.است.دو.نفر.مورد.خطاب.باشند«؛
َعنيد =.متکبر،.خودپسند،.معاند.با.حق.»کسی.که.از.روی.عناد.حق.را.مسخره.

می.کند«،.منکر.حق،.عدم.تسلیم.در.برابر.حق،.کسی.که.از.حق.رویگردان.است؛
َمّناع =.بسیار.منع.کننده؛

.کسی.که.به.هر.صورت.و.به.طرق. َمّناٍع لَِْلخْيِر =.کسی.که.بسیار.مانع.خیر.می.باشدـ.
مختلف.با.هر.کار.خیر.مخالف.است.و.ممانعت.می.کند؛.

ُمْعَتد.=.متجاوز،.خواه.متجاوز.به.حقوق.دیگران.باشد،.خواه.از.حدود.و.احکام.الهی.
تجاوز.کند؛

َكّفار =.کسی.که.بسیار.در.ُکفر.اصرار.می.ورزد؛
ُمريب =.از.ماده.َرْيْب »شک.و.تردید«.یعنی:

1..کسی.که.دچار.شّک.و.تردید.است.
2..کسی.که.مردم.را.به.شّک.و.تردید.می.اندازد،.
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و.در.این.آیه.شریفه.هر.دو.معنی.را.دارد.1
موضوع.قیامت.در.بسیاری.از.آیات.قرآن.کریم.مطرح.شده.و.طی..آن.راجع.به.اوضاع.

و.احوال.آن.روز.عظیم.و.هولناک.مطالبی.بیان.شده.است.
این.آیات.شریفه.نیز.اشاره.ای.کوتاه.اّما.بسیار.مهم.راجع.به.قیامت.داشته.و.در.رابطه.

با.َحشر.انسان.ها.در.آن.روز.و.سرنوشت.کّفار.مطالبی.بیان.می.فرماید.
در.اّولین.آیه.از.آیات.شریفه.مورد.بحث.خداوند.متعال.از.برانگیخته.شدن.مردگان.

در.روز.قیامت.خبر.داده.و.می.فرماید:
وِر ذلَِک َيْوُم الَْوعيِد =.در.صور.دمیده.می.شود.و.آن.روز،.روز.تحّقق. َو نُِفَخ ِفي الصُّ

وعده.های.عذاب.می.باشد.
منظور.از.نفخ.صور.در.این..آیه.شریفه.همان.نفخ.دّوم.می.باشد.

قابل.ذکر.است.که.نفخ.در.صور.»دمیدن.در.صور«.دوبار.صورت.می.گیرد،.یعنی:
نفخه.اّول.که.به.آن.نفخه.فزع.یا.نفخه.صعق.گفته.می.شود.نفخه.ای.است.که.در.پایان.
جهان.صورت.می.گیرد.و.پس.از.همین.نفخه.اّول.است.که.همه.انسان.ها.می.میرند.و.

نظام.عالم.»نظام.عالم.دنیا«.متالشی.می.شود.
نفخه.دّوم.»دمیدن.در.صور.برای.دّومین.بار«.که.به.نفخه.قیام.و.نفخه.جمع.و.نفخه.
حضور.معروف.است.نفخه.ای.است.که.در.آغاز.و.شروع.قیامت.انجام.می.گیرد.و.پس.
از.نفخه.دّوم.است.که.همه.انسان.ها.زنده.شده.و.از.قبرها.بیرون.می.آیند.تا.در.محضر.

عدل.الهی.به.اعمال.آن.ها.رسیدگی.شود.
پس،.نفخه.اّول.در.پایان.دنیا.صورت.می.گیرد.و.همه.انسان.ها.می.میرند.و.دنیا.به.پایان.

می.رسد،.اّما:
نفخه.دّوم.شروع.و..آغاز.آخرت.است،.

یعنی.با.نفخه.دّوم.همه.مرده.ها.زنده.می.شوند.و.قیامت.به.پا.می.گردد.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه280،279،278،270،269،267،266.
مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه266،265،261،247.

المیزان،جلدسیوششم،صفحه238تا241.
مفرداتراغب.
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بنابراین،.مقصود.از.نفخ.صور.در.این.آیه.شریفه.نفخه.دّوم.می.باشد.که.در.نتیجه.همه.
انسان.ها.زنده.می.شوند.و.قیامت.به.پا.می.گردد.

الَْوعيِد نام.برده.است،. خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.از.قیامت.به.عنوان.َيْوُم 
یعنی:

روز.قیامت.روز.تحّقق.وعده.عذاب.است.و.روز.محّقق.شدن.وعده.های.هولناک.و.
وحشتناک.می.باشد.

خداوند.متعال.مردم.را.تهدید.کرده.و.آن.ها.را.از َيْوُم الَْوعيِد ترسانده.و.به.آن.ها.وعده.
عذاب.و.وعده.وحشتناک.داده.تا:

مردم.در.دنیا.مرتکب.گناه.نشده.و.به.تکالیف.شرعی.خویش.عمل.کنند.و.در.یک.

کالم.تمّرد.و.سرپیچی.از.فرامین.و.دستورات.خداوند.متعال.ننمایند.تا.روز.قیامت.
گرفتار.نشوند،.بنابراین:

به.پا.شدن.قیامت.برای.کسانی.که.از.اوامر.الهی.سرپیچی.نموده.اند.َيْوُم الَْوعيدِ.می.باشد،.

یعنی.کسانی.که.از.دستورات.الهی.سرپیچی.کرده.اند.در.روز.قیامت.انواع.عذاب.ها.را.که.

به.آن.ها.وعده.داده.شده.بود.می.بینند.و.در.واقع.همه.تهدیدات.خداوند.متعال.نسبت.به.
این.متمّردین.عملی.می.شود..

در.ادامه.آیه.شریفه.و.در.آیه.بعد.نحوه.حضور.انسان.ها.در.محشر.و.در.قیامت.بیان.
می.گردد.

در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:
َعَها َسائٌِق َوَشِهيٌد =.در.روز.قیامت.و.پس.از.نفخه.دّوم.همه.انسان.ها. َوَجائْت ُكلُّ نَْفٍس مَّ
زنده.شده.و.محشور.می.شوند.و.هر.انسانی.که.محشور.می.شود.»اعم.از.انسان.نیکوکار.

و.یا.بدکار«.دو.نفر.همراه.او.هستند،.یکی.سائق.و.دیگری.شهيد.»گواه«.
یکی.از.این.همراهان.سائق.می.باشد.یعنی.سوق.دهنده،.

و.این.سائق.در.پشت.سر.آن.انسان.قرار.گرفته.و.او.را.به.طرف.جلو.یعنی.به.طرف.
دادگاه.عدل.الهی.می.بََرد.تا.به.حساب.او.رسیدگی.شود.»به.اعمال.او.رسیدگی.شود«.

عالوه.بر.این.سائق.که.در.پشت.سر.انسان.قرار.گرفته.و.او.را.به.جلو.می.بََرد.یک.شهيد.
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»گواه.و.شاهد«.نیز.همراه.او.می.باشد.تا.موقع.رسیدگی.به.اعمال.شهادت.و.گواهی.دهد.
»شهادت.دادن.به.اعمالی.که.انسان.در.دنیا.انجام.داده.است«.

سائق.و.شهيد.دو.ملک.و.دو.فرشته.ای.هستند.که.در.روز.قیامت.همراه.انسان.هستند،.

که.یکی.از.آن.ها.گواه.و.شاهد.اعمال.انسان.است.»یعنی.همان.شهید«.و.به.اعمالی.که.
انسان.در.دنیا.انجام.داده.گواهی.و.شهادت.می.دهد،.

و.دیگری.که.انسان.را.به.جلو.رانده.و.به.محضر.عدل.الهی.می.برد.»یعنی.همان.
سائق«.

در.این.آیه.شریفه.تصریح.نشده.که.آیا.این.دو.فرشته.»یعنی.سائق.و.شهید«.همان.دو.

فرشته.ای.هستند.که.در.دنیا.همه.اعمال.و.رفتار.انسان.را.ثبت.و.ضبط.می.نمودند.»به.نام.
رقیب.و.عتید.که.در.آیه.هیجدهم.همین.سوره.به.آن.ها.اشاره.شده«،.

و.یا.اینکه.دو.فرشته.دیگر.می.باشند..
به.هر.حال.سائق.و.شهيد.در.روز.قیامت.همراه.هر.انسانی.هستند.و.فرقی.نمی.کند.که.

همان.رقيب.و.عتيد.باشند.و.یا.دو.فرشته.دیگر.
نکته.دیگر.اینکه.شاهد.و.گواه.اعمال.انسان.ها.منحصر.به.این.یک.فرشته.نیست.که.

در.این.آیه.شریفه.به.عنوان.شهید.و.گواه.از.آن.یاد.شده،.
بلکه.شاهد.و.گواهان.متعّددی.وجود.دارند.که.به.همه.اعمالی.که.انسان.ها.در.دنیا.

انجام.داده.اند.شهادت.و.گواهی.می.دهند،.از.قبیل:
انبیاء.عظام.الهی.و.اوصیاء.آن.ها،.

اعضاء.و.جوارح.انسان،.
نامه.اعمال.انسان،.

زمان.و.مکانی.که.شخص.عملی.را.در.آن.جا.مرتکب.شده.است.
پس.از.اینکه.سائق.و.شهید.انسان.را.به.دادگاه.عدل.الهی.بردند.در.آن.جا.به.او.خطاب.

می.شود.که:
ْن هذا =.یعنی.تو.از.این.دادگاه.بزرگ.غافل.بودی،. لََقْد ُكْنَت ِفي َغْفَلٍة مِّ

و.به.عبارت.دیگر:
از.جانب.خداوند.سبحان.به.انسان.خطاب.می.شود.که:
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ای.انسان:.
تو.زمانی.که.در.دنیا.بودی.از.این.روز.عظیم.یعنی.از.روز.قیامت.غافل.بودی.و.مسائل.
مختلفی.مانند.زن.و.فرزند.و.جاه.و.مقام.و.آرزوهای.طوالنی.و.دور.و.دراز.و.ُحّب.دنیا.

مانع.از.این.بودند.که.به.فکر.قیامت.و.حساب.و.کتاب.امروز.باشی.
خطاب.کننده.این.جمله.و.این.قسمت.از.آیه.شریفه.خداوند.متعال.است،.
و.مورد.خطاب.نیز.همه.انسان.هایی.هستند.که.در.محشر.حاضر.شده.اند،.

اّما.از.عتاب.و.توبیخی.که.در.آیه.شریفه.وجود.دارد.می.شود.احتمال.داد.که.خطاب.

خداوند.سبحان.شاید.بیشتر.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین.و.منکرین.معاد.را.در.بر.می.گیرد.

و.عمدتاً.متوّجه.آن.ها.است.»گرچه.خطاب.متوّجه.همه.انسان.ها.است.و.همه.انسان.ها.
مورد.خطاب.می.باشند«.

در.ادامه.آیه.شریفه.از.جانب.خداوند.متعال.به.انسان.ها.گفته.می.شود:
َفَکَشْفَنا َعْنَک ِغطائََک =.ما.امروز.پرده.را.از.مقابل.چشم.تو.کنار.زدیم.»پرده.ها.را.از.

جلو.چشمان.شما.کنار.زدیم«،.یعنی:
امروز.پرده.و.حجاب.تعّصب.های.بی.جا،..لجاجت،..آمال.و.آرزوها،.حجاب.شهوات،.
حجاب.حّب.دنیا.و.جاه.و.مقام.همگی.کنار.رفته.اند.و.در.نتیجه.حقایق.برای.شما.روشن.

شده.است.
به.عبارت.دیگر:

همه.عواملی.که.باعث.شده.بودند.در.دنیا.چشم.و.گوش.و.قلب.انسان.کور.شود.و.

نتواند.حقایق.را.ببیند.در.روز.قیامت.از.بین.می.روند.و.در.نتیجه.انسان.همه.حقایق.را.
مشاهده.می.کند.

ادامه.آیه.شریفه.نتیجه.کنار.رفتن.پرده.ها.از.مقابل.انسان.را.اینگونه.بیان.می.فرماید.که:
َفَبَصُرَک الَْيْوَم َحِديٌد=.یعنی.چشم.شما.امروز.نافذ.و.تیزبین.شده.است.و.چیزهایی.را.

که.قبالً..نمی.دیدید.و.نمی.فهمیدید.االن.به.راحتی.می.بینید.و.می.فهمید.
منظور.از بََصْر.در.این.قسمت.از.آیه.شریفه.چشم.ظاهر.و.چشم.َسر.انسان.نیست.

»دو.چشمی.که.وسیله.دیدن.اشیاء.می.باشد«،.
بلکه.مقصود.چشم.دل.و.چشم.قلب.انسان.است.
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گرچه.خطاب.در.این.قسمت.از.آیه.شریفه.نیز.متوّجه.عموم.انسان.ها.می.باشد.

با.آن. و. نموده. اعراض. از.حق. دنیا. باشد.که.در. افرادی. متوّجه. بیشتر. لیکن.شاید.

مخالفت.می.کردند.»یعنی.کافرین،.مشرکین،.منافقین،.منکرین.والیت.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم،.کسانی.که.غرق.در.گناهان.و.معاصی.بوده.اند«.

بنابراین.معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.شد.که:
خداوند.متعال.در.روز.قیامت.انسان.ها.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرماید:

زمانی.که.در.دنیا.بودید.پرده.ها.و.حجاب.های.مختلفی.مانع.می.شدند.تا.شما.حقایق.
را.ببینید.و.این.حجاب.ها.را.خودتان.درست.کرده.بودید،.

لذا.غرق.در.دنیا.بودید.و.آخرت.را.فراموش.کرده.بودید،.
اما.امروز.همه.حجاب.ها.و.پرده.ها.کنار.رفته.و.شما.بصیرت.پیدا.کرده.اید.و.چشم.دل.

و.چشم.قلب.شما.همه.حقایق.را.به.خوبی.می.بینند.و.درک.می.کنند.
در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.است.که:

َو قاَل َقِريُنُه هَذا ما لََديَّ َعِتيٌد =.فرشته.ای.که.مصاحب.و.همنشین.انسان.بوده.به.خداوند.
متعال.عرض.می.کند:

خداوندا:.
این.نامه.عمل.این.شخص.است.که.االن.نزد.من.می.باشد..

خداوند.متعال.از.همه.اعمال.انسان.ها.آگاه.می.باشد.و.لذا.نیازی.به.بررسی.پرونده.
اعمال.انسان.ها.ندارد،.

بنابراین.اظهارات.این.فرشته.که.قرین.و.همنشین.انسان.بوده.برای.این.است.که.خود.
انسان.متوّجه.اعمال.خویش.بشود،.

و.در.واقع.فرشته.ای.که.قرین.و.همنشین.انسان.بوده.محکومیت.او.را.برمال.می.سازد.
تا.فرمان.خداوند.متعال.درباره.او.اجرا.شود.

منظور.از.قرین.انسان.که.در.این.آیه.شریفه.آمده.می.تواند:
1..فرشته.ای.باشد.که.در.دنیا.همراه.انسان.بوده.و.همه.اعمال.او.را.می.نوشته.و.ثبت.

می.نموده.است.»رقیب.و.عتید«.
2..فرشته.ای.باشد.که.همراه.با.سائق.در.کنار.انسان.است.»فرشته.ای.که.شاهد.و.گواه.
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اعمال.انسان.است.و.در.آیه.21.به.آن.اشاره.شد«.
به.هر.حال.این.فرشته.که.قرین.و.همنشین.انسان.بوده.به.خداوند.متعال.عرض.

می.کند:
خداوندا،.پرونده.اعمال.این.فرد.نزد.من.است.

پس.از.اینکه.پرونده.اعمال.شخص.توّسط.مالئکه.الهی.به.محضر.خداوند.متعال.

عرضه.شد.و.وضعیّت.فرد.مشّخص.گردید.و.جرائم.و.گناهان.او.به.خودش.نیز.تفهیم.
شد.آنگاه.خداوند.متعال.می.فرماید:

اَلِْقيا في َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد =.به.جهنّم.بیندازید.هر.کافر.خودخواه.لجوج.را،.و.یا:
به.جهنّم.بیفکنید.هر.کافر.اعراض.کننده.از.حق.را.

خطاب.خداوند.متعال.ممکن.است:
1..به.دو.نفر.از.خازنان.جهنّم.باشد.تا.گنهکار.را.وارد.جهنّم.نمایند.

2. همان.سائق.و.شهید.باشند.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.امر.می.فرماید.تا.شخص.
گنهکار.را.به.داخل.جهنّم.پرتاب.کنند.

به.هر.حال.نتیجه.کار.این.است.که.فرد.گنهکار.به.امر.خداوند.متعال.توسط.دو.فرشته.
به.داخل.آتش.جهنّم.انداخته.می.شود.

همه.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین.و.معرضین.از.حق.مشمول.این..آیه.شریفه.بوده.و.

وارد.جهنّم.خواهند.شد،.لیکن.این.افرادی.که.توسط.خازنین.جهنّم.و.مالئکه.موّکل.بر.

آتش.به.داخل.جهنّم.پرتاب.می.شوند.مصادیق.اتّم.و.اکملی.نیز.دارند.که.انشاء.اهلل..تعالی.
در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

در.ادامه.این..آیات.شریفه.به.صفات.زشت.و.مذموم.این.کافرین.عنید.که.به.جهنّم.
پرتاب.شده.اند.اشاره.شده.که.فقط.به.یک.آیه.شریفه.اشاره.می.شود.

این.آیه.شریفه.در.یک.عبارت.کوتاه.چند.صفت.از.صفات.زشت.کافرین.عنید.جهنّم.
رفته.را.بیان.می.فرماید.که:

َمّناٍع لِْلَخيِر =.شدیداً.مانع.خیر.بودند،.یعنی:
این.کافرین.عنید.که.به.داخل.جهنّم.پرتاب.شده.اند.وقتی.که.در.دنیا.بودند.شدیداً.با.
هر.امر.نیک.و.خیری.مخالف.بوده.و.به.انحاء.مختلف.با.انجام.هر.کار.خیر.به.شّدت.
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مخالفت.می.کردند،.عالوه.بر.این:
ُمْعَتٍد ُمريٍب =.متجاوز.بودند.و.همواره.در.شّک.و.تردید.

معتد.یعنی.متجاوز،.خواه.تجاوز.به.حقوق.دیگران،.خواه.تجاوز.به.احکام.الهی.

»انجام.دادن.محّرمات.درحالی.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.حرام.نموده،.و.ترک.واجبات.
درحالی.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.واجب.نموده«.

مریب.یعنی.کسی.که.خودش.همواره.در.شّک.و.تردید.است.و.مردم.را.نیز.به.شّک.
و.تردید.می.اندازد.

بنابراین،.سه.صفت.زشت.و.ناپسند.برای.این.کافرین.عنید.که.وارد.جهنّم.شده.اند.
عنوان.گردید.که.عبارتند.از:

1..َمّناٍع لِْلَخيِر،.یعنی:
این.کافرین.عنید.زمانی.که.در.دنیا.بودند.با.شّدت.هر.چه.تمام.تر.و.به.انحاء.مختلف.

با.انجام.کار.نیک.و.خیر.مخالفت.کرده.و.مانع.آن.می.شدند.

2. ُمْعَتٍد،.یعنی:
این.کافرین.در.روی.زمین.متجاوز.بودند،.چه.تجاوز.به.حقوق.مردم.و.چه.تجاوز.به.

احکام.الهی.»زیر.پا.گذاشتن.احکام.الهی«

3. ُمريٍب،.یعنی:
این.کافرین.عنید.و.این.اعراض.کنندگان.از.حق.همواره.در.زمان.حیات.خویش.در.
شّک.و.تردید.بودند.و.به.این.هم.بسنده.نمی.کردند.یعنی.با.اعمال.و.رفتار.و.کردار.
خویش.دیگران.را.نیز.به.شّک.و.تردید.انداخته.و.آن.ها.را.از.صراط.مستقیم.منحرف.

می.کردند.
نتیجه.این.اعمال.این.می.شود.که.خداوند.متعال.به.خازنین.جهنّم.و.به.مالئکه.موّکل.

آتش.دستور.می.دهد.تا.آن.ها.را.به.داخل.جهنّم.پرتاب.کنند.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه266،265.
المیزان،جلدسیوششم،صفحه238تا240.

تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه277،268،266تا279.
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حدیث:
1..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:

امیرالمؤمنین. به. و. من. به. متعال. خداوند. می.شود. قیامت. روز. که. هنگامی.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.فرماید:

دشمنان.خودتان.را.به.جهنّم.بیندازید،.
و.دوستان.خودتان.را.وارد.بهشت.نمائید،.

و.این.است.معنی.فرمایش.خداوند.متعال.که.می.فرماید:
اَلِْقَيا في َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد »آیه.24.سوره.ق«.

این.حدیث.را.ابوسعید.خدری.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.
قابل.ذکر.است.که.مجمع.البیان.این.حدیث.شریف.را.از.شواهد.التّنزیل.حاکم.

حسکانی.»از.علمای.معروف.اهل.تسنّن«.نقل.نموده.است.1

2..وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.از.پدر.بزرگوارشان.و.ایشان.نیز.از.وجود.

مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نقل.نموده.که.آن.حضرت.درباره.این.

آیه.شریفه.»اَلِْقيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد ـ.آیه.24.سوره.ق«.فرمودند.که.وجود.مبارک.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.من.فرمود:

علی.جان،.هنگامی.که.قیامت.به.پا.می.شود.خداوند.متعال.همه.مردم.را.در.یک.جا.

جمع.می.فرماید.و.در.آن.زمان.من.و.تو.در.طرف.راست.عرش.هستیم.و.در.همین.
حال.خداوند.متعال.به.من.و.تو.می.فرماید:

برخیزید.و.هر.کس.را.که.با.شما.بغض.و.عدوات.داشته.و.شما.را.تکذیب.نموده.
»والیت.شما.را.نپذیرفته«.به.داخل.جهنّم.بیندازید.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه266.
المیزان،جلدسیوششم،صفحه252.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه501تا503،حدیث11،10،9و12.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه156.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه193،حدیث36،35و37»حدیث10722،10721و10723«.
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این.حدیث.را.عبید.بن.یحیی.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.فرمود:

یا.علی:.
.آیه.24.سوره.ق«.درباره.من.و.تو.نازل. این.آیه.شریفه.»اَلِْقيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكّفاٍر َعِنيٍدـ 

شده.است.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمایش.خویش.به.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.

فرمود:
وقتی.که.روز.قیامت.می.شود.خداوند.تبارک.و.تعالی.به.من.و.تو.دستور.می.دهد.که:

هر.کس.را.که.بغض.شما.را.داشته.به.جهنّم.بیندازید،.
و.هر.کس.را.که.شما.را.دوست.داشته.وارد.بهشت.نمائید.2

توضیح:
احادیث.فراوانی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.مبنی.بر.اینکه.وجود.

مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم َقسُيم الْجّنِة َو الّناِر هستند،.
یعنی.تقسیم.کننده.بهشت.و.جهنّم.به.اهل.بهشت.و.اهل.جهنّم.
به.عنوان.تیّمن.و.تبّرک.به.یک.حدیث.نورانی.اشاره.می.شود.

یکی.از.اصحاب.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.نام.مفّضل.بن.عمر.از.وجود.مبارک.امام.
صادق.علیه.الّسالم.سؤال.کرد.که:

یابن.رسول.اهلل:.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه156.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه494و507،حدیث1و17.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه191،حدیث33»حدیث10719«.
2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه156.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه497،حدیث3.
امالیشیخطوسی،جلداّول،مجلسسیزدهم،صفحه823،حدیث33»حدیث782«.
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چرا.و.به.چه.عّلت.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم َقسُيم الْجّنِة 
َو الّناِر.هستند.

وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
داشتن..آن. »دوست. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. حّب. اینکه. برای.

حضرت«.ایمان.است،.
و.بغض.آن.حضرت.»بغض.داشتن.به.آن.حضرت«.ُکفر،.

و.چون.بهشت.خلق.شده.برای.اهل.ایمان.»مؤمنین«.و.جهنّم.خلق.شده.برای.اهل.
کفر.»کافرین«،.

به.همین.علت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.َقسُيم الْجّنِة َو الّناِر »تقسیم.
کننده.بهشت.و.جهنّم.به.اهل.بهشت.و.جهنّم«.هستند،.

یعنی.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.محبّین.خویش.را.به.بهشت.می.فرستند.و.دشمنان.
خویش.را.روانه.جهنّم.می.نمایند.

امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
داخل.بهشت.نمی.شود.مگر.کسی.که.محبّت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

را.در.دل.داشته.باشد،.
و.داخل.جهنّم.نمی.شود.مگر.کسی.که.بغض.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
را.در.دل.داشته.باشد.»محبین.آن.حضرت.به.بهشت.می.روند.و.دشمنان.آن.حضرت.

به.جهنّم«.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایش.خویش.فرمودند:

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.َقسُيم الْجّنِة َو الّناِر.هستند.و.تقسیم.کننده.
بهشت.و.جهنّم.می.باشند،.

و.رضوان.و.مالک.»نگهبان.بهشت.و.نگهبان.جهنّم«.تحت.فرمان.او.هستند.1

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه495تا498،حدیث2و4و5و6.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه191،حدیث32و34»حدیث10718و10720«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه155و156.
عللالّشرایعصدوق،جلداّول،بابصدوسیام،صفحه535،حدیث1.
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قابل.ذکر.است.که.روایات.و.احادیث.فراوانی.از.ناحیه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

صادر.شده.که.آن.بزرگواران.فرموده.اند.معرفت.و.شناخت.ما.و.محبّت.داشتن.به.ما.
ایمان.است.و.کسانی.که.اینچنین.باشند.مؤمن.هستند،.

همچنین.انکار.ما.و.بغض.داشتن.نسبت.به.ما.کفر.است.و.کسانی.که.اینچنین.باشند.
در.زمره.کّفار.هستند.

فقط.به.ذکر.دو.حدیث.شریف.و.نورانی.اکتفا.می.شود.
الف(.وجود.مقّدس.امام.باقر.صلوات..اهلل.و.سالمه.علیه.فرمودند:

ُحُبَّنا اِيَماٌن َو بُْغُضنا ُكْفرٌ ، یعنی:
محبّت.و.دوست.داشتن.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.ایمان.است،.

و.بغض.و.دشمنی.نسبت.به.ما.کفر.1

ب(.وجود.مبارک.امام.صادق.صلوات.اهلل.و.سالمه.علیه.فرمودند:
نَْحُن الَِّذيَن َفَرَض اهللُ طاَعَتَنا، 

َمْن َعَرَفنا كاَن مْوِمنًا، 
َو َمْن اَْنَکَرنَا َكاَن كاِفراً، یعنی:

ما.هستیم.»اهل.بیت.پیامبر.اکرم«.که.خداوند.متعال.اطاعت.از.ما.را.به.همه.واجب.
نموده.است.

هر.کس.ما.را.بشناسد.»به.عنوان.امام.معصوم.و.حّجت.خداوند.متعال«.مؤمن.است،.
و.هر.کس.ما.را.انکار.کند.»انکار.امامت.و.والیت.آن.بزرگواران«.کافر.است.2

4..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
من.به.حضور.پیامبر.اکرم.رسیدم.درحالی.که.ابوبکر.و.عمر.و.عایشه.نیز.در.محضر.
آن.حضرت.بودند.و.من.کنار.پیامبر.اکرم.نشستم.لیکن.عایشه.به.این.موضوع.اعتراض.

کرد.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.عایشه.فرمود:

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه266،حدیث12»حدیث485«.

2.اصولکافی،جلداّول،صفحه266،حدیث11»حدیث484«.
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ای.عایشه:.
ساکت.باش.و.دست.از.این.حرف.ها.بردار.و.مرا.درباره.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

اذیّت.نکن.و.آزار.مده،.زیرا:
آن.حضرت.امیرالمؤمنین.است،.

و.روز.قیامت.به.دستور.خداوند.متعال.بر.کنار.پل.صراط.می.نشیند.و.دوستان.و.
محبّین.خویش.را.به.بهشت.و.دشمنانش.را.به.جهنّم.می.فرستد..

این.حدیث.را.اسحاق.بن.عبداهلل.بن.حارث.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

5..عطاء.بن.ریاح.می.گوید.که.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.

.آیه.24.سوره.ق«.سؤال. سّلم.درباره.معنی.این.آیه.شریفه.»اَلِْقيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكّفاٍر َعِنيٍدـ 
کردم،.و.آن.حضرت.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

معنی.این.آیه.شریفه.این.است.که.روز.قیامت.من.و.علی.بن.ابیطالب.دشمنان.خودمان.
را.به.جهنّم.می.اندازیم.2

6 ..عبداهلل.بن.مسعود.می.گوید.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.عرض.
کردم:

یا.رسول.اهلل:.
حق.را.به.من.نشان.بده.تا.از.او.پیروی.کنم.

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.به.من.فرمود.به.آن.پستو.وارد.شو.
عبداهلل.بن.مسعود.می.گوید،.من.وارد.پستو.شدم.و.دیدم.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.در.حال.نماز.است.و.به.خداوند.متعال.عرض.می.کند:
خدایا:.

به.حرمت.بنده.و.رسولت.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.گنهکاران.از.

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه501،حدیث8.
امالی،شیخطوسی،جلداّول،مجلسیازدهم،صفحه641،حدیث9»حدیث562«.

2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه504،حدیث13.
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شیعیان.مرا.ببخش.و.بیامرز.
عبداهلل.بن.مسعود.می.گوید.من.از.محضر.مبارک.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.مرخص.
شده.و.خدمت.پیامبر.اکرم.شرفیاب.شدم.و.مشاهده.کردم.که.آن.حضرت.نماز.می.خواند.

و.در.حال.نماز.به.خداوند.متعال.عرض.می.کند:
خدایا:.

به.حرمت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.گنهکاران.اّمت.مرا.ببخش.و.بیامرز.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.پس.از.پایان.نماز.خویش.به.من.فرمود:

ای.ابن.مسعود:
خداوند.متعال.روز.قیامت.به.من.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.فرماید:

هر.کس.را.که.خواستید.به.جهنّم.بیندازید،.
و.این.معنی.فرمایش.خداوند.متعال.است.که.می.فرماید:

اَلِْقيا في َجَهنََّم ُكلَّ َكّفاٍر َعِنيٍد »آیه.24.سوره.ق«.1

7..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.از.آباء.گرانقدر.خویش.و.آن.بزرگواران.از.وجود.

مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نقل.می.کنند.که.آن.حضرت.از.وجود.
مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.نقل.نمودند.که.آن.حضرت.به.من.فرمود:

یا.علی:
.آیه.24.سوره.ق«.در.شأن.من.و.تو.نازل. این.آیه.شریفه.»اَلِْقيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكّفاٍر َعِنيٍدـ 

شده.است،.و.سپس.فرمودند:
یا.علی:

وقتی.که.قیامت.به.پا.می.شود.خداوند.متعال.به.من.و.تو.می.فرماید: 
َألِْقيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكّفاٍر َعِنيٍد،.یعنی:.

هر.کس.را.که.با.شما.دشمنی.کرده.به.جهنّم.بیندازید،.
و.هر.کس.که.شما.را.دوست.می.داشته.به.بهشت.وارد.نمائید.که.فقط.او.مؤمن.

است.2
 1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه505،حدیث14.
2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه506،حدیث15.



» سوره نجم «

آیات 1 تا 4 سوره نجم:
»َوالنَّْجِم اِذا َهَوى«.آیه.1.

»ما َضلَّ صاِحُبُکْم َوما َغَوى«..آیه.2.
»َوما َينِطُق َعِن الَْهَوى«.آیه.3.

»اِْن ُهَو ِإاّل َوْحٌي ُيوَحى«.آیه.4.

ترجمه: 
سوگند.به.ستاره.هنگامی.که.افول.می.کند.»غروب.می.کند«.آیه.1.

که.دوست.و.همنشین.شما.»یعنی.پیامبر.اکرم«.منحرف.نشده.و.گمراه.نیست...آیه.2.
و.از.روی.هوای.نَفس.سخن.نمی.گوید..آیه.3.

.آنچه.که.می.گوید.جز.وحی.نیست.که.از.جانب.خدا.به.او.نازل.شده.است..آیه.1.4

شرح لغات و توضیحات:
نَْجمْ.=.ستاره؛.

َهوى.=.نزول،.سقوط،.مراد.از.هوای.نَجم.»نزول.و.سقوط.ستاره«.در.این.آیه.شریفه.
سقوط.و.نزول.آن.در.کرانه.افق.برای.غروب.است؛.

َضّل =.گمراهی،.انحراف.از.صراط.مستقیم؛

 1.تفسیرنمونه،جلدبیستودوم،صفحه486.



آل اهلل در کتاب اهلل 228

َغوى، َغى، غوايت.=.گمراهی،.انحراف.از.راه.راست.و.نرسیدن.به.مقصود؛
صاِحْب.=.دوست،.همنشین،.در.این.آیه.شریفه.مقصود.از.صاحب.وجود.مقّدس.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.باشد؛
«.و.»َغوى«.تفاوتی.قائل.نشده.اند.و.معنی. قابل.ذکر.است.که.اکثر.مفّسرین.بین.»َضلَّ
َضلَّ و َغوى.را.گمراهی.و.انحراف.از.صراط.مستقیم.و.نرسیدن.به.مقصود.دانسته.اند،.لذا.

آمدن.این.دو.کلمه.در.یک.آیه.شریفه.به.منظور.تأکید.می.باشد.1

خداوند.متعال.در.آیات.متعّددی.به.مخلوقات.خویش.از.قبیل.آسمان،.زمین،.ستاره.ها،.

خورشید،.ماه،.شب.و.روز،.و....سوگند.خورده.و.سپس.مطلب.بسیار.مهم.و.پراهمیّتی.

را.بیان.فرموده.است.که.نمونه.هایی.از.آن.را.ذیاًل.مالحظه.خواهید.فرمود.»گرچه.همه.
فرمایشات.خداوند.متعال.مهم.و.پراهمیّت.می.باشد«.

شاید.یکی.از.دالیل.سوگند.خوردن.خداوند.متعال.به.مخلوقات.خویش.»که.از.

آیات.و.نشانه.های.خداوند.تبارک.و.تعالی.هستند«.این.باشد.که.بخواهد.انسان.را.

متوّجه.عظمت.خلقت.و.آفرینش.نموده.و.او.را.به.تأّمل.و.تّفکر.وادار.کند.تا.از.این.
طریق.به.قدرت.الیزال.الهی.پی.ببرد،.

که.نتیجه.آن.پرستش.خداوند.یگانه.و.پیروی.از.دستورات.حق.تعالی.می.باشد.که.
از.طریق.حّجت.های.خداوند.به.بندگان.می.رسد.

ذیاًل.به.نمونه.هایی.از.این.سوگندهای.الهی.اشاره.می.شود:
1. سوره طارق

اِرِق، َماء َوالطَّ َو السَّ
اِرُق، َوما َأْدَرا َک َما الطَّ
النَّْجُم الثَّاِقُب...،.یعنی:

قسم.به.آسمان.و.کوبنده.شب،
و.تو.چه.می.دانی.که.کوبنده.شب.چیست،

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه374ـ379.
تفسیرنمونه،جلدبیستودوم،صفحه487ـ489.

المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه53ـ54.
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همان.ستاره.درخشان.و.شکافنده.تاریکی.ها.است.
خداوند.متعال.پس.از.این.سوگندها.در.ادامه.آیه.شریفه.می.فرماید:

هر.کس.مراقب.و.محافظی.دارد.»که.اعمال.او.را.می.نویسند«،.
پس.انسان.باید.نگاه.کند.که.از.چه.چیزی.خلق.شده.است،..و...

پس.از.چند.آیه.خداوند.متعال.نتیجه.گیری.می.کند.که:
خداوندی.که.انسان.را.از.نطفه.خلق.فرموده.می.تواند.او.را.پس.از.مرگ.دوباره.زنده.

نماید.»آیات.1.تا.8.سوره.طارق«.

2. سوره شمس
ْمِس َوُضَحيَها، َوالشَّ

َوالَْقَمِر اِذا َتليها، 
َوالنََّهاِر اِذا َجلَّيَها،
َوالَّْيِل اِذا َيْغَشيَها،

َماء َوما بََنيها، َوالسَّ
َوااْلَْرِض َوما َطَحيَها، ....یعنی:

قسم.به.خورشید.و.گسترش.نور.آن،.
قسم.به.ماه.هنگامی.که.بعد.از.آن.درمی..آید،

قسم.به.روز.هنگامی.که.زمین.را.روشن.می.سازد،
قسم.به.شب.هنگامی.که.زمین.را.می.پوشاند،

قسم.به.آسمان.و.کسی.که.آسمان.را.بنا.نموده،
قسم.به.زمین.و.کسی.که.زمین.را.گسترانیده.است،.و....

خداوند.متعال.پس.از.چندین.سوگند.و.قسم.خوردن.نتیجه.گیری.می.کند.که:
الف(.رستگار.است.»رستگار.شد«.کسی.که.نَفْس.خود.را.تزکیه.کرد.»تزکیه.نَفس.

یعنی.پاک.کردن.نَفْس.از.رذائل.و.پلیدی.ها.و.زشتی.ها«.
ب(.نومید.و.محروم.است.کسی.که.نَفْس.خود.را.با.معصیت.و.گناه.آلوده.ساخت.

»آیات.1.تا.10.سوره.شمس«.
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3. سوره ليل
َواللَّْيِل ِإَذا َيْغَشى،

َوالنََّهاِر ِإَذا َتَجلَّى، و.....یعنی:
قسم.به.شب.هنگامی.که.جهان.را.بپوشاند،

قسم.به.روز.هنگامی.که.آشکار.و.ظاهر.گردد،.و....
سپس.خداوند.متعال.نتیجه.گیری.می.کند.که:

سعی.و.تالش.شما.انسان.ها.در.زندگی.مختلف.و.گوناگون.است،.یعنی:
متوّجه.باشید.که.تالش.و.کوشش.شما.در.کدام.مسیر.است.و.به.کدام.سمت.می.رود.

و.چه.نتیجه.ای.برای.شما.به.همراه.دارد،.
مراقب.باشید.تا.همه.سرمایه.ها.و.استعدادهای.خودتان.را.به.بهای.اندکی.نفروشید.

خداوند.متعال.پس.از.این.سوگندها.و.این.نتیجه.گیری.مقدماتی،.انسان.ها.را.به.دو.
گروه.تقسیم.می.فرماید:

الف(.کسانی.که.در.راه.خدا.اعطا.می.کنند.»اعطا.کند«.و.تقوا.پیشه.می.نمایند.»تقوا.
پیشه.نماید«.و.به.پاداش.الهی.ایمان.دارند.»ایمان.دارد«،.

به.بهشت.هدایت. خداوند.متعال.آن.ها.را.»او.را«.در.مسیر..آسانی.قرار.داده.و.
می.کند..

ب(.کسانی.که.بُخل.بورزند.و.از.این.طریق.بخواهند.بی.نیازی.حاصل.کنند.و.
پاداش.الهی.را.تکذیب.کنند،.

خداوند.متعال.آن.ها.را.در.مسیر.دشواری.قرار.خواهد.داد.»آیات.1.تا.10.سوره.لیل«.

4. سوره ُضحى
حى، َو الضُّ

َو الَّْيِل ِإذا َسجى، یعنی:
قسم.به.روز.»هنگامی.که.آفتاب.برآید«،.

قسم.به.شب.هنگامی.که.آرام.گیرد.و.همه.جا.را.در.آرامش.ببرد.
خداوند.متعال.پس.از.این.دو.سوگند،.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.را.مورد.
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خطاب.قرار.داده.و.می.فرماید:
ما َودََّعَک َربَُّک َوما َقلى،

َولَْلِخَرُة َخْيٌر لََّک ِمَن اْلُولَى،
َولََسْوَف ُيْعِطيَک َربَُّک َفَتْرضى،.یعنی:

ای.رسول.ما.و.ای.حبیب.ما:
به.روز.و.شب.قسم.که:

پروردگارت.هرگز.تو.را.ترک.نگفته.»ترک.نمی.کند«،.
و.هرگز.تو.را.مورد.خشم.قرار.نداده.است.»قرار.نمی.دهد«.

ای.پیامبر:.
بی.شک.جهان.آخرت.برای.تو.بهتر.از.دنیا.است.

ای.پیامبر:
به.زودی.آنقدر.به.تو.عطا.می.کنیم.و.می.بخشیم.که.تو.راضی.و.خشنود.شوی..»آیات.

1.تا.5.سوره.ضحی«.
این.باالترین.اکرام.و.احترام.خداوند.متعال.نسبت.به.بنده.خاّصش.یعنی.وجود.

مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.باشد.
همانطور.که.مالحظه.فرمودید.خداوند.متعال.پس.از.سوگند.خوردن.به.آسمان.و.
زمین.و.خورشید.و.ماه.و.....که.همگی.از.آثار.و.نشانه.های.حضرت.حق.و.از.آیات.

الهی.می.باشند.مطالب.بسیار.مهّمی.را.بیان.فرموده.اند.
این.سوگندها.شاید.یکی.از.دالیلش.این.باشد.که.مردم.متوّجه.شوند.که.خداوند.

متعال.اراده.فرموده.تا.امر.بسیار.مهمی.را.بیان.بفرماید،.
ضمن.اینکه.عظمت.خلقت.را.نیز.بیان.می.فرماید.که.انسان.در.خصوص.خلقت.
آسمان.و.زمین.و.خورشید.و.ماه.و....بیشتر.فکر.نموده.و.به.قدرت.الیزال.خداوند.

متعال.پی.ببرد.
در.آیات.اّول.تا.چهارم.سوره.مبارکه.نجم.نیز.خداوند.متعال.به.ستارگان.سوگند.
خورده.و.متعاقب.آن.مطالبی.مهم.و.پراهمیّت.بیان.فرموده.که.انشاء.اهلل.تعالی.به.آن.ها.

اشاره.خواهد.شد.
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خداوند.متعال.در.اّولین.آیه.این.سوره.مبارکه.می.فرماید:
َوالنَّْجِم اَِذا َهَوى =.قسم.به.ستاره.هنگامی.که.افول.می.کند.»نزول.می.کند،.غروب.

می.کند«.
مقصود.از.نجم.می.تواند.تمام.اجرام.آسمانی.باشد.که.روشن.هستند،.

بنابراین.خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.به.همه.اجرام.روشن.آسمانی.سوگند.یاد.
می.کند.هنگامی.که.آن.اجرام.افول.و.غروب.می.کنند..

ستاره. غروب. به. متعال. خداوند. اشاره. که. نموده.اند. عنوان. مفّسرین. از. بعضی.

در.واقع.به.نوعی.اشاره.به.طلوع.ستاره.نیز.می.باشد.زیرا.چیزی.که.غروب.می.کند.
طلوعی.داشته.است،.

و.از.قضیّه.طلوع.و.غروب.ستاره.ها.به.وجود.خداوند.متعال.و.یگانگی.خداوند.
سبحان.استدالل.نموده.اند.

نجم.در.این..آیه.شریفه.معنی.باطنی.و.تأویلی.نیز.دارد.که.انشاءاهلل.تعالی.در.ادامه.
بحث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

خداوند.متعال.به.نجم.و.افول.آن.سوگند.خورده.تا.مطلب.مهّمی.را.بیان.بفرماید..
اینکه.این.مطلب.مهم.و.حیاتی.چیست.در.آیه.بعد.آمده.است.

ما َضلَّ صاِحُبُکْم َو ما َغوى.=.دوست.و.همنشین.شما.یعنی.وجود.مقّدس.پیامبر.
اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.هرگز.منحرف.نشده.و.گمراه.نمی.باشد.

«.و.»َغوى«.با.هم.آمده.اند.و.معنی.آن.ها.نیز. اینکه.در.یک.آیه.شریفه.کلمه.»َضلَّ

تقریباً.یکی.است.»یعنی.گمراهی«،.این.تکرار.به.منظور.تاکید.هر.چه.بیشتر.می.باشد،.
یعنی:

ای.مردم،.دوست.و.همنشین.شما.یعنی.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و..آله.و.سّلم.هرگز.از.صراط.مستقیم.انحراف.پیدا.نکرده.و.هرگز.منحرف.و.گمراه.
نشده.است.

خداوند.متعال.برای.تأکید.هر.چه.بیشتر.این.مطلب.و.اثبات.این.قضیّه.در.آیه.بعد.
می.فرماید:
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َوما َينِطُق َعِن الَْهوى =.یعنی.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.
هرگز.از.روی.هوا.و.هوس.و.از.روی.هوای.نَفس.سخن.نمی.گوید.

در.این.قسمت.از.آیه.شریفه.هوای.نفس.از.مطلق.سخنان.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و..آله.و.سّلم.نفی.شده.است،.یعنی:

سخنان.روزمّره.ای.نیز.که.پیامبر.اکرم.در.داخل.منزل.با.همسران.خویش.داشته،.
و.همچنین.سخنان.آن.حضرت.با.اصحاب.خویش.هیچ.گاه.از.روی.هوا.و.هوس.

و.از.روی.هوای.نَفس.نبوده.است.
به.عبارت.دیگر:

هیچکدام.از.سخنان.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.در.هیچ.زمان.و.هیچ.
مکانی.هرگز.و.به.هیچ.وجه.از.روی.هوای.نفس.نبوده،.بلکه:

اِْن ُهَو ااِّل َوْحٌي ُيوحى =.آنچه.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.فرماید.
وحی.است.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.نازل.شده.است.

بنابراین:
همه.فرمایشات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.همه.اوامر.و.نواهی.آن.

حضرت.از.جانب.خداوند.متعال.می.باشد،.
و.به.همین.دلیل.اطاعت.و.پیروی.از.همه.دستورات.پیامبر.اکرم.شرعاً.واجب.است.
و.سرپیچی.از.دستورات.آن.حضرت.به.منزله.سرپیچی.از.دستورات.خداوند.متعال.

می.باشد.
با.این.توضیحاتی.که.به.عرض.رسید.معنی.این.چهار.آیه.شریفه.این.شد.که.

خداوند.متعال.می.فرماید:
سوگند.به.ستاره.و.سوگند.به.همه.اجرام.روشن.آسمانی.که:

دوست.و.همنشین.شما.یعنی.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.
هرگز.از.صراط.مستقیم.انحراف.پیدا.نکرده.و.هرگز.گمراه.و.منحرف.نشده.است،.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.هرگز.از.روی.هوا.و.هوس.و.از.روی.هوای.
نَفس.سخن.نمی.گوید،.بلکه:

آنچه.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.فرماید.وحی.است.که.از.جانب.
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خداوند.متعال.به.آن.حضرت.نازل.شده.است.1
مالحظه.فرمودید.که.خداوند.متعال.به.ستاره.ها.و.اجرام.روشن.آسمانی.سوگند.یاد.

فرمودند.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم:
1..هرگز.از.صراط.مستقیم.انحراف.پیدا.نکرده.و.هرگز.گمراه.و.منحرف.نشده.

است.
2..هرگز.از.روی.هوا.و.هوس.و.از.روی.هوای.نَفس.سخن.نمی.گوید.

3..آنچه.که.می.فرماید.وحی.است.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.نازل.
شده.است.

با.عنایت.به.موارد.فوق،.اوامر.پیامبر.اکرم.یعنی.اوامر.خداوند.متعال.و.نواهی.آن.
حضرت.یعنی.نواهی.خداوند.متعال،.و.به.عبارت.بهتر:
اطاعت.از.پیامبر.اکرم.یعنی.اطاعت.از.خداوند.متعال.

خداوند.متعال.در.آیه.80.سوره.نساء.می.فرماید:
ُسوَل َفَقْد اَطاَع اهللَ، یعنی: َمْن ُيِطِع الرَّ

هر.کس.از.پیامبر.اکرم.اطاعت.کند.خداوند.متعال.را.اطاعت.کرده.است،.
زیرا.پیامبر.اکرم.هرگز.از.صراط.مستقیم.انحراف.پیدا.نکرده،.

و.هرگز.گمراه.و.منحرف.نشده،.
و.هرگز.از.روی.هوای.نَْفس.چیزی.نمی.گوید،.

و.هر.آنچه.که.می.فرماید.وحی.است.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.
نازل.شده،.لذا:

هر.چه.که.پیامبر.اکرم.به.ما.اعطا.فرمود.باید.به.دیده.منّت.بپذیریم.و.از.هر.چه.که.ما.
را.منع.نمود.باید.پرهیز.کنیم،.یعنی:

به.هر.چیزی.که.ما.را.امر.فرمود.باید.اطاعت.کنیم،.
و.از.هر.چیزی.که.ما.را.نهی.کرد.باید.آن.را.ترک.کنیم،

1.مجمعالبیان،جلدبیستوسّوم،صفحه377ـ379.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه53ـ54.

تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه487تا489.
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و.در.یک.کالم:
اطاعت.محض.و.بی.قید.و.شرط.از.آن.حضرت.در.تمام.موارد.

خداوند.متعال.در.آیه.هفتم.سوره.حشر.می.فرماید:
ُسوُل َفُخُذوُه َوما نَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا،.یعنی: َو ما آتاُكُم الرَّ

آنچه.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.شما.اعطا.فرمود.بگیرید،.
و.از.آنچه.که.شما.را.نهی.فرمود.آن.را.ترک.کنید.

این.آیه.شریفه.وجوب.اطاعت.محض.از.پیامبر.اکرم.را.بیان.می.فرماید.و.معنی.عام.
این.آیه.شریفه.این.است.که:

پیامبر.اکرم.به.هر.چیزی.که.امر.فرمود.اطاعت.کنیم،.
و.از.هر.چیزی.که.نهی.فرمود.آن.را.ترک.نمائیم،.یعنی:

اطاعت.محض.و.بی.قید.و.شرط.از.پیامبر.اکرم.در.همه.موارد.
در.انتهای.آیه.هفتم.سوره.حشر.خداوند.متعال.مسلمانان.را.از.مخالفت.با.دستورات.

پیامبر.اکرم.برحذر.داشته.و.می.فرماید:
َواتَُّقوا اهللَ اِنَّ اهللَ َشِديُد الِْعَقاِب،.یعنی:

العقاب. شدید. متعال. خداوند. که. اکرم. پیامبر. دستورات. با. مخالفت. از. بپرهیزید.
می.باشد.

قابل.ذکر.است.که.این.مقام.و.منصب.و.این.ویژگی.ها.بعد.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.

علیه.و..آله.و.سّلم.در.اهل.بیت.آن.حضرت.و.در.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.جریان.

دارد.چرا.که.آن.ذوات.مقّدسه.نیز.حّجت.خداوند.متعال.می.باشند.و.منصوب.از.ناحیه.
خداوند.متعال.هستند،.

لذا.آن.بزرگواران.نیز.همیشه.از.خطا.و.لغزش.مصون.بوده.و.هرگز.از.روی.هوای.
نَْفس.سخن.نمی.گویند.و.به.همین.جهت.است.که:

اطاعت.از.آن.بزرگواران.یعنی.اطاعت.از.خداوند.متعال،
و.سرپیچی.از.دستورات.آن.بزرگواران.یعنی.سرپیچی.از.دستورات.خداوند.متعال.

این.موضوع.در.احادیث.فراوانی.آمده.است.از.جمله.در.زیارت.نورانی.و.شریف.
جامعه.کبیره.
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در.قسمتی.از.این.زیارت.نورانی.هنگام.زیارت.هر.کدام.از.معصومین.علیهم.الّسالم.
محضر.آن.بزرگوار.عرض.می.کنیم:

َمْن اَطاَعُکْم َفَقْد اَطاَع اهللَ،.یعنی:
هر.کس.از.شما.اطاعت.کند.خداوند.متعال.را.اطاعت.نموده.است،.

َو َمْن َعصاُكْم َفَقْد َعَصى اهللَ، یعنی:
هر.کس.از.دستورات.شما.سرپیچی.کند.»هر.کس.از.شما.نافرمانی.کند«.از.دستورات.

خداوند.متعال.سرپیچی.کرده.است.

توضیح:
الف(.عرض.شد.که.نجم.یعنی.ستاره.و.یا.همه.اجرام.آسمانی.روشن،.

و.مالحظه.فرمودید.که.خداوند.متعال.در.اّولین.آیه.این.سوره.مبارکه.به.نجم.سوگند.
خورده.است.

در.حدیثی.که.از.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.و.دیگر.معصومین.علیهم.السالم.
نقل.شده.آمده.است.که:.

مقصود.از.نجم.در.این.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.
سّلم.می.باشد،.

و.مقصود.از.اِذا.َهوى.نزول.آن.حضرت.به.زمین.است.پس.از.اینکه.به.معراج.رفته.
بودند.1

با.توّجه.به.این.حدیث.شریف.معنی.آیه.اّول.این.سوره.مبارکه.»تأویل.آیه.شریفه.و.
معنی.باطنی.آن«.این.می.شود.که:

خداوند.متعال.می.فرماید:
َوالنَّْجِم اِذا َهَوى =.قسم.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.هنگامی.که.پس.از.

معراج.نزول.فرمودند،.که:

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه267،حدیث6»حدیث10875«.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه65.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه191.
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ما َضلَّ صاِحُبُکْم َوما َغَوى =.پیامبر.اکرم.در.تمام.موارد.و.از.جمله.در.رابطه.با.بیان.

فضائل.و.مناقب.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.و.اعالم.امامت.آن.حضرت.هرگز.از.صراط.
مستقیم.انحراف.پیدا.نکرده.و.گمراه.نشده.است.

َوما َيْنِطُق َعِن الَْهَوى =.پیامبر.اکرم.در.تمام.موارد.و.از.جمله.در.رابطه.با.حضرت.امیر.

علیه.الّسالم.و.اعالم.والیت.و.امامت.آن.حضرت.از.روی.هوای.و.هوس.سخن.نگفته.
است،.بلکه:

اِْن ُهَو ااِّل َوْحٌي ُيوَحى =.آنچه.که.پیامبر.اکرم.می.فرماید.وحی.است.که.به.آن.حضرت.
نازل.می.شود.

ُسوُل َفُخُذوُه َوما نَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا«.گرچه. ب( آیه.هفتم.سوره.حشر.»ما آتاُكُم الرَّ

در.رابطه.با.َفْىء.می.باشد.که.اختیار.آن.را.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و..آله.و.سّلم.واگذار.نموده.است،.

و. اوامر. بلکه.شامل.همه. نمی.شود. َفْىء. به. مربوط. فقط. آیه.شریفه. این. لیکن.
نواهی.آن.حضرت.است،.یعنی.خداوند.متعال.می.فرماید:
پیامبر.اکرم.شما.را.به.هر.چه.که.امر.فرمود.اطاعت.کنید،

و.از.هر.چیزی.که.نهی.نمود.آن.را.ترک.نمائید.
قابل.ذکر.است.که.َفْىء.غنائمی.هستند.که.بدون.جنگ.و.کارزار.به.دست.مسلمین.
می.افتد.و.این.اموال.و.غنائم.فقط.و.فقط.متعّلق.به.شخص.رسول.اهلل.است.و.ذی..القربی،.
یعنی.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.و.ایتام.و.مساکین.و.ابن.الّسبیل.از.خاندان.پیامبر.اکرم،.و.

اختیار.این.اموال.در.دست.پیامر.اکرم.می.باشد.

ج(.همانطور.که.مالحظه.فرمودید.خداوند.متعال.در.رابطه.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:

پیامبر.اکرم.از.روی.هوای.نَفس.سخن.نمی.گوید.و.هر.چه.که.می.فرماید.وحی.است.
که.از.جانب.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.نازل.شده.است،.

همچنین.عرض.شد.که.اوصیاء.آن.حضرت.یعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.
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به.این.جهت.که:
1..حّجت.خداوند.متعال.به.بندگان.خدا.هستند

2. خداوند.متعال.به.آن.ها.عصمت.اعطا.فرموده.است.»طبق.آیه.33.سوره.احزاب.
معروف.به.آیه.تطهیر«،.لذا:

آن.ذوات.مقّدسه.نیز.هرگز.از.روی.هوای.نفس.سخن.نمی.گویند.و.هر.چه.که.
می.فرمایند.سخن.و.فرمایش.خداوند.متعال.می.باشد.

در.این.رابطه.به.یک.حدیث.شریف.و.نورانی.اشاره.می.شود.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

سخن.و.حدیث.من.سخن.و.حدیث.پدر.من.است،.
سخن.و.حدیث.پدرم.سخن.و.حدیث.جّدم.زین.العابدین.علیه.الّسالم.است.

سخن.و.حدیث.جّدم.سخن.و.حدیث.سیّدالشهداء.علیه.الّسالم.است،.
سخن.و.حدیث.سیّدالّشهداء.علیه.الّسالم.سخن.و.حدیث.امام.مجتبی.علیه.الّسالم.

است،.
سخن.و.حدیث.امام.مجتبی.علیه.الّسالم.سخن.و.حدیث.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.است،.
سخن.و.حدیث.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سخن.و.حدیث.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.می.باشد،.
و.سخن.و.حدیث.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمایش.خداوند.تبارک.

و.تعالی.است.1

حدیث:
منازلی. تا.درب.همه. اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.دستور.فرمود. پیامبر. ..1
که.به.مسجد.النّبی.باز.می.شد.بسته.شود.مگر.درب.منزل.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه68،حدیث14»حدیث152«.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه66»بحثروایتیذیلآیهاّولتاهیجدهمسورهنجم«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه271،حدیث15»حدیث10884«.
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علیه.الّسالم.و.صدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.
این.دستور.و.فرمان.پیامبر.اکرم.به.مسلمین.گران.آمد.تا.آن.جا.که.بعضی.از.اقوام.و.
بستگان.پیامبر.اکرم.نیز.از.این.عمل.پیامبر.اکرم.گله.مند.شده.و.به.آن.حضرت.عرض.

کردند:
یا.رسول.اهلل:.

درب.همه.منازلی.که.به.مسجدالنّبی.باز.می.شد.به.دستور.شما.بسته.شد.و.فقط.درب.

منزل.پسرعمویت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.باز.گذاشتی.و.آن.را.نبستی.»یعنی.
حضرت.علی.علیه.الّسالم.را.بر.دیگران.ترجیح.دادی«.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.پس.از.شنیدن.این.مطلب.همه.مسلمانان.را.به.

مسجد.فراخوانده.و.خطبه.مفّصلی.در.این.خصوص.ایراد.فرموده.و.پس.از.حمد.ثنای.
خداوند.متعال.مطالب.بسیار.مهّمی.فرمودند.که.فقط.به.قسمتی.از.آن.اشاره.می.شود.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.مردم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.فرمودند:

يا اَيَُّها الّناُس: 
ما اَنَا َسَدْدُتها َو ال اَنَا َفَتْحُتها َو ال اَنَا اَْخَرْجُتُکْم و اَْسَکْنُتُه، 

ُثمَّ َقَراَ »َوالنَّْجِم اِذا َهوى، ما َضلَّ صاِحُبُکْم َوما َغوى، َوما َينِطُق َعِن الَْهوى، اِْن ُهَو ااِّل َوْحٌي 
ُيوَحىـ  آيه 1 تا 4 سوره نجم«، يعنى:

ای.مردم:.
من.شخصاً.درها.را.نبستم.و.نگشودم،.

من.شما.را.از.مسجد.بیرون.نکردم،.
و.علی.علیه.الّسالم.را.ساکن.ننمودم،.

بلکه.آنچه.که.انجام.شد.وحی..الهی.و.فرمان.خداوند.متعال.بود،.
و.سپس.پیامبر.اکرم.این.آیات.شریفه.را.تالوت.فرمودند.»َوالنَّْجِم اِذا َهَوى.... اِْن ُهَو ااِّل 

..آیه.1.تا.4.سوره.نجم«. َوْحٌي ُيوَحىـ 
این.حدیث.را.سیوطی.»از.علمای.اهل.سنّت«.نیز.در.کتاب.خویش.»دّرالمنثور«.نقل.

نموده.است.1

 1.تفسیرنمونه،جلدبیستودّوم،صفحه491.
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2..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
تأویل.و.معنی.باطنی.آیات.اّول.تا.چهارم.سوره.نجم.اینگونه.است.که.خداوند.متعال.

می.فرماید:
ما َضلَّ صاِحُبُکْم فى َعلىٍّ َوما َغوى،

َوما َينِطُق فيه َعِن الَْهوى،
َو ما كاَن َقْد قاَل فيِه ااِّل بِالَْوْحِى الَّذى اُوِحَى اِلَْيِه، یعنی:

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.در.رابطه.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

»در. نکرده.و.گمراه.نشده.است. پیدا. انحراف. از.صراط.مستقیم. علیه.الّسالم.هرگز.
خصوص.امامت.و.والیت.علی.علیه.الّسالم.و.بیان.فضائل.و.مناقب.آن.حضرت«،.

وجود.مبارک.پیامبر.کرم.در.رابطه.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.هرگز.
از.روی.هوای.نَفس.سخن.نمی.گوید،.

بلکه.هر.چه.درباره.علی.علیه.الّسالم.فرموده.وحی.الهی.بوده.که.به.آن.حضرت.نازل.
شده.است.

این.حدیث.شریف.و.نورانی.را.حسین.بن.عبّاس.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.
نقل.نموده.است.1

3..امام.باقر.علیه.الّسالم.در.خصوص.آیات.اّول.تا.چهارم.سوره.نجم.فرمودند:
تأویل.آیات.شریفه.اینگونه.است.که.خداوند.متعال.می.فرماید:

ما َضَلَّ صاِحُبُکْم بَِتْفضيله ِ اَْهِل بَْيِتِه  َو ما َغوىٰ،
َو ما َيْنِطُق فى اَْهِل بَْيِتِه بِالَْْهوى،

ِإْن ُهَو ااِّل َوْحٌي ُيوحى، یعنی:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.در.رابطه.با.بیان.فضائل.اهل.بیت.خویش.و.
ترجیح.دادن.آن.ذوات.مقّدسه.به.دیگران.هرگز.از.صراط.مستقیم.انحراف.پیدا.نکرده.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه191.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه582،حدیث11.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه269،حدیث11»حدیث10880«.
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و.گمراه.نشده.است،.
بلکه.هر.چه.که.آن.حضرت.می.فرماید.وحی.است.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.

آن.حضرت.نازل.شده.است.
این.حدیث.شریف.را.جابر.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

4..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
رضایت.همه.مردم.را.نمی.توان.به.دست.آورد،

و.زبان.مردم.قابل.کنترل.نیست،
آیا.مردم.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.نسبت.ندادند.که.آن.حضرت.در.
رابطه.با.پسرعمویش.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.روی.هوای.نَفس.سخن.می.گوید.

»در.رابطه.با.امامت.و.والیت.آن.حضرت«،.
و.به.دنبال.این.سخنان.بیهوده.مردم.بود.که.خداوند.متعال.سخنان.آن.ها.را.تکذیب.

نموده.و.فرمود:
ما َضلَّ صاِحُبُکْم َوما َغوى، 

َوما َينِطُق َعِن الَْهوى، 
اِْن ُهَو ااِّل َوْحٌي ُيوَحى،.یعنی:

پیامبر.اکرم.هرگز.دچار.انحراف.نشده.و.گمراه.نشده.است.و.از.روی.هوای.نَفس.
سخن.نمی.گوید،.

و.هر.چه.در.رابطه.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.فرماید.وحی.است.
که.از.جانب.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.نازل.شده.است.2.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه191.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه576،حدیث2.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه269،حدیث10»حدیث10879«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه271،حدیث12»حدیث10881«.
2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه191.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه271،حدیث14»حدیث10883«.
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توضیح:
با.توّجه.به.احادیث.شریفی.که.مالحظه.فرمودید.تأویل.آیات.شریفه.سوره.نجم.

»آیات.اول.تا.چهارم«.و.معنی.باطنی.آن.ها.این.است.که:

خداوند.متعال.می.فرماید:
قسم.به.حضرت.محّمد.»صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سلم«.هنگامی.که.پس.از.معراج.به.

سوی.زمین.نزول.می.کند،.که:
پیامبر.اکرم.در.رابطه.با.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.همچنین.در.رابطه.با.اهل.بیت.

خودش.از.صراط.مستقیم.انحراف.پیدا.نکرده.و.گمراه.نشده.است،.
یعنی.در.رابطه.با.آن.ها.برخالف.حق.مطلبی.نفرموده،.

و.در.رابطه.با.آن.ها.از.روی.هوا.و.هوس.و.از.روی.هوای.نَفس.سخن.نگفته.است،.
بلکه:

آنچه.که.پیامبر.اکرم.در.رابطه.با.امامت.و.والیت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.فضائل.
آن.بزرگوار.فرموده،.

همچنین.هر.چیزی.که.پیامبر.اکرم.در.رابطه.با.فضائل.و.مناقب.اهل.بیت.خویش.و.

رجحان.و.برتری.آن.ذوات.مقّدسه.نسبت.به.دیگران.بیان.نموده.دقیقاً.وحی.الهی.بوده.
که.از.جانب.خداوند.متعال.به.آن.حضرت.نازل.شده.است،.

و.در.یک.کالم:
آنچه.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.درباره.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.و.صدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.و.یازده.امام.معصوم.علیهم.الّسالم.
از.نسل.آن.دو.بزرگوار.بیان.فرموده.دقیقاً.بر.اساس.وحی.الهی.و.طبق.فرمان.خداوند.

متعال.بوده.است،.نه.یک.کلمه.کم.و.نه.یک.کلمه.زیاد.
قابل.ذکر.است.که.ذیل.آیات.اّول.تا.هفتم.سوره.قلم.نیز.در.این.رابطه.مطالبی.عنوان.

شده.است.



» سوره َقَمر «

آیه 54 و 55 سوره قمر:
»اِنَّ الُْمتَِّقيَن ِفي َجّناٍت َو نََهٍر« آیه.54..

»في َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍک ُمْقَتِدٍر« آیه.55..

ترجمه:
یقیناً.متّقین.در.باغ.های.سرسبز.بهشت.و.کنار.نهرهای.بهشتی.جای.دارند..»آیه.54«.

آن.ها.در.جایگاه.صدق.نزد.خداوند.مالک.مقتدر.می.باشند.1

شرح لغات و توضیحات:
َجنَّْت =.1ـ.باغ،.باغی.با.درختان.فراوان.و.انبوه؛.2ـ.بهشت؛
جمع.َجّنْت.می.شود.َجّناْت. )ِجنانْ.نیز.جمع.َجنَّْت می.باشد.(

اگر.به.بهشت.َجنَّت.گفته.می.شود.ممکن.است.هر.دو.مورد.ذیل.باشد:
1..به.جهت.تشبیه.آن.به.باغ.های.دنیا.می.باشد.»هر.چند.بین.باغ.های.دنیا.و.بهشت.

تفاوت.های.بسیار.زیادی.وجود.دارد«..

2..یا.به.جهت.مستور.بودن.و.پوشیده.بودن.نعمات.آن.از.حّس.و.تصّور.انسان.ها.
است.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوسّوم،صفحه85.
تفسیرنمونه،جلدیازدهم،صفحه107»ذیلآیه45سورهحجر«.
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َجنَّاْت.=.باغ.های.سرسبز.بهشت.که.مملو.از.انواع.نعمات.الهی.است؛
نََهْر، نَْهْر =.1ـ.جوی.بزرگ.و.پرآب؛.2ـ.فضای.وسیع.و.گسترده؛.

َمْقَعْد =.محل.نشستن،.محل.قعود،.مجلس؛
َمليْک =.صاحب،.مالک،.پادشاه،.حاکم،.فرمانروا.»جمع.َمليْک.می.شود.ُمَلکاء«؛

ُمْقَتِدْر =.قادر،.توانا،.صاحب.قدرت،.قدرتمند؛
َمليٍک ُمقَتِدٍر.=.حاکم.قادر،.صاحب.و.مالک.توانا.و.قدرتمند.

مقصود.از.َمليک.مقتدر.خداوند.قادر.متعال.می.باشد.
َمْقَعِد ِصْدٍق.=.جایگاه.و.مجلس.صدق.و.راستی،.یعنی.جایگاه.و.مجلسی.که:

.بیهودگی.و.دروغ.در.آن.نیست،.
صدقی.است.که.کذب.در.آن.راه.ندارد،

حضوری.است.که.غیبت.»غایب.بودن«.در.آن.وجود.ندارد،.
ُقربی.است.که.بُعدی.در.آن.نیست،

ُسروری.است.که.غمی.با.آن.نیست،.
بقایی.است.که.فنا.ندارد،..و...1

چند.آیه.قبل.در.رابطه.با.مجرمین.و.گنهکاران.بود.و.در.رابطه.با.سرنوشت.آن.ها.در.
روز.قیامت.مطالبی.عنوان.شده.بود.

خداوند.متعال.پس.از.اشاره.به.اوضاع.و.احوال.بدکاران.در.روز.قیامت.طی.دو.آیه.

کوتاه.لیکن.بسیار.جامع.و.کامل.به.اوضاع.و.احوال.متّقین.در.روز.قیامت.اشاره.نموده.
و.می.فرماید:

اَِنّ الُْمتَّقيَن في  َجَنّاٍت َو نََهٍر=.اگر.نََهر.را.به.معنی.جوی.بزرگ.و.پرآب.بدانیم.معنی.آیه.
شریفه.این.می.شود.که:

به.درستی.که.متّقین.در.باغ.های.بهشتی.و.کنار.نهر.ها.و.جوی.های.وصف.ناپذیر.
بهشتی.متنّعم.می.باشند.و.جای.دارند.

1.مفرداتراغب.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه178.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسّوم،صفحه89ـ90.
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اگر.نََهر.را.به.معنی.فضای.عظیم.و.گسترده.و.فیض.عظیم.و.وسیع.خداوند.تبارک.و.
تعالی.بدانیم.در.این.صورت.معنی...آیه.شریفه.این.می.شود.که:

به.درستی.که.متّقین.در.باغ.های.بهشتی.و.در.فضای.گسترده.و.فیض.وسیع.الهی.
جای.دارند.

و.اگر.نََهْر را.هم.به.معنی.جوی.بزرگ.و.پرآب.و.هم.به.معنی.فضای.گسترده.و.فیض.
عظیم.و.وسیع.الهی.بدانیم.در.این.صورت.معنی.آیه.شریفه.این.می.شود.که:

به.درستی.که.متّقین.در.باغ.های.بهشتی.و.در.فضای.گسترده.»همراه.با.فیض.عظیم.

و.وسیع..الهی«.و.در.کنار.جوی.ها.و.نهرهای.بهشتی.جای.دارند.و.از.انواع.نعمات.الهی.
بهره.مند.می.باشند.

قابل.ذکر.است.که..آیه.45.سوره.حجر.نیز.مضمونی.شبیه.به.این.آیه.شریفه.دارد.و.
در.این.آیه.شریفه.آمده.که:

اَِنّ الُْمَتّقيَن في  َجَنّاٍت َو ُعِيوٍن،.یعنی:
یقیناً.متّقین.در.باغ.های.سرسبز.بهشت.و.در.کنار.چشمه.های.زالل.آن.خواهند.بود.1

در.آیه.بعد.که.آخرین.آیه.سوره.قمر.می.باشد.خداوند.متعال.به.توصیف.جایگاه.
متّقین.پرداخته.و.می.فرماید:

فى َمْقَعِد ِصْدٍق =.متّقین.در.بهشت..جای.دارند.و.جایگاه.آن.ها.جایگاهی.است.که:
بیهودگی.و.دروغ.در.آن.نیست،.

صدقی.است.که.کذب.در..آن.جا.راه.ندارد،
سروری.است.که.غمی.با.آن.نمی.باشد،

بقایی.است.که.فنا.در.آن.راه.ندارد.»یعنی.نعمات.بهشتی.دائمی.هستند.و.فناپذیر.
نمی.باشند«،.و....

ِعْنَد َمليٍک ُمْقَتِدرٍ=.متّقین.در.بهشت.و.در.مقعد.صدق.»جایگاه.صدق.و.راستی«.نزد.
مالک.و.فرمانروای.مقتدر.و.توانا.می.باشند،.یعنی:

متّقین.در.بهشت.نزد.خداوند.قادر.متعال.هستند.

1.تفسیرنمونه،جلدیازدهم،صفحه107ـ108.
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به.عبارت.دیگر:
متّقین.در.بهشت.در.جوار.خداوند.متعال.و.در.قرب.حق.تعالی.می.باشند.

این.ُقرب.و.نزدیکی.متّقین.به.خداوند.سبحان.قرب.و.نزدیکی.معنوی.است.نه.
قرب.جسمانی.
به.بیان.دیگر:

متّقین.در.بهشت.در.کنار.مليک.مقتدر.یعنی.در.کنار.خداوند.سبحان.می.باشند.و.

در.جوار.و.قرب.خداوند.متعال.هستند،.البته.این.قرب.»نزدیک.بودن.ـ.کنار.بودن«،.

قرب.مکانی.نیست.چرا.که.خداوند.متعال.جسم.نیست.که.در.محل.و.جایگاه.خاص.
و.مشّخصی.حضور.داشته.باشد،.

متعال.هستند. کنار.خداوند. در. و. قرب. در. متّقین. گفته.می.شود. وقتی. بنابراین.
یعنی:

متّقین.تحت.حمایت.و.رحمت.خاّص.حق.تعالی.می.باشند.و.به.همین.جهت.انواع.
رحمت.و.نعمت.و.فضل.خداوند.تبارک.و.تعالی.به.آن.ها.می.رسد.

بعضی.از.مفّسرین.نیز.نعمات.مورد.اشاره.در.این.آیه.شریفه.را.به.دو.دسته.تقسیم.
کرده.اند.

1..نعمات.ماّدی.یعنی.همان.باغ.های.بهشتی،.نهر.ها.و.جوی.های.بزرگ،.فضای.
گسترده.و.پهناور.با.انواع.نعمات.بهشتی.

2..نعمات.معنوی.یعنی.حضور.در.پیشگاه.خداوند.متعال.و.قرب.و.نزدیکی.به.
حق.تعالی،.

آن.هم.حضوری.نیامیخته.با.عدم.حضور.»غیب«،.
ُقربی.که.بُعدی.در.آن.نیست،.

و.خالصه.کالم.اینکه:
متّقین.از.همه.نعمات.الهی.در.بهشت.بهره..مند.خواهند.شد..

اینکه.این.متّقین.چه.افرادی.هستند.که.خداوند.متعال.اینگونه.آن.ها.را.مورد.لطف.
خویش.قرار.داده.است..
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انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد.1

حدیث: 
1. قاَل َرُسوُل اهلل صلى اهلل على و آله و سلم لِعلّى بن ابيطالب عليه الّسالم:

َمْن اََحبََّک َو َتَواّل َک اَْسَکَنُه اهللُ َمَعنا ِفى الَْجنَِّة َو َتال هِذِه اآلِية:
اِنَّ الُْمتَِّقيَن في َجّناٍت َونََهٍر.

ْقَتِدٍرـ  »آيه 54 و 55 سوره قمر«، يعنى: ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍک مُّ
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.فرمود:
علی..جان،.هر.کس.تو.را.دوست.بدارد.و.امامت.و.والیت.تو.را.بپذیرد.خداوند.متعال.

او.را.در.بهشت.با.ما.در.یک.مکان.مسکن.خواهد.داد،
و.سپس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.این.آیه.شریفه.را.تالوت.فرمودند:
اِنَّ الُْمتَِّقيَن في َجّناٍت َو نََهٍر ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍک ُمْقَتِدٍر»آیه.54.و.55.سوره.قمر«.

این.حدیث.شریف.را.جابر.بن.عبداهلل.انصاری.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.
نموده.است.2

قابل.ذکر.است.که:
این.حدیث.شریف.را.یکی.از.علمای.معروف.اهل.سنّت.به.نام.خطیب.خوارزمی.

نیز.در.کتاب.خویش.»مناقب«.نقل.نموده.است.3

2..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.فرمود:

بشارت.باد.بر.تو.ای.علی:

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه52.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه178.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسّوم،صفحه89تا91.
2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه642،حدیث7.
3.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه642،حدیث8.
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هر.کس.ما.را.دوست.بدارد.و.به.دوستی.و.محبّت.ما.منسوب.باشد.خداوند.متعال.
او.را.با.ما.محشور.می.کند.و.با.ما.در.یک.جا.ساکن.می.سازد،.

و.سپس.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.این.آیات.شریفه.را.تالوت.فرمودند:
اِنَّ الُْمتَِّقيَن ِفي َجّناٍت َونََهٍر، ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍک ُمْقَتِدٍر.»آیه.54.و.55.سوره.قمر«.1

توضیح:
الف(.خداوند.متعال.در.آیات.شریفه.متعّددی.به.مقام.و.جایگاه.متّقین.اشاره.فرموده.و.
وعده.پاداش.فراوان.به.آن.ها.داده.است.که.تعدادی.از.آن.آیات.شریفه.را.ذیاًل.مالحظه.

می.فرمائید.
اِنََّما َيَتَقبَُّل اهللُ ِمَن الُْمتَِّقيَن »آیه.27.سوره.مائده«،.یعنی:

خداوند.متعال.تنها.از.متّقین.می.پذیرد،.یعنی:
فقط.عمل.متّقین.مورد.قبول.درگاه.احدیّت.می.باشد.

.آیه.31.سوره.ق«،.یعنی: اُْزلَِفِت الَْجنَُّة لِْلُمتَِّقيَن »آیه.90.سوره.شعراءـ.
روز.قیامت.بهشت.برای.متّقین.نزدیک.می.شود،..یا:
در.روز.قیامت.بهشت.را.به.متّقین.نزدیک.می.کنند.

اِنَّ لِْلُمتَِّقيَن َمفازاً  »آیه.31.سوره.نبأ«،.یعنی:
برای.متّقین.رستگاری.و.نجات.است.»متّقین.رستگار.خواهند.بود«.

.آیه.15.سوره.ذاریات«،.یعنی: اِنَّ الُْمتَِّقيَن في َجّناٍت َوُعُيوٍن.»آیه.45.سوره.حجرـ.
مسّلماً.متّقین.در.باغ.های.سرسبز.بهشت.و.در.کنار.چشمه.ها.جای.دارند.

اِنَّ الُْمتَِّقيَن ِفي َمقاٍم اَِميٍن، في َجّناٍت َو ُعُيوٍن »آیه.51.و.52.سوره.دخان«،.یعنی:
به.درستی.که.متّقین.در.جایگاه.امنی.قرار.دارند،.

در.میان.باغ.های.سرسبز.بهشت.و.کنار.چشمه.های.بهشتی.
اِنَّ الُْمتَِّقيَن في َجّناٍت َو نَِعيٍم .»آیه.17.سوره.طور«،.یعنی:

به.درستی.که.متقین.در.میان.باغ.های.بهشتی.و.نعمت.های.فراوان.جای.دارند.

1.المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه180.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه641،حدیث6.
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اِنَّ الُْمتَِّقيَن في ِظاَلٍل َو ُعُيوٍن »آیه.41.سوره.مرسالت«،.یعنی:
به.درستی.که.متّقین.در.سایه.های.درختان.بهشتی.و.کنار.چشمه.های.بهشتی.جای.

دارند.
اِنَّ لِْلُمتَِّقيَن ِعنَد َربِِّهْم َجّناِت النَِّعيِم »آیه.34.سوره.قلم«،.یعنی:

مسّلماً.برای.متّقین.نزد.پروردگارشان.باغ.های.پرنعمت.بهشت.است.
ْحمِن َوْفداً »آیه.85.سوره.مریم«،.یعنی: َيْوَم نَْحُشُر الُْمتَّقيَن اِلَى الرَّ

روز.قیامت.متّقین.را.دسته.جمعی.و.با.عّزت.و.احترام.به.سوی.خداوند.رحمان.و.به.
سوی.بهشت.و.پاداش.های.او.راهنمایی.می.کنیم.

الم، ذلَِک الِْکتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقيَن »آیه.1.و.2.سوره.بقره«،.یعنی:
قرآن.کریم.کتاب.با.عظمتی.است.که.شّک.در.آن.راه.ندارد،.و.این.کتاب.با.عظمت.

مایه.هدایت.متّقین.است.»قرآن.کریم.هادی.و.راهنمای.متّقین.می.باشد«،.یعنی:
با.اینکه.قرآن.کریم.برای.هدایت.همه.مردم.نازل.شده.لیکن.فقط.متّقین.از.آن.بهره..

می.برند.و.قرآن.کریم.این.افراد.را.هدایت.می.کند،.
لذا.در.این.آیه.شریفه.هدایت.قرآن.کریم.مخصوص.متّقین.معّرفی.شده.است.

قابل.ذکر.است.که.تا.مرحله.ای.از.تقوا.در.انسان.نباشد.محال.است.از.هدایت.کتب.
آسمانی.و.دعوت.انبیاء.بهره.ای.ببرد،.لذا:

افراد.لجوج.و.هواپرست.نه.تنها.در.جستجوی.حق.نیستند.بلکه.هر.جا.آن.را.بیابند.
برای.خاموش.کردن.آن.تالش.می.کنند،.بنابراین:
قرآن.کریم.کتاب.هدایت.است.برای.متّقین،.

و.متّقین.یعنی.پرهیزکاران.یعنی.اهل.تقوا،.و.اهل.تقوا.کسانی.هستند.که.از.محّرمات.
اجتناب.کنند.و.واجبات.را.انجام.دهند،.بنابراین:

متّقین.کسانی.هستند.که.به.تکالیف.شرعی.خویش.عمل.می.کنند،.
یعنی.واجبات.را.انجام.داده.و.از.محّرمات.اجتناب.می.کنند.1

همانطور.که.مالحظه.فرمودید.عنوان.شد.که:
قرآن.کریم.کتاب.هدایت.است.اما.برای.متّقین،.

1.مجمعالبیان،جلداّول،صفحه59،ذیلآیه1و2سورهبقره.
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روز.قیامت.رستگار.و.پیروز.هستند.فقط.متّقین،
روز.قیامت.بهشت.نزدیک.می.شود.به.متّقین،

در.آخرت.متّقین.در.باغ.های.بهشتی.و.کنار.جوی.ها.و.چشمه.های.بهشتی.جای.
دارند،

در.آخرت.متّقین.در.میان.باغ.های.بهشتی.و.انواع.نعمات.بهشتی.هستند،
و.باالخره.فقط.اعمال.متّقین.مورد.قبول.درگاه.احدیّت.واقع.می.شود.

قابل.ذکر.است.که.صاحب.تفسیر.المیزان.در.توضیح.و.تفسیر.متّقین.عنوان.نموده.
که.متّقین.یعنی.مؤمنین.1

پس.از.پی..بردن.به.جایگاه.ویژه.متّقین.نزد.خداوند.متعال.این.سؤال.پیش.می.آید.که:
این.متّقین.چه.کسانی.هستند.که.فقط.اعمال.آن.ها.مورد.قبول.واقع.می.شود،.

و.هدایت.قرآن.کریم.شامل.حال.آن.ها.می.شود.و.خداوند.متعال.این.همه.وعده.به.
آن.ها.داده.است.

آیا.هر.مسلمانی.که.خداوند.متعال.را.به.یگانگی.بشناسد،.
و.به.نبّوت.و.رسالت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.ایمان.بیاورد،.

و.به.تکالیف.شرعی.خویش.عمل.نماید.»یعنی.از.محّرمات.اجتناب.نموده.و.به.
واجبات.عمل.نماید«،.

آیا.این.افراد.در.زمره.متّقین.هستند.و.مشمول.همه.وعده.های.خداوند.متعال.می.شوند،
یعنی.همه.مسلمین.در.صورت.انجام.دادن.واجبات.و.ترک.محّرمات.در.زمره.متّقین.

قرار.می.گیرند،.
یا.اینکه.عالوه.بر.انجام.واجبات.و.ترک.محّرمات.و.اعتقاد.به.یگانگی.خداوند.متعال.
و.رسالت.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم،.اعتقاد.به.والیت.و.امامت.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.»دوازده.امام.معصوم.علیهم.الّسالم«.نیز.ضرورت.دارد.و.شرط.

اساسی.می.باشد.
احادیث.و.روایات.صادره.از.ناحیه.مقّدسه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مبیّن.این.

مطلب.است.که.متّقین.کسانی.هستند.که:

1.المیزان،جلداّول،صفحه82.
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خداوند.متعال.را.به.یگانگی.می.شناسند،
به.رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.ایمان.دارند،

امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.یازده.امام.معصوم.از.

نسل.حضرت.علی.و.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیهما.را.پذیرفته.و.به.آن.ذوات.مقّدسه.
اعتقاد.دارند،

به.تکالیف.شرعی.خویش.عمل.می.کنند،..یعنی.واجبات.را.انجام.داده.و.از.محّرمات.
اجتناب.می.کنند.

عبارت. به. و. اثنی..عشری،. شیعیان. مگر. نیستند. کسانی. انسان.های.شریف. این.
دیگر:

متّقین.یعنی.شیعیان.اثنی.عشری.که.به.تکالیف.شرعی.خویش.عمل.می.کنند.و.
همین.ها.هستند.که.خداوند.متعال.وعده.پاداش.عظیم.به.آن.ها.داده.است.

بنابراین.اگر.افرادی.در.تمام.عمر.خویش.به.همه.واجبات.عمل.نمایند.و.از.محّرمات.

نیز.اجتناب.کنند.اما.امامت.و.والیت.مولی.الموّحدین.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.و.یازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.حضرت.و.صدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.

سالم.اهلل.علیها.را.نپذیرفته.باشند.به.هیچ.وجه.در.زمره.متّقین.و.مؤمنین.قرار.نمی.گیرند.
و.همه.اعمال.صالح.آن.ها.نیز.حبط.و.تباه.می.گردد.

ذیل.آیات.فراوانی.به.این.مطلب.اشاره.شده.است.که.از.جمله.آن.ها.می.توان.به.

آیه.5.سوره.مائده،.آیه.82.سوره.طه،.آیه.23.سوره.فرقان.و.احادیث.ذیل.آن.ها.اشاره.
نمود.

ضمناً.ذیل.آیه.67.سوره.مائده.نیز.قسمت.هایی.از.خطبه.غدیّریه.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.درج.شده.که.مبیّن.همین.مطلب.می.باشد..

ب( ذیل..آیاتی.از.قرآن.کریم.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.احادیثی.نقل.شده.که.

آن.ذوات.مقّدسه.فرموده.اند.که.مقصود.از.متّقین.که.خداوند.متعال.این.همه.وعده.
عظیم.به.آن.ها.داده.فقط.شیعیان.اثنی..عشری.هستند.و.الغیر.

ذیاًل.به.چند.آیه.شریفه.و.احادیث.ذیل.آن.ها.اشاره.می.شود.
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آیات 1 تا 3 سوره بقره:
»الم«.آیه.1.

»ذلَِک الِْکتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقينَ « آیه.2.
الَة َوِمّما َرَزْقناُهْم ُينِفُقوَن« آیه.3،.یعنی: »الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ

قرآن.کریم.کتاب.با.عظمتی.است.که.شّک.در..آن.راه.ندارد.و.مایه.هدایت.متّقین.
است..آیه.2.

.متّقین.کسانی.هستند.که:
به.غیب.ایمان.دارند.»چیزی.که.از.نظر.ما.و.حس.ما.پوشیده.و.پنهان.است«،.

و.نماز.را.به.پا.می.دارند،
و.از.تمام.نعمات.و.مواهبی.که.به.آن.ها.داده.ایم.انفاق.می.کنند.1

حدیث:
1..امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.آیات.دّوم.و.سّوم.سوره.بقره.فرمودند:

متّقین.شیعیان.ما.هستند.که.به.غیب.ایمان.دارند،.
نماز.را.به.پا.می.دارند،.

و.از.آنچه.که.به.آن.ها.اعطا.شده.انفاق.می.کنند،.
و.آ.نچه.را.که.ما.به.آن.ها.تعلیم.کرده.ایم.به.دیگران.تعلیم.می.کنند.

این.حدیث.را.ابی.بصیر.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.آیات.دّوم.و.سّوم.سوره.بقره.فرمودند:
متّقین.شیعیان.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.هستند،.

و.مقصود.از.ایمان.به.غیب.ایمان.به.حّجت.غایب.»امام.زمان.علیه.الّسالم«.می.باشد.

1.تفسیرنمونه،جلداّول،صفحه91ـ100.
2.تفسیرصافی،جلداّول،صفحه122ـ123.

تفسیربرهان،جلددّوم،صفحه187،حدیث2،1و3.
تفسیرنورالّثقلین،جلداّول،صفحه75،حدیث5»حدیث119«.

تفسیرنورالّثقلین،جلداّول،صفحه85،حدیث10»حدیث124«.
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این.حدیث.شریف.را.یحیی.بن.ابی.القاسم.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

3..امام.صادق.علیه.الّسالم.در.رابطه.با.این.قسمت.از..آیه.شریفه.»الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب  
ـ.آیه.سّوم.سوره.بقره«.فرمودند:

الُم اَنَُّه َحٌق، یعنی: « بِِقياِم اْلقائِم َعَلْيه السَّ َمْن آَمَن »َمْن اََقرَّ
متّقین.کسانی.هستند.که.به.قیام.قائم.علیه.الّسالم.ایمان.داشته.باشند.»به.این.موضوع.

اقرار.نمایند«.و.آن.را.حق.بدانند.
.، قابل.ذکر.است.که.در.بعضی.از.نسخه.ها.َمْن آَمَن.آمده.و.در.بعضی.دیگر.َمْن اََقرَّ

لیکن.در.هر.دو.حال.معنی.تغییر.نمی.کند.
این.حدیث.شریف.را.داود.بن.کثیر.رقّی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

مالحظه فرمودید که:
متّقین.کسانی.هستند.که.به.غیب.ایمان.دارند،.

و.طبق.این.حدیث.شریف.ایمان.داشتن.به.غیبت.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.و.ایمان.
داشتن.به.ظهور.و.قیام.آن.حضرت.به.عنوان.ایمان.به.غیب.تعبیر.شده.است.

چون.فقط.شیعیان.دوازده.امامی.به.موضوع.غیبت.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.و.ظهور.و.
قیام.آن.حضرت.ایمان.دارند.لذا.متّقین.یعنی.شیعیان.اثنی.عشری.

در.حدیث.دّوم.و.سّوم.نیز.این.موضوع.تصریح.شده.که.متّقین.یعنی.شیعیان.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.

َرَزْقناُهْم  »ِمّما  آیه.شریفه. از. این.قسمت. با. رابطه. علیه.الّسالم.در. امام.صادق. ..4
ُيْنِفُقوَن«.فرمودند:

1.تفسیربرهان،جلددّوم،صفحه189،حدیث5.
تفسیرنورالّثقلین،جلداّول،صفحه85،حدیث12»حدیث126«.

2.المیزان،جلداّول،صفحه88ـ89.
تفسیربرهان،جلددّوم،صفحه188،حدیث4.

تفسیرنورالّثقلین،جلداّول،صفحه85،حدیث11»حدیث125«.
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آنچه.را.که.ما.به.آن.ها.آموخته.ایم.و.تعلیم.داده.ایم.به.دیگران.می.آموزند.و.تعلیم.
می.دهند.»نشر.معارف.اهل.بیت.عصمت.و.طهارت.علیهم.الّسالم«.

این.حدیث.شریف.را.محّمد.بن.مسلم.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.
نموده.است.1

مالحظه فرمودید که:
متّقین.کسانی.هستند.که.از.آنچه.به.آن.ها.اعطا.شده.به.دیگران.نیز.می.دهند.

در.این.حدیث.شریف.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.قسمت.از.آیه.شریفه.
فرمودند:.

تأویل.آیه.شریفه.این.است.که.آنچه.را.که.ما.به.آن.ها.آموخته.ایم.به.دیگران.می.آموزند،.
یعنی:

متّقین.کسانی.هستند.که.آنچه.را.که.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.آموخته.اند.و.یاد.

گرفته.اند.به.دیگران.نیز.تعلیم.می.دهند.و.این.عمل.یعنی.نشر.علوم.و.معارف.اهل.بیت.
عصمت.و.طهارت.علیهم.الّسالم،.

و.چون.فقط.شیعیان.اثنی.عشری.مطیع.محض.ائّمه.علیهم.الّسالم.بوده.و.فرمایشات.

آن.ها.را.به.منزله.فرمایشات.خداوند.متعال.دانسته.و.در.نشر.و.ترویج.آن.ها.تالش.
می.کنند،.لذا:

متّقین.یعنی.شیعیان.دوازده.امامی.

1.مجمعالبیان،جلداّول،صفحه64.
المیزان،جلداّول،صفحه89.

تفسیرصافی،جلداّول،صفحه123.
تفسیرنورالّثقلین،جلداّول،صفحه85،حدیث13»حدیث127«.

تفسیرنمونه،جلداّول،صفحه106ـ107.
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آیه 45 سوره حجر:
اِنَّ الُْمتَِّقيَن ِفي َجّناٍت َوُعُيوٍن،.

یعنی:
....به.درستی.که.متّقین.در.باغ.های.سرسبز.بهشت.و.در.کنار.چشمه.های.آن.جای.

دارند.1

حدیث:
1..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

به.خدا.قسم.خداوند.متعال.در.این.آیات.شریفه.»آیات.45،.46.و.47.سوره.حجر«.
جز.شما.شیعیان.را.اراده.نفرموده.است.

این.حدیث.را.محّمد.بن.سلیمان.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.2

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.آیه.45.سوره.حجر.فرمودند:
به.خدا.قسم.شما.شیعیان.هستید.که.خداوند.متعال.درباره.آن.ها.فرموده.است:

اِنَّ الُْمتَِّقيَن في َجّناٍت َوُعُيوٍن »آیه.45.سوره.حجر«.
این.حدیث.را.عمرو.بن.ابی.مقدام.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

1.تفسیرنمونه،جلدیازدهم،صفحه107.
2.تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه61.

تفسیربرهان،جلدپنجم،صفحه616،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدچهارم،صفحه45،حدیث71»حدیث5553«.

3.تفسیربرهان،جلدپنجم،صفحه618،حدیث4.
تفسیربرهان،جلدپنجم،صفحه619،حدیث6.

تفسیرنورالّثقلین،جلدچهارم،صفحه45،حدیث70»حدیث5552«.
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آیه 85 سوره مریم:
ْحَمِن َوْفًدا،  َيْوَم نَْحُشُر الُْمتَِّقيَن اِلَى الرَّ

یعنی:
روز.قیامت.متّقین.را.محشور.می.کنیم.و.آن.ها.را.دسته.دسته.و.گروه.گروه.به.طرف.

خداوند.رحمان.و.به.طرف.بهشت.خداوند.رحمان.می.بریم.

حدیث:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

فرمود:
یا.علی:.

قسم.به.خدایی.که.دانه.را.شکافت.و.انسان.را.آفرید.متّقین.در.حالی.از.قبور.خود.خارج.
می.شوند.که.مالئکه.الهی.به.استقبال.آن.ها.آمده.و.آن.ها.را.به.طرف.بهشت.می.برند.

خداوند.متعال.به.مالئکه.ای.که.همراه.متّقین.هستند.می.فرماید:
دوستان.و.اولیاء.مرا.به.بهشت.راهنمایی.کنید.و.هرگز.آن.ها.را.متوقّف.ننمائید.چرا.

که.من.از.آن.ها.رضایت.دارم.و.رحمت.من.بر.آنان.واجب.است،.
پس.چگونه.می.توانم.آن.ها.را.با.دیگران.در.یک.جا.جمع.نمایم.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.پس.از.بیان.اوضاع.و.احوال.

متّقین.در.روز.قیامت.و.لطف.ویژه.حق.تعالی.به.آنان،.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.فرمود:

علی.جان:.
این.ها.»متّقین«.شیعیان.تو.هستند.و.تو.پیشگام.ایشان.می.باشی،.

و.این.قول.خداوند.متعال.است.که.می.فرماید:
ْحَمِن َوْفًدا »آیه.85.سوره.مریم«.1 َيْوَم نَْحُشُر الُْمتَِّقيَن ِإلَى الرَّ

1.تفسیربرهان،جلدششم،صفحه214،حدیث14.
تفسیرصافی،جلدچهارم،صفحه364.

تفسیرنورالّثقلین،جلدچهارم،صفحه733،حدیث154»حدیث6833«.
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آیات 41 تا 43 سوره مرسالت:
ِإنَّ الُْمتَِّقيَن ِفي ِظالٍل َو ُعُيوٍن »آیه.41«

َوَفَواِكَه ِمّما َيْشَتُهوَن »آیه.42«.
ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا بِما ُكنُتْم َتْعَمُلون »آیه.43«،..

یعنی:
متّقین.در.سایه.های.درختان.بهشتی.و.کنار.چشمه.ها.قرار.دارند..»آیه.41«.

متّقین.در.میان.انواع.میوه.ها.هستند،.از.آنچه.که.مایل.باشند.و.می.خواهند..»آیه.42«.
از.طرف.خداوند.متعال.به.متّقین.گفته.می.شود:

بخورید.و.بیاشامید.گوارای.شما.باد،.
این.ها.»این.نعمت.ها«.به.خاطر.اعمالی.است.که.انجام.می.دادید.1

حدیث:
محّمد.بن.فضیل.می.گوید.از.وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.سؤال.کردم.که.
.آیه.41.سوره.مرسالت«.چه.کسانی. مقصود.این.آیه.شریفه.»اِنَّ الُْمتَّقيَن ِفي ِظاَلٍل َو ُعُيوٍنـ 

هستند.
وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

نَْحُن َو اهللِ َو شَيعُتنا، یعنی:
به.خدا.قسم.منظور.از.متّقین.در.این.آیه.شریفه.ما.و.شیعیان.ما.هستند.2

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوپنجم،صفحه422.
2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه316،حدیث91،»حدیث1170«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه454.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهشتم،صفحه177،حدیث24»حدیث12354«.
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آیات 54 و 55 سوره قمر:
اِنَّ الُْمتَِّقيَن ِفي َجّناٍت َونََهٍر»آیه.54«

ْقَتِدٍر»آیه.55«،. في َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍک مُّ
یعنی:

یقیناً.متّقین.در.باغ.های.سرسبز.بهشت.و.کنار.نهر.های.بهشتی.جای.دارند..آیه.54..
متّقین.در.جایگاه.صدق.و.حق.هستند.و.نزد.خداوند.مالک.قادر.می.باشند..آیه.55..

حدیث:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

فرمود:
علی.جان:.

هر.کس.تو.را.دوست.بدارد.و.والیت.و.امامت.تو.را.بپذیرد.خداوند.متعال.او.را.در.
بهشت.با.ما.در.یک.مکان.مسکن.خواهد.داد،.

و.آنگاه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.این.آیات.شریفه.را.تالوت.فرمودند:
»اِنَّ الُْمتَّقيَن في َجّناٍت َونََهٍر، في َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍک ُمْقَتِدٍر.ـ.آیه.54.و.55.سوره.

قمر«.1
قابل.ذکر.است.که:

ذیل.آیه.دّوم.و.سّوم.سوره.بقره،.آیه.45.سوره.حجر.و.آیه.85.سوره.مریم.در.رابطه.
با.متّقین.توضیحات.الزم.به.عرض.رسیده.است.

خالصه ای از مطالب عنوان شده:
در.بخش الف.»قسمت.توضیح«.مالحظه.فرمودید.که:

قرآن.کریم.کتاب.هدایت.است.برای.متّقین،
بهشت.نزدیک.می.شود.برای.متّقین،

رستگاری.و.نجات.است.برای.متّقین،

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه642،حدیث7.
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در.قیامت.مقام.امن.است.برای.متّقین،.و.باالخره:
اعمال.پذیرفته.می.شود.فقط.از.متّقین.

در.بخش ب.»قسمت.توضیح«.مالحظه.فرمودید.که:
متّقین.یعنی.شیعیان.دوازده.امامی،.

یعنی.کسانی.که.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.امامت.و.

والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.پذیرفتند.و.پس.از..آن.حضرت.نیز.

امامت.و.والیت.امام.مجتبی.علیه.الّسالم.را.پذیرفتند.و.به.همین.ترتیب.تا.وجود.مقّدس.

العسکری. حجة  بن.الحسن. بقیة اهلل..االعظم. چهاردهمین.معصوم.یعنی.وجود.مبارک.
سالم.اهلل.علیهم.اجمعین.

نتیجه.دو.بخش.الف.و.ب.این.می.شود.که:
قرآن.کریم.کتاب.هدایت.است.برای.متّقین.یعنی.شیعیان.دوازده.امامی،.

بهشت.نزدیک.می.شود.برای.متّقین.یعنی.شیعیان.اثنی.عشری،
رستگاری.و.نجات.است.برای.متّقین.یعنی.شیعیان.اثنی..عشری،

در.قیامت.مقام.امن.است.برای.متّقین.یعنی.شیعیان.اثنی.عشری،.و.باالخره:
اعمال.پذیرفته.می.شود.فقط.از.متّقین.یعنی.شیعیان.دوازده.امامی.

به.عنوان.ُحسن.ختام.این.بحث.و.در.جهت.تأیید.و.تأکید.مطالب.عنوان.شده.به.

دو.حدیث.شریف.و.نورانی.که.ذیل.آیه.159.سوره.انعام.درج.و.نقل.شده.اشاره.
می.شود.

1..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.فرمودند:
ِتى َعلى َثالٍث َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة،  ُق اَُمّ َسُتَفِرّ

ُكلُّها ِفى الَنّاِر ااِّل واِحَدًة، 
َو ِهَى الَّتى َتتَِّبُع َوصّيى َعِلّيًا، یعنی:

اّمت.من.بعد.از.من.هفتاد.و.سه.فرقه.خواهند.شد.که.همگی.اهل.آتش.می.باشند.مگر.
یک.فرقه.که.اهل.نجات.است،.

و.آن.فرقه.نجات.یابنده.فرقه.ای.است.که.از.وصی.و.جانشین.من.یعنی.علی.بن.ابیطالب.
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علیه.الّسالم.پیروی.کند.1.
صاحب.المیزان.در.صفحه.295،.جلد.ششم.»بحث.روایتی.ذیل.آیات.102.تا.110.

سوره.آل.عمران«.در.تفسیر.خویش.راجع.به.حدیث.فوق.االشاره.می.گوید:
در. و. می.باشد. روایات. از.مشهورات. نورانی. روایت. این. و. این.حدیث.شریف.
کتا.ب.های.خصال،.امالی،.معانی.االخبار،.تفسیر.عیّاشی.و....به.طرق.مختلف.نقل.شده.

است..
در.صفحه.287.و.288.المیزان.»جلد.شانزدهم«.در.بحث.روایتی.ذیل..آیات.180.تا.

186.سوره.اعراف.نیز.احادیثی.در.این.خصوص.آمده.است..

2..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
ُقواْ ِديَنُهْم َوكانُواْ ِشَيًعا ـ.آیه.159.سوره.انعام«..اشاره.به. این.آیه.شریفه.»ِإنَّ الَِّذيَن َفرَّ
کسانی.است.که.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.از.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.جدا.شده.و.گروه.گروه.و.فرقه.فرقه.شدند.و.به.دستجات.

مختلف.تقسیم.گردیدند.
ذیل.آیه.159.سوره.انعام.توضیحات.الزم.به.عرض.رسیده.است.2

بدیهی.است.این.لطف.ویژه.حق.تعالی.در.رابطه.با.شیعیان.اثنی..عشری.منوط.به.

این.است.که.پیروان.و.شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مطیع.محض.و.بی.قید.و.

شرط.آن.ذوات.مقّدسه.باشند.و.به.تکالیف.شرعی.خویش.عمل.نمایند.»یعنی.عمل.
به.واجبات.و.ترک.محّرمات«،.

و.در.این.صورت.است.که.خداوند.تبارک.و.تعالی.به.احترام.وجود.مقّدس.چهارده.

معصوم.علیهم.الّسالم.از.لغزش.های.جزئی.و.کوچک.شیعیان.آن.بزرگواران.صرف.نظر.

1.مجمعالبیان،جلددهم،صفحه122»ذیلآیه181سورهاعراف«.
تفسیرصافی،جلددّوم،صفحه650»ذیلآیه159سورهانعام«.

تفسیرصافی،جلدسّوم،صفحه144،143»ذیلآیه181سورهاعراف«.
2.تفسیرصافی،جلددّوم،صفحه68»ذیلآیه103سورهآلعمران«.

تفسیرصافی،جلددّوم،صفحه650»ذیلآیه159سورهانعام«.
تفسیرنمونه،جلدششم،صفحه69»ذیلآیه159سورهانعام«.

تفسیرنمونه،جلدهفتم،صفحه43»ذیلآیات179تا181سورهاعراف«.
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می.کند.و.با.لطف.و.فضل.خویش.به.پرونده.آنان.رسیدگی.نموده.و.با.شفاعت.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.از.نواقص.اعمال.شیعیان.چشم.پوشی.کرده.و.انشاءاهلل.تعالی.
آن.ها.را.به.بهشت.وارد.می.کند.

عاّلمه.بزرگوار.سیّد.حسین.همدانی.درودآبادی.در.کتاب.شموس.الّطالعه.»شرح.
زیارت.جامعه.کبیره«.ذیل.این.قسمت.از.زیارت.جامعه.کبیره.»َمِن اَتَّبَعُکْم َفالَْجَنُّة َمْأواُه، 

َو َمْن خالََفُکْم َفالَنّاُر َمْثَواُه ـ.صفحه.435.و.436«.می.نویسد:
بدان.که.در.هر.آیه.ای.که.خداوند.متعال.بهشت.را.وعده.داده.است.از.آِن.پیروان.اهل.

بیت.عصمت.و.طهارت.علیهم.الّسالم.است،.
و.هر.آیه.ای.که.در.آن.وعید.به.جهنّم.موجود.است.از.آِن.مخالفان.آن.بزرگواران.

می.باشد،.
و.اخبار.و.روایات.در.این.خصوص.از.حّد.تواتر.بیرون.است.و.این.موضوع.از.

ضروریات.دین.و.مذهب.می.باشد.





» سوره الّرحمن «

آیه 26 و 27 سوره الّرحمن:
»ُكلُّ َمْن َعَلْيها َفاٍن«..آیه.26.

»َو َيْبَقى َوْجُه َربَِّک ُذوالَْجالِل َوااْلِْكَراِم«.آیه.27.

ترجمه:
هر.کس.که.بر.روی.زمین.است.فانی.می.شود..آیه.26.

.و.تنها.ذات.ذوالجالل.و.گرامی.پروردگارت.باقی.می.ماند.
»فقط.خدایی.که.دارای.صفات.جالل.و.جمال.است.باقی.می.ماند«..آیه.1.27

شرح لغات و توضیحات:
َفنا =.از.بین.رفتن،.هالک.شدن،.نابود.شدن؛

فانى=.از.بین.رونده،.هالک.شونده،.نابودشونده؛
هالک.=.مرگ،.نابودی،.فناپذیری،.فناپذیر.بودن؛

َوْجه =.صورت، چهره..
اگر.کلمه.َوجه.در.رابطه.با.خداوند.متعال.به.کار.برود.به.معنی.ذات.خداوند.متعال.

می.باشد.»وجود.خداوند.متعال«؛

 1.تفسیرنمونه،جلدبیستوسّوم،صفحه146.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه187.
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هالِْک =.هالک.شونده،.نیست.شونده؛
َوْجُه َربَِّک.=.ذات.پروردگار.تو؛

ذات.=.1ـ.وجود،.هستی،.حقیقت.هر.چیز؛.2ـ.صاحب،.مالک؛
ُذو=.صاحب،.

این.کلمه.در.حالت.رفع.و.نصب.و.جر.به.قرار.ذیل.می.باشد:
1..در.حالت.َرْفْع.با.حرف.»واو«.می.آید،.مانند:

َو اهللُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعظيمِ »آیه.105.سوره.بقره«.

2..در.حالت.نَْصْب با.حرف.»الف«.می.آید،.مانند:
َو آِت َذااْلُقْربى َحقَُّه »آیه.26.سوره.اسراء«.

3..در.حالت.َجر.با.حرف.»یاء«.می.آید،.مانند:
َهْل في ذلَِک َقَسٌم لِِّذي ِحْجٍر »آیه.5.سوره.فجر«.

جالل.=.عظمت،.بزرگی.»باالترین.مرحله.عظمت.و.بزرگی«..
این.صفت.مخصوص.خداوند.متعال.می.باشد.و.در.غیر.خداوند.سبحان.به.کار.

نمی.رود.
َكَرم.=.اگر.این.کلمه.درباره.خداوند.متعال.به.کار.برود.به.معنای.احسان.و.انعام.

آشکار.خداوند.متعال.می.باشد؛
كريم.=.بخشنده،.بخشنده.ای.که.بخشش.او.کامل.و.بی.نقص.است؛

اكرام.=.بخشش،.احسان،.بخشش.چیزی.که.نقصان.و.کاستی.در.آن.نباشد،.اعطاء.
چیز.ارزشمند.و.شریف.به.انسان.که.در.آن.نقصان.و.کاستی.نباشد..

خداوند متعال ذوالجالل و االکرام می باشد یعنی:
خداوند.متعال.صاحب.عظمت.و.بزرگی.است.»باالترین.مرحله.عظمت.و.بزرگی«.

و.شایسته.مدح.و.سپاس.و.ثنا.می.باشد،.همچنین:
خداوند.متعال.صاحب.اکرام.است،.یعنی.اولیاء.خود.را.با.انواع.نعمت.ها.گرامی.
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می.دارد.»اشاره.به.الطاف.الهی.به.اولیاء.خویش.و.فضیلت.دادن.آن.ها«.
صاحب.المیزان.در.خصوص.کلمه.جالل.و.اکرام.صفاتی.را.عنوان.می.کند.که.مربوط.

به.صفات.جالل.و.جمال.خداوند.متعال.می.باشد،.لذا:
خداوند ُذواْلَجالل =.خداوندی.که.صاحب.صفات.جالل.می.باشد.

خداوند صاحب اكرام.=.خداوند.صاحب.صفات.جمال.
بنابراین:

ُذواْلَجالل َو ااِْلْكراِم =.اسمی.از.اسماء.حسنی.می.باشد.که.به.مفهوم.خود.تمامی.اسماء.
جالل.و.اسماء.جمال.خداوند.متعال.را.در.بر.می.گیرد،.لذا:.

ُذواْلَجالل َو ااِْلْكراِم.یعنی.خداوند.صاحب.اسماء.و.صفات.جالل.و.جمال.1
ُكلُّ َمْن َعَليها فاٍن =.همه.کسانی.که.بر.روی.زمین.زندگی.می.کنند.فانی.می.شوند.و.

از.بین.می.روند.
ضمیر.در.کلمه.عليها.به.زمین.بازمی.گردد.که.در.آیه.دهم.این.سوره.مبارکه.از.آن.یاد.

شده.است.
منظور.از.َمْن َعَليها »کسانی.که.بر.روی.زمین.هستند«.انسان.ها.و.اجنّه.می.باشند.»اِنس.

و.جّن«،.
گرچه.بعضی.از.مفّسرین.احتمال.داده.اند.که.منظور.از.َمْن َعَليها همه.جنبندگان.و.

موجودات.زنده.هستند.که.روی.زمین.زندگی.می.کنند،.
لیکن.َمن.بیشتر.برای.موجودات.صاحب.عقل.و.شعور.به.کار.می.رود.یعنی.انسان.ها.

و.اجنّه.
اگر.در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.فرمود ُكلُّ َمْن َعَليها فاٍن، و.فقط.از.فنا.و.نابودی.
جانداران.صحبت.فرموده.و.از.فنا.و.نابودی.غیرجانداران.صحبت.نکرده.»زیرا.در.این.

صورت.باید.می.فرمود.ُكلُّ ما َعَليها فاٍن«،.

1.مفرداتراغب.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه205ـ206.

مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه75ـ82.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه148.

تفسیرنمونه،جلدشانزدهم،صفحه204»ذیلآیه85تا88سورهقصص«.
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به.این.جهت.است.که.زمینه.سخن.و.کالم.در.رابطه.با.نعمت.هایی.است.که.خداوند.

متعال.به.جانداران.و.به.خصوص.به.انسان.ها.و.اجنّه.اعطا.فرموده.است،.لذا.فنا.و.نابودی.
انس.و.جّن.را.مطرح.می.فرماید.

قابل.ذکر.است.که.فنا.و.نابودی.منحصر.به.جّن.و.انس.نمی.باشد.بلکه.همه.موجودات.
فانی.و.نابود.خواهند.شد.

خداوند.متعال.در.آیه.88.سوره.قصص.می.فرماید:
ُكلُّ َشْيٍء هالٌِک ااِّل َوْجَهُه، یعنی:

همه.چیز.فانی.و.نابود.می.شود.جز.ذات.پاک.حق.تعالی.
به.عبارت.دیگر:

غیر.از.خداوند.متعال.همه.چیز.فانی.و.نابود.می.شود.
قابل.ذکر.است.که.وجود.و.بقاء.همه.موجودات.اعم.از.جاندار.و.بی.جان.وابسته.به.

ذات.پاک.خداوند.متعال.است،.لذا:
نه.تنها.در.پایان.دنیا.همه.چیز.فانی.و.نابود.می.شود.بلکه.االن.هم.در.برابر.خداوند.
متعال.فانی.می.باشند.چرا.که.وجود.همه.موجودات.وابسته.به.خداوند.متعال.است.
و.اگر.لحظه.ای.فیض.الهی.از.موجودات.قطع.شود.بالفاصله.فانی.و.نابود.می.شوند،.

بنابراین:
همه.موجودات.اصالتاً.فانی.هستند.زیرا.در.ذات.خود.چیزی.ندارند.و.هر.چه.دارند.
از.خداوند.متعال.است،.اما.در.پایان.دنیا.فنا.و.نابودی.موجودات.َعَملی.می.شود.و.جز.

ذات.الهی.همه.چیز.نابود.می.شود..
قابل.ذکر.است.که.موضوع.فنا.و.نابودی.انس.و.جّن.که.در.این.آیه.شریفه.به.آن.

اشاره.شده.به.معنی.فنای.مطلق.و.معدوم.شدن.و.هیچ.شدن.نمی.باشد،.
بلکه.فنا.و.نابودی.جّن.و.انس.به.معنی.به.هم.ریختن.نظام.جسم.و.جان.و.به.هم.
خوردن.نظام.خلقت.این.جهان.می.باشد.و.در.واقع.دریچه.و.داالنی.است.به.جهان.

آخرت.یعنی.عالم.بقاء.
بنابراین:

فنا.و.نابودی.جّن.و.انس.مربوط.به.این.جهان.می.باشد.و.این.فنا.و.نابودی.به.معنی.
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فنای.مطلق.و.معدوم.شدن.و.هیچ.شدن.نمی.باشد،.
بلکه.مقصود.از.فنا.شدن.در.این.آیه.شریفه.انتقال.از.دنیا.و.رفتن.به.آخرت.می.باشد،

چرا.که.در.روز.قیامت.همه.انسان.ها.زنده.می.شوند.تا.به.اعمال.آن.ها.رسیدگی.شود.
تا.بدکاران.به.جهنّم.و.نیکوکاران.به.بهشت.وارد.شوند،.

لذا.فنا.و.نابودی.شامل.جهان.آخرت.نمی.شود.چرا.که.عالم.بقا.می.باشد..
در.آیه.بعد.خداوند.متعال.می.فرماید:

َو َيْبقى َوْجُه َربَِّک ُذواْلَجالِل َو ااِْلكراِم.=.و.فقط.پروردگارت.که.صاحب.صفات.جالل.
و.جمال.است.باقی.می.ماند،.یعنی:

در.پایان.دنیا.هر.کس.که.روی.زمین.زندگی.می.کند.می.میرد.و.فانی.می.شود.مگر.

و.جمال. که.صاحب.صفات.جالل. »مگر.خداوندی. االکرام. و. ذوالجالل. خداوند.
است«.

در.پایان.این.بحث.اشاره.ای.به.اسماء.و.صفات.خداوند.متعال.خواهد.شد.تا.معنی.
این.قسمت.از.آیه.شریفه.کاماًل.روشن.شود.

گفته.شده.که.ُذوالجالل.به.صفات.َسلبیّه.حق.تعالی.اشاره.دارد،.
و.اِكرام.به.صفات.ثُبوتیّه.خداوند.متعال.

در.این.صورت.معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.می.شود.که:
همه.می.میرند.و.فانی.می.شوند.مگر.خداوند.متعال.که.متّصف.به.صفات.ثُبوتیّه.است.

و.منّزه.از.صفات.َسلبیّه.
صاحب.تفسیر.المیزان.می.فرماید:

جالل.اشاره.به.صفات.جالل.خداوند.متعال.دارد،
و.اکرام.اشاره.به.صفات.جمال.خداوند.متعال،.لذا:

ذوالجالل.و.االکرام.اشاره.به.همه.صفات.جالل.و.جمال.خداوند.متعال.دارد،.
بنابراین.معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.می.شود.که:

همه.چیز.فانی.می.شود.و.از.بین.می.رود.مگر.خداوند.تبارک.و.تعالی.که.دارای.
صفات.جالل.و.جمال.می.باشد..

همانطور.که.مالحظه.فرمودید.در.آیه.شریفه.آمده.بود.که:
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همه.فانی.می.شوند.مگر.وجه.خداوند.»َو َيْبقى َوْجُه َربَِّک....«.
َوجه.از.نظر.لغت.به.معنی.صورت.و.چهره.می.باشد.و.چون.خداوند.متعال.جسم.

نیست.که.برای.او.صورت.و.چهره.ای.قائل.باشیم،.
لذا َوْجُه َربَِّک.در.این.آیه.شریفه.می.تواند.همه.موارد.ذیل.را.در.بر.گیرد.

1..چون.خداوند.متعال.جسم.نیست.که.برای.او.صورت.و.چهره.ای.در.نظر.بگیریم.

لذا.مقصود.از.َوْجُه َربَِّک.ذات.پاک.خداوند.متعال.و.وجود.اقدس.اِله.می.باشد.یعنی.
خود.خداوند.متعال.

2..بعضی.از.مفّسرین.مقصود.از.َوْجُه َربَِّک.را.صفات.خداوند.متعال.دانسته.اند.که.از.
آن.طریق.انواع.نعمات.به.انسان.ها.می.رسد.

از.جمله.این.صفات.می.توان.به.علم.و.قدرت.و.رحمت.و.مغفرت.و.....خداوند.
متعال.اشاره.نمود.

3..بعضی.از.مفّسرین.نیز.مقصود.از.َوْجُه َربَِّک.را.اعمالی.دانسته.اند.که.انسان.ها.

به.خاطر.ُقرب.به.درگاه.الهی.انجام.داده.اند.»چه.در.حوزه.واجبات.و.چه.در.حوزه.
مستحبّات«،.

و.چون.این.اعمال.برای.تقّرب.به.درگاه.الهی.صورت.گرفته.باقی.می.مانَد،.همچنانکه.
خداوند.متعال.در.آیه.96.سوره.نحل.می.فرماید:

ما ِعنَدُكْم َينَفُد َوَما ِعنَد اهللِ بَاٍق،.یعنی:
آنچه.نزد.شما.است.فانی.و.نابود.می.شود،.

و.هر.چه.نزد.خداوند.متعال.می.باشد.باقی.می.مانَد.

4. تعدادی.از.مفّسرین.نیز.عنوان.کرده.اند.که.مقصود.از.َوْجُه َربَِّک.در.این.آیه.شریفه.
انبیاء..الهی.و.اوصیاء.آن.ها.هستند.که.حّجت.خداوند.متعال.به.مخلوقاتش.می.باشند.

با.توّجه.به.این.چهار.احتمال.که.همه.آن.ها.نیز.می.توانند.صحیح.باشند.»چون.منافاتی.
با.هم.ندارند«.معنی.آیه.26.و.27.سوره.الّرحمن.این.می.شود.که:

همه.کسانی.که.روی.زمین.زندگی.می.کنند.»مخصوصاً.انسان.ها.و.اجنّه«.فانی.و.نابود.
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می.شوند.و.از.بین.می.روند.»از.دنیا.به.آخرت.منتقل.می.شوند«،.غیر.از:
1..خداوند.متعال.که.دارای.صفات.جالل.و.جمال.می.باشد.

2..صفات.خداوند.متعال.
3..اعمالی.که.مؤمنین.برای.جلب.رضایت.حق.تعالی.و.تّقرب.به.درگاه.الهی.انجام.

داده.اند.
4..انبیاء..الهی.و.اوصیاء.آن.ها.که.حّجت.خداوند.متعال.به.مخلوقاتش.می.باشند.و.

مأمور.هدایت.انسان.ها.هستند.
در.رابطه.با.اینکه.تأویل.»َوْجُه اهلل«.و.»َوْجُه َربَِّک«.در.این.آیه.شریفه.چه.می.باشد.
احادیثی.از.ناحیه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.صادر.شده.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.

حدیث.به.آن.ها.اشاره.خواهد.شد.1

نکاتی پیرامون اسماء و صفات خداوند متعال 
در.بعضی.از.روایات.برای.خداوند.متعال.نود.و.نه.اسم.عنوان.شده.و.در.بعضی.دیگر.

از.روایات.تعداد.اسامی.خداوند.متعال.به.عدد.هزار.نیز.رسیده.است..
این.تفاوت.اعداد.منافاتی.با.هم.ندارند.چرا.که.هر.یک.از.اسماء.خداوند.متعال.و.
هر.اسم.خداوند.سبحان.داللت.بر.یکی.از.کماالت.خداوند.متعال.نموده.و.یک.صفت.

کمال.الهی.را.بیان.می.کند،.
و.چون.صفات.کمال.خداوند.متعال.و.کماالت.ذات.پاک.خداوند.متعال.حّد.و.حصر.
ندارند.لذا.اسماء.و.صفات.خداوند.متعال.»اسم.ها.و.صفت.های.خداوند.سبحان«.نیز.

حّد.و.حصر.نداشته.و.قابل.شمارش.نمی.باشند..
بنابراین.اگر.در.بحث.اسماء.ُحسنی.به.نود.و.نه.اسم.خداوند.سبحان.اشاره.شده.
شاید.به.این.دلیل.باشد.که.این.نود.و.نه.اسم.اهمیّت.بیشتری.دارند.و.ممتازتر.از.بقیّه.
اسماء.می.باشند.و.شاید.اسماء..ُحسنی.که.در.آیه.180.سوره.اعراف.آمده.اشاره.به.همین.

1.المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه204تا207.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسّوم،صفحه146تا148.

مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه82.
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موضوع.باشد.
منظور.از.اَْسماُء اْلُحْسنى.صفات.مختلف.خداوند.متعال.می.باشد.که.همگی.ُحسنی.

می.باشند.»نیکو.می.باشند«.
اسماء.و.صفات.خداوند.متعال.که.بیانگر.کماالت.حق.تعالی.می.باشند.اصالتاً.مربوط.
به.خداوند.متعال.هستند.»معانی.این.اسماء.را.خداوند.متعال.به.نحو.اصالت.دارا.
می.باشد«.مثل.علیم.بودن.خداوند.متعال.»علیم.=.دانا.و.آگاه.بر.هر.چیز«،.عزیز.بودن.
خداوند.متعال.»عزیز.=.شکست.ناپذیر،.غالب.غیرمغلوب«.و.همچنین.سایر.اسماء.الهی،.

لذا:
معانی.این.اسماء.ُحسنی.را.خداوند.متعال.به.نحو.اصالت.دارا.می.باشد.و.مالک.و.
صاحب.حقیقی.همه.این.اسماء.و.صفات.فقط.خداوند.متعال.است.و.بس،.و.هر.قدر.و.
هر.اندازه.که.اراده.فرموده.باشد.آن.را.به.دیگران.تملیک.می.نماید.»اعطا.می.کند«،.مثاًل:

خداوند.تبارک.و.تعالی.علیم.می.باشد.»علیم.=.دانا.و.آگاه.بر.هر.چیز«.و.علیم.یکی.

از.اسماء.ُحسنی.خداوند.متعال.می.باشد.و.معنی.این.جمله.این.است.که.عالِم.مطلق.

خداوند.متعال.است.و.الغیر،.و.خداوند.متعال.به.هر.کس.به.هر.اندازه.که.اراده.بفرماید.
از.علم.خویش.اعطا.می.فرماید.

یکی.دیگر.از.اسماء..ُحسنای.الهی.عزیز.می.باشد.»عزیز=.شکست.ناپذیر-.کسی.که.
همواره.پیروز.است.و.هیچ.گاه.مغلوب.نمی.شود«.

این.اسم.ُحسنی.و.معنی.آن.فقط.و.فقط.مربوط.به.خداوند.سبحان.است.که.همواره.

غالب.است.و.شکست.ناپذیر.و.به.هر.کس.به.هر.قدر.که.اراده.بفرماید.عّزت.اعطا.
می.فرماید.و.همینطور.نسبت.به.سایر.اسماء.ُحسنی،.بنابراین:

خداوند.متعال.عالم.مطلق.است،.عزیز.مطلق.است،.قادر.مطلق.است.و...،.
و.اگر.افرادی.علم.دارند،..عّزت.دارند،.قدرت.دارند،.همه.این.ها.از.جانب.خداوند.
متعال.به.آن.ها.اعطا.شده.است.و.در.واقع.این.افراد.َمظهر.ِعلم.خدا.هستند،.َمظهر.عّزت.

خداوند.متعال.هستند،.مظهر.قدرت.خداوند.متعال.هستند،.
و.چون.مقدار.و.میزان.اعطاء.علم.و.عّزت.و.قدرت.و....خداوند.متعال.به.افراد.
مختلف.تفاوت.دارد.لذا.هر.فرد.در.یک.درجه.ای.َمظهر.یک.یا.چند.اسم.از.اسماء.
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خداوند.متعال.می.باشد.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.بزرگوار.یعنی.
وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.عالی.ترین.مظهر.اسماء.و.صفات.الهی.

هستند،.
و.به.عبارت.دیگر.َمظهر.اتّم.و.اکمل.اسماءالحسنی.و.اسماء.و.صفات.خداوند.متعال.

می.باشند،.
و.به.همین.جهت.است.که.روایات.فراوانی.از.آن.ذوات.مقّدسه.صادر.شده.که.

فرموده.اند:
نَْحُن َو اهللِ ااْلَْسماُء الُْحْسنى، الَّتى الَيْقَبُل اهللُ ِمَن الِْعباِد َعَماًل ااِّل بَِمْعِرَفِتنا، یعنی:

به.خدا.قسم.ما.هستیم.اسماء.ُحسنی،.
و.خداوند.متعال.اعمال.بندگان.را.قبول.نمی.کند.مگر.اینکه.به.مقام.ما.معرفت.و.

شناخت.داشته.باشند.»معرفت.به.مقام.آن.بزرگواران.و.پذیرش.والیت.آن.ها«.
ذیل.آیه.180.سوره.اعراف.احادیثی.در.این.خصوص.نقل.شده.است.

بعد.از.اعطاء.نیز.خداوند.متعال.مالک.و.صاحب.اصلی.و.حقیقی.معانی.اسماء..

می.باشد.چرا.که.همه.مردم.و.همه.مخلوقات.همواره.تحت.سیطره.و.قدرت.خداوند.

متعال.می.باشند.و.هر.لحظه.که.مشیّت.خداوند.سبحان.تعّلق.بگیرد.می.تواند.هر.آنچه.را.
که.اعطا.فرموده.از.آن.ها.بگیرد،.لذا:

معانی.اسماءالُحسنی.را.خداوند.متعال.به.نحو.اصالت.دارا.می.باشد.و.اگر.دیگران.نیز.
دارند.به.تَبَع.او.دارند.یعنی.خداوند.اعطا.فرموده.است.

قابل.ذکر.است.که.همه.نام.های.خداوند.متعال.معانی.و.مفاهیم.نیکی.در.بر.دارند،.

بنابراین.همه.اسماء.خداوند.متعال.ُحسنی.هستند.و.اگر.در.بعضی.از.روایات.به.نود.و.

نه.اسم.اشاره.شده.شاید.به.این.جهت.باشد.که.اهمیّت.بیشتری.دارند.و.ممتازتر.از.بقیّه.
اسامی.هستند.1

به.تعدادی.از.اسامی.خداوند.متعال.ذیاًل.اشاره.می.شود.»تعدادی.از.نود.و.نه.اسم«.

1.المیزان،جلدشانزدهم،صفحه272،266،265»ذیلآیات180تا186سورهاعراف«.
تفسیرنمونه،جلدهفتم،صفحه41،38،38،35»ذیلآیات179تا181سورهاعراف«.
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بار.دیگر.خاطر.نشان.می.سازد.که:
1..چون.کماالت.خداوند.متعال.نامتناهی.است.و.حّد.و.حصر.ندارد.لذا.اسماء.و.

صفات.خداوند.متعال.نیز.حّد.و.حصر.ندارد.و.قابل.شمارش.نمی.باشد.

2..همه.اسماء.خداوند.متعال.معانی.و.مفاهیم.نیکویی.دارند.لذا.همه.اسامی.خداوند.
متعال.اسماء ُحسنى.می.باشد،.

و.اگر.در.بحث.اسماء  ُحسنى.به.نود.و.نه.اسم.اشاره.شده.شاید.به.این.دلیل.باشد.

که.این.نود.و.نه.اسم.اهمیّت.بیشتری.دارند.و.ممتازتر.از.بقیّه.اسامی.خداوند.متعال.
می.باشند.

تعداد.از.اسامی.خداوند.متعال.را.ذیاًل.مالحظه.می.فرمائید.
اهلل، اِله، واحد، احد، َصَمد، اّول، آِخر، سميع، بصير، قدير، قادر، َعِلّى، اعلى، بديع، عزيز، جّبار، 
، متکّبر، رئوف، حّى، حکيم، اكرم، رحمن، رحيم، جليل، جواد،  خالق، رازق، غفور، ُقّدوس، َغنِىّ

عظيم، مجيد، مؤمن، مهيمن، و...
علمای.دین.اسماء.و.صفات.حق.تعالی.را.دسته.بندی.کرده.و.برای.هر.دسته.نیز.نامی.

انتخاب.کرده.اند،.مثاًل:
1..اسمائی.که.مربوط.به.صفات.ذات.می.باشند،.مانند:.

عالِم،.قادر،.سمیع،.بصیر.و...
2..اسمائی.که.مربوط.به.صفات.فعل.می.باشند،.مانند:.

خالق،.رازق،.غفور.و...
3..اسمائی.که.مربوط.به.صفات.جمال.می.باشند،.مانند:.

رئوف،.لطیف،.رحمان،.رحیم.و...
4..اسمائی.که.مربوط.به.صفات.جالل.می.باشند،.

مانند:.قّهار،.جبّار،.عزیز.و...
قابل.ذکر.است.که.تمام.صفات.خداوند.متعال.عین.ذات.او.هستند.

علمای.دین.از.منظر.دیگری.نیز.صفات.خداوند.متعال.را.دسته.بندی.کرده.و..آن.را.به.
دو.دسته.تقسیم.نموده.اند.»به.قرار.ذیل«:
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1. صفات َسلبیّه:
صفات.َسلبیّه.صفات.نقص.را.از.خداوند.متعال.نفی.می.کنند،.مانند:

ُسبّوح،.ُقّدوس.و...

2. صفات ثبوتیّه: 
همه.صفاتی.که.به.عنوان.کمال.خداوند.متعال.تلّقی.شده.و.صفات.کمال.خدا.را.بیان.

کرده.و.اثبات.می.کنند.در.زمره.صفات.ثبوتّیه.هستند،.مانند:
عالِم،.قادر.و...

ذیل.آیه.180.سوره.اعراف.نیز.در.رابطه.با.اسماء.الُحسنی.توضیحاتی.ارائه.شده.است.
همانطور.که.مالحظه.فرمودید.بعضی.از.مفّسرین.جالل.و.اکرام.را.در.آیه.27.سوره.

الّرحمن.صفات.جالل.و.جمال.خداوند.متعال.عنوان.نموده.اند،.
و.بعضی.دیگر.نیز.صفات.ثبوتیّه.و.سلبیّه.دانسته.اند.که.در.واقع.تفاوتی.با.یکدیگر.

ندارند.
با.توّجه.به.توضیحاتی.که.راجع.به.اسماء.و.صفات.خداوند.متعال.عنوان.شد،.

و.با.عنایت.به.اینکه.جالل.و.اکرام.در.این.آیه.شریفه.شامل.همه.اسماء.و.صفات.حق.
تعالی.می.شود.لذا.ترجمه.این.دو.آیه.شریفه.این.می.شود.که:

همه.کسانی.که.بر.روی.زمین.زندگی.می.کنند.فانی.شده.و.از.بین.می.روند.»همه.

موجودات.زنده.فناپذیر.می.باشند«.مگر.خداوندی.که.صاحب.جمیع.صفات.کمال.
می.باشد.و.همه.صفات.کمال.را.به.طور.مطلق.دارا.است.

قابل.ذکر.و.قابل.توّجه.است.که.فقط.قسمتی.از.کماالت.حق.تعالی.و.قسمتی.از.

صفات.کمال.خداوند.سبحان.در.این.نود.و.نه.اسم.و.یا.هزار.اسم.آمده.است.چرا.که.
کمال.حق.تعالی.نامحدود.است.و.حّد.و.حصر.ندارد.

عالوه.بر.ذات.خداوند.سبحان.که.فنا.ندارد.و.فناپذیر.نیست،.
اعمالی.که.مؤمنین.جهت.تقّرب.به.درگاه.خداوند.متعال.انجام.می.دهند،.

همچنین.دین.و.شریعت.الهی.که.خداوند.متعال.برای.هدایت.انسان.ها.وضع.نموده،
و.باالخره.انبیاء.الهی.و.اوصیاء.آن.ها.و.در.صدر.همه.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.
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علیهم.الّسالم.که.همگی.منسوب.به.خداوند.سبحان.هستند.نیز.باقی.می.مانند.و.فنا.در.
آن.ها.راه.ندارد،.

و.عّلت.این.بقاء.نیز.انتساب.آن.ها.به.ذات.خداوند.سبحان.می.باشد.و.خداوند.متعال.
مانع.فنا.و.نابودی.آن.ها.است.

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َو َيْبقى َوْجُه َربَِّک 

.آیه.27.سوره.الرحمن«.فرمودند: ُذوالَْجالِل َواْلِْكَراِمـ 
َوْجُه اهلل.ما.هستیم.که.مردم.به.سوی.آن.رو.می.آورند.1

2..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َو َيْبَقى َوْجُه َربَِّک ُذو 
.آیه.27.سوره.الّرحمن«.فرمودند: الَْجالِل َوااْلِْكَرامـِ 

نَْحُن َوْجُه اهللِ، یعنی:
ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.َوْجُه اهللِ.هستیم.2

3. عبدالّسالم.بن.صالح.هروی.نقل.می.کند.که.از.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.

سؤال.کردم.که.معنی.این.حدیث.چیست.که.ثواب.گفتن.ال اِلَه ااِّل اهلل.نگاه.کردن.به.وجه.
و.صورت.خداوند.متعال.است.

امام.رضا.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:
یا.اباصلت:

هر.کس.برای.خداوند.متعال.چهره.و.صورتی.در.نظر.بگیرد.و.آن.را.توصیف.نماید.

 1.المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه209.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه228.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه657،حدیث1.
2.المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه209ـ210.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه228.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه367،حدیث25»حدیث11046«.



275 سوره الرحمن

یقیناً.کافر.شده.است.»چرا.که.خداوند.متعال.جسم.نیست.که.صورت.داشته.باشد«،.
اّما.َوْجُه اهللِ.در.این.آیه.شریفه.انبیاء.الهی.و.حجج.خداوند.متعال.می.باشند.و.این.ها.
کسانی.هستند.که.مردم.به.وسیله.آن.ها.به.خداوند.متعال.توّجه.پیدا.کرده.و.به.خداوند.

متعال.معرفت.پیدا.می.کنند.»شناخت.پیدا.می.کنند«،.
همچنین.به.وسیله.آن.ها.متوّجه.دین.و.شریعت.الهی.می.شوند،.و.سپس.وجود.
.آیه. مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.این.آیه.شریفه.را.»َو َيْبقى َوْجُه َربَِّک ُذوالَْجالِل َوااْلِْكَراِمـ 

27.سوره.الّرحمن«.تالوت.فرمودند.
وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.از.وجود.مبارک.پیامبر.

اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم.نقل.نمودند.که.آن.حضرت.فرمودند:
هر.کس.اهل.بیت.مرا.دوست.نداشته.باشد،.روز.قیامت.نه.او.مرا.می.بیند.و.نه.من.او.
را.»یعنی.چنین.فردی.جهنّمی.است.و.توفیق.دیدن.وجه  اهلل.یعنی.پیامبر.اکرم.را.نخواهد.

داشت«.1
قابل.ذکر.است.که.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم:.

الف(.باُب اهلل.هستند.
ذیل.آیه.ششم.سوره.حمد.و.ذیل.آیه.189.سوره.بقره.احادیثی.از.مولی.الموّحدین.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.و.امام.سّجاد.علیهماالّسالم.نقل.شده.که.فرموده.اند:
راُط اْلُمسَتقيم. نَْحُن اَْبواُب اهللِ، نَْحُن الِصّ

ب( َحْبلُ اهلل.هستند.
ذیل.آیه.103.سوره.آل.عمران.احادیثی.از.امام.باقر.و.امام.کاظم.سالم.اهلل.علیهما.نقل.

شده.که.فرموده.اند:
ٍد َصَلواُت اهلِل َعَلْيِهْم ُهْم َحْبلُ اهلل، آُل ُمَحمَّ

1.عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلداّول،باب11،صفحه231،حدیث3.
احتجاجطبرسی،جلددّوم،صفحه403،حدیث286.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه657،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه365،حدیث23»حدیث11044«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه365،حدیث23»حدیث11044«
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الُم َحْبلُ اهلل. علىُّ ْبُن اَبيطالٍب َعَلْيِه السَّ

ج(.ِصراُط اهلل.می.باشند.
ذیل.آیه.153.سوره.انعام.حدیثی.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.

سّلم.نقل.شده.که.فرموده.اند:
اَنَا ِصراُط اهلل الُْمْسَتقيُم الَّذى َأَمَرُكْم بِاتِّباِعِه، 

ُثمَّ َعلىٌّ ِمْن بَْعدى، 
ٌة َيْهدوَن اِلَى الَْحقِّ َو بِِه َيْعِدلوَن. ُثمَّ ُولْدى ِمْن ُصْلِبِه اَئِمَّ

د( نُوُر اهلل.می.باشند.
ذیل..آیه.32.سوره.توبه.حدیثی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.شده.که.تأویل.نور اهلل 

در.این.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.می.باشد.
همچنین.ذیل.آیه.8.سوره.تغابن.حدیثی.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.شده.که.فرموده.اند:

اَلنُّوُر َو اهللِ نُوُر ااْلَئِّمِة ِمْن آِل ُمَحّمٍد صّلى اهلل عليه و آله و سّلم اِلَى َيْوِم الِْقَياَمِة، 
ُهْم َو اهللِ نُوُر اهللِ الِّذي َأْنَزَل، 

ُهْم َو اهللِ نُوُر اهللِ ِفي الّسَماَواِت َو ِفي اْلَْرِض. 

ه (.َجْنُب اهلل.هستند.
ذیل.آیه.56.سوره.زمر.حدیثی.از.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.شده.که.فرمودند:
َجْنُب اهلل.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.ائّمه.بعد.از.ایشان.هستند.

همچنین.حدیثی.از.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نقل.شده.که.فرموده.اند:
اَنَا َعْيُن اهللِ، اَنَا َجْنُب اهللِ، اَنَا باُب اهللِ.

اَنَا قائُد الُْمْوِمنيَن اِلَى اْلَجنَِّة، 
اَنَا َحْبُل اهللِ اْلَمتيُن، 

اَنَا ُعْرَوُة اهللِ اْلُوْثقى، 
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و(.َوْجُه اهلل.می.باشند.
صفحات.قبل.در.این.خصوص.مطالبی.عنوان.گردید.و.سه.حدیث.نورانی.نیز.نقل.

شد.
عالوه.بر.آیه.27.سوره.الّرحمن.در.آیه.88.سوره.قصص.نیز.صحبت.از.وجه اهلل.و.

وجه رّب.شده،.
و.ذیل.این.آیه.شریفه.نیز.احادیثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.
مقصود.از.وجه.اهلل.وجود.مقّدس.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.که.انشاء.اهلل.

تعالی.در.ادامه.بحث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.
خداوند.متعال.در.آیه.88.سوره.قصص.می.فرماید:

ُكلُّ َشْىٍء هالٌِک ااِّل َوْجَهُه،.یعنی:
همه.چیز.فانی.و.نابود.می.شود.جز.َوْجه.خداوند.متعال،.یعنی:

همه.چیز.فانی.و.نابود.می.شود.جز.ذات.پاک.حق.تعالی.
در.توضیحات.ذیل.آیات.27.و.28.سوره.الّرحمن.به.عرض.رسید.که:

مقصود.از.َوْجه.رّب،.هم.ذات.اقدس.اله.است.»ذات.پاک.خداوند.متعال.یعنی.خود.
خداوند.تبارک.و.تعالی«،.

هم.صفات.خداوند.متعال،.
هم.اعمال.صالحی.که.انسان.ها.جهت.تقّرب.به.درگاه.الهی.انجام.داده.اند،.

بر.مخلوقات.خداوند. متعال. الهی.و.اوصیاء.آن.ها.که.حّجت.خداوند. انبیاء. هم.

متعال.می.باشند.که.در.صدر.همه.آن.ها.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.
می.باشند.

ذیل.آیه.88.سوره.قصص.نیز.احادیثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.

مقصود.از.َوْجُه اهلل.و.وجه.رّب.در.این.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
می.باشند.که.به.عنوان.تیّمن.و.تبّرک.به.چند.حدیث.نورانی.اشاره.می.شود.

1..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»ُكلُّ َشْىٍء هالٌِک ااِّل 
.آیه.88.سوره.قصص«.فرمودند: َوْجَهُهـ 
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مقصود.از.وجه.خداوند.متعال.ما.هستیم.
این.حدیث.را.صالح.بن.سهل.از.وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.کرده.

است.1

2..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»ُكلُّ َشْىٍء هالٌِک ااِّل َوْجَهُه 
ـ.آیه.88.سوره.قصص«.فرمودند:

به.خدا.قسم.مقصود.از َوْجُه  اهلل در.این..آیه.شریفه.ما.هستیم.
این.حدیث.را.سالم.بن.مستنیر.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

3..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»ُكلُّ َشْىٍء هالٌِک ااِّل 
.آیه.88.سوره.قصص«.فرمودند: َوْجَهُهـ 

مقصود.از.َوْجُه  اهلل.در.این.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.می.باشد.

این.حدیث.را.یونس.بن.یعقوب.از.وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.3

4..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»ُكلُّ َشْىٍء هالٌِک ااِّل 
.آیه.88.سوره.قصص«.فرمودند: َوْجَهُهـ.

نَْحُن َوْجُه اهللِ الَّذى الَيْهِلُک، یعنی:
ما.همان.َوجُه اهلل.هستیم.که.هرگز.هالک.و.نابود.نمی.شود.

این.حدیث.را.صفوان.جّمال.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.4

1.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه164،حدیث15.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه165،حدیث18.

تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه667،حدیث135»حدیث8470«.
2.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه165،حدیث17.
3.تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه165،حدیث19.

4.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه193.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه667،حدیث134»حدیث8469«.
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5 ..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»ُكلُّ َشْىٍء هالٌِک ااِّل 
.آیه.88.سوره.قصص«.فرمودند: َوْجَهُهـ.

نَْحُن َوْجُه اهللِ الَّذى ُيوتى ِمْنُه، یعنی:
ما.همان.َوْجُه اهلل هستیم.که.مردم.از.آن.طریق.به.سوی.خداوند.متعال..رو.می.آورند.

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

6 . وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
نَْحُن َوْجُه اهللِ نََتَقلَُّب ِفى ااْلَْرِض بَْيَن اَْظُهِرُكْم،

ْحَمِة َعلى ِعباِدِه، یعنی: َو نَْحُن َعْيُن اهللِ فى َخْلِقِه َو َيُدُه اْلَمْبُسوَطُة بِالرَّ
ما.َوْجُه اهلل هستیم.که.در.زمین.میان.شما.مردم.رفت.و.آمد.می.کنیم،.

ما.عين اهلل.»چشم.خدا«.هستیم.میان.مخلوقات.خداوند.متعال.»ناظر.و.شاهد.بر.اعمال.
مردم«،.

و.ما.دست.باز.رحمت.خداوند.متعال.بر.بندگانش.می.باشیم.
این.حدیث.را.ابی.سالم.نّخاس.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.2

7..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
اِنَّ اهلَلَ َخَلَقنا َفَاْحَسَن َخْلَقنا،
َرنا َفَاْحَسَن ُصَوَرنا، َو َصوَّ
 َو َجَعَلنا َعْيَنُه ِفي ِعباِدهِ ، 
َو لَِسانَُه اَلّناِطقَ  ِفي َخْلِقِه، 

ْحَمِة،  ْأَفِة َو اَلرَّ َو َيَدُه اَلَْمْبُسوَطَة َعَلى ِعباِدِه بِالرَّ

1.تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه193.
تفسیرنورالّثقلین،جلدپنجم،صفحه667،حدیث136»حدیث8471«.

2.اصولکافی،جلداّول،صفحه196،حدیث3»حدیث351«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه161،حدیث4»ذیلآیه88سورهقصص«.
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َو َوْجَهُه اَلَِّذي ُيْؤتى ِمْنُه، 
َو بابَُه اَلَِّذي َيُدّل َعَلْيِه،  

انَُه ِفي َسَمائِِه َو اَْرِضهِ ،.یعنی: َو ُخزَّ
خداوند.متعال.ما.را.آفرید.و.آفرینش.ما.را.نیکو.ساخت،

و.ما.را.صورتگری.کرد.و.نیکو.صورتگری.کرد،
و.ما.را.در.میان.بندگانش.چشم.خویش،.

زبان.گویای.خویش،.
و.دست.محبّت.و.رحمت.گشوده.خویش.بر.سر.بندگانش.قرار.داد،.

و.ما.را.وجه.خویش.»وجه  اهلل«.قرار.داد.که.از.آن.طریق.به.سوی.او.بروند.»از.طریق.
ما.به.سوی.خدا.بروند«،.

و.ما.را.باب.اهلل.قرار.داد.که.مردم.را.به.سوی.خداوند.متعال.داللت.و.راهنمایی.می.کند،.

و.ما.را.گنجینه..دار.میان.آسمان.و.زمینش.قرار.داد.»ما.را.مخزن.علم.و.رحمت.و.لطف.

و.برکات.خویش.قرار.داد.تا.از.طریق.ما.به.مردم.برسد،.یعنی.همه.خیرات.از.طریق.ما.
به.مردم.برسد«.

این.حدیث.را.مروان.بن.صبّاح.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

8 . وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
ُة اهللِ، نَْحُن ُحَجّ
نَْحُن بَاُب اهللِ،

نَْحُن لَِساُن اهللِ،
نَْحُن َوْجُه اهللِ،

نَْحُن َعْيُن اهللِ ِفي َخْلِقِه،
نَْحُن ُوالُة اََْمِر اهللِ فى ِعباِدِه، یعنی:

ما.حّجت.خدائیم،.

1.اصولکافی،جلداّول،صفحه196،حدیث5»حدیث353«.
تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه161،حدیث5»ذیلآیه88سورهقصص«.
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ما.باب اهلل.هستیم،
ما.زبان.خدائیم،

ما َوْجُه  اهلل.هستیم،.
ما.چشم.خدا.در.میان.خلق.خدا.هستیم،

ما.سرپرستان امر خدا.»والیان.امر.خدا«.در.میان.بندگان.خدا.هستیم.
این.حدیث.را.اسود.بن.سعید.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

9..هنگام.زیارت.مولی.الموّحدین.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.محضر.
آن.حضرت.عرض.می.کنیم:
اَْشَهُد اَ نَََّک َجْنُب اهللِ َو بَابُُه،

َو انََّک َحِبيُب اهللِ َو َوْجُهُه الَِّذي ُيْؤتى ِمْنُه،
َو اَنََّک َسِبيُل اهللِ، یعنی:

یا.امیرالمؤمنین:
شهادت.و.گواهی.می.دهم.که.تو.َجْنُب اهلل.و.باُب اهلل.هستی،.

شهادت.و.گواهی.می.دهم.که.تو.حبيب اهلل.و.َوْجه اهلل.هستی.که.از.آن.طریق.به.سوی.
خدا.می.روند،.

و.شهادت.و.گواهی.می.دهم.که.تو.سبيل اهلل.هستی.»راه.خدا«.
این.زیارت.شریف.از.ناحیه.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.صادر.شده.و.
صفوان.جّمال.آن.را.نقل.نموده.و.در.مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.است.»زیارت.ششم.آن.

حضرت«.
مالحظه.فرمودید.که:

ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.َوْجُه اهلل، باُب اهلل، سبيُل اهلل و َجْنُب اهلل.می.باشند.
ذیل.آیه.27.و.28.سوره.الّرحمن.درباره.َوْجُه اهلل،

ذیل.آیه.189.سوره.بقره.درباره.باُب اهلل،
ذیل..آیه.157.و.158.سوره.آل.عمران.درباره.سبيلُ اهلل،

 1.اصولکافی،جلداّول،صفحه199،حدیث7»حدیث355«.
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و.ذیل.آیه.56.سوره.زمر.درباره.َجْنُب اهلل.توضیحاتی.ارائه.شده.و.به.عرض.رسیده.
که.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.َوْجُه اهلل، باُب اهلل، سبيُل اهلل و َجْنُب اهلل.می.باشند.
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آیه 31 و 35 سوره الّرحمن:
»َسَنْفُرُغ لَُکْم اَيَُّه الثََّقالِن«.آیه.31.

»ُيْرَسُل َعَلْيُکما ُشواٌظ ِمْن ناٍر َونُحاٌس َفال َتْنَتِصَراِن«.آیه.35.

ترجمه:
خداوند.متعال.می.فرماید:.

به.حساب.شما. به.زودی. انسان.ها«. اجنّه.و.گروه. »گروه. انس. و. ای.گروه.جن.
رسیدگی.خواهیم.کرد..»به.حساب.شما.خواهیم.پرداخت«..آیه.31

شعله.های.آتش.»آتش.خالص.و.بدون.دود«،.همچنین.دودهای.سیاه.و.متراکم.بر.شما.
فرستاده.می.شود.»بر.شما.مسّلط.می.شود«،.

و.در.آن.حال.نمی.توانید.از.کسی.یاری.بطلبید.»نمی.توانید.یکدیگر.را.یاری.کنید«.1

شرح لغات و توضیحات:
َفَرَغ لَُه َو اِليِه.=.آهنگ.او.کرد،.قصد.او.کرد؛

َسَنفُرُغ لَُکم.=.به.زودی.آهنگ.شما.می.کنیم،.به.زودی.قصد.شما.می.کنیم؛.به.زودی.به.
کار.شما.رسیدگی.خواهیم.کرد،.به.زودی.به.حساب.شما.خواهیم.پرداخت..

َسَنفُرُغ معموالً.در.موردی.استفاده.می.شود.که.شخصی.تمام.کارهای.خودش.را.رها.
کند.و.با.تمام.حواس.به.یک.کار.بپردازد،.

یعنی.با.دقت.هر.چه.بیشتر.به.آن.کار.بپردازد.و.به.اصطالح.همه.کارها.را.کنار.بگذارد.
تا.فارغ.البال.به.یک.کار.رسیدگی.کند.آن.هم.با.دقت.هر.چه.تمام.تر.

انسان.ها.وقتی.تمام.توّجه.خویش.را.معطوف.به.یک.چیزی.می.نمایند.معموالً.از.

چیزهای.دیگر.غافل.می.شوند.و.یا.اینکه.میزان.دقّت.آن.ها.به.چیزهای.دیگر.به.شّدت.
کاهش.می.یابد.لیکن.این.موضوع.در.رابطه.با.خداوند.متعال.صدق.نمی.کند،.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه89.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه212ـ213.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه157.
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یعنی.توّجه.خداوند.متعال.به.یک.موضوع.باعث.نمی.شود.که.نعوذباهلل.خداوند.
متعال.از.چیزهای.دیگر.غافل.شود،.یعنی:

خداوند.متعال.احاطه.کامل.و.مطلق.به.همه.کائنات.و.همه.هستی.دارد.لذا.هرگز.

پرداختن.به.یک.موضوع.باعث.غفلت.از.موضوعات.دیگر.نمی.شود.و.هیچ.امر.و.هیچ.
موضوعی.از.نظر.خداوند.متعال.و.از.علم.خداوند.متعال.پنهان.نیست،.

بنابراین.تعبیر.َسَنفُرُغ.در.مورد.خداوند.متعال.چیزی.نیست.جز.تأکید.بر.رسیدگی.
دقیق.به.اعمال.انسان.ها.در.روز.قیامت.توسط.خداوند.متعال.

َثَقْل.=.هر.چیز.نفیس.و.با.ارزش،.هر.متاع.نفیس.و.با.ارزش.
تثنیه.َثَقل.می.شود.َثَقالن.یعنی.دو.متاع.نفیس.و.با.ارزش.

مقصود.از.َثَقالن.در.این.آیه.شریفه.دو.گروه.جن.و.انس.می.باشد.
آن.ها. معنوی. به.خاطر.سنگینی. انس. به.جن.و. باارزش«. »دو.چیز. َثَقالن. اطالق.

می.باشد،.یعنی:.
این.دو.گروه.»جن.و.انسان«.از.نظر.عقل.و.شعور.و.علم.و.آگاهی.سرآمد.همه.
موجودات.دیگر.می.باشند.و.به.خاطر.عقل.و.شعور.و.علمی.که.خداوند.متعال.به.اجنّه.و.

انسان.ها.اعطا.فرموده.این.دو.گروه.ارزش.و.اعتبار.ویژه.ای.دارند،.بنابراین:
بزرگی.شأن.و.مقام.و.جاللت.این.دو.گروه.به.عّلت.تعقل.آن.ها.و.قدرت.تمیز.آن.ها.
بین.حق.و.باطل.می.باشد.و.این.دو.گروه.هستند.که.مکلف.به.تکالیف.الهی.می.باشند.

ُشواظ.=.شعله.های.بدون.دود.آتش.ـ.شعله.های.خالص.آتش.که.بدون.دود.باشد،.
شعله.و.زبانه.آتش.که.سبزرنگ.است.و.هیچگونه.دودی.به.همراه.ندارد.

نُحاس=.1ـ.دود؛.2ـ.شعله.های.قرمز.رنگ.آتش.که.همراه.با.دود.می.باشد.1
در.آیه.31.سوره.الّرحمن.و.چند.آیه.بعد.صحبت.از.قیامت.است.و.توضیحاتی.

پیرامون.چگونگی.حساب.و.مجازات.و.کیفر.اعمال.انسان.ها.و...
در.این..آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه98،94،93.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه215ـ216.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه163،162،159،158.
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َسَنْفُرُغ لَُکْم اَيَُّه الثََّقالِن..=.ای.دو.گروه.جّن.و.انس.»اجنّه.و.انسان.ها«.به.زودی.به.
حساب.شما.می.پردازیم.و.به.اعمالی.که.در.دنیا.انجام.داده.اید.رسیدگی.می.کنیم.

همانطور.که.به.عرض.رسید.تعبیر.َسَنفُرُغ معموالً.در.موردی.به.کار.می.رود.که.انسان.

همه.کارهای.خود.را.کنار.بگذارد.و.بخواهد.با.فراغ.بال.و.با.تمام.حواس.خویش.به.یک.
موضوع.بپردازد.تا.با.دقّت.هر.چه.تمام.تر.موضوع.را.مورد.رسیدگی.قرار.دهد.

این.موضوع.در.مورد.خداوند.متعال.صدق.نمی.کند،.
یعنی.الزم.نیست.خداوند.متعال.همه.کارها.را.کنار.بگذارد.تا.با.دقّت.هر.چه.بیشتر.
به.اعمال.انسان.ها.رسیدگی.کند.چرا.که.علم.و.قدرت.خداوند.متعال.نامحدود.است.و.

در.آِن.واحد.احاطه.به.همه.کائنات.دارد،.
بنابراین.استفاده.از.کلمه.َسَنفُرُغ.در.این.آیه.شریفه.توسط.خداوند.متعال.تأکید.بر.
مسئله.رسیدگی.به.اعمال.انسان.ها.در.روز.قیامت.می.باشد.آن.هم.با.دقّتی.که.حتی.یک.
ذّره.از.اعمال.انسان.ها.از.نظر.خداوند.متعال.مخفی.نمی.مانَد.چه.خیر.باشد.و.چه.شر،

یعنی.رسیدگی.به.اعمال.انسان.ها.در.روز.قیامت.به.حّدی.دقیق.است.که.اگر.انسان.

در.دنیا.به.اندازه.یک.ذّره.و.مقدار.بسیار.ناچیز.عمل.نیک.و.یا.عمل.بد.انجام.داده.باشد.
.آن.را.در.جهان.آخرت.می.بیند.

در.واقع.این.آیه.شریفه.یک.نوع.تهدید.می.باشد.تا.انسان.ها.بدانند.که.هر.عملی.را.که.
در.دنیا.انجام.بدهند.در.آخرت.نتیجه.آن.را.می.بینند.

معموالً.اگر.کسی.بخواهد.به.طور.تلویحی.شخصی.دیگری.را.تهدید.کند.به.او.

می.گوید.که.به.زودی.فارغ.البال.و.با.خیال.راحت.و.با.حواس.جمع.به.حسابت.رسیدگی.
می.کنم.یعنی.با.دقّت.هر.چه.بیشتر.اعمال.تو.را.مورد.بررسی.قرار.خواهم.داد.

این.آیه.شریفه.در.واقع.تهدیدی.است.برای.گنهکاران.و.هشداری.است.برای.مؤمنان.

تا.بدانند.که.در.روز.قیامت.خداوند.متعال.به.دقّت.اعمال.آن.ها.را.مورد.رسیدگی.قرار.
خواهد.داد.

همانطور.که.قباًل.نیز.عرض.شد.منظور.از.َثَقالن.جّن.و.انس.می.باشد،.
و.اگر.بعد.از.َسَنفُرُغ.کلمه.لَُکم.آمده.که.ضمیر.جمع.می.باشد.»درحالی.که.َثَقالن.اشاره.

به.دو.گروه.می.نماید«.دلیلش.این.است.که:
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هر.چند.جّن.و.انس.دو.گروه.می.باشند.لیکن.افراد.این.دو.گروه.بسیار.زیاد.می.باشند.
لذا.درباره.آن.ها.لَُکم.به.کار.رفته.که.ضمیر.جمع.است.

در.ادامه.این.آیه.شریفه.و.در.آیات.بعد.مجدداً.خداوند.متعال.این.دو.گروه.یعنی.جّن.
و.انس.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرماید:

ای.جمعیّت.جّن.و.انس.و.ای.گروه.اجنّه.و.انسان.ها:
اگر.می.خواهید.از.مجازات.الهی.دور.بمانید.و.مشمول.مجازات.نشوید.چنانچه.
قدرت.و.توان.دارید.از.مرزهای.آسمان.و.زمین.بگذرید.و.از.حیطه.قدرت.خداوند.

قادر.متعال.خارج.شوید،.
ولی.ای.گروه.جّن.و.انس.بدانید.که.هرگز.قادر.بر.این.کار.نخواهید.بود،.یعنی:

هرگز.قادر.نخواهید.بود.که.از.دادگاه.عدل.الهی.فرار.کنید،.
و.هرگز.قادر.نخواهید.بود.که.مجازات.الهی.را.از.خودتان.دور.کنید.

گرچه.جّن.و.انس.و.به.طور.کّلی.همه.موجودات.همیشه.و.در.هر.زمان.و.مکان.

قدرت.خروج.از.عرصه.قدرت.خداوند.متعال.را.ندارند.و.همواره.محتاج.خداوند.
متعال.بوده.و.مقهور.قدرت.الیزال.الهی.هستند،.

لیکن.این.قسمت.از.آیه.شریفه.ناظر.به.قیامت.بوده.و.جّن.و.انس.را.مورد.خطاب.

قرار.داده.و.به.آن.ها.می.فرماید.که.هرگز.قادر.نخواهید.بود.تا.از.محکمه.و.از.دادگاه.عدل.
الهی.فرار.کرده.و.از.عقوبت.اعمال.خویش.در.امان.بمانید.

در.آیه.35.این.سوره.مبارکه.مجدداً.مطالب.قبل.مورد.تأکید.قرار.گرفته.و.عدم.امکان.
فرار.از.دایره.قدرت.خداوند.متعال.گوشزد.می.گردد.

در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:
ُيْرَسُل َعَلْيُکَما ُشَواٌظ ِمْن ناٍر َو نَُحاٌس.=.شعله.هایی.از.آتش.خالص.بدون.دود،.

همچنین.دودهای.غلیظ.و.متراکم.»اگر.نُحاس.را.به.معنی.دود.بدانیم«.به.سوی.شما.

فرستاده.می.شود.و.آنچنان.شما.را.از.هر.سو.احاطه.می.کنند.که.راهی.برای.فرار.شما.
باقی.نمی.مانَد.

اگر.نُحاس.را.به.معنی.آتش.همراه.با.دود.بدانیم.در.این.صورت.معنی.این.قسمت.
از.آیه.شریفه.این.می.شود.که:
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در.روز.قیامت.شعله.هایی.از.آتش.خالص.بدون.دود،.
همچنین.شعله.های.آتش.همراه.با.دود.به.سوی.شما.دو.گروه.»جّن.و.انس«.فرستاده.
می.شود.و.این.شعله.های.آتش.و.دودهای.غلیظ.و.متراکم.آنچنان.شما.را.احاطه.کرده.و.

محاصره.می.کنند.که.راهی.برای.فرار.باقی.نمی.ماند.
به.عبارت.دیگر:

روز.قیامت.از.یک.سو.فرشتگان.و.مالئکه.الهی.و.از.سوی.دیگر.شعله.های.آتش،.

همچنین.دودهای.غلیظ.و.متراکم.اطراف.محشر.را.احاطه.کرده.و.محاصره.می.کنند.که.
راهی.برای.فرار.باقی.نمی.ماند.

فرمایش.مولی.الموّحدین.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.دعای.کمیل.نیز.
ناظر.به.همین.قضیّه.است.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.دعای.کمیل.به.محضر.خداوند.متعال.
عرض.می.دارد:

ال ُيْمِکُن الِْفراُر ِمْن ُحُکوَمِتَک، یعنی: 
خداوندا:

امکان.فرار.از.حکومت.تو.نیست.زیرا.هر.جا.که.برویم.ملک.تو.می.باشد،.یعنی:
هر.کجا.که.باشیم.آن.جا.محّل.حکومت.خداوند.متعال.است.و.در.یَد.قدرت.او.

در.انتهای.آیه.شریفه.آمده.که:
َفال َتْنَتِصراِن.=.در.این.هنگام.نمی.توانید.از.کسی.یاری.بطلبید،.و.یا.اینکه:

نمی.توانید.یکدیگر.را.یاری.کنید.
بنابراین.خالصه.معنی.آیات.شریفه.این.شد.که:

خداوند.متعال.می.فرماید:
ای.دو.گروه.جّن.و.انس.به.زودی.به.حساب.شما.خواهیم.پرداخت.»روز.قیامت«.و.

به.دقّت.به.اعمال.شما.رسیدگی.خواهیم.نمود.
در.آن.روز.هیچ..کس.نمی.تواند.از.حیطه.قدرت.خداوند.متعال.خارج.شود.و.از.محکمه.

و.دادگاه.عدل.الهی.بگریزد.»هیچ.زمان.از.حیطه.قدرت.الهی.نمی.توان.خارج.شد«.
روز.قیامت.شعله.های.آتش.و.دود.شما.انس.و.جّن.را.از.هر.طرف.احاطه.می.کند.
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و.راه.گریز.باقی.نمی.ماند.و.در.آن.روز.نمی.توانید.از.کسی.یاری.و.کمک.بطلبید.
»نمی.توانید.یکدیگر.را.یاری.کنید«.

مورد.خطاب.در.این..آیات.شریفه.دو.گروه.می.باشند.یعنی.گروه.جّن.و.گروه.انس،.

لیکن.این.آیات.شریفه.تهدیدی.هستند.برای.مجرمین.و.گنهکاران.تا.بدانند.نتیجه.اعمال.
آن.ها.آتش.جهنّم.است،.

و.هشدار.و.وسیله.تنبّه.و.بیداری.برای.مؤمنین.و.تشویق.آن.ها.برای.انجام.اعمال.
صالح.و.پسندیده،.

زیرا.هیچ.َعَملی.چه.نیک.و.چه.بد.از.نظر.خداوند.متعال.پنهان.و.مخفی.نیست.و.
نتیجه.آن.ها.شامل.حال.شخص.خواهد.شد.1

توضیح:
در.آیات.دیگری.نیز.از.رسیدگی.دقیق.به.اعمال.انسان.ها.صحبت.شده.و.آمده.که.اگر.
به.اندازه.یک.ذّره.یا.کمتر.از.آن.کسی.عمل.نیک.و.یا.عمل.بد.انجام.داده.باشد.نتیجه.
آن.را.در.آخرت.می.بیند.و.اصوالً.هیچ.عملی.از.انسان.سر.نمی.زند.مگر.اینکه.در.نامه.

عمل.او.ثبت.می.شود.
خداوند.متعال.می.فرماید:

1. َو اِْن كان ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل اََتْينا بِها... »آیه.47.سوره.انبیاء«،.یعنی:
اگر.کسی.به.مقدار.سنگینی.یک.دانه.خردل.کار.نیک.و.بدی.داشته.باشد.ما.آن.را.روز.

قیامت.حاضر.می.کنیم.و.مورد.سنجش.قرار.می.دهیم..
قابل.ذکر.است.که.خردل.گیاهی.است.که.دانه.های.سیاه.بسیار.کوچکی.دارد.و.

ضرب.المثل.در.کوچکی.و.حقارت.می.باشد..
در.آیه.16.سوره.لقمان.نیز.این.موضوع.بیان.شده.است.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه98،96،95.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه215ـ216.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسّوم،صفحه158تا163،162،160.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه229.

2.تفسیرنمونه،جلدسیزدهم،صفحه457.
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2..َوَيُقولُوَن يا َوْيَلَتنا مالِهذا الِْکتاِب ال ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َوال َكِبيَرًة ااِّل اَْحصاَها َوَوَجُدوا ما َعِمُلوا 
حاِضراً.»آیه.49.سوره.کهف«،.یعنی:

مجرمین.و.گنهکاران.در.روز.قیامت.وقتی.نامه.اعمال.خویش.را.می.بینند.ترسان.و.
هراسان.می.گویند:

ای.وای.بر.ما،.این.چه.کتابی.است.»اشاره.به.نامه.اعمال«.که.همه.اعمال.در.آن.ثبت.

و.ضبط.شده.است.و.هیچ.عمل.کوچک.و.بزرگی.نیست.مگر.اینکه.آن.را.احصاء.کرده.
و.شماره.نموده.اند.»همه.اعمال.در.آن.کتاب.نوشته.شده.است«،.

و.همه.اعمال.خود.را.حاضر.می.بینند.
اینکه.انسان.ها.همه.اعمال.خودشان.را.حاضر.می.بینند،.یعنی:

نه.تنها.اعمال.انسان.در.نامه.عمل.شخص.ثبت.و.ضبط.است.بلکه.خود.اعمال.در.
قیامت.تجّسم.پیدا.می.کنند.و.انسان.خود.عمل.را.می.بیند.

قابل.ذکر.است.که.در.نامه.عمل.همه.انسان.ها.اعم.از.مؤمن.و.کافر.همه.اعمال.

ثبت.و.ضبط.می.باشد.و.همه.انسان.ها.اعمالی.را.که.در.دنیا.انجام.داده.اند.در.نامه.

عمل.خویش.می.بینند.لیکن.این.آیه.شریفه.حال.و.وضع.مجرمین.و.گنهکاران.را.بیان.
می.فرماید.1

ٍة َخْيراً َيَرُه »آیه.7.سوره.زلزله« 3..َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ
ٍة َشّراً َيَرُه.»آیه.8.سوره.زلزله«،.یعنی: َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّ

هر.کس.به.اندازه.سنگینی.یک.ذّره.کار.خیری.انجام.داده.باشد.آن.را.می.بیند،.
و.هر.کس.به.اندازه.سنگینی.یک.ذّره.کار.بدی.کرده.باشد.آن.را.می.بیند..

آیا.خود.عمل.را.می.بیند،.
یا.پاداش.و.جزای.عمل.را.می.بیند،.

و.یا.اینکه.در.نامه.عمل.آن.را.ثبت.و.ضبط.شده.می.بیند،.
.ممکن.است.هر.سه.مطلب.درست.باشد..

ذّره.در.لغت.و.گفته.های.مفّسرین.به.این.معانی.است:

1.تفسیرنمونه،جلددوازدهم،صفحه494ـ498.
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الف(.مورچه.کوچک.
ب(.گرد.و.غباری.که.به.دست.انسان.می.چسبد.»هنگامی.که.دست.را.روی.زمین.

می.گذاریم.و.برمی.داریم«.
ج(.ذرات.بسیار.کوچک.غبار.که.در.فضا.معّلق.می.باشند.و.هنگامی.که.آفتاب.از.یک.

منفذ.و.روزنه.ای.به.اطاق.تاریک.می.تابد.آشکار.می.شوند.1
انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.مصادیق.بارز.و.آشکار.آیه.31.و.35.سوره.الرحمن.
را.مالحظه.خواهید.فرمود.که.این.افراد.چگونه.در.روز.قیامت.در.بین.آتش.و.دود.

محصور.شده.اند.و.راه.فراری.برای.آن.ها.وجود.ندارد.
دو.گروهی.که.در.بخش.حدیث.به.آن.ها.ا.شاره.خواهد.شد.در.واقع.مصداق.اتّم.و.
اکمل.آیه.31.و.35.سوره.الرحمن.هستند.که.روز.قیامت.بین.آتش.سوزان.و.دود.عظیم.

و.غلیظ.و.متراکم.محصور.می.باشند.

حدیث:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذیحّجه.سال.
دهم.هجری.در.محّل.غدیر.خم.خطبه.مفصلی.ایراد.فرموده.و.طّی.آن.ابتدا.به.حمد.
و.ثنای.خداوند.متعال.پرداخته.و.سپس.گوشه.ای.از.فضائل.و.مناقب.مولی.الموحدین.
متعال. خداوند. امر. به. و. فرموده. بیان. را. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.خویش.و.امام.

مسلمین.معّرفی.و.منصوب.فرمودند.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.قسمتی.از.بیانات.خویش.فرمودند:

ای.مردم:
این.علی.بن.ابیطالب،.برادر.من،.وصی.من،.دارنده.علم.من،.خلیفه.من.بر.اّمتم.»جانشین.

من.بر.امتم«.می.باشد.
ای.مردم:

علی.بن.ابیطالب.خلیفه.رسول.اهلل.»جانشین.رسول.اهلل«.و.امیرالمؤمنین.می.باشد،.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه250ـ251.
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او.امام.و.راهنمای.مردم.است.و.به.امر.خداوند.متعال.با.ناکثین.و.قاسطین.و.مارقین.
به.مقاتله.برمی.خیزد.»می.جنگد«.

ای.مردم:
آنچه.که.می.گویم.به.فرمان.خداوندی.است.که.پروردگار.من.است.

خداوندا:
تو.این.فرمان.را.بر.من.نازل.فرمودی.و.امامت.اّمت.را.بعد.از.من.به.علی.بن.ابیطالب.

اختصاص.دادی.و.به.من.دستور.دادی.تا.او.را.به.امامت.مسلمین.منصوب.کنم.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.قسمت.دیگری.از.فرمایشات.خویش.

فرمودند:
ای.مردم:

من.به.امر.خداوند.متعال.امامت.را.در.نسل.خودم.تا.روز.قیامت.در.میان.شما.به.
ودیعه.می.سپارم.

ای.مردم:
من.ابالغ.کردم.آنچه.را.که.از.جانب.خداوند.متعال.به.آن.مأمور.بودم.تا.حّجت.باشد.

بر.هر.حاضر.و.غایبی.و.بر.هر.شاهد.و.غیرشاهدی،.
و.بر.هر.کس.که.متولّد.شده.است.و.یا.هنوز.به.دنیا.نیامده.است.

پس.ای.مردم:
آنچه.را.که.در.مورد.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.گفتم.الزم.است.
که.حاضرین.به.غایبین.و.همچنین.پدران.به.فرزندان.خویش.بگویند.و.این.موضوع.تا.

روز.قیامت.باید.توسط.پدران.به.فرزندان.گفته.شود.
ای.مردم:

بعد.از.من.به.زودی.امامت.و.خالفت.را.از.مسیر.اصلی.آن.منحرف.می.سازند.و.آن.
را.به.سلطنت.و.پادشاهی.تبدیل.می.کنند.

سپس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
ااَل لََعَن اهللُ الْغاصبيَن َو الُْمَغتِصبيَن،.یعنی:
خدا.لعنت.کند.غاصبین.خالفت.را،.
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و.لعنت.کند.کسانی.را.که.به.غصب.خالفت.رضایت.داده.و.غاصبین.را.یاری.
نمودند،

آنگاه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.این.دو.آیه.شریفه.را.»َسَنْفُرُغ لَُکْم اَيَُّها 
الثََّقالِن ـ ُيْرَسُل َعَلْيُکما ُشواٌظ ِمْن ناٍر َونُحاٌس َفال َتْنَتِصَراِن ـ.آیه.31.و.35.سوره.الرحمن«.

تالوت.فرمودند.1
همانطور.که.مالحظه.فرمودید.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.

قسمتی.از.این.خطبه.نورانی.وقایع.پس.از.رحلت.خودشان.را.بیان.نموده.و.فرمودند:
پس.از.رحلت.من.عّده.ای.خالفت.را.غصب.کرده.و..آن.را.به.سلطنت.و.پادشاهی.

تبدیل.می.کنند،.
و.عّده.ای.نیز.از.این.غاصبین.خالفت.تبعیّت.و.پیروی.کرده.و.آن.ها.را.یاوری.می.کنند،.

بنابراین:
طبق.فرمایش.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آ.له.و.سّلم.پس.از.رحلت.آن.حضرت.
عناصر.باطل.و.مخالفین.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.به.دو.گروه.

تقسیم.شدند:
1..غاصبین.خالفت.یعنی.رهبران.ضاللت.و.گمراهی؛

2..پیروان.غاصبین.خالفت.»کسانی.که.غاصبین.خالفت.را.یاری.کردند«.
پیامبر.اکرم.در.انتهای.این.قسمت.از.فرمایش.خویش.این.دو.گروه.یعنی.غاصبین.
و.مغتصبین.»1ـ.غاصبین.خالفت؛.2ـ.پیروان.غاصبین.خالفت«.را.لعنت.نموده.و.

فرمودند:
ااَل لََعَن اهللُ الْغاِصبيَن والُْمْغَتِصبيَن، یعنی:

خدا.لعنت.کند.غاصبین.و.مغتصبین.را؛.
غاصبين.=.غصب.کنندگان.خالفت؛

1.احتجاجطبرسی،جلداّول،صفحه135ـ136،حدیث32.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه369،حدیث33»حدیث11054«.

شرحخطبهغدیریهپیامبراکرمتألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه395تا398.
خطابهغدیر،محمدباقرانصاری.
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مغتصبين.=.کسانی.که.نسبت.به.غصب.خالفت.راضی.بوده.و.حتّی.غاصبین.خالفت.
را.یاری.نمودند.

همانگونه.در.توضیحات.ذیل.آیات.31.و.35.مالحظه.فرمودید.خداوند.متعال.دو.
گروه.جّن.و.انس.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.فرمودند:

به.زودی.»در.قیامت«.با.دقّت.هر.چه.تمام.تر.به.کار.شما.رسیدگی.خواهیم.کرد.
در.آن.روز.»روز.قیامت«.شعله.های.سوزان.آتش.به.همراه.دود.غلیظ.و.متراکم.شما.

را.از.هر.سو.احاطه.خواهند.کرد.و.راه.فرار.برای.شما.باقی.نخواهد.ماند.
تنزیل.و.ظاهر.آیه.شریفه.همان.بود.که.مالحظه.فرمودید،.

اما.تأویل.آیه.شریفه.در.خصوص.دو.گروهی.که.در.محاصره.آتش.قرار.خواهند.
گرفت.غاصبین.خالفت.و.پیروان.آن.ها.می.باشند،.

و.در.این.صورت.معنی.آیه.31.و.35.سوره.الرحمن.»تأویل.این.دو.آیه.شریفه«.این.
خواهد.بود.که:

خداوند.متعال.می.فرماید:
ای.دو.گروه.غاصبین.خالفت.و.پیروان.غاصبین.خالفت:.

به.زودی.»در.روز.قیامت«.با.دقّت.هر.چه.بیشتر.به.حساب.شما.رسیدگی.خواهیم.
نمود.»آیه.31«.

ای.غاصبین.خالفت.و.ای.پیروان.غاصبین.خالفت:.
به.سوی.شما. متراکم. و. غلیظ. دودهای. و. قیامت.شعله.های.سوزان..آتش. روز.
فرستاده.خواهد.شد.و.به.شما.تسّلط.خواهد.یافت.و.از.هر.طرف.شما.را.احاطه.و.
محاصره.خواهد.کرد.به.نحوی.که.هیچ.راه.فرار.و.گریزی.برای.شما.دو.گروه.باقی.
نخواهد.ماند.و.در.آن.روز.هیچ..کس.قادر.به.یاری.شما.نخواهد.بود.و.خودتان.نیز.

قادر.به.یاری.یکدیگر.نخواهید.بود.»آیه.35«.

بخش های مختلف خطبه پیامبر اکرم در غدیر خم:
1..حمد.و.ثنای.خداوند.قادر.متعال..

2..تصریح.پیامبر.اکرم.مبنی.بر.اینکه.فرمان.مهّمی.را.درباره.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.



آل اهلل در کتاب اهلل 294

علیه.الّسالم.از.خداوند.متعال.دریافت.کرده.ام.که.باید.آن.را.ابالغ.کنم.و.گرنه.رسالت.
الهی.را.به.مردم.نرسانده.ام.

3..اعالم.امامت.دوازده.امام.معصوم.علیهم.الّسالم.و.اعالم.والیت.آن.ذوات.مقّدسه.
به.همه.مردم.در.تمام.موارد.»اعم.از.امور.دنیوی.و.اخروی«..

4..گرفتن.دست.حضرت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.طرح.امامت.آن.بزرگوار.

و.دعا.در.حق.پیروان.و.شیعیان.آن.حضرت.و.لعن.و.نفرین.بر.مخالفین.و.منکرین.
امامت.و.والیت.آن.حضرت.

5...اعالم.این.مطلب.که.هر.کس.امامت.و.والیت.دوازده.امام.معصوم.را.انکار.کند.

و.از.پذیرش.والیت..آن.ذوات.مقّدسه.امتناع.نماید.اعمال.نیکی.که.انجام.داده.َحْبْط.
و.نابود.خواهد.شد،.

بورزد. حسادت. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. به. نسبت. اگر. حتّی.
اعمالش.َحْبْط.و.نابود.می.شود.

6 ..بیان.شّمه.ای.از.فضائل.و.مناقب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
7..تالوت.آیاتی.از.قرآن.کریم.در.رابطه.با.عذاب.دشمنان.دین.و.دشمنان.والیت.

ائّمه.علیهم.الّسالم.و.غاصبین.خالفت.و.گمراه.کنندگان.اّمت.و.پیروان.آن.ها..
8 ..بیان.این.مطلب.که.اصحاب.صراط.مستقیم.در.سوره.حمد.شیعیان.امیرالمؤمنین.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند،.
و.تالوت.آیاتی.از.قرآن.کریم.مبنی.بر.اینکه.اهل.بهشت.شیعیان.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.هستند.و.اهل.جهنّم.دشمنان.اهل.بیت.عصمت.و.طهارت.علیهم.الّسالم.

و.منکرین.آن.ذوات.مقّدسه.
9..بیان.مطالبی.پیرامون.وجود.مقّدس.بقیة اهلل.االعظم.امام.زمان.حجة بن.الحسن.العسکری.

سالم.اهلل.علیه.
10..دعوت.مردم.به.بیعت.با.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.اینکه.بیعت.
با.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.دستور.خداوند.متعال.است.و.بیعت.با.آن.حضرت.به.

منزله.بیعت.با.خداوند.متعال.می.باشد.
11..عنوان.کردن.این.مطلب.که.بیان.و.فرمایش.دوازده.امام.معصوم.بیان.و.فرمایش.
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من.است.»یعنی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.«،.
و.اینکه.باالترین.امر.به.معروف.تبلیغ.پیام.غدیر.در.خصوص.وجوب.اطاعت.

محض.از.دوازده.امام.معصوم.است،.
و.باالترین.نهی.از.منکر،.نهی.مردم.از.مخالفت.با.این.ذوات.مقّدسه.می.باشد.»یعنی.
اطاعت.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.باالترین.معروف.و.مخالفت.با.آن.بزرگواران.

باالترین.ُمنَکر.می.باشد«.
12..در.آخرین.مرحله.خطابه،.بیعت.زبانی.انجام.گرفت،.

یعنی.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.حاضرین.فرمود:
خداوند.متعال.به.من.دستور.فرموده.تا.قبل.از.بیعت.با.دست،.از.زبان.های.شما.
بیعت.بگیرم.و.آنگاه.پیامبر.اکرم.مطالبی.را.بیان.فرمودند.که.خالصه.آن.ها.اطاعت.
محض.از.دوازده.امام.معصوم.علیهم.الّسالم.و.عهد.و.پیمان.در.رابطه.با.ثابت.قدم.بودن.

در.اطاعت.از.این.ذوات.مقّدسه،.
و.همچنین.رساندن.پیام.غدیر.به.نسل.های.آینده.بود.که.پیامبر.اکرم.آن.را.فرمودند.

و.حاضرین.نیز.آن.را.تکرار.نمودند.
کلمات.پایانی.پیامبر.اکرم.دعا.برای.اقرارکنندگان.به.فرمایشات.آن.حضرت.و.

اقرارکنندگان.به.والیت.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.بود،.
و.نفرین.به.منکرین.اوامرش.و.منکرین.والیت.و.امامت.اهل.بیتش.

امیرالمؤمنین. انتصاب. با. قابل.ذکر.است.که.ذیل.آیه.67.سوره.مائده.در.رابطه.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.عنوان.امام.مسلمین.توضیحات.کاملی.ارائه.شده.است.

آماری از مطالب خطبه غدیر:
صفات.خداوند.متعال.حدود.110.مورد؛.
مقام.و.منزلت.پیامبر.اکرم.حدود.10.مورد؛

..حدود..50.آیه. آیات.قرآن.کریم.که.در.خطبه.غدیر.به.آن.ها.استناد.شده.است..
..حدود..50.مورد. والیت.و.امامت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم..

..حدود..25.آیه. آیات.قرآن.کریم.در.خطبه.غدیر.در.رابطه.با.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.
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10.مورد. .حدود.. والیت.و.امامت.دوازده.امام.معصوم.علیهم.الّسالم..
15.آیه. .حدود.. آیات.قرآن.کریم.در.خطبه.غدیر.در.رابطه.با.دشمنان.اهل.بیت..

20.مورد. حدود.. فضائل.و.مناقب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم..

20.مورد. حدود.. در.رابطه.با.بقیة.اهلل.االعظم.حجة بن.الحسن.العسکری.علیه.الّسالم..

10.مورد. حدود.. بیعت.با.ائّمه.معصومین.سالم.اهلل.علیهم.اجمعین..
25.مورد1 حدود.. شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.دشمنان.آن.ها..

خالصه ای از خطبه غدیر:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذیحّجه.سال.
دهم.هجری.در.محّل.غدیر.خم.خطبه.مفّصل.و.بسیار.مهّمی.ایراد.فرموده.و.به.امر.
خداوند.متعال.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.

خویش.و.امام.مسلمین.منصوب.فرمودند.
قسمت.هایی.از.این.خطبه.نورانی.را.به.اختصار.مالحظه.می.فرمائید.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
1..علّی.بن.ابیطالب،.برادر.من،.وصی.من،.جانشین.من.بر.اّمتم.و.امام.بعد.از.من.

می.باشد.
2..صاحب.اختیار.شما.»ولّی.شما«.خدا.و.رسول.است.و.کسی.است.که.در.حال.نماز.

زکات.می.دهد،.
و.این.شخص.کسی.نیست.جز.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.خداوند.متعال.این.

مطلب.را.در.آیه.55.سوره.مائده.فرموده.است.
3..ای.مردم:.

خداوند.متعال.علی.بن.ابیطالب.را.به.عنوان.ولی.و.صاحب.اختیار.و.امام.شما.قرا.رداد.
و.اطاعت.از.او.را.به.همه.واجب.نمود.

4..ای.مردم:.

1.شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخمتألیفآیتاهللسّیدمحمدتقینقوی.
توضیحیپیرامونخطابهغدیرتألیفمحّمدباقرانصاری.
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خداوند.متعال.ولی.و.سرپرست.و.صاحب.اختیار.شما.است،.
بعد.از.خداوند.متعال.پیامبر.او.یعنی.محّمد.که.االن.با.شما.صحبت.می.کند.صاحب.

اختیار.شما.است،.
و.بعد.از.من.علی.بن.ابیطالب.صاحب.اختیار.شما.است.و.به.امر.خداوند.متعال.امام.

شما.است.و.بعد.از.او.امامت.در.نسل.من.است.و.از.فرزندان.علی.بن.ابیطالب.
5..ای.مردم:

علی.بن.ابیطالب.از.طرف.خداوند.متعال.امام.است،.
و.هر.کس.والیت.او.را.انکار.کند.خداوند.متعال.هرگز.توبه.او.را.نمی.پذیرد.و.هرگز.

او.را.نمی.آمرزد.
6 ..ای.مردم:

به.خدا.قسم.من.خاتم.پیامبران.هستم.و.حّجت.به.همه.مخلوقین.از.اهل.آسمان.ها.
و.زمین.می.باشم،.

و.هر.کس.در.این.مطلب.شّک.کند.مانند.کفر.جاهلیّت.کافر.شده.است،.
و.هر.کس.به.قسمتی.از.این.گفتار.من.شک.نماید.به.همه.آنچه.که.بر.من.نازل.شده.

شک.نموده.است،.
و.هر.کس.درباره.ما.شک.کند.جایگاهش.در.آتش.است.

7..ای.مردم:
علی.بن.ابیطالب.بعد.از.من.افضل.مردم.می.باشد،.

ملعون.و.مغضوب.است.کسی.که.این.گفتار.مرا.رد.کند.و.با.آن.موافق.نباشد.
8 ..ای.مردم:

خداوند.متعال.می.فرماید:
هر.کس.با.علی.بن.ابیطالب.دشمنی.کند.و.والیت.او.را.نپذیرد.لعنت.من.بر.او.باد.

»یعنی.لعنت.خداوند.متعال«.
9..ای.مردم:

هر.کس.که.من.موال.و.صاحب.اختیار.او.هستم.این.علی.بن.ابیطالب.موال.و.صاحب.
اختیار.او.است،.
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علی.بن.ابیطالب.برادر.من.و.جانشین.من.است.و.والیت.او.از.جانب.خداوند.متعال.
است.

10..خدایا:
دوست.بدار.هر.کس.را.که.علی.را.دوست.می.دارد،.

و.دشمن.بدار.هر.کسی.را.که.علی.را.دشمن.می.دارد،.
و.لعنت.کن.هر.کسی.را.که.والیت.او.را.انکار.کند.

11..ای.مردم:
خداوند.متعال.دین.شما.را.با.امامت.علی.بن.ابیطالب.کامل.نمود،.

پس.هر.کس.به.او.و.جانشینان.او.که.از.نسل.من.هستند.و.از.ُصلب.او.می.باشند.اقتدا.

نکند.و.امامت.آن.ها.را.نپذیرد.همه.اعمال.چنین.شخصی.َحْبْط.و.نابود.و.تباه.می.شود.و.
جایگاه.چنین.شخصی.آتش.همیشگی.جهنّم.است.و.مخّلد.در.آتش.می.باشد.

12..ای.مردم:
شیطان.حضرت.آدم.را.با.َحَسد.از.بهشت.بیرون.کرد،.

پس.ای.مردم.به.علی.بن.ابیطالب.حسادت.نکنید.تا.اعمال.شما.حبط.و.نابود.و.تباه.
نشود.»حسادت.به.علی.بن.ابیطالب.علیه.السالم.یعنی.َحْبْط.اعمال«.

13..ای.مردم:
من.صراط.مستقیم.خداوند.متعال.هستم.که.خداوند.متعال.شما.را.به.اطاعت.و.

پیروی.از.او.امر.کرده.است،.
و.بعد.از.من.علی.بن.ابیطالب.صراط.مستقیم.خداوند.است.و.اطاعت.او.واجب،.

و.بعد.از.او.فرزندان.من.که.از.صلب.او.می..باشند.ائّمه.هدایت.هستند.و.مردم.را.به.
سوی.حق.دعوت.می.کنند.

14..ای.مردم:
من.پیامبر.خدا.هستم.و.علی.بن.ابیطالب.وصی.و.جانشین.من.است.

15..ای.مردم:
بدانید.که.خاتم.ائّمه.که.حضرت.مهدی.قائم.می.باشد.از.ما.است،.

حضرت.مهدی.برگزیده.خداوند.متعال.و.منتخب.او.است،.
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او.حّجت.خداوند.متعال.است.و.بعد.از.او.حّجتی.نیست.
ای.مردم:

بدانید.که.هیچ.کس.قدرت.و.توان.غلبه.بر.او.را.ندارد،.
ای.مردم:

حضرت.مهدی.ولّی.خداوند.متعال.در.زمین.است،.
و.حکم.و.فرمان.او.حکم.و.فرمان.خداوند.متعال.است.

16..ای.مردم:
من.با.خداوند.متعال.بیعت.کرده.ام.و.علی.بن.ابیطالب.با.من.بیعت.کرده.است.و.من.از.

جانب.خداوند.متعال.برای.او.از.شما.بیعت.می.گیرم.
17..ای.مردم:

اگر.احکام.الهی.را.فراموش.کردید.علی.بن.ابیطالب.در.میان.شما.است.و.ولّی.و.
صاحب.اختیار.شما.می.باشد.

علی.بن.ابیطالب.امامی.است.که.خداوند.متعال.او.را.منصوب.فرموده.و.او.جانشین.
من.است.

علی.بن.ابیطالب.کسی.است.که.هر.چه.از.او.بپرسید.به.شما.جواب.خواهد.داد.
18..ای.مردم:

من.از.جانب.خداوند.متعال.مأمور.شده.ام.تا.از.شما.برای.علی.بن.ابیطالب.به.عنوان.
وصی.و.جانشین.خودم.بیعت.بگیرم،.

و.ائّمه.بعد.از.او.را.که.از.فرزندان.من.و.نسل.او.می.باشند.به.شما.معرفی.کنم،.
ائّمه.ای.که.آخر.آن.ها.قائم.آل.محمد.حضرت.مهدی.است.تا.روز.قیامت.

19..ای.مردم:
نماز.را.به.پا.دارید،.
زکات.را.بپردازید،.

امر.به.معروف.کنید،.
و.نهی.از.منکر.نمائید.

20..ای.مردم:
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بدانید.که.باالترین.امر.به.معروف.آن.است.که.سخن.و.کالم.مرا.بفهمید.و.به.آن.عمل.

نمائید.و.کالم.مرا.به.کسانی.که.این.جا.حضور.ندارند.برسانید.و.آن.ها.را.به.پذیرش.کالم.
من.امر.کنید.و.تشویق.نمائید،.

و.مردم.را.از.مخالفت.کردن.با.سخن.و.کالم.من.نهی.کنید.»امر.کردن.مردم.و.تشویق.

کردن.مردم.به.اطاعت.از.دستور.پیامبر.اکرم.و.نهی.کردن.مردم.از.مخالفت.نمودن.با.

فرمایشات.پیامبر.اکرم.در.تمام.موارد.خصوصاً.در.رابطه.با.موضوع.امامت.و.والیت.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.تا.حضرت.مهدی.
علیه.الّسالم«،.

زیرا.آنچه.را.که.به.شما.گفتم.از.پیش.خود.نگفتم.بلکه.دستور.خداوند.متعال.بود.تا.
به.شما.ابالغ.کنم.
21..ای.مردم:

خداوند.متعال.مرا.مأمور.کرده.است.تا.درباره.امامت.و.والیت.علی.بن.ابیطالب.و.اوالد.
او.از.زبان.شما.اقرار.بگیرم،.

پس.ای.مردم.بگوئید:
یا.رسول.اهلل:

ما.همه.گوش.به.فرمان.و.مطیع.خدا.و.رسول.خدا.هستیم،.
و.راضی.و.خشنود.نسبت.به.آنچه.که.از.جانب.خداوند.متعال.درباره.علی.بن.ابیطالب.

و.امامت.و.والیت.آن.حضرت.و.امامت.و.والیت.اوالد.او.به.ما.فرمودی،.
لذا.با.تو.ای.رسول.خدا.با.قلب.و.جان.و.زبان.و.دست.خویش.بیعت.می.کنیم،.

و.با.این.عهد.و.پیمان.زندگی.می.کنیم.می.میریم.و.مبعوث.می.شویم،.
و.هرگز.از.عهد.و.پیمانی.که.امروز.با.خدا.و.رسول.بستیم.برنخواهیم.گشت.و.مطیع.

و.فرمانبردار.خدا.و.رسول.و.علی.بن.ابیطالب.و.امامان.بعد.از.او.خواهیم.بود،.
و.همه.حاضرین.این.مطالب.را.تکرار.نمودند.

22..ای.مردم:
هر.کس.راه.هدایت.را.در.پیش.بگیرد.نفعش.به.خود.او.خواهد.رسید،.

و.هر.کس.در.راه.ضاللت.و.گمراهی.گام.بردارد.زیان.و.ضررش.متوّجه.خود.او.
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خواهد.بود.
23..ای.مردم:

هر.کس.با.علی.بن.ابیطالب.بیعت.کند.با.خداوند.متعال.بیعت.کرده.است.
24..ای.مردم:

فضائل.و.مناقب.علی.بن.ابیطالب.که.خداوند.متعال.در.قرآن.کریم.به.آن.ها.اشاره.فرموده.
بیش.از.آن.است.که.من.بتوانم.در.یک.مجلس.برای.شما.بیان.کنم،.

پس.ای.مردم:
هر.کس.شما.را.از.آن.فضائل.آگاه.سازد.و.به.شما.بشناساند.او.را.تصدیق.کنید.1

1.احتجاجطبرسی،جلداّول،صفحه118تا146،حدیث32.
شرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،توضیحاتیپیرامونخطابهغدیر،

تألیفمحّمدباقرانصاری.





» سوره واقعه «

آیات 7 تا 12 سوره واقعه: 
»َوُكْنُتْم اَْزواجًا َثالَثًة«.آیه.7.

»َفَاْصحاُب الَْمْيَمَنِة ما اَْصحاُب الَْمْيَمَنِة«.آیه.8..
»َواَْصحاُب الَْمْشَئَمِة َما اَْصحاُب الَْمْشَئَمِة«.آیه.9.

»َوالّسابُِقوَن الّسابُِقوَن«.آیه.10.
بُوَن«.آیه.11. »اُولِئَک الُْمَقرَّ
»ِفى َجّناِت النَِّعيِم«.آیه.12.

ترجمه:
.خداوند.متعال.می.فرماید:

روز.قیامت.شما.انسان.ها.سه.گروه.خواهید.شد..»آیه.7«.
گروه.اّول.گروه.سعادتمندان.و.گروه.خوشبختان.می.باشند،.

چه.سعادتمندان.و.چه.خجستگانی.»آیه.8«.
گروه.دّوم.گروه.شقاوتمندان.می.باشند،.چه.شقاوتمندانی..»آیه.9«.

گروه.سّوم.گروه.سبقت.گیرندگان.و.گروه.پیشگامان.می.باشند..»آیه.10«.
این.گروه.سبقت.گیرندگان.و.این.گروه.پیشگام.از.مقّربین.درگاه.الهی.و.تقّرب.یافتگان.

به.درگاه.خداوند.متعال.می.باشند..»آیه.11«.
این.گروه.سبقت.گیرندگان.و.این.گروه.پیشگام.در.باغ.های.پرنعمت.بهشت.جای.
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دارند..»آیه.12«1.

شرح لغات و توضیحات:
زوج.=.ِصنف،.گروه؛

ازواج.=.ِصنف.ها،.گروه.ها؛
ازواج.ثالثه=.اصناف.سه.گانه،.گروه.های.سه.گانه؛

َميَمَنه=.1ـ.از.ماده.یُمن.یعنی.سعادت،.خوشبختی؛.2ـ.طرف.راست؛.
اصحاب.َميَمَنه.=.1ـ.اصحاب.سعادت،.گروه.سعادت.و.خوشبختی؛.2ـ.اصحاب.

دست.راست؛
َمشَئَمِة =.1ـ.از.ماده.ُشوم.یعنی.بدبختی،.شقاوت؛.2ـ.طرف.چپ،.جانب.چپ

ُشؤم.=.نامبارک،.نحس؛
ُيمن.=.سعادت،.خوشبختی.»نقطه.مقابل.یُمن.شوم.می.باشد.یعنی.بدبختی،.شقاوت،.

نگون.بختی«؛
اصحاب.َمشَئَمه.=.1ـ.اصحاب.بدبختی.و.شقاوت؛.2ـ.اصحاب.دست.چپ؛.

یعنی.راست،.طرف. یَمین.می.باشد. مقابل..آن. »نقطه. ِشمال.=.چپ،.طرف.چپ.
راست«؛

مال.=.اصحاب.دست.چپ؛ اَصحاُب.الِشّ
سابق.از.ماده.َسبق.می.آید.یعنی.سبقت.گیرنده؛

سابُِقون.=.سبقت.گیرندگان،
.سابُِقون.در.این.آیه.شریفه.یعنی.سبقت.گیرندگان.در.ایمان.و.عمل،.سبقت.گیرندگان.

به.سوی.ثواب.الهی.و.بهشت.با.انجام.اعمال.صالح؛
ُقرب.=.نزدیکی.»ضّد.دوری«؛

بُون.=.تقّرب.یافتگان،.نزدیک.شدگان؛ ُمَقرَّ
بُوَن.=.آن.ها.»سابقون«.تقرب.یافتگان.به.درگاه.الهی.هستند.. اُولِئک الُمَقرَّ

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه215،214،210.
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الزم.به.توضیح.است.که.مقصود.از.ُقرب.»نزدیکی«.به.درگاه.الهی.قرب.مقامی.و.

معنوی.است.نه.ُقرب.مکانی،.چرا.که.خداوند.متعال.جسم.نیست.که.در.مکان.خاصی.

استقرار.داشته.باشد.لذا.خداوند.متعال.مکان.ندارد.و.به.همین.جهت.مقصود.از.قرب.
به.درگاه.الهی.قرب.مقامی.و.معنوی.می.باشد.

َجنَّت.=.باغ،.بهشت.»جمع.جنّت.می.شود.جنّات«؛
نَعيم.=.نعمت.فراوان.و.زیاد1.

آن. آن.و.حوادث.سخت.و.وحشتناک. آغاز. و. قیامت. درباره. مبارکه. این.سوره.

صحبت.کرده.و.انسان.ها.را.به.سه.دسته.تقسیم.نموده.و.راجع.به.انواع.پاداش.نیکان.و.
مجازات.های.بدکاران.مطالبی.عنوان.فرموده.است.

در.آیه.اّول.تا.ششم.این.سوره.مبارکه.آمده.است.که:
وقتی.که.قیامت.می.شود.زمین.به.شّدت.به.لرزه.درمی.آید.و.این.زلزله.و.لرزش.زمین.
به.حّدی.شدید.است.که.کوه.ها.در.هم.کوبیده.شده.و.خرد.می.شوند.و.به.صورت.

غباری.درآمده.و.به.این.طرف.و.آن.طرف.پخش.و.پراکنده.می.شوند.
در.روز.قیامت.است.که.ظالمین.و.مجرمین.و.گنهکاران.به.قعر.جهنّم.سقوط.می.کنند،.
و.مؤمنین.یعنی.شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.عالی.ترین.قسمت.های.بهشت.

استقرار.پیدا.می.کنند.
قابل.ذکر.است.که.در.آیات.مختلفی.راجع.به.قیامت.و.حوادث.سهمگین.و.وحشتناک.

آن.روز.عظیم.صحبت.شده.است،.مانند:
آیه.9.و.10.سوره.طور،.آیه.13.تا.15.سوره.حاقّه،.آیات.سوره.قارعه،.آیه.8.تا.10.
سوره.مرسالت،.آیه.14.سوره.مّزّمل،.آیه.اّول.و.دّوم.سوره.حج،.آیات.سوره.زلزله.

و...
خداوند.متعال.پس.از.اشاره.به.حوادث.ترسناک.و.مهیب.روز.قیامت.به.چگونگی.
حال.مردم.در.آن.روز.پرداخته.و.قبل.از.بیان.هر.چیز.مردمی.را.که.در.محشر.حاضر.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه214تا217.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه237تا239.

مفرداتراغب.



آل اهلل در کتاب اهلل 306

شده.اند.و.یا.بهتر.بگوئیم.محشور.شده.اند.به.سه.گروه.و.سه.دسته.تقسیم.نموده.و.
می.فرماید:

َو ُكْنُتْم اَْزواجًا َثالَثًة =.شما.مردم.در.روز.قیامت.سه.دسته.و.سه.گروه.و.سه.صنف.
خواهید.شد.

این.سه.گروه.عبارتند.از:
1. اَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة که اَْصَحاُب الَْيمين.نیز.به.آن.ها.گفته.می.شود.

به.این.گروه اَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة.گفته.می.شود.چرا.که.اصحاب.سعادت.و.خوشبختی.
هستند.

به.این.گروه.اَْصَحاُب الَْيمين »اصحاب.دست.راست«.نیز.گفته.می.شود.زیرا.نامه.عمل.

آن.ها.در.قیامت.به.دست.راست.آن.ها.داده.می.شود.و.این.قضیّه.عالمت.و.نشانه.پیروزی.
در.امتحانات.الهی.است.

این.گروه.به.بهشت.خواهند.رفت.

ماِل.نیز.گفته.می.شود. 2. اَْصَحاُب الَْمْشَئَمِة که.به.آن.ها اَْصحاُب الشِّ
به.این.گروه اَْصَحاُب الَْمْشَئَمِة..گفته.می.شود.چرا.که.اصحاب.شقاوت.و.بدبختی.و.

نگون.بختی.می.باشند.
ماِل.»اصحاب.دست.چپ«.نیز.گفته.می.شود.زیرا.نامه.عمل. به.این.گروه.اَْصَحاُب الِشّ
آن.ها.در.قیامت.به.دست.چپ.آن.ها.داده.می.شود.و.این.قضیّه.عالمت.و.نشانه.گنهکار.

بودن.و.مجرم.بودن.آن.ها.می.باشد.
این.گروه.به.جهنّم.خواهند.رفت.

3..اَلّسابُِقوَن.که.مقّرب.به.درگاه.الهی.هستند.و.از.مقّربين.می.باشند.و.عالی.ترین.
درجات.بهشت.الهی.نصیب.این.گروه.می.باشد.

خداوند.متعال.در.ادامه.این.آیه.شریفه.به.حال.و.وضع.این.گروه.های.سه.گانه.اشاره.
نموده.و.می.فرماید:

چه. سعادت«. »اصحاب. میمنه. اصحاب. .= الَْمْيَمَنِة  اَْصحاُب  ما  الَْمْيَمَنِة  َفَاْصحاُب 
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اصحاب.میمنه.ای.
اینکه.در.این.آیه.شریفه.عنوان.شده.که.یکی.از.این.گروه.های.سه..گانه.اصحاب.میمنه.
هستند.»اصحاب.سعادت،.و.یا.اصحاب.دست.راست«.و.سپس.آمده.که.چه.اصحاب.
میمنه.ای،.این.امر.در.واقع.توصیفی.است.از.مقام.و.منزلت.این.گروه.و.بیان.مقام.رفیع.

آن.ها.
در.زبان.فارسی.نیز.اگر.بخواهیم.از.یک.نفر.تعریف.کنیم.می.گوئیم:

فالن.کس.انسان.است.چه.انسانی.
منظور.از.اصحاب.میمنه.کسانی.هستند.که.روز.قیامت.نامه.عمل.آن.ها.به.دست.
راست.آن.ها.داده.می.شود.و.این.امر.عالمت.و.نشانه.نجات.می.باشد.و.مبیّن.این.است.

که.آن.ها.اهل.بهشت.هستند.
خداوند.متعال.در.آیات.27.تا.40.همین.سوره.مبارکه.نعماتی.را.که.به.این.گروه.اعطا.

می.فرماید.ذکر.نموده.است.
در.این.آیات.شریفه.آمده.که:

اَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة »اَْصَحاُب الَْيميِن«.در.روز.قیامت.و.در.جهان.آخرت.زیر.درختان.

بهشتی.و.در.زیر.سایه.های.متراکم.درختان.بهشتی.و.در.کنار.آبشارها.و.میوه.های.فراوان.
و.همسران.گرانقدر.و....هستند،.

و.این.نعمات.بهشتی.همیشگی.هستند.و.هیچ.گاه.قطع.نمی.شوند.
الزم.به.ذکر.است.که.نعمات.بهشتی.که.نصیب.اهل.بهشت.می.شود.حّد.و.اندازه.
ندارد.و.اگر.به.بعضی.از.این.نعمات.اشاره.شده.به.این.خاطر.است.که.انسان.در.دنیا.با.

این.نعمات.آشنا.است.و.آن.ها.را.می.شناسد.
در.ادامه.آیه.شریفه.خداوند.متعال.به.معّرفی.دّومین.گروه.انسان.ها.در.قیامت.پرداخته.

و.می.فرماید:
َو اَْصحاُب الَْمْشَئَمِة ما اَْصَحاُب الَْمْشَئَمِة.=.اصحاب.َمشَئمه.»اصحاب.شقاوت.و.بدبختی،.

و.یا.اصحاب.دست.چپ«.و.چه.اصحاب.َمْشَئمه اى.
آمدن.ما اَْصَحاُب الَْمْشَئَمِة در.انتهای.این.قسمت.از.آیه.شریفه.که.می.فرماید.چه.اصحاب.

مشئمه.ای،.حاکی.از.شّدت.بدبختی.و.بیچارگی.و.تیره.روزی.این.گروه.می.باشد.
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ماِل«.کسانی.هستند.که.روز.قیامت.نامه.عمل. منظور.از.اَْصَحاُب الَْمْشَئَمِة.»اَْصحاُب الشِّ

آن.ها.به.دست.چپ.آن.ها.داده.می.شود.و.این.امر.عالمت.و.نشانه.گنهکار.بودن.و.مجرم.
بودن.آن.ها.می.باشد.و.مبیّن.این.است.که.وارد.جهنّم.خواهند.شد.

در.آیات.41.و.47.همین.سوره.مبارکه.اشاره.کوتاهی.به.عذاب.وحشتناک.این.گروه.
شده.و.سپس.دالیل.این.گرفتاری.بیان.شده.است..

در.این.آیات.شریفه.آمده.که:
افراد.این.گروه.در.آخرت.در.میان.بادهای.کشنده.و.آب.سوزان.و.دود.غلیظ.گرفتار.

می.شوند..
بعضی.از.مفّسرین.می.گویند.که.عالوه.بر.همه.این.عذاب.ها.افراد.این.گروه.در.منطقه.
تاریکی.از.جهنّم.قرار.می.گیرند.که.از.شّدت.تاریکی.صدای.ناله.و.استغاثه.آن.ها.بلند.

می.شود.
قابل.ذکر.است.که.برای.اهل.جهنّم.انواع.عذاب.ها.مهیّا.می.باشد.و.در.این..آیه.شریفه.

به.بعضی.از.آن.ها.اشاره.کوتاهی.شده.است.
دالیل.جهنّمی.شدن.اصحاب.المشَئمه.»اصحاب.شمال«.در.این.آیات.شریفه.اینگونه.

آمده.است.که:
1. آن.ها.در.دنیا.در.زمره.ُمْتَرفين.بودند،.

یعنی.کسانی.بودند.که.فراوانی.نعمت.آن.ها.را.مست.و.مغرور.و.غافل.کرده.بود.و.به.
همین.عّلت.مرتکب.گناه.می.شدند.و.طغیان.می.نمودند.

در.مفردات.راغب.آمده.که.ُمْتَرف.از.َتَرْف.می.آید.و.َتَرْف.یعنی.وسعت.و.فراخی.
نعمت،.

و.ُمتَرفين.کسانی.هستند.که.متنّعم.به.انواع.نعمات.هستند.و.همین.فراوانی.نعمت.
باعث.غرور.و.غفلت.آن.ها.شده.و.نتیجه.این.ها.ارتکاب.گناه.می.باشد.

2..آن.ها.اصرار.بر.گناهان.بزرگ.داشتند.
مقصود.از.ِحْنِث.الَْعظيِم.که.در.این.آیات.آمده.هر.گونه.گناهی.را.شامل.می.شود.که.از.

جمله.آن.ها.پیمان.شکنی.و.وفا.نکردن.به.سوگند.می.باشد.
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3..آن.ها.می.گفتند.آیا.پس.از.مردن.مجدداً.زنده.خواهیم.شد،.
و.این.موضوع.یعنی.انکار.قیامت.و.انکار.قیامت.سّومین.دلیل.گرفتاری.اَْصحاُب 

«.می.باشد. ماِلِ الَْمْشَئَمِة »اَْصحاُب الشِّ
عنوان.شد.که.مردم.در.روز.قیامت.سه.گره.و.سه.دسته.می.شوند.که.به.دو.گروه.آن.ها.

اشاره.شد،.یعنی:
اَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة.»اَْصحاُب الَْيميِن«،.
ماِلِ«. اَْصَحاُب الَْمْشَئَمِة.»اَْصَحاُب الشِّ

در.ادامه.آیه.شریفه.به.سّومین.گروه.اشاره.می.شود.
در.این.آیات.شریفه.»آیه.10.و.11.سوره.واقعه«.آمده.که.سّومین.گروه.عبارتند.از:

بُوَن =.گروه.سوم.سبقت.گیرندگان.هستند.»پیشگامان. َوالّسابُِقوَن الّسابُِقوَن، اُولِئَک الُْمَقرَّ

پیشگام«.و.این.گروه،.مقّربین.به.درگاه.الهی.هستند.و.قرب.»نزدیکی«.به.درگاه.احدیت.
دارند.و.قرب.آن.ها.به.خداوند.متعال.در.مراتب.اعلی.می.باشد.

قباًل.نیز.عرض.شد.که.مقصود.از.قرب،.قرب.مکانی.نیست.زیرا.خداوند.متعال.جسم.
نیست.که.مکان.داشته.باشند،.

لذا.مقصود.از.قرب.در.این.آیه.شریفه.قرب.مقامی.و.معنوی.می.باشد.
در.این.صورت.معنی.آیه.شریفه.این.می.شود.که:

سّومین.گروه،.اَلّسابقون.هستند.و.این.گروه.از.مقّربین.درگاه.الهی.بوده.و.قرب.به.
درگاه.احدیت.دارند.و.قرب.آن.ها.در.باالترین.مراتب.می.باشد.

همینطور.که.مالحظه.می.فرمائید.در.این.قسمت.از.آیه.شریفه.کلمه.الّسابُِقوَن.دو.بار.
تکرار.شده.است.و.این.قضیه.می.تواند.این.معنا.را.برساند.که:

اَلّسابُِقون.اّول.کسانی.هستند.که.در.دنیا.از.نظر.ایمان.به.خدا.و.انجام.اعمال.صالح.از.
دیگران.سبقت.می.گرفتند،.

و.اَلّسابُِقون.دّوم.اشاره.به.سبقت.گرفتن.در.رسیدن.به.رحمت.و.مغفرت.خداوند.
متعال.می.باشد.

به.عبارت.دیگر:
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سابقون.اول.آیه.شریفه.»سبقت.گیرندگان.اّول«.یعنی:
سبقت.گیرندگان.در.ایمان.به.خدا.و.عمل.صالح،.

و.سابقون.دّوم.این.آیه.شریفه.»سبقت.گیرندگان.دّوم«.یعنی:
سبقت.گیرندگان.به.آثار.و.نتایج.ایمان.به.خدا.و.عمل.صالح،.که.رحمت.و.مغفرت.

خداوند.متعال.می.باشد،.لذا:
سبقت.گیرندگان.در.ایمان.و.عمل.صالح.»سابقون.اّول«.سبقت.گیرندگان.در.رسیدن.به.

رحمت.و.مغفرت.خداوند.متعال.نیز.هستند،.
یعنی.سبقت.گیرندگان.در.ورود.به.بهشت.می.باشند،.

و.این.ها.مقّربون.هستند.و.باالترین.قرب.را.به.درگاه.الهی.دارند،.بنابراین:
اَلّسابُِقوَن.الّسابُِقوَن.که.همان.مقّربون.به.درگاه.خداوند.متعال.هستند.در.دنیا.از.نظر.

ایمان.و.عمل.صالح.نسبت.به.همه.مؤمنین.سبقت.دارند.و.پیشگام.می.باشند،.
و.در.آخرت.نیز.در.رسیدن.به.رحمت.و.مغفرت.خداوند.متعال.یعنی.در.ورود.به.

بهشت.به.همه.مؤمنین.سبقت.دارند.و.پیشگام.می.باشند.
این.ها.نه.تنها.در.ایمان.پیشگامند.بلکه.در.اعمال.صالح.نیز.پیشقدم.هستند.و.به.همین.
لحاظ.اسوه.و.الگو.و.مقتدای.مردم.هستند.و.امام.و.پیشوای.خلق.می.باشند.و.به.همین.

لحاظ.مقّربان.درگاه.الهی.هستند.آن.هم.در.عالی.ترین.درجه.ُقرب.
در.آیات.دهم.تا.بیست.و.ششم.همین.سوره.مبارکه.به.قسمتی.از.نعماتی.که.خداوند.

متعال.به.سابقون.مقّرب.به.درگاه.الهی.اعطا.می.فرماید.اشاره.شده.است.
در.این.آیات.شریفه.آمده.که:

گروه.سابقون.که.مقّرب.به.درگاه.خداوند.متعال.می.باشند.در.باغ.های.پرنعمت.بهشت.
هستند.که.انواع.نعمات.ماّدی.و.معنوی.در.آن.جا.وجود.دارد،.

آن.ها.در.بهشت.به.تخت.هایی.تکیه.زده..اند،.
و.خدمتکاران.بهشتی.پیوسته.در.اطراف.آن.ها.می.گردند.با.قدح.ها.و.جام.هایی.از.

شراب.های.طهور.بهشتی،
در.آن.جا.انواع.میوه.های.بهشتی.وجود.دارد،.همچنین.انواع.گوشت.پرنده،.آن.ها.



311 سوره واقعه

همسرانی.از.حورالعین.دارند.و...
و.جایی.که.آن.ها.هستند.آکنده.از.سالم.و.امنیّت.است.

همانطور.که.قباًل.نیز.عرض.شد.این.نعمات.تنها.گوشه.ای.از.نعمات.بهشتی.است.

که.به.آن.ها.اشاره.شده.و.شاید.به.این.دلیل.باشد.که.انسان.در.روی.زمین.با.این.نعمات.

آشنا.است.و.آن.ها.را.می.شناسد.و.گرنه.در.بهشت.همه.نعمات.ماّدی.و.معنوی.وجود.
دارد.و.طبق.آیه.71.سوره.زخرف.َو فيها ما َتْشَتهيِه ااْلَْنُفُس َو َتَلذُّ ااْلَْعُيُن،.یعنی:

آنچه.دل.انسان.بخواهد.و.از.آنچه.که.چشم.انسان.از.دیدن.آن.لّذت.ببرد.در.بهشت.
مهیا.و.آماده.است.1

خداوند.متعال.در.انتهای.این.سوره.مبارکه.»آیه.88.تا.آخر.سوره«.مجدداً.حال.و.
وضع.این.طوایف.سه.گانه.را.در.حال.مرگ.و.بعد.از.مرگ.بیان.نموده.و.می.فرماید:

بيَن.=.کسی.که.در.حال.احتضار.است.و.آخرین.لحظات.عمر.او. َفاّما اِْن كاَن ِمَن الُْمَقرَّ
می.باشد.اگر.از.مقّربین.باشد.»در.ادامه.آیه.شریفه.وضع.و.حال.او.بیان.می.گردد«.

مقصود.از.مقّربين.در.این.آیه.شریفه.همان.گروه.سابقون.هستند.که.در.آیه.دهم.و.
یازدهم.این.سوره.مبارکه.آمده.و.خداوند.متعال.در.توصیف.این.گروه.فرموده.که:

اَلّسابُِقوَن الّسابُِقوَن.»آیه.10.سوره.واقعه«.
بُوَن.»آیه.11.سوره.واقعه«. اُولِئَک الُْمَقرَّ

راجع.به.این.دو.آیه.شریفه.صفحات.قبل.توضیحات.الزم.به.عرض.رسید..
خداوند.متعال.در.آیه.88.سوره.واقعه.اوضاع.و.احوال.مقّربين.را.در.حال.احتضار.و.

در.حال.مرگ.بیان.نموده.و.می.فرماید:
کسانی.که.در.حال.احتضار.هستند.و.آخرین.لحظات.عمر.خویش.را.می.گذرانند.
و.در.آستانه.ورود.به.آخرت.می.باشند.»دنیای.برزخ.یا.جهان.آخرت«.چنانچه.از.گروه.

سابقون.باشند.که.مقّرب.به.درگاه.الهی.هستند.در.این.لحظات.مهم:
َفَرْوٌح َو َرْيحاٌن َو َجنَُّت نَعيٍم.=.برای.آن.ها.راحتی.و.آسایش.و.آرامش.است.»َرْوٌح«،.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه161،151،150،137،136تا163.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه237تا252،247،246،239تا257.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه214تا217ـ229تا232ـ238تا241.
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همچنین.همه.گونه.نعمت.و.روزی.فراوان.نصیب.آن.ها.می.باشد.»َرْيحاٌن«،.
و.پس.از.مرگ.نیز.در.جنّت.نعیم.یعنی.باغ.های.پرنعمت.بهشتی.جای.می.گیرند.

در.حدیثی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.شده.که.آن.حضرت.فرموده.اند:
روح.و.ریحان.در.قبر.نصیب.مقّربين.»گروه.سابقون«.می.شود،.

و.جنّت.نعیم.»بهشت.و.باغ.های.بهشتی.پر.از.نعمات.ماّدی.و.معنوی«.در.آخرت.
بنابراین،.این.دو.آیه.شریفه.»آیه.88.و.89.سوره.واقعه«.اوضاع.و.احوال.گروه.سابقون.

را.که.مقّربين.به.درگاه.حق.تعالی.می.باشند.اینگونه.بیان.می.فرماید.که:
برای.مقّربين.که.در.حال.احتضار.هستند.روح.و.ریحان.می.باشد،.

یعنی.نهایت.راحتی.و.آسایش.و.آرامش.همراه.با.همه.گونه.رزق.و.روزی.و.نعمات.
الهی.»روح.و.ریحان.در.قبر.نصیب.مقّربین.می.شود«،.

و.در.قیامت.نیز.در.جنّت.نعیم.یعنی.در.بهشت.و.باغ.های.پرنعمت.بهشتی.جای.
می.گیرند.

َرْوح.=.راحتی،.آسایش،.آرامش؛
ريحان.=.رزق،.روزی،.نعمات.الهی؛.

خداوند.متعال.در.دو.آیه.بعد.»آیه.90.و.91.سوره.واقعه«.به.بیان.حال.و.وضع.گروه.
دوم.یعنی.اصحاب.الیمین.»اصحاب.الميمنه«.پرداخته.و.می.فرماید:

َو اَّما اِْن كاَن ِمْن اَْصحاِب الَْيميِن =.کسانی.که.از.گروه.دّوم.می.باشند.یعنی.اصحاب.

الیمین.»یا.اصحاب.المیمنه.که.همان.گروه.سعادتمندان.و.نیکبختان.هستند.و.نامه.اعمال.
آن.ها.نیز.به.دست.راستشان.می.باشد«.به.آن.ها.گفته.می.شود:

َفَسالٌم لََک ِمْن اَْصحاِب الَْيميِن =.سالم.بر.تو.از.سوی.دوستانت.که.از.اصحاب.یمین.
می.باشند،.بنابراین:

کسی.که.در.حال.احتضار.است.و.از.اصحاب.یمین.می.باشد،.مالئکه.الهی.و.مالئکه.

مأمور.قبض.روح،.سالم.دوستانش.را.که.آن.ها.نیز.از.اصحاب.یمین.بوده.اند.به.او.
رسانده.و.او.را.به.بهشت.مژده.می.دهند.

بعضی.از.مفسّرین.نیز.گفته.اند.که.این.سالم.از.ناحیه.مالئکه.الهی.می.باشد،.
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یعنی.مالئکه.الهی.به.فرد.در.حال.موت.که.از.اصحاب.یمین.می.باشد.می.گویند:
سالم.بر.تو.ای.کسی.که.از.اصحاب.یمین.هستی،.

یعنی.در.افتخار.و.توصیف.تو.همین.بس.که.از.اصحاب.یمین.می.باشی.و.در.گروه.
اصحاب.یمین.هستی.

این.سالم.خواه.از.سوی.فرشتگان.و.مالئکه.الهی.باشد.و.خواه.از.جانب.اصحاب.

یمین،.ابالغ.و.بشارت.سالمت.و.سعادت.و.آسایش.کامل.است.برای.شخص.محتضری.
که.از.اصحاب.یمین.می.باشد..

طّی.سه.آیه.بعد.»آیات.92.تا.94.سوره.واقعه«..به.وضع.و.حال.گروه.سّوم.یعنی.
ماِل«.اشاره.می.شود. اَْصحاُب اَلَمْشَئَمة »اَْصحاُب الشِّ

ماِل«.گروه.شقاوتمندان. همانطور.که.قباًل.نیز.عرض.شد اَْصحاُب اَلَمْشَئَمة »اَْصحاُب الشِّ

»اصحاب.شقاوت.و.بدبختی«.هستند.که.نامه.اعمال.آن.ها.به.دست.چپ.آن.ها.داده.
می.شود.

خداوند.متعال.در.این.سه.آیه.شریفه.به.سرنوشت.این.گروه.اشاره.کرده.و.می.فرماید:
بين الّضالّيَن =.اگر.شخص.در.حال.احتضار.و.در.حال.جان.دادن. َو اَّما اِْن كاَن ِمَن الُْمَکذِّ
از.مکّذبین.باشد.»تکذیب.کنندگان.خداوند.متعال.و.یا.از.تکذیب.کنندگان.پیامبر.اکرم.و.

اوصیاء.آن.حضرت.و.یا.از.تکذیب.کنندگان.قیامت«...،.
و.یا.اینکه.اهل.ضاللت.و.گمراهی.باشد.»در.ادامه.آیه.شریفه.به.سرنوشت.آن.ها.

اشاره.شده.است«.
بيَن.=.تکذیب.کنندگان،.تکذیب.کنندگان.خدا،.یا.رسول.خدا.و.اوصیاء.آن.حضرت،. ُمَکذِّ

یا.قیامت،.یا.همه.آن.ها.»یعنی.انکار.حق«.
ضالّين.=.گمراهان،.کسانی.که.از.راه.حق.منحرف.شده.اند..

ضاللت.یعنی.انحراف.از.راه.راست،.عمدی.باشد.یا.سهوی،.اندک.باشد.یا.بسیار.

»ضّد.ضاللت،.هدایت.است«..خداوند.متعال.اصحاب.َمشئمه.و.اصحاب.ِشمال.را.به.عنوان.
اهل.تکذیب.و.ضاللت.یاد.فرموده.و.به.آن.ها.وعده.عذاب.جهنّم.داده.است.

در.صفحات.قبل.عرض.شد.که.دلیل.جهنّمی.شدن.اصحاب.شمال.این.بود.که.آن.ها.
در.دنیا:
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1..در.زمره.مترفین.بودند.
2..اصرار.بر.گناهان.بزرگ.داشتند.

3..منکر.قیامت.بودند.
بدیهی.است.کسی.مرتکب.این.معاصی.می.شود.که.از.مکّذبين.و.ضالّين.باشد.»اهل.

تکذیب.و.ضاللت«،.یعنی:.
وقتی.کسی.در.زمره.مکّذبين.و.ضالّين.قرار.گرفت.در.این.صورت:
1..نعمات.دنیوی.باعث.طغیان.او.می.شود.»آیه.45.سوره.واقعه«.

2..اصرار.بر.گناهان.بزرگ.می.کند.»آیه.46.سوره.واقعه«.
3..منکر.قیامت.می.شود.»آیه.47.سوره.واقعه«.

در.ادامه.آیه.شریفه.به.سرنوشت.این.گروه.اشاره.شده.است.
َفُنُزٌل ِمْن َحميٍم =.با.آب.جوشان.جهنّم.از.آن.ها.پذیرایی.می.شود..

نُُزْل.=.1ـ.غذای.میهمان،.چیزی.که.برای.پذیرایی.از.میهمان.آماده.می.شود،.آنچه.که.
میزبان.برای.پذیرایی.از.میهمان.آماده.و.حاضر.می.کند؛.

2ـ.منزلگاه،.
همچنین.گفته.شده.که.نُُزل.نخستین.چیزی.است.که.با.آن.از.میهمانان.پذیرایی.
می.شود.مانند.چای.یا.شربت.یا.امثال.این.ها.»معنی.لغت.نُُزل.از.مجمع.البیان،.جلد.
پانزدهم،.صفحه.130،.و.تفسیر.نمونه،.جلد.دوازدهم،.صفحه.602.،.ذیل.آیه.102.سوره.

کهف.می.باشد«.
َو َتْصِلَيُة َجحيٍم.=.و.سرنوشت.اصحاب.شمال.داخل.شدن.در.آتش.جهنّم.می.باشد.

َتْصِلَيُة.=.از.ماده.َصلی.»بر.وزن.َسعی«.به.معنی.سوزاندن.و.داخل.شدن.در.آتش.
می.باشد،.بنابراین:

معنی.این.سه.آیه.شریفه.که.اوضاع.و.احوال.اصحاب.شمال.را.بیان.می.کند.این.است.
که:

اگر.فردی.که.در.حال.احتضار.می.باشد.از.مکّذبين.و.ضالّين.باشد.یعنی.اهل.تکذیب.و.

ضاللت.همراه.با.عناد.و.لجاجت.با.حق.»این.ها.همان.اصحاب.مشئمه.و.اصحاب.شمال.
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هستند.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.با.عقیده.و.کردارشان.معّرفی.نموده.است«،
این.فرد.با.آب.جوشان.جهنّم.پذیرایی.می.شود،.

و.سرنوشت.او.ورود.و.دخول.به.آتش.جهنّم.می.باشد.
در.بعضی.از.روایات.آمده.که:

نُُزٌل ِمْن َحميٍم.»پذیرایی.با.آب.جوشان«.اشاره.به.عذاب.اصحاب.شمال.در.برزخ.
می.باشد،.و....

َتْصِلَيُة َجحيٍم..»داخل.شدن.در.آتش.جهنّم«.اشاره.به.عذاب.اصحاب.ِشمال.در.قیامت.
است.

به. اشاره. و. این.گروه.های.سه.گانه. احوال. و. اوضاع. بیان. از. متعال.پس. خداوند.
سرنوشت.آن.ها.در.روز.قیامت.می.فرماید:

اِنَّ هذا لَُهَو َحقُّ الَْيقيِن =.به.درستی.که.آنچه.که.درباره.طوایف.سه.گانه.گفته.شد.حّقی.
است.که.شک.در..آن.راه.ندارد،.

و.یقینی.است.که.شبهه.و.تردیدی.با.او.نیست.»نقطه.مقابل.یقین.شک.است.و.نقطه.
مقابل.حق.باطل«.

این.آیه.شریفه.»آیه.95.سوره.واقعه«.تأکیدی.است.بر.مطالب.عنوان.شده.در.رابطه.

با.گروه.های.سه.گانه.ای.که.قباًل.از.آن.ها.یاد.شد.و.در.این.صورت.معنی.آیه.شریفه.این.
می.شود.که:

یقیناً.آنچه.که.درباره.این.گروه.های.سه.گانه.»1..سابُِقون،.2..اَْصحاُب.الَميَمنِة،.3..اَْصحاُب.

الَْمْشَئَمِة«.بیان.گردید.و.گفته.شد،.حقی.است.که.هیچ.نقطه.ابهام.و.تردیدی.در.آن.راه.
ندارد،.

و.یقینی.است.که.شبهه.ای.به.همراه.او.نمی.باشد..
احتمال.دیگری.نیز.در.خصوص.َحقُّ الَيقيِن.داده.شده.که.ذیاًل.مالحظه.می.فرمائید.

.حق.الیقین«،.که.مرحله.عالی.آن. .عین.الیقینـ. یقین.دارای.مراتبی.است.»علم.الیقینـ.
حقّ.الیقین.می.باشد،.و.در.این.صورت.معنی.آیه.شریفه.این.می.شود.که:

آنچه.که.درباره.این.گروه.های.سه.گانه.گفته.شد.»سرنوشت.آن.ها.به.هنگام.مرگ.و.
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در.حال.احتضار،.در.قبر.و.در.عالم.برزخ،.در.قیامت.و.در.جهان.آخرت«.یقین.واقعی.
است،.یقین.کامل.و.خالی.از.هر.گونه.شّک.و.شبهه،.و.در.یک.کالم.حقّ..الیقین.است.

هر.دو.معنی.که.برای.آیه.شریفه.عرض.شد.می.تواند.درست.باشد.چرا.که.منافاتی.
با.یکدیگر.ندارند.

در.انتهای.این.سوره.مبارکه.و.در.آخرین.آیه.این.سوره.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.
می.فرماید:

َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّک الَْعظيِم.=.پس.خداوند.متعال.را.تسبیح.کن.و.او.راه.منّزه.بشمار.
حرف.فاء.که.در.اّول.این.آیه.شریفه.آمده.می.فهمانَد.که.این.آیه.شریفه.نتیجه.گیری.از.

مطالب.گذشته.می.باشد.و.لذا.آیه.شریفه.می.تواند.معانی.ذیل.را.داشته.باشد،.
یعنی.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.می.فرماید:

1..ای.پیامبر:.
آنچه.که.درباره.این.گروه.های.سه.گانه.و.پاداش.و.عذاب.آن.ها.گفته.شد.عین.عدالت.

است،.
پس.پروردگارت.را.تسبیح.کن.»خداوند.متعال.را.از.هر.نوع.عیب.و.نقص.و.ظلم.

و.بی.عدالتی.منّزه.بدار«.

2..ای.پیامبر:
قرآن.کریم.شرح.حال.طوایف.سه.گانه.را.بیان.نموده.و.به.سرنوشت.آن.ها.هنگام.
مرگ.و.عالم.برزخ.و.روز.قیامت.اشاره.می.کند.و.تمام.مطالب.آن.نیز.صدق.است.و.

حّق.و.یقین،.
پس.پروردگارت.را.که.چنین.کتابی.بر.تو.نازل.کرده.تسبیح.بگو.و.او.را.از.هر.عیب.

و.نقصی.منّزه.بدار.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه192،191،188.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه287تا290.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه293تا298.
تفسیرنمونه،جلدبیستوهفتم،صفحه308ـ309»ذیلآیاتسورهتکاثر«.
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توضیح:
عرض.شد.که.مردم.در.روز.قیامت.به.سه.گروه.و.سه.دسته.تقسیم.می.شوند:

1..گروه.سابقون.که.همان.مقّربین.می.باشند.
2..اصحاب.میمنه.»اصحاب.یمین«.

3..اصحاب.َمشئَمه.»اصحاب.شمال.که.اهل.تکذیب.و.ضاللت.می.باشند«.
همچنین.عرض.شد.که:

1..مقّربین.»گروه.الّسابقون.الّسابقون«.در.عالی.ترین.درجات.بهشت.هستند.
2..اصحاب.یمین.نیز.در.بهشت.از.انواع.نعمات.بهشتی.بهره.مند.می.باشند.

3..اصحاب.ِشمال.که.غرق.در.آتش.جهنّم.بوده.و.انواع.عذاب.را.می.چشند.
اینکه.سابقون مقّرب.درگاه.الهی.و.اصحاب.يمين.چه.کسانی.هستند.که.اینگونه.مشمول.

الطاف.الهی.می.باشند،.
بيَن.الّضاليَن..یاد.شده.چه.افرادی. همچنین.اصحاب.شمال.که.از.آن.ها.به.عنوان.ُمَکذِّ
هستند.که.اینگونه.مستوجب.عذاب.دردناک.جهنّم.شده.اند.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.

حدیث.مشّخص.خواهد.شد.

حدیث:
1..ابن.عبّاس.می.گوید.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.درباره.این.آیات.
واقعه«.سوال. آیه.10.و.11.سوره. ـ. بُوَن. الُْمَقرَّ اُولِئَک  الّسابُِقوَن،  الّسابُِقوَن  »َو  شریفه.

کردم.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و...آله.و.سّلم.در.پاسخ.به.سوال.من.فرمود:

الم َو شيَعُتُه،  ذلَِک َعِليٌّ َعَلْيِه السَّ
ُهُم الّسابِقُوَن اِلَي الَْجنَِّة، 

بُوَن ِمَن اهللِ بَِکراَمِتِه لَُهْم، یعنی: الُْمَقرَّ
آنها.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.شیعیان.آن.حضرت.می.باشند.که.سبقت.گیرندگان.

به.بهشت.هستند،.
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متعال. درگاه.خداوند. مقّرب. دارند. متعال. نزد.خداوند. که. احترامی. به.خاطر. و.
می.باشند.1

2..امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
بُوَن ـ.آیه.10.و.11.سوره.واقعه«. این.آیات.شریفه.»َوالّسابِقُوَن الّسابُِقوَن، اُولِئَک الُْمَقرَّ

درباره.من.نازل.شده.است.2

3..وجود.مقّدس.امام.حسن.مجتبی.سالم.اهلل.علیه.در.زمان.حکومت.معاویة.بن.ابی.
بُوَنـ   سفیان.ضمن.ایراد.خطبه.ای.این.آیات.شریفه.را.»َوالّسابُِقوَن الّسابُِقوَن، اُولِئَک الُْمَقرَّ

آیات.10.و.11.سوره.واقعه«.را.تالوت.نموده.و.سپس.فرمودند:
َوَجلَّ َو اِلي َرُسوِل اهللِ صّلي اهلل َعَلْيِه و آلِِه َو سّلم، كاَن اَبي اَْسَبُق الّسابِقيَن اِلَي اهللِ َعزَّ
َوَجلَّ َو اِلي َرُسوِل اهللِ صّلي اهلل عليه و آله و سّلم، یعنی: َو اَْقَرُب ااْلَْقَربيَن اِلَي اهللِ َعزَّ

به. نسبت. بود. پیشگامان. پیشگام. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. پدرم.

خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.»در.ایمان.به.خدا.و.رسول.خدا.از.همه.مردم.جلوتر.بود«،.

و.به.خداوند.متعال.و.به.پیامبر.اکرم.از.همه.مردم.نزدیک.تر.بود.»مقّرب.ترین.مردم.بود.
نسبت.به.خدا.و.رسول.خدا«.3

4..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
بُوَن«.ما.هستیم.»ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.اهل. َوالّسابُِقوَن الّسابُِقوَن »اُولِئَک الُْمَقرَّ

بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«.

1.المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه242.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه241.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه217.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه686،حدیث4.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه403،حدیث20»حدیث11125«.
2.المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه242.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه241.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه405،حدیث23»حدیث11128«.
3.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه691،حدیث9.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه693،حدیث12.
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این.حدیث.را.خیثمه.جعفی.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

5..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
پدرم امام باقر عليه الّسالم به عّده اى از شيعيان فرمود:

اَْنُتْم شيَعُة اهللِ، 
اَْنُتْم اَْنصاُراهللِ، 

لُوَن َو الّسابُِقوَن اآلِخُروَن،  اَْنُتُم الّسابُِقوَن ااْلَوَّ
نيا اِلي ِوالَيِتنا،  والّسابُِقوَن ِفي الدُّ

َوالّسابُِقوَن ِفي اآْلِخَرِة اِلَي الَْجنَِّة، یعنی:
شما.شیعیان.خدا.هستید،

شما.انصار.خدا.هستید.»شما.یاران.خدا.هستید«،.
شما.سابقون.اّول.هستید.»در.این.آیه.شریفه.یعنی.آیه.دهم.سوره.واقعه.دو.بار.کلمه.
اَلّسابُِقوَن.آمده.که.راجع.به.آن.توضیحات.الزم.عرض.شد.که.مقصود.از.سابقون.اّول.آیه.

شریفه.چیست.و.سابقون.دّوم.چه.معنایی.دارد«.
شما.سابقون.آخر.هستید،.

شما.سابقون.به.والیت.ما.بودید.در.دنیا.»یعنی.به.همه.مردم.سبقت.گرفتید.و.پیشی.
گرفتید.در.رابطه.با.اقرار.و.ایمان.به.والیت.و.امامت.ما«،.

و.شما.سابقون.به.بهشت.هستید.در.آخرت.
این.حدیث.را.عمرو.بن.ابی.مقدام.از.وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.2

1.المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه242.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه219.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه241.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه407،حدیث25»حدیث11130«.

2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه242،241.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه403،حدیث19»حدیث11124«.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه405،حدیث21»حدیث11126«.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه219.
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6 ..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
این.دو.آیه.شریفه.»َفَاّما اِْن كاَن ِمَن الُْمَقّربيَنـ  َفَرْوٌح َو َرْيحاٌن َو َجنَُّة نَعيٍمـ  آیه.88.و.89.

سوره.واقعه«.درباره.اهل.والیت.ما.و.شیعیان.ما.نازل.شده.است،.
بيَن الّضالّيَنـ  َفُنُزٌل ِمْن َحميٍمـ  َو َتْصِلَيُة َجحيم  و.این.آیات.شریفه.»َو اَّما اِْن كاَن ِمَن الُْمَکذِّ

ـ آیه.92.و.93.و.94.سوره.واقعه«.درباره.دشمنان.ما.نازل.شده.است.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

روح.و.ریحان.در.قبر.نصیب.شیعیان.و.اهل.والیت.ما.می.شود،.
و.جنّت.نعیم.در.آخرت،.همچنین:

حميم.مربوط.به.دشمنان.ما.می.باشد.در.قبر.و.در.عالم.برزخ،.
و َتْصِلَيُة َجحيم.»یعنی.وارد.شدن.در.آتش.جهنّم«.مربوط.به.آخرت.دشمنان.ما.است.1

7..امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
بيَن آيه 88- َفَرْوٌح َو َرْيحاٌن َو َجنَُّت نَعيم،.آیه.89«. این.دو.آیه.شریفه.»َفَاّما اِْن كاَن ِمَن الُْمَقرَّ

درباره.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.ائّمه.بعد.از.ایشان.می.باشد.
این.حدیث.را.محمد.بن.زید.از.پدرش.و.او.را.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.2

8 ..امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.آیات.90.و.91.سوره.واقعه.»َو اَّما اِْن كاَن ِمَن اَْصحاِب 
الَْيميِنـ  َفَسالٌم لََک ِمْن اَْصحاِب الَْيميِن«.فرمودند:

ُهْم شيَعُتنا َو ُمِحبُّونا، یعنی:
اصحاب.یمین.شیعیان.ما.و.محبّین.ما.می.باشند.

این.حدیث.را.محّمد.بن.مسلم.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه723،حدیث3.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه443،حدیث104»حدیث11209«.

2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه724،حدیث9.
3.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه724،حدیث8.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه296.
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9..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیات.شریفه.»َو اَّما اِْن كاَن ِمْن 
.آیه.90.و.91.سوره.واقعه«.فرمودند: اَْصحاِب الَْيميِنـ  َفَسالٌم لََک ِمْن اَْصحاِب الَْيميِنـ.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
فرمود:

ای.علی:.
اصحاب.یمین.شیعیان.تو.هستند.

این.حدیث.را.عنبسة.بن.بجاد.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

10..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.فرمود:
ای.علی:

تو.آن.کسی.هستی.که.خداوند.متعال.در.آغاز.و.ابتدای.خلقت.انسان.ها.با.تو.به.آن.ها.
حّجت.و.دلیل.آورد.و.به.آن.ها.فرمود:

آیا.من.پروردگار.شما.نیستم؟
عرض.کردند:
آری،.هستی؛

خداوند.متعال.به.آن.ها.فرمود:
آیا.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.رسول.و.فرستاده.من.نیست؟

عرض.کردند:
آری،.هست؛

خداوند.متعال.به.آن.ها.فرمود:
آیا.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وصی.و.جانشین.حضرت.محّمد.صّلی.

اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نیست؟

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه254.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه723،حدیث4.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه445،حدیث109»حدیث11214«.
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در.پاسخ.به.این.فرمایش.خداوند.متعال:
عّده.کثیری.از.انسان.ها.تکبّر.ورزیده.و.از.پذیرش.والیت.تو.امتناع.نمودند،.

و.فقط.عّده.قلیلی.والیت.و.امامت.تو.را.پذیرفتند.و.به.آن.ایمان.آوردند،.
و.آن.ها.همان.اصحاب.یمین.هستند.

این.حدیث.را.جابر.از.وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

11..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َفَسالٌم لََک ِمْن اَْصحاِب 
.آیه.91.سوره.واقعه«.فرمودند: الَْيميِنـ 

مقصود.از.اصحاب.یمین.در.این.آیه.شریفه.شیعیان.هستند.
این.حدیث.را.جابر.بن.یزید.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

12..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
مقصود.از.ُمکّذبين.و.ضالّين.»یعنی.اهل.تکذیب.و.ضاللت«.در.این.آیه.شریفه.»َو اَّما اِْن 
.آیه.92.سوره.واقعه«.کسانی.هستند.که.امام.را.انکار.می.کنند. بيَن الّضالّينـ. كاَن ِمَن الُْمَکذِّ
»یعنی.منکرین.امامت.و.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مصداق.این.آیه.شریفه.

هستند.که.به.سرنوشت.آن.ها.در.دو.آیه.بعد.اشاره.شده.است.یعنی.ورود.به.جهنّم«.
این.حدیث.را.محّمد.بن.حمران.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

توضیح:
عرض.شد.که.مردم.در.روز.قیامت.سه.گروه.و.سه.دسته.می.باشند.»به.قرار.ذیل«:.

الف( اَلّسابُِقوَن »مقّربون«؛
گروه اَلّسابُِقوَن الّسابُِقوَن.که.مقّربون.می.باشند.عالی.ترین.درجه.قرب.به.درگاه.الهی.را.

دارند.و.عالی.ترین.درجات.بهشت.نیز.نصیب.این.گروه.می.باشد،.
و.مقصود.از.مقّربون.ائّمه.علیهم.الّسالم.می.باشند.

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه721،حدیث1.

2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه724،حدیث7.
3.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه724،حدیث10.
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قابل.ذکر.است.که.ذیل.آیات.22.تا.28.سوره.مطّففین.»اِنَّ ااْلَْبراَر لَفي نَعيٍم، ... َعْينًا 
بُوَن«.در.رابطه.با.مقام.و.جایگاه.رفیع.مقّربون.مطالبی.به.عرض.رسیده.و. َيْشَرُب بَِها الُْمَقرَّ
احادیثی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.مقصود.از.مقّربون.وجود.مقّدس.

چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.می.باشند،.
و.شراب.تسنیم.اختصاص.به.آن.ذوات.مقّدسه.دارد.که.عالی.ترین.شراب.بهشتی.

است،.
و.رحیق.مختوم.مخصوص.ابرار.است.که.ممزوج.و.مخلوط.با.مقدار.اندکی.از.

شراب.تسنیم.می.باشد.

ب( اصحاب.يمين.که.اصحاب.ميمنه.نیز.از.آن.ها.یاد.می.شود.
این.گروه،.گروه.سعادتمندان.می.باشند.و.پرونده.اعمال.آن.ها.به.دست.راست.آن.ها.
داده.می.شود.و.این.موضوع.عالمت.و.نشانه.این.است.که.آن.ها.اهل.بهشت.هستند.و.

وارد.بهشت.خواهند.شد.و.از.انواع.نعمات.بهشتی.بهره.مند.خواهند.گردید.
همانطور.که.در.بخش.حدیث.مالحظه.فرمودید.اصحاب.يمين.شیعیان.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.می.باشند.که.به.جهت.تبعیّت.و.پیروی.از.آن.ذوات.مقّدسه.وارد.بهشت.

خواهند.شد.

ج( اصحاب.شمال.که.اصحاب.َمشئمه.نیز.از.آن.ها.یاد.شده.و.به.عنوان.مکّذبين.و.ضالّين.

مطرح.شده.اند.»یعنی.اصحاب.تکذیب.و.ضاللت«.گروه.شقاوتمندان.می.باشند.یعنی.

اهل.شقاوت.و.بدبختی،.که.نامه.اعمال.آن.ها.به.دست.چپ.آن.ها.داده.می.شود.و.این.
موضوع.عالمت.و.نشانه.جهنّمی.بودن.آن.ها.است.

همانطور.که.در.بخش.حدیث.مالحظه.فرمودید.مقصود.از.اصحاب.شمال.و.اصحاب.

مشئمه.منکرین.امامت.و.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.دشمنان.آن.ذوات.مقّدسه.
می.باشند.و.به.همین.جهت.اهل.جهنّم.هستند.و.انواع.عذاب.را.خواهند.چشید.

قابل.ذکر.است.که.ذیل.آیات.19.و.25.سوره.حاقّه »َفَاّما َمْن اُوِتَي ِكتابَُه بَِيميِنِه َفَيُقوُل 
هاُؤُم اْقرُؤا ِكتابَِيه، َو اَّما َمْن اُوِتَي ِكتابَُه بِِشمالِِه َفَيُقوُل يا لَْيَتني لَْم اُوَت ِكتابَِيْه«.در.رابطه.با.



آل اهلل در کتاب اهلل 324

اصحاب.يمين.و.اصحاب.شمال.توضیحاتی.به.عرض.رسیده.و.احادیثی.از.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.مقصود.از.اصحاب.يمين.که.روز.قیامت.غرق.در.سرور.و.
شادی.هستند.و.وارد.بهشت.خواهند.شد.شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.هستند،

و.مقصود.از.اصحاب.شمال.که.روز.قیامت.غرق.در.خوف.و.حزن.و.اندوه.می.باشند.

و.وارد.جهنّم.خواهند.شد.منکرین.امامت.و.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.
دشمنان.آن.ذوات.مقّدسه.می.باشند.



» سوره حدید «

آیه 11 سوره حدید: 
»َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللَ َقْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه لَُه َولَُه اَْجٌر َكِريٌم«.

ترجمه: 
خداوند.متعال.می.فرماید:

کیست.که.به.خداوند.متعال.قرض.بدهد.آن.هم.قرض.نیکو.تا.خداوند.متعال.آن.را.
برای.او.چند.برابر.نماید،.و.برای.قرض.دهنده.پاداش.و.سود.فراوانی.است.1

شرح لغات و توضیحات:
َقرْض.=.در.اصل.به.معنی.بریدن.و.قطع.کردن.است،.

و.اگر.وام.را.قرض.می.گویند.به.این.عّلت.است.که.انسان.مقداری.از.مال.خود.را.

قطع.کرده.و.به.دیگری.می.دهد.تا.پس.از.مّدتی.آن.را.بازگرداند،.لذا.می.شود.گفت.
که:

قرض.چیزی.است.که.انسان.به.دیگری.می.دهد.و.قرض.گیرنده.پس.از.مّدتی.مثل.
آن.را.به.قرض.دهنده.بازمی.گرداند،.یعنی:

اگر.فردی.مثاًل.مبلغ.معیّنی.را.به.یک.نفر.بدهد.و.پس.از.مّدتی.دقیقاً.همان.مبلغ.را.از.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه209ـ216.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،326ـ333.
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او.بازپس.گیرد.به.این.عمل.قرض.دادن.گفته.می.شود..
َحَسْن.=.نیکو،.زیبا؛

اَلَوْصل.=.ِصَله.=.هبه،.بخشش،.جایزه؛
ِضعف.=.دو.برابر،.چند.برابر.»جمع.ِضْعف.می.شود.اَْضعاف«؛

ُمضاعفه.=.دو.برابر،.چند.برابر،.زیاد.کردن.بر.مقداری.که.گرفته؛
اَْجر.=.ثواب.و.پاداش.عمل.»پاداش.و.ثوابی.که.در.مقابل.عمل.ما.به.ما.داده.می.شود.

که.ممکن.است.در.دنیا.صورت.بگیرد.و.یا.در.آخرت.و.یا.در.هر.دو«.
قابل.ذکر.است.که.کلمه.اَْجر.فقط.در.رابطه.با.سود.و.فایده.به.کار.می.رود،.

درحالی.که.کلمه.جزا.نیز.که.معنی.پاداش.می.دهد.هم.در.مورد.نفع.به.کار.می.رود.هم.
درباره.ضرر،.مثاًل:

1..بهشت.اجر.نیکوکاران.است.»اجر.فقط.در.مورد.نفع.می.باشد«.
2. جهنّم.جزای.بدکاران.است.و.بهشت.جزای.نیکوکاران.»جزا.هم.در.مورد.نفع.به.

کار.برده.می.شود.هم.در.مورد.ضرر،.یعنی.هم.در.مورد.خیر.و.هم.در.مورد.شر.«1
خداوند.متعال.در.آیه.اول.تا.ششم.این.سوره.مبارکه.حدود.بیست.صفت.از.صفات.
جالل.و.جمال.خداوند.متعال.را.بیان.نموده.»از.قبیل.علم،.قدرت،.حکمت،.ازلیّت،.
ابدیّت،.خلقت،.تدبیر،.مالکیّت،.حاکمیّت.و...«.و.سپس.در.آیه.هفتم.این.سوره.مبارکه.

همه.مردم.را.امر.می.فرماید.تا:
1..به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.بیاورند.

2..از.آنچه.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.اعطا.فرموده.انفاق.نمایند،.و.در.انتهای.همین.
آیه.شریفه.عنوان.فرموده.که:

کسانی.که.ایمان.بیاورند.»به.خدا.و.رسول«.و.انفاق.نمایند.نزد.خداوند.متعال.اجر.
کبیر.»پاداش.بزرگ«.دارند.

با.اینکه.خداوند.متعال.مالک.و.صاحب.همه.هستی.می.باشد.و.بخشی.از.آن.ها.را.به.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه215.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه321ـ322.

مفرداتراغب،معجمالوسیط.
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انسان.ها.اعطا.فرموده،.به.انسان.ها.دستور.می.دهد.تا.از.اموالی.که.خداوند.متعال.به.آن.ها.
اعطا.فرموده.انفاق.نمایند.تا.مشمول.اجر.کبیر.و.پاداش.بزرگ.بشوند.

در.آیه.یازدهم.این.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.برای.اینکه.انسان.ها.را.هر.چه.بیشتر.
به.انفاق.در.راه.خدا.تشویق.کند.می.فرماید:

َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اهللَ َقْرضًا َحَسنًا =.کیست.که.به.خداوند.متعال.وام.نیکو.دهد.»کیست.
که.به.خداوند.متعال.قرض.بدهد.آن.هم.قرض.َحَسْن.و.قرض.نیکو«.

تعبیر.عجیبی.است،.خداوند.متعال.که.صاحب.و.خالق.همه.هستی.است.و.همه.

نعمات.را.به.انسان.ها.اعطا.فرموده،.این.انسان.را.که.مملوک.و.بنده.و.عبد.خداوند.متعال.
می.باشد.به.عنوان.صاحب.مال.در.نظر.گرفته،.

و.ذات.اقدس.اله.را.به.عنوان.وام.گیرنده.و.قرض.گیرنده.و.سپس.عنوان.فرموده.که:
کیست.که.به.خداوند.متعال.قرض.الحسنه.بدهد.»قرض.َحَسن.و.وام.نیکو«.

خداوند.متعال.در.ادامه.آیه.شریفه.به.اجر.و.پاداش.قرض.دهندگان.به.خداوند.متعال.
اشاره.نموده.و.می.فرماید:

َفُيَضاِعَفُه لَُه =.تا.آن.را.برای.او.چند.برابر.نماید.
خداوند.متعال.که.خالق.و.صاحب.و.مالک.همه.هستی.می.باشد.به.انسان.ها.می.فرماید.
که.اگر.کسی.به.خداوند.متعال.قرض.بدهد.»قرض.َحَسن.و.قرض.نیکو«.خداوند.متعال.

ده.ها.برابر.و.یا.صدها.و.هزاران.برابر.او.را.به.قرض.دهنده.بازمی.گرداند.
این.موضوع.نهایت.لطف.و.کرم.خداوند.متعال.را.می.رساند،.زیرا.انسان.عبد.و.
مملوک.خداوند.متعال.است.و.صاحب.و.مالک.و.خالق.او.خداوند.متعال.می.باشد.و.

هر.آنچه.که.انسان.دارد.آن.ها.را.نیز.خداوند.متعال.به.او.اعطا.فرموده.است،.
لیکن.در.عین.حال.خداوند.متعال.خودش.را.به.عنوان.وام.گیرنده.و.انسان.ها.را.به.
عنوان.وام.دهنده.منظور.فرموده.و.به.آن.ها.دستور.داده.تا.به.خداوند.متعال.وام.و.قرض.

بدهند.تا.خداوند.متعال.چندین.برابر.آن.را.به.وام..دهنده.بازپس.دهد،.
و.عالوه.بر.اینکه.چندین.برابر.به.شخص.وام.دهنده.برمی.گرداند.برای.او.پاداش.و.

اجر.بزرگ.نیز.قرار.می.دهد.
در.انتهای.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:
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َولَُه اَْجٌر َكِريٌم =.و.برای.کسی.که.به.خداوند.متعال.وام.بدهد،.اجر.کریم.و.پاداش.
بزرگی.است.که.مقدار.آن.را.خداوند.متعال.می.داند،.

و.اجر.کریم.اجری.است.که.در.نوع.خودش.پسندیده.ترین.باشد..
بنابراین.معنی.آیه.شریفه.این.شد.که:

خداوند.متعال.می.فرماید:
کیست.که.به.خداوند.متعال.قرض.َحَسن.و.قرض.نیکو.بدهد.تا.خداوند.متعال.به.

شخص.وام.دهنده:
1..چندین.برابر.وامی.که.داده.بازپس.دهد.

2..اجر.کریم.و.پاداش.بزرگ.به.او.اعطا.فرماید.
اجر.و.پاداش.قرض.دهندگان.به.خداوند.متعال.عمدتاً.مربوط.به.آخرت.می.باشد.و.
اصوالً.اجر.و.پاداش.اعمال.خیری.که.انسان.ها.انجام.می.دهند.در.آخرت.داده.می.شود..
لیکن.ممکن.است.در.دنیا.نیز.شاهد.آثار.اعمال.خیر.خودمان.باشیم.که.خداوند.متعال.

اعطا.می.فرماید.
الزم.به.ذکر.است.که..آنچه.را.که.خداوند.متعال.به.عنوان.پاداش.و.مزد.در.مقابل.

اعمال.خیر.به.بندگان.خویش.اعطا.می.فرماید.تفّضلی.است.از.ناحیه.خداوند.متعال،.
نه.اینکه.بندگان.از.خداوند.متعال.طلبکار.می.باشند.و.استحقاق.پاداش.و.مزد.دارند،.

زیرا:
بنده.و.عبد،.ملک.خداوند.متعال.است.و.در.نتیجه،.اعمال.او.نیز.ملک.خداوند.متعال.

می.باشد،.یعنی:.
انسان.ها.مملوک.خداوند.متعال.هستند.و.به.تبع.آن.اعمال.آن.ها.نیز.در.ملک.خداوند.

تبارک.و.تعالی.است.
به.عبارت.دیگر:.

خلقت.انسان.و.بقا.و.دوام.حیات.او.به.خاطر.اراده.و.مشیّت.حق.تعالی.است.و.هر.

آنچه.که.انسان.دارد.»از.قبیل،.علم،.مال،.اوالد،.قدرت.جسمی،.استعداد.و...«.خداوند.
متعال.به.او.اعطا.فرموده،.

لذا.انسان.در.مقابل.کار.خیری.که.انجام.می.دهد.استحقاق.پاداش.ندارد.و.از.خداوند.
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متعال.طلبکار.نمی.باشد.چرا.که.خداوند.متعال.هر.آنچه.را.که.انسان.دارد.رایگان.به.او.
اعطا.فرموده.است،.

بنابراین.اجر.و.پاداشی.که.خداوند.متعال.در.مقابل.اعمال.صالح.انسان.ها.به.آن.ها.

اعطا.می.فرماید.تفّضلی.است.از.ناحیه.خداوند.متعال.و.نشانه.لطف.و.فضل.بی.پایان.
الهی.است.

خداوند.متعال.غنّی.مطلق.است.و.نیاز.در.ذات.اقدس.اله.راه.ندارد،.
و.خداوند.متعال.منّزه.از.هر.عیب.و.نقص.می.باشد.و.این.مخلوقات.هستند.که.در.
ضعف.مطلق.و.فقر.مطلق.به.سر.می.برند.و.اگر.لحظه.ای.فیض.خداوند.تبارک.و.تعالی.

قطع.شود.همه.آن.ها.محکوم.به.نابودی.هستند،.
لذا.خداوند.متعال.به.کسی.نیاز.ندارد.که.از.او.یاری.بطلبد.

خداوند.متعال.در.آیه.15.سوره.مبارکه.فاطر.می.فرماید:
َيا اَيَُّها الّناُس اَنُتُم الُْفَقَراُء اِلَى اهللِ َواهللُ ُهَو الَْغِنيُّ الَْحِميُد،.یعنی:

ای.مردم:.
شما.همگی.نیازمند.به.خدا.هستید.و.تنها.خداوند.است.که.بی.نیاز.می.باشد.و.شایسته.

هر.گونه.حمد.و.ستایش.است،.بنابراین:
منظور.از.قرض.الحسنه.دادن.به.خداوند.متعال،.انفاق.در.راه.خدا.و.در.راه.دین.خدا.
و.کمک.و.انفاق.به.مؤمنین.یعنی.شیعیان.اثنی.عشری.می.باشد.تا.گرفتاری.و.مشکالت.

آن.ها.مرتفع.شود..
خداوند.متعال.برای.نشان.دادن.اهمیّت.موضوع.و.اهمیّت.انفاق.در.راه.خدا.و.
کمک.به.مؤمنین.و.شیعیان.نیازمند،.هر.گونه.کمک.در.این.راه.را.به.عنوان.قرض.
دادن.به.خداوند.متعال.تلقی.فرموده.و.وعده.اجر.کریم.و.پاداش.بزرگ.و.کامل.و.
بی.نقص.به.آن.ها.داده.تا.مردم.تشویق.به.این.کار.بشوند.و.از.این.امر.بسیار.مهم.

غفلت.نکنند.
مصداق.اتم.و.اکمل.قرض.دادن.به.خداوند.متعال.صله.و.هدیه.دادن.به.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.می.باشد.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.
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شرایط وام نیکو و قرض حسن:
قابل.ذکر.است.که.قرض.الحسنه.»وام.نیکو«.و.انفاق.در.راه.خدا.و.انفاق.به.مؤمنین.
و.شیعیان.نیازمند.که.به.عنوان.قرض.دادن.به.خداوند.متعال.تلقی.شده.شرایطی.دارد.که.

تعدادی.از.آن.ها.را.ذیالً..مالحظه.می.فرمائید.
شرایطی.که.باعث.می.شود.قرض.و.وام،.َحَسن.و.نیکو.و.ارزشمند.باشد:

1..مالی.که.انفاق.می.شود.از.بهترین.قسمت.مال.باشد.نه.از.اموال.کم.ارزش.و.احیاناً..
بی.ارزش.

خداوند.متعال.در.آیه.267.سوره.بقره.می.فرماید:
َيا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَنِفُقواْ ِمن َطيَِّباِت ما َكَسْبُتْم...، یعنی:

ای.کسانی.که.ایمان.آورده.اید.»ای.مؤمنین«:.
از.قسمت.های.پاکیزه.اموالی.که.به.دست.آورده..اید.انفاق.کنید.

2..از.اموالی.که.خودتان.به.آن.نیاز.دارید.»خودتان.از.آن.بهره.می.برید«.انفاق.کنید،.

نه.از.اموال.زائدی.که.اصاًل.به.آن.نیاز.ندارید.و.بالاستفاده.در.گوشه.ای.افتاده.است.
خداوند.متعال.در.آیه.نهم.سوره.حشر.می.فرماید:
َوُيْؤِثُروَن َعلى اَْنُفِسِهْم َولَْو كاَن بِِهْم َخصاَصٌة...،.یعنی:

دیگران.را.بر.خودشان.مقّدم.می.دارند.هر.چند.خودشان.شدیداً.نیازمند.باشند،.
یعنی.چیزی.را.انفاق.می.کنند.که.خودشان.نیز.به.آن.چیز.نیاز.دارند.

3..به.کسانی.انفاق.می.کنند.که.آن.ها.به.خاطر.خدا.در.تنگنا.قرار.گرفته.اند.و.در.این.
امر.اولویت.ها.را.در.نظر.می.گیرند.

خداوند.متعال.در.آیه.273.سوره.بقره.می.فرماید:
لِْلُفَقراِء الَّذيَن اُْحِصُروا في َسبيِل اهللِ...،.یعنی:

انفاق.شما.مخصوصاً.باید.برای.نیازمندانی.باشد.که.در.راه.خدا.در.محاصره.قرار.
گرفته.و.در.تنگنا.واقع.شده.اند.»یعنی.مؤمنین.و.شیعیان.نیازمند.و.محتاج«.
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4..اگر.انفاق.پنهانی.و.مکتوم.باشد.بهتر.است.
خداوند.متعال.در.آیه.271.سوره.بقره.می.فرماید:
َو اِْن ُتْخُفوها َو ُتْؤُتوَها الُْفَقراَء َفُهَو َخْيٌر لَُکْم....،.یعنی:

اگر.انفاق.را.مخفی.ساخته.و.به.نیازمندان.بدهید.برای.شما.بهتر.است.
الزم.به.ذکر.است.که.اّول.این.آیه.شریفه.آمده.که:

اگر.انفاق.ها.را.آشکار.کنید.خوب.است.و.سپس.در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.که:
اگر.انفاق.را.مخفی.ساخته.و.به.نیازمندان.بدهید.برای.شما.بهتر.است،.یعنی:.

انفاق.مخفی.بهتر.است.نه.اینکه.انفاق.آشکار.خوب.نباشد.

5..انفاق.نباید.همراه.با.منّت.و.آزار.باشد.
خداوند.متعال.در.آیه.264.سوره.بقره.می.فرماید:

يا اَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا الُتْبِطلُوا َصَدقاِتُکْم بِالَْمنِّ َو ااْلَذي...،.یعنی:
ای.کسانی.که.ایمان.آورده.اید.»ای.مؤمنین«:

.بخشش.ها.و.انفاق.های.خود.را.با.منّت.و.آزار.باطل.نکنید.

6..انفاق.باید.از.روی.خلوص.نیّت.و.برای.جلب.رضایت.خداوند.متعال.باشد.
خداوند.سبحان.در.آیه.265.سوره.بقره.می.فرماید:

ُيْنِفُقوَن اَْموالَُهُم اْبِتغاَء َمْرضاِت اهللِ...، یعنی:
کسانی.که.اموال.خویش.را.برای.جلب.رضایت.و.خشنودی.خداوند.تبارک.و.تعالی.

انفاق.می.کنند.

7..انفاق.از.مالی.باشد.که.انسان.آن.را.دوست.می.دارد.و.به.او.دل.بسته.است.
خداوند.متعال.در.آیه.92.سوره.آل.عمران.می.فرماید:

لَْن َتنالُوا الِْبرَّ َحّتي ُتْنِفُقوا ِمّما ُتِحبُّوَن...،.یعنی:
هرگز.به.حقیقت.نیکوکاری.نمی.رسید.مگر.اینکه.از.آنچه.که.دوست.می.دارید.در.

راه.خدا.انفاق.کنید.
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8 ..مالی.را.که.انفاق.می.کنید.خودتان.را.صاحب.و.مالک.حقیقی.و.واقعی.آن.مال.
ندانید.بلکه.خودتان.را.واسطه.ای.میان.خداوند.متعال.و.بندگان.خدا.بدانید،.

زیرا.حقیقتًا..همه.چیز.متعلق.به.خداوند.متعال.است.و.مالک.اصلی.خدا.است.
خداوند.متعال.در.آیه.هفتم.سوره.حدید.می.فرماید:

آِمُنوا بِاهللِ َو َرُسولِِه َو اَْنِفُقوا ِمّما َجَعَلُکْم ُمْسَتْخَلفيَن فيِه...،.یعنی:
ای.مردم:.

به.خداوند.متعال.و.به.پیامبر.اکرم.ایمان.بیاورید.و.از.آنچه.که.خداوند.متعال.شما.را.
جانشین.و.نماینده.خویش.در.آن.قرار.داده.انفاق.کنید،.

یعنی.مالک.و.صاحب.اصلی.و.واقعی.امواِل.شما.خداوند.متعال.است.و.چند.روزی.
مالکیت.آن.ها.را.به.شما.داده.است،.

بنابراین.خودتان.را.صاحب.و.مالک.اصلی.و.حقیقی.اموالتان.ندانید.»چه.آن.هایی.را.
که.انفاق.می.کنید.و.چه.آن.هایی.را.که.خودتان.استفاده.می.کنید«.

9..انفاق.باید.از.مال.حالل.باشد.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

به.درستی.که.خداوند.متعال.پاک.و.منّزه.است.و.نمی.پذیرد.مگر.اموال.پاک.را.»اموال.
حالل.را«.

10..آنچه.را.که.انفاق.می.کنید.»قرض.الحسنه.می.دهید«.کم.و.ناچیز.بدانید.هر.چند.
زیاد.باشد،.زیرا.متاع.دنیا.قلیل.و.اندک.و.ناچیز.است.

قابل.ذکر.است.که.این.ده.شرطی.که.عنوان.شد.همه.با.هم.یکسان.نیستند،.
زیرا.بعضی.از.آن.ها.واجب.می.باشند،.مانند:

عدم.منّت.گذاشتن.و.تظاهر.نکردن.به.ریا،.یعنی:
واجب.است.که.انفاق.کننده:

به.شخصی.که.مالی.را.به.او.انفاق.می.کند.منّت.نگذارد،.
قصد.ریا.و.تظاهر.نداشته.باشد،.و...
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بعضی.از.شروط.نیز.باعث.کمال.می.شوند،.مثل:
ایثار.بر.نفس.و.مقّدم.دانستن.دیگران.بر.خویشتن.»در.رابطه.با.مالی.که.انسان.خودش.

نیز.شدیداً.به.او.نیاز.دارد«.یعنی:
درجه.اعالی.انفاق.این.است.که:

انسان.چیزی.را.که.خودش.نیز.شدیداً.نیاز.دارد.به.نیازمندان.انفاق.کند،.و.یا:
مالی.و.یا.چیزی.را.که.خیلی.دوست.دارد.انفاق.کند.و...

بعضی.از.مفّسرین.احتمال.می.دهند.که.منظور.از.قرض..دادن.به.خداوند.متعال.در.این.
.آیه.شریفه.و.آیات.مشابه.آن.وام.دادن.به.بندگان.خدا.می.باشد،.

لیکن.تعدادی.از.مفّسرین.منظور.از.قرض.الحسنه.در.این..آیات.شریفه.را.همان.انفاق.

فی.سبیل.اهلل.می.دانند.هر.چند.وام.دادن.به.بندگان.خدا.نیز.از.افضل.اعمال.است.و.در.آن.
حرفی.نیست.1

توضیح:
همانطور.که.عرض.شد.منظور.از.قرض.دادن.به.خداوند.متعال.»قرض.َحَسن«.هر.
گونه.انفاق.در.راه.خداوند.متعال.می.باشد.که.وام.دادن.به.مؤمنین.»یعنی.شیعیان«.و.

کمک.نمودن.به.آن.ها.از.مصادیق.بارز.آن.می.باشد،.
لیکن.صله.و.هدیه.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.مصداق.اتّم.و.اکمل.قرض.دادن.به.

خداوند.متعال.می.باشد.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

حدیث:
1..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

راِهِم اِلَي ااْلِماِم،  ما ِمْن َشْيٍء اََحبُّ اِلَي اهللِ ِمْن اِْخراِج الدَّ
ْرَهَم ِفي الَْجنَِّة ِمْثَل َجَبِل اُُحٍد، ُثمَّ قاَل: و اِنَّ اهللَ لََيْجَعُل لَُه الدِّ

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه216تا218.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه321تا323.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه333تا339ـ357.
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اِنَّ اهللَ َتعالي َيُقوُل في ِكتابِِه:
َمْن ذا الَّذي ُيْقِرُض اهللَ َقْرضًا َحَسنًا َفُيضاِعَفُه لَُه...

ُثمَّ قاَل:
ًة، یعني: ُهَو َو اهللِ في ِصَلِة ااْلِماِم خاصَّ

هیچ.چیزی.و.هیچ.کاری.نزد.خداوند.متعال.محبوب.تر.از.رساندن.دراهم.به.امام.
نیست.»تقدیم.درهم.و.دینار.به.محضر.امام.معصوم.علیه.الّسالم«،.

همانا.خداوند.متعال.این.درهم.را.در.بهشت.مانند.کوه.اُُحد.می.نماید.»یعنی.تقدیم.

یک.درهم.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.اندازه.وزن.کوه.اُُحد.ارزش.دارد،.و.این.
تشبیه.نیز.برای.نشان.دادن.اهمیّت.قضیّه.می.باشد«.

سپس.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.تبارک.و.تعالی.در.قرآن.کریم.می.فرماید:

َمْن َذا الَّذي ُيْقِرُض اهلل َقْرضًا َحَسنًا َفُيضاِعَفُه لَُه...،.یعنی:.
کیست.که.به.خداوند.متعال.قرض.بدهد،.آن.هم.قرض.َحَسن.و.قرض.نیکو.تا.

خداوند.متعال.چند.برابر.آن.را.به.او.بازگرداند«.
امام.صادق.علیه.الّسالم.پس.از.تالوت.این.آیه.شریفه.فرمودند:

به.خدا.قسم.این.موضوع.»قرض.دادن.به.خدا«.درباره.صله.و.هدیه.به.امام.معصوم.
می.باشد.

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

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
اِنَّ اهللَ لَْم َيْسَئل َخْلَقُه ما في اَْيدِيهْم َقْرضًا ِمْن حاَجٍة بِِه اِلي ذلَِک، 

َو ما كاَن هلِلِ ِمْن َحقٍّ َفِانَّما ُهَو لَِولِيِّه،.یعنی:
خداوند.متعال.به.خاطر.نیاز.و.احتیاج.از.بندگانش.وام.و.قرض.مطالبه.ننموده.است،.
بلکه.هر.حقی.که.خداوند.متعال.به.مخلوقات.دارد.از.آِن.ولّی.خدا.و.حّجت.خدا.است.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه488،حدیث2»حدیث1407«.
تفسیربرهان،جلددّوم،صفحه755،حدیث1»ذیلآیه245سورهبقره«.
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»هر.حقی.که.خداوند.متعال.به.مخلوقات.دارد.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.به.امر.

خداوند.متعال.آن.حق.را.دارا.می.باشند،.یعنی.صله.به.امام.به.منزله.صله.به.خداوند.
متعال.است«.

این.حدیث.را.حماد.بن.ابی.طلحه.از.معاذ.و.او.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

3..از.امام.کاظم.علیه.الّسالم.در.خصوص.این.آیه.شریفه.»َمْن َذا الَّذي ُيْقِرُض اهللَ َقْرضًا 
.آیه.11.سوره.حدید«.سؤال.شد. َحَسنًا َفُيضاِعَفُه لَُه َو لَُه اَْجٌر كريٌمـ.
وجود.مقّدس.امام.کاظم.صلوات.اهلل.و.سالمه.علیه.فرمودند:

نََزلَْت في ِصَلِة ااْلِماِم،.یعنی:
این.آیه.شریفه.در.خصوص.صله.به.امام.معصوم.»هدیه.مال.به.امام.معصوم«.نازل.

شده.است.
این.حدیث.را.اسحاق.بن.عّمار.از.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

4..امام.صادق.علیه.الّسالم.به.یکی.از.اصحاب.خویش.به.نام.میّاح.فرمودند:
ای.میّاح:

یک.درهم.که.به.امام.معصوم.برسد.از.کوه.اُُحد.سنگین.تر.است..
»یعنی.اگر.شخصی.مبلغ.یک.درهم.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.تقدیم.نماید.
ارزش.آن.از.وزن.کوه.اُُحد.بیشتر.است.و.این.تشبیه.اهمیّت.هدیه.دادن.به.محضر.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه488،حدیث3»حدیث1408«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه260.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه339.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه739،حدیث5.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه467،حدیث50»حدیث11271«.
2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه488،حدیث4»حدیث1409«.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه260.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه339.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه739،حدیث1.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه467،حدیث49»حدیث11270«.
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مقّدس.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.بیان.می.کند«.1

5 . امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
، یعنی: ِدْرَهٌم يُوَصُل بِِه ااْلِماُم، اَْفَضُل ِمْن اَلَْفْي اَلِْف ِدْرَهٍم فيما ِسواُه ِمْن ُوُجوِه الِْبرِّ

یک.درهم.که.خدمت.امام.معصوم.تقدیم.می.شود.ارزش.و.اجر.آن.بیشتر.از.دو.
میلیون.درهم.است.که.در.راه.خیر.دیگر.صرف.می.شود.2

همانطور.که.در.حدیث.دّوم.مالحظه.فرمودید.و.در.ادامه.بحث.عرض.خواهد.

شد.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.حّجت.خداوند.متعال.به.مخلوقات.

می.باشند.و.واسطه.فیض.الهی.هستند.و.غیر.از.خداوند.متعال.به.کسی.نیاز.ندارند.تا.به.
آن.بزرگواران.کمک.نماید،.

و.اساساً.آنچه.که.از.نعمات.الهی.به.مخلوقات.می.رسد.به.خاطر.آن.ذوات.مقّدسه.

می.باشد.ضمن.اینکه.همه.کره.زمین.متعّلق.به.آن.بزرگواران.است.و.مردم.در.ملک.و.
زمین.آن.حضرات.زندگی.می.کنند.

احادیث.شریفی.را.که.ذیاًل.مالحظه.خواهید.فرمود.مویّد.این.مطلب.است.
الف(.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

َمْن َزَعَم اَنَّ ااْلِماَم َيْحتاُج اِلي ما في اَْيِدي الّناِس َفُهَو كاِفٌر،
اِنَّما الّناُس َيْحتاُجوَن اَْن َيْقَبْل ِمْنُهُم ااْلِماُم، یعنی:

هر.کس.معتقد.باشد.که.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.مردم.نیاز.دارند.آن.شخص.
کافر.است،.

بلکه.مردم.نیازمند.و.محتاج.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.هستند.که.از.آن.ها.
بپذیرند.»خمس.و.هدیه.و.سایر.وجوه..را«.3

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه489،حدیث5»حدیث1410«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه740،حدیث6.

2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه489،حدیث6»حدیث1411«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه740،حدیث7.

3.اصولکافی،جلددّوم،صفحه487،حدیث1»حدیث1406«.
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ب(.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
خداوند.متعال.در.آیه.128.سوره.اعراف.می.فرماید:

اِنَّ ااْلَْرَض هلِلِ، ُيوِرُثها َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه، َو الْعاِقَبُة لِْلُمتَّقيَن.
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.پس.از.تالوت.این.آیه.شریفه.فرمودند:

اَنَا َو اَْهُل بَْيِتَي الَّذيَن اَْوَرَثَنا اهللُ ااْلَْرَض، 
َو نَْحُن الُْمتَّقُوَن، 

َو ااْلَْرُض ُكلُّها لَنا، یعنی:
من.و.اهل.بیت.من.»یعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.کسانی.

هستیم.که.خداوند.متعال.زمین.را.به.ما.واگذار.کرده.است،.
و.ما.هستیم.متّقین.»پرهیزکاران«،.

و.همه.زمین.از.آن.ما.است.و.متعّلق.به.ما.می.باشد.1

ج(.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نقل.شده.که.فرموده.اند:
ْنيا َو ما فيها هلِلِ َتباَرَک َو َتعالي َو لَِرسُولِِه َو لَنا، یعنی: اَلدُّ

همه.دنیا.و.آنچه.در.آن.است.از..آن.خداوند.متعال.و.از.آن.پیامبر.اکرم.و.از.آن.ما.

است.»اهل.بیت.پیامبر.اکرم.یعنی.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.و.صدیقه.کبری.فاطمه.
زهرا.سالم.اهلل.علیهما.و.یازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.دو.بزرگوار«2

د(.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.یکی.از.اصحاب.خویش.به.نام.اَبا.َسیّار.
فرمود:

اِنَّ ااْلَْرَض ُكلَّها لَنا َفما اَْخَرَج اهللُ ِمْنها ِمْن َشْيٍء َفُهَو لَنا،  یعنی:
ای.ابا.سیّار:.

همه.زمین.و.آنچه.که.به.امر.خداوند.متعال.از.زمین.بیرون.می.آید.متعلق.به.ما.است.3

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه266،حدیث1»حدیث1063«.

2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه268،حدیث2»حدیث1064«.
3.اصولکافی،جلددّوم،صفحه269،268،حدیث3»حدیث1065«.



آل اهلل در کتاب اهلل 338

توضیح: 
این.شخص.»ابا.سیّار«.از.طریق.غّواصی.در.دریا.درآمدی.کسب.کرده.بود.و.ُخمس.
آن.را.تقدیم.محضر.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.نموده.بود.که.آن.حضرت.ضمن.

بخشیدن.خمس.مال.او.به.وی.فرمود:
همه.زمین.و..آنچه.که.از.زمین.استخراج.می.شود.»مانند.معادن.که.از.زمین.استخراج.
می.شود.و.یا.مروارید.که.از.دریا.به.دست.می.آید«.همه.و.همه.متعّلق.به.ما.می.باشد.

»یعنی.همه.کره.زمین.و.آنچه.که.در.آن.هست«.

ه (.ابوبصیر.می.گوید.که.به.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
یابن.رسول.اهلل:.

آیا.زکات.بر.امام.واجب.است.»پرداختن.زکات«.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

ای.ابا.بصیر:..
مگر.نمی.دانی.که.دنیا.و.آخرت.از.آِن.امام.می.باشد.و.امام.حق.دارد.به.هر.کس.که.

اراده.بفرماید.آن.را.اعطا.کند.
ای.ابا.بصیر:.

این.حق.را.خداوند.متعال.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.اعطا.فرموده.است.1

و(.محمد.بن.ریّان.می.گوید.که.خدمت.امام.عسکری.علیه.الّسالم.عرض.کردم:
یابن.رسول.اهلل:.

بعضی.ها.می.گویند.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.از.دنیا.جز.خمس.حقی.
ندارد.

وجود.مقّدس.امام.عسکری.علیه.الّسالم.فرمودند:
ْنيا َو ما َعَلْيها لَِرُسوِل اهللِ َصلَّي اهلل َعَلْيَه َو آلِِه َو سّلم، یعنی: اِنَّ الدُّ

جهان.و..آنچه.که.در.آن.است.متعّلق.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه269،حدیث4»حدیث1066«.
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می.باشد.»و.بعد.از.پیامبر.اکرم.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.تعّلق.دارد.که.در.احادیث.
قبل.به.این.مطلب.اشاره.شد«.1

توضیح:
1..احادیث.و.روایات.در.این.باب.فراوان.است.که.همه.دنیا.و.آنچه.که.در.آن.
است.متعّلق.به.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.می.باشد.چرا.که.این.ذوات.
مقّدسه.خلفا.و.جانشینان.خداوند.متعال.بر.روی.زمین.هستند.و.همه.این.حقوق.را.

خداوند.متعال.به.آن.بزرگواران.مقّرر.فرموده.است2،..لذا:
آنچه.که.مردم.به.عنوان.خمس.و.صله.و.هبه.خدمت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
تقدیم.می.کنند.در.واقع.اموال.خود.آن.بزرگواران.را.به.خودشان.تقدیم.می.نمایند.چرا.

که.دنیا.و.آنچه.که.در.آن.است.به.آن.ذوات.مقّدسه.تعّلق.دارد.
از.بی.نهایت.بودن.جود.و.کرم.و.فضل.خداوند.متعال.همین.بس.که:

کسی.که.حّق.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.به.خودشان.بدهد.و.اموال.خود.آن.

بزرگواران.را.به.عنوان.صله.و.هبه.به.خودشان.تسلیم.نماید.خداوند.متعال.چندین.برابر.
آن.را.عوض.می.دهد.»َفُيضاِعَفُه لَُه«،.

و.عالوه.بر.آن.اجر.و.پاداش.عظیم.نیز.به.او.می.دهد.»َو لَُه اَْجٌر َكريمٌ«.

2..در.رابطه.با.حدیث.بند.»ه..«.و.سوال.ابوبصیر.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.

در.رابطه.با.اینکه.آیا.پرداختن.زکات.به.امام.معصوم.نیز.واجب.است.یا.نه.به.عرض.
می.رساند.که:

طبق.فرمایش.امام.صادق.سالم.اهلل.علیه.خداوند.متعال.همه.دنیا.را.به.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.بخشیده.و.آن.ذوات.مقّدسه.را.مالک.و.صاحب.دنیا.قرار.داده.و.امر.آخرت.
را.نیز.به.آن.بزرگواران.تفویض.فرموده.است،.بنابراین:

اگر.پرداختن.زکات.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.واجب.باشد.الزم.می.آید.که.مالی.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه271،حدیث6»حدیث1068«.
2.اصولکافی،جلداّولصفحه275،حدیث1و2»حدیث506و507«.
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که.باید.به.عنوان.زکات.پرداخت.شود.»توسط.امام.معصوم«.در.عین.اینکه.ملک.امام.

معصوم.است.و.به.آن.حضرت.تعّلق.دارد.ملک.فقرا.هم.باشد.و.به.فقرا.هم.تعلق.داشته.
باشد.و.این.قضیّه.محال.است،.یعنی:

نمی.شود.که.یک.جنس.و.یک.مال.هم.متعّلق.به.امام.معصوم.باشد.و.هم.متعّلق.به.
فقرا.و.مستمندان،.

ضمن.اینکه.این.قضیّه.با.احادیثی.که.طبق.آن.ها.تمام.دنیا.بی.کم.و.کاست.متعّلق.به.
ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.سازگاری.ندارد،.بنابراین:

نتیجه.این.می.شود.که:
خداوند.متعال.تمام.دنیا.را.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.بخشیده.و.آن.ذوات.
مقّدسه.را.صاحب.و.مالک.کل.جهان.قرار.داده.و.به.آن.بزرگواران.اختیار.داده.تا.به.هر.

کس.به.هر.مقدار.که.اراده.بفرمایند.ببخشند.و.اعطا.بفرمایند،.
لذا.بخشش.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.مردم.»اعم.از.غنی.و.فقیر«.در.این.رابطه.

می.باشد،.
نه.اینکه.آن.بزرگواران.ملزم.به.پرداختن.پول.و.مال.به.بعضی.از.افراد.جامعه.می.باشند.

»تحت.عنوان.زکات.یا.هر.عنوان.دیگر«.
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آیات 12 تا 15 سوره حدید:
»َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمِنيَن َوالُْمْؤِمَناِت َيْسَعى نُوُرُهم بَْيَن اَْيِديِهْم َوبَِاْيَماِنِهم بُْشَراُكُم الَْيْوَم َجّناٌت 

َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْلَْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها، ذلَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم«.آیه.12.
»َيْوَم َيُقوُل الُْمَناِفُقوَن َوالُْمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنُظُرونَا نَْقَتِبْس ِمْن نُوِرُكْم، ِقيَل اْرْجُعوا َوَرائَُکْم 
ْحَمُة َوظاِهُرُه ِمن ِقَبِلِه الَْعَذاُب«.آیه.13. َفالَْتِمُسوا نُوراً َفُضِرَب بَْيَنُهْم بُِسوٍر لَُه بَاٌب باِطُنُه ِفيِه الرَّ

ْتُکُم ااْلََماِنيُّ  »ُيَناُدونَُهْم اَلَْم نَُکْن َمَعُکْم، َقالُوا بََلى َولَِکنَُّکْم َفَتنُتْم اَنُفَسُکْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغرَّ
ُكم بِاهللِ الَْغُروُر«.آیه.14. َحّتى جاء اَْمُر اهللِ َوَغرَّ

»َفالَْيْوَم اَل ُيْؤَخُذ ِمْنُکْم ِفْدَيٌة َوال ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا، َمْأَواُكُم الّناُر ِهَي َمْواَلُكْم َوبِْئَس الَْمِصيُر«.
آیه.15.

ترجمه: 
خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.فرماید:

روز.قیامت.روزی.است.که.مردان.و.زنان.با.ایمان.را.می.بینی.که.نور.آن.ها.پیشاپیش.

و.جلو.آن.ها.همچنین.در.طرف.راست.آن.ها.به.سرعت.در.حرکت.است.»این.نور.
راهنمای.آن.ها.است«.

به.این.مؤمنین.و.مؤمنات.گفته.می.شود:
بشارت.باد.بر.شما.امروز.به.باغ.هایی.از.بهشت.که.نهرها.زیر.درختان.آن.جاری.است.

»نهرها.در.دامنه.آن.ها.جاری.است«،.
جاودانه.و.برای.همیشه.در.آن.خواهید.ماند.و.این.همان.رستگاری.بزرگ.است..

»آیه.12«.
.روز.قیامت.مردان.و.زنان.منافق.به.مؤمنین.می.گویند:

نظری.به.ما.بیفکنید.تا.از.نور.شما.پرتوی.بگیریم.»از.نور.شما.اقتباس.کنیم«.
به.این.منافقین.و.منافقات.گفته.می.شود:

به.عقب.برگردید.»به.دنیا.بازگردید«.و.از.آن.جا.نور.بیاورید.
در.این.هنگام.بین.این.دو.طایفه.»مؤمنین.و.غیرمؤمنین«.دیواری.کشیده.می.شود.
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که.دری.دارد،.
درون.آن.»محّل.مؤمنین«،.رحمت.است،.

و.بیرون.آن.»محّل.غیرمومنین«،.عذاب..»آیه.13«.
منافقین.به.مؤمنین.بانک.زده.و.می.گویند:

مگر.ما.با.شما.نبودیم.»یعنی.در.دنیا«.
مؤمنین.در.جواب.آن.ها.می.گویند:

بله.با.ما.بودید.ولی.شما.خودتان.را.به.هالکت.افکندید.و.انتظار.مرگ.پیامبر.اکرم.

را.می.کشیدید.»در.انتظار.گرفتاری.متدیّنین.بودید«.و.همواره.در.شّک.و.تردید.به.سر.
می.بردید.

دین. نور. زودی. به. اینکه. »آرزوی. داد. فریب. را. شما. دراز. و. دور. آرزوهای.
خاموش.می.شود.شما.را.مغرور.کرد«.تا.اینکه.مرگ.شما.رسید،.

و.باالخره.شیطان.شما.را.به.خدا.مغرور.کرد.»شیطان.فریبکار.شما.را.در.برابر.
فرمان.خدا.فریب.داد«.»آیه.14«.

مؤمنین.به.منافقین.می.گویند.»در.ادامه.صحبت.خویش.با.منافقین«:
دیگر.امروز.از.شما.و.از.کافرین.فدیه.و.عوض.پذیرفته.نمی.شود،.

جایگاه.شما.منافقین.و.کّفار.آتش.جهنّم.است.و.آتش.جهنّم.برای.شما.سزاوارتر.
است.»به.خاطر.گناهانی.که.مرتکب.شده.اید«.
و.جهنّم.چه.بد.جایگاهی.است.1.»آیه.15«

شرح لغات و توضیحات:
يسعى.=.از.ماده.َسْعی.به.معنی.حرکت.سریع،.رفتن.سریع،.راه.رفتن.تند.و.سریع؛

اَْيمان.=.جمع.یمین.یعنی.طرف.راست،.دست.راست؛
بُشرى.و.بشارت.=.خبر.خوشحال.کننده.و.مسّرت.بخش؛

1.المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه314.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه340ـ341.
مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه209ـ210.
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َفوز.=.رستگاری،.نجات،.با.سالمت.به.خیر.و.نیکی.رسیدن.و.کامیاب.شدن؛
نََظر=.نگاه.کردن،.نگریستن؛

انُظرُونا.=.به.ما.نگاه.کنید.
َقَبس.=.گرفتن.شعله.ای.از.آتش.از.یک.آتش.دیگر،.این.کلمه.بعدها.در.رابطه.با.موارد.

دیگر.نیز.به.کار.رفته.است.مانند.گرفتن.علم،.گرفتن.هدایت،.گرفتن.نور.و...
اقتباس.=.گرفتن.»گرفتن.شعله.آتش.از.یک.آتش.دیگر،.گرفتن.نور.از.یک.منبع.نور.

دیگر.و...«.»اقتباس.نور.=.گرفتن.نور«؛
َوراء.=.پُشت،.پس،.عقب؛

قيَل اْرِجُعوا َورائَُکْم.=.به.آن.ها.گفته.می.شود.که.به.پشت.سر.خود.برگردید،.به.عقب.
بازگردید،.یعنی.کنایه.از.این.است.که.به.دنیا.بازگردید؛

لَمس.=.1ـ.با.پوست.دست.چیزی.را.لمس.کردن؛.2ـ.طلب.کردن،.کسب.کردن؛
ُسور.=.دیوار.دور.شهر،.دیواری.که.در.گذشته.جهت.حفاظت.از.شهرها.به.دور.آن.ها.

می.کشیدند؛
َفَتْنُتْم.=.از.ماده.فتنه.می.آید.و.معانی.مختلفی.دارد.از.قبیل:

1ـ.امتحان.و.آزمایش؛.2ـ.فریب.دادن؛.3ـ.بال.و.عذاب؛.4ـ.ضاللت.و.گمراهی.
َفَتْنُتْم اَْنُفَسُکْم.=.خودتان.را.فریب.دادید،.خودتان.را.به.هالکت.انداختید.

َتَربُّْص.=.انتظار.کشیدن.»خواه.انتظار.بال.و.مصیبت.باشد،.خواه.انتظار.فراوانی.نعمت«،.
منتظر.ماندن.»منتظر.بودن.برای.بال.یا.نعمت«؛

َتَربَّْصُتْم =.در.این.آیه.شریفه.این.معنی.را.می.دهد.که:
شما.»منافقین.و.کّفار«.انتظار.مرگ.پیامبر.اکرم.را.می.کشیدید.»انتظار.مرگ.پیامبر.اکرم.

و.برچیده.شدن.اسالم.را.می.کشیدید«؛
َرْيْب.=.شّک.و.تردید؛

ْتُکُم ااْلَمانى =.شما.را.آرزوهای.گوناگون.مغرورتان.کرد؛. َغرَّ
َغُرور.=.شیطان،.هر.چیزی.که.موجب.فریب.انسان.شود،.خواه.مال.باشد.خواه.جاه.

و.مقام.و.شهرت..
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گاهی.از.دنیا.و.شیطان.تعبیر.به.َغرور.شده.است.
ِفْدَيه.=.مالی.که.در.برابر.آزادی.اسیران.داده.می.شود..

در.این.آیه.شریفه.مقصود.از.قبول.نکردن.فدیه.این.است.که.روز.قیامت.شما.
نمی.توانید.با.دادن.پول.و.مال.و.امثال.این.ها.از.عذاب.الهی.خالص.شوید.1

در.آیات.مختلفی.از.قیامت.صحبت.شده.و.راجع.به.سرنوشت.مؤمنین.و.غیرمؤمنین.

»کّفار،.مشرکین،.منافقین،.منکرین.والیت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم«.مطالبی.عنوان.شده.
است.

در.این.آیات.شریفه.نیز.از.روز.قیامت.و.از.اوضاع.و.احوال.این.روز.عظیم.صحبت.

شده.و.در.رابطه.با.مؤمنین.و.منافقین.مطالبی.بیان.شده.و.به.قسمتی.از.صحبت.های.بین.
این.دو.گروه.اشاره.شده.است.

در.اّولین.آیه.مورد.بحث.»آیه.12«.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.
سّلم.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.می.فرماید:

َيْوَم َتَري الُْمْؤِمنيَن َو الُْمْؤِمناِت َيْسعي نُوُرُهْم بَْيَن اَْيدِيهْم َو بَِاْيماِنهِم.=.ای.پیامبر:.
روز.قیامت.مردان.و.زنان.مؤمن.را.می.بینی.که.نور.آن.ها.پیشاپیش.و.جلو.آن.ها.
همچنین.در.طرف.راست.آن.ها.به.سرعت.در.حرکت.است.و.آن.ها.را.به.طرف.بهشت.

راهنمایی.می.کند.
گرچه.مخاطب.این.آیه.شریفه.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

می.باشد.و.کلمه.َترى.»یعنی.می.بینی«.ناظر.به.این.معنا.می.باشد،.
لیکن.خطاب.به.تمامی.افرادی.است.که.گوش.شنوا.دارند.

در.این.آیه.شریفه.صحبت.از.نوری.است.که.پیشاپیش.مؤمنین.و.در.طرف.راست.
آن.ها.در.حرکت.است.و.مؤمنین.را.به.طرف.بهشت.هدایت.می.کند.

این.نور،.نتیجه.اعتقادات.صحیح.و.سالم.و.عمل.صالح.مؤمنین.در.دنیا.می.باشد،.

و.ظلمت.و.تاریکی.کّفار.و.مشرکین.و.منافقین.و.منکرین.والیت.ائّمه.معصومین.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه221،219،215.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه330،329،327،325.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه347،346،344،342.
مفرداتراغب.
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علیهم.الّسالم.نیز.نتیجه.اعتقادات.باطل.آن.ها.در.دنیا.است،.یعنی:
ایمان.و.عمل.صالح.در.قیامت.به.صورت.نور.تجّسم.پیدا.می.کند،.

و.اعتقادات.باطل.به.صورت.ظلمت.و.تاریکی.
اگر.در.این.آیه.شریفه.تابش.نور.مؤمنین.تعبیر.به.سعی.شده.»حرکت.تند.و.سریع«.

برای.این.است.که.بگوید:
مؤمنین.به.سوی.جایگاه.خویش.در.بهشت.می.شتابند،.لذا:.

حرکت.سریع.نور.مؤمنین.یعنی.حرکت.سریع.مؤمنین.به.طرف.بهشت،.چرا.که.
حرکت.سریع.نور.آن.ها.جدا.از.حرکت.سریع.خود.آن.ها.نیست.

بنابراین.معنی.آیه.شریفه.تا.این.جا.این.شد.که:
روز.قیامت.مردان.و.زنان.مؤمن.به.سرعت.به.طرف.جایگاه.و.منزل.خویش.در.
بهشت.حرکت.می.کنند.و.نوری.که.پیشاپیش.آن.ها.و.طرف.راست.آن.ها.حرکت.می.کند.

آن.ها.را.به.سوی.بهشت.راهنمایی.می.کند.
همانطور.که.عرض.شد.این.نور.نتیجه.اعتقادات.صحیح.و.سالم.و.اعمال.صالح.

مؤمنین.می.باشد.که.آن.ها.را.به.طرف.بهشت.راهنمایی.می.نماید.
در.این.آیه.شریفه.اشاره.به.دو.نور.شده.است،.

یکی.نوری.که.پیشاپیش.مؤمنین.حرکت.می.کند،.
و.دیگری.نوری.که.طرف.راست.آن.ها.است.

اشاره.به.دو.نور.ممکن.است.مربوط.به.این.دو.گروه.از.مؤمنین.باشد:
1..گروه.سابقون.یا.همان.گروه.مقّربين.که.صورت.آن.ها.نورانی.است.و.نورشان.

پیشاپیش.آن.ها.حرکت.می.کند.
2..اصحاب.يمين.که.نور.آن.ها.در.طرف.راست.آن.ها.است.چرا.که.نامه.عمل.آن.ها.به.

دست.راست.آن.ها.می.باشد.
بعضی.از.مفّسرین.نیز.این.دو.نور.را.مربوط.به.یک.گروه.دانسته.اند،.یعنی:

نور.پیش.روی.مؤمنین.را.مربوط.به.ایمان،
و.نور.یمین.یعنی.نور.طرف.راست.را.ناشی.از.عمل.صالح.آن.ها.عنوان.کرده.اند.

قابل.ذکر.است.که.نور.همه.مؤمنین.با.یکدیگر.مساوی.نیست،.
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زیرا.که.این.نور.تجّسم.ایمان.و.عمل.صالح.مؤمنین.می.باشد،.
و.چون.ایمان.و.عمل.صالح.مؤمنین.نیز.دقیقاً.مثل.هم.نمی.باشد.بنابراین.نور.آن.ها.نیز.

در.قیامت.یکسان.نیست.
ذیل.آیات.هفتم.تا.دوازدهم.سوره.مبارکه.واقعه.راجع.به.مقّربین.و.اصحاب.یمین.و.

اصحاب.شمال.توضیحات.الزم.ارائه.شده.است.
مردان.و.زنان.مؤمن.درحالی.که.به.سرعت.به.طرف.منازل.خویش.در.بهشت.حرکت.
می.کنند.به.امر.خداوند.متعال.فرشتگان.و.مالئکه.مقرب.درگاه.الهی.به.استقبال.آن.ها.

آمده.و.به.آن.ها.می.گویند:
بُْشراُكُم الَْيْوَم َجّناٌت َتْجري ِمْن َتْحِتَها ااْلَْنهاُر خالِديَن فيها =.بشارت.باد.بر.شما.امروز.
»روز.قیامت«.به.بهشت.و.باغ.های.بهشتی.که.نهرها.و.جویبارها.از.زیر.درختان.و.از.

دامنه.های.آن.جاری.است،.
و.شما.در.منزلگاه.های.بهشتی.خویش.جاودانه.و.برای.همیشه.خواهید.ماند.

در.واقع.مالئکه.مقرب.درگاه.الهی.مژده.ورود.به.بهشت.و.اقامت.دائمی.در.بهشت.
را.به.زنان.و.مردان.مؤمن.می.دهند.تا.مسرت.و.شادی.آن.ها.را.مضاعف.کنند..

اینکه.این.مؤمنین.چه.کسانی.هستند.که.اینگونه.غرق.در.نور.بوده.و.با.سرعت.هر.

چه.تمام.تر.به.طرف.بهشت.حرکت.می.کنند.و.مالئکه.الهی.نیز.به.استقبال.آن.ها.آمده.و.

با.دادن.مژده.بهشت.شادی.آن.ها.را.دو.چندان.می.کنند.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.
خواهد.آمد.

ذلَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعظيُم =.این.است.پیروزی.و.رستگاری.بزرگ.
ذلَِک.=.اشاره.به.مطالب.گذشته.دارد،.یعنی:

رفتن.مؤمنین.به.سوی.بهشت.درحالی.که.غرق.در.نور.می.باشند.و.در.همان.حال.
مالئکه.نیز.به.استقبال.آن.ها.آمده.و.بشارت.به.بهشت.می.دهند،.

همه.این.ها.یعنی.رستگاری.و.پیروزی.بزرگ،.
و.چه.رستگاری.و.پیروزی.عظیم.تر.از.اینکه.انسان.در.روز.قیامت.مشمول.رحمت.

الهی.شده.و.وارد.بهشت.شود.
ممکن.است.این.قسمت.از.آیه.شریفه.»ذلَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعظيُم«.کالم.و.فرمایش.خداوند.
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متعال.باشد،.
و.ممکن.هم.هست.که.تتّمه.و.پایان.سخن.مالئکه.الهی.با.مؤمنین.باشد.

خداوند.متعال.پس.از.بیان.اوضاع.مؤمنین.در.روز.قیامت.به.اوضاع.و.احوال.منافقین.
پرداخته.و.می.فرماید:

َيْوَم َيُقوُل الُْمناِفُقوَن َوالُْمناِفقاُت لِلَّذيَن آَمُنوا.=.روز.قیامت.مردان.و.زنان.منافق.به.مؤمنین.
می.گویند:

اْنُظرونا نَْقَتِبْس ِمْن نَورُِكْم =.نظری.به.ما.بیفکنید.»به.ما.نگاه.کنید«.تا.از.نور.شما.اقتباس.
کنیم.»تا.از.نور.شما.شعله.ای.برگیریم«.و.راه.خود.را.پیدا.کنیم،.

و.یا.اینکه.سهمی.از.نور.خودتان.را.به.ما.بدهید.
قابل.ذکر.است.که:

روز.قیامت.مردان.و.زنان.منافق.غرق.در.ظلمت.و.تاریکی.هستند.و.این.ظلمت.و.
تاریکی.نیز.نتیجه.اعتقادات.باطل.آن.ها.در.دنیا.می.باشد.

این.منافقین.آنچنان.غرق.در.ظلمت.و.تاریکی.هستند.که.گویا.ظلمت.و.تاریکی.از.

هر.طرف.آن.ها.را.محاصره.کرده.و.مانند.خیمه.ای.آن.ها.را.در.بر.گرفته.به.نحوی.که.
جلو.پای.خودشان.را.نیز.نمی.بینند.

در.مقابل.آن.ها.مؤمنین.هستند.که.غرق.در.نور.بوده.و.با.این.نور.راه.را.می.بینند.و.با.
سهولت.و.با.سرعت.به.جایگاه.خویش.یعنی.بهشت.روانه.می.شوند.

منافقین.که.غرق.در.ظلمت.و.تاریکی.بوده.و.نمی.توانند.قدم.از.قدم.بردارند.با.
التماس.به.مؤمنین.می.گویند:

به.ما.نگاه.کنید.و.نظری.بیفکنید.تا.ما.از.نور.شما.بهره.ببریم.و.بتوانیم.راه.را.ببینیم.و.
از.این.ظلمت.و.تاریکی.خالص.شویم.

این. مقابل. در. بهشت.می.باشند. عازم. و. بوده. نور.و.سرور. در. که.غرق. مؤمنین.
درخواست.و.تقاضای.عاجزانه.منافقین.به.آن.ها.می.گویند:

قيَل اْرِجُعوا َورائَُکْم َفالَْتِمُسوا نُوراً =.به.منافقین.گفته.می.شود.که.به.عقب.برگردید.»یعنی.
به.دنیا.برگردید«.و.از.آن.جا.کسب.نور.کنید.

وقتی.منافقین.از.مؤمنین.درخواست.نور.می.کنند.تا.راه.را.پیدا.کنند،.
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مؤمنین.»یا.مالئکه.الهی«.به.آن.ها.می.گویند:
آخرت.محل.کسب.و.تحصیل.نور.نیست،.

شما.باید.به.دنیا.برگردید.و.از.آن.جا.با.خودتان.نور.بیاورید،.یعنی:
به.دنیا.بازگردید.و.از.طریق.ایمان.صحیح.و.سالم.و.اعمال.صالح.برای.آخرت.

خویش.نور.تهیه.نمائید.
این.پاسخ.مؤمنین.به.منافقین.یعنی.اینکه:.

نتیجه.ایمان.سالم.و.عمل.صالح.نوری.است.که.صاحب.آن.در.آخرت.از.آن.بهره.
می.بََرد،.

و.نتیجه.اعتقاد.باطل.تاریکی.و.ظلمت.است.که.باعث.عذاب.صاحبش.می.شود..

خالصه کالم اینکه:
مؤمنین.به.منافقین.می.گویند:

شما.به.دنیا.بازگردید.و.با.ایمان.سالم.و.اعمال.صالح.برای.آخرت.خودتان.نور.فراهم.
کنید.

این.پاسخ.مؤمنین.به.منافقین.می.تواند.یکی.از.دو.مطلب.ذیل.یا.هر.دو.آن.ها.باشد:
1..پاسخ.مؤمنین.به.منافقین.که.به.دنیا.بازگردید.و.با.ایمان.سالم.و.عمل.صالح.برای.
خودتان.نور.کسب.کنید.و.به.آخرت.بیاورید.کالمی.است.از.روی.طعنه.و.استهزاء،.
و.این.عمل.دقیقاً.عکس.العمل.طعنه.و.استهزاء.منافقین.می.باشد.که.در.دنیا.مؤمنین.را.

مسخره.می.کردند.

2..پاسخ.مؤمنین.به.منافقین.حاکی.از.این.مطلب.است.که:
این.نور.مربوط.به.ایمان.سالم.و.عمل.صالح.می.باشد.که.ما.در.دنیا.داشتیم.و.عمل.
کردیم.و.شما.نیز.برای.کسب.این.نور.باید.به.دنیا.بازگردید.و.با.ایمان.سالم.و.عمل.

صالح.برای.خودتان.نور.فراهم.کنید.
در.واقع.مؤمنین.با.این.پاسخ.خویش.به.منافقین.می.گویند.که.کار.از.کار.گذشته.و.
این.حرف.ها.سودی.به.حال.شما.نخواهد.داشت.و.باید.عذاب.الهی.را.بچشید.که.نتیجه.

اعتقادات.باطل.و.اعمال.خالف.خودتان.می.باشد.
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در.همین.حال.یعنی.درحالی.که.طایفه.مؤمنین.و.منافقین.با.یکدیگر.صحبت.می.کنند.
دیواری.بین.آن.ها.کشیده.می.شود.که.در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.است.

َفُضِرَب بَْيَنُهْم بُِسوٍر =.در.همین.حال.و.در.حین.گفتگوی.بین.مؤمنین.و.منافقین.میان.
این.دو.طایفه.دیواری.کشیده.می.شود.و.این.دو.طایفه.را.از.یکدیگر.جدا.می.کند.

ممکن.است.مقصود.از.این.دیوار.که.میان.بهشت.و.جهنّم.قرار.گرفته.و.بهشت.و.

جهنّم.و.بهشتیان.و.جهنّمیان.را.از.یکدیگر.جدا.می.کند.اعراف.باشد.که.در.آیه.46.سوره.
اعراف.توضیحات.الزم.پیرامون.آن.داده.شده.است.

به.هر.حال.بین.طایفه.مؤمنین.و.غیرمؤمنین.»اعم.از.کّفار،.مشرکین،.منافقین،.منکرین.

والیت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم«.دیواری.کشیده.می.شود.و.این.دو.گروه.را.از.یکدیگر.
جدا.می.کند.

لَُه باٌب.=.برای.این.دیوار.دری.وجود.دارد.
این.َدر.ممکن.است.به.این.خاطر.باشد.که:

1..منافقین.از.این.طریق.نعمات.فراوان.بهشت.را.ببینند.و.بیشتر.حسرت.بخورند.و.
اندوهشان.اضافه.شود.

2..ممکن.است.در.به.این.جهت.باشد.که.افراد.کمتر.آلوده.و.آن.هایی.که.اصول.

اعتقادی.صحیح.و.سالمی.داشته.اند.لیکن.مرتکب.گناهانی.شده.اند.پس.از.اصالح.شدن.
به.بهشت.بیایند..»پس.از.اصالح.از.طریق.این.در.وارد.بهشت.شوند«.

گرچه.این.دیوار.این.دو.طایفه.را.از.یکدیگر.جدا.می.کند.لیکن.باعث.نمی.شود.که.

صدای.یکدیگر.را.نشنوند،.لذا.پس.از.کشیده.شدن.دیوار.نیز.افراد.این.دو.طایفه.با.
یکدیگر.صحبت.می.کنند.که.در.ادامه.آیه.شریفه.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

دو.طرف.این.دیوار.با.یکدیگر.کاماًل.متفاوت.است،..یعنی:
ْحَمُة َو ظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذاُب.=.داخل.و.باطن.این.دیوار،.رحمت.پروردگار. باِطُنُه فيِه الرَّ

است.و.بیرون.و.خارج.دیوار،.عذاب.الهی.
از.این.بیان.چنین.برمی.آید.که.این.دیوار.محیط.به.مؤمنین.می.باشد.و.مؤمنین.در.

داخل.قرار.گرفته.اند.و.منافقین.در.خارج.آن،.
مانند.دیوار.اطراف.یک.باغ.سرسبز.و.خرم.که.این.باغ.را.از.بیابان.های.اطراف.آن.جدا.
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می.کند،.و.به.عبارت.دیگر:
مؤمنین.داخل.این.باغ.سرسبز.هستند.که.دیواری.عظیم.اطراف.آن.را.احاطه.کرده.

است،..
و.منافقین.در.بیرون.باغ.و.در.بیابان.های.اطراف.

داخل.این.دیوار.یعنی.داخل.این.باغ.مملو.از.نعمات.الهی.است.که.خداوند.متعال.با.
رحمت.وسیع.خویش.به.مؤمنین.اعطا.فرموده.و.بیرون.این.دیوار.عذاب.الهی.است.

همانطور.که.قبالً..عرض.شد.این.دیوار.چنان.نیست.که.مانع.عبور.صدا.باشد،.لذا.

پس.از.کشیدن.شدن.دیوار.نیز.گفتگوی.بین.مؤمنین.و.منافقین.ادامه.می.یابد.که.در.ادامه.
آیه.شریفه.آمده.است.

ُيناُدونَُهْم اَلَْم نَُکْن َمَعُکْم =.منافقین،.مؤمنین.را.صدا.کرده.و.به.آن.ها.می.گویند:
آیا.ما.در.دنیا.با.شما.و.کنار.شما.نبودیم،

آیا.مثل.شما.نماز.نمی.خواندیم،
آیا.مثل.شما.روزه.نمی.گرفتیم،

آیا.مثل.شما.سایر.احکام.دین.را.انجام.نمی.دادیم.
منظور.منافقین.از.این.گفتار.این.است.که:

ما.نیز.مثل.شما.مقیّد.به.اجرای.احکام.دین.بودیم.و.ظاهراً.با.یکدیگر.تفاوتی.نداشتیم،.
لیکن.شما.داخل.بهشت.شدید.و.رستگار.گشتید.و.ما.بیرون.بهشت.و.گرفتار.

مؤمنین.در.جواب.منافقین.می.گویند:
قالُوا بَلى=.بله.در.دنیا.با.هم.بودیم.و.شما.ظاهراً.در.کنار.ما.بودید.و.همه.جا.در.کنار.

ما.حضور.داشتید،.
اما.شما.مشکالت.و.گرفتاری.های.عقیدتی.فراوانی.داشتید.و.فقط.ظاهر.اعمال.شما.

مثل.ما.بود.
گرفتاری.ها.و.انحرافات.عقیدتی.شما.این.بود.که:

1..َولِکنَُّکْم َفَتْنُتْم اَْنُفَسُکم =.شما.خودتان.را.به.عّلت.داشتن.نفاق،.فریب.دادید.و.خودتان.
را.به.هالکت.انداختید،.و.یا.اینکه:

شما.ظاهراً.همه.اعمال.را.انجام.می.دادید.اما.در.کفر.و.نفاق.بودید.»یعنی.قلباً.و.باطنًا.
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به.خدا.و.رسول.خدا.اعتقاد.نداشتید،.و.معنی.نفاق.هم.همین.است،.یعنی.فرد.منافق،.

ظاهراً.مسلمان.است.و.مانند.مسلمانان.اعمال.دینی.را.انجام.می.دهد.اما.باطناً.و.حقیقتًا.
کافر.است.و.به.هیچ.چیز.ایمان.ندارد«.

2..َو َتَربَّْصُتم=.همیشه.در.انتظار.مرگ.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.نابودی.
اسالم.و.مسلمین.و.برچیده.شدن.اسالم.بودید،.یعنی:

پیوسته.در.انتظار.مرگ.پیامبر.اکرم.بودید.و.آرزوی.این.را.داشتید.که.هر.چه.زودتر.
پیامبر.اکرم.از.دنیا.برود.و.بساط.اسالم.و.مسلمین.برچیده.شود..

این.نفاق.شما.»منافقین«.و.آرزوی.مرگ.پیامبر.اکرم.داشتن.به.این.جهت.بود.که:

3..َواْرَتْبُتْم =.پیوسته.در.شّک.و.تردید.بودید،.یعنی:
همیشه.و.همواره.در.رابطه.با.توحید،.نبّوت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم،..
معاد،.و.سایر.فرمایشات.پیامبر.اکرم.در.شّک.و.تردید.بودید.و.هیچ.گاه.قلباً.و.باطناً.به.

خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.ایمان.نیاوردید.و.فقط.تظاهر.به.دینداری.می.کردید.

ْتُکُم ااْلَماِنيُّ َحّتي جاَء اَْمُراهللِ =.همواره.در.دنیا.گرفتار.آرزوهای.دور.و.دراز. 4..َو َغرَّ

بودید.و.این.آرزوهای.طوالنی.هیچ.گاه.به.شما.مجال.نداد.تا.به.خودتان.بیائید.و.از.
خواب.غفلت.بیدار.شوید.

عالوه.بر.همه.آرزوهایی.که.داشتید.آرزوی.مرگ.پیامبر.اکرم.و.خاموش.شدن.نور.
دین.و.از.بین.رفتن.متدیّنین.هر.چه.بیشتر.شما.را.مغرور.می.کرد،.

و.همه.این.ها.مانع.می.شدند.تا.شما.از.خواب.غفلت.بیدار.شوید.و.مثل.سایر.مؤمنین.
قلباً.و.باطناً.به.خدا.و.رسول.خدا.ایمان.بیاورید،.
و.همواره.در.تفکرات.باطل.بودید.که.ناگهان:

َحّتي جاَء اَْمُر اهللِ =.امر.خداوند.متعال.فرا.رسید،.یعنی:
مدام.و.پیوسته.در.آرزوهای.دور.و.دراز.بودید.که.ناگهان.امر.خداوند.متعال.در.رابطه.

با.مرگ.شما.فرا.رسید.و.شما.جان.سپردید.
به.عبارت.دیگر:
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تا.زنده.بودید.و.نفس.می.کشیدید.»تا.لحظه.مرگ«:
تظاهر.به.دینداری.می.کردید،

آرزوی.مرگ.پیامبر.اکرم.و.برچیده.شدن.اسالم.را.در.سر.می.پروراندید،.
گرفتار.آرزوهای.دور.و.دراز.ماّدی.و.دنیوی.بودید،.تا.اینکه:

امر.خداوند.متعال.رسید.و.مالئکه.موّکل.موت.شما.را.قبض.روح.نمودند.»مرگ.
شما.فرا.رسید«.

ُكْم بِاهللِ الَْغرُوَر.=.شیطان.»یا.دنیا«.شما.را.به.خدا.مغرور.ساخت،.یعنی: 5 ..َو َغرَّ
تا.لحظه.مرگ،.شیطان.دست.از.شما.برنداشت.و.شما.را.در.برابر.خداوند.متعال.

فریب.داد.که.نتیجه.آن.نافرمانی.نسبت.به.اوامر.خدا.و.رسول.خدا.بود.
شیطان.آنچنان.شما.را.فریب.داد.و.آنچنان.شما.را.به.خداوند.متعال.مغرور.ساخت.

که.از.صراط.مستقیم.منحرف.شدید.و.از.پیمودن.راه.راست.امتناع.نمودید،.
و.نتیجه.همه.این.ها.این.شد.که.خط.شما.منافقین.از.خط.ما.مؤمنین.جدا.شد.و.امروز.

»روز.قیامت«.شما.در.جهنّم.هستید.و.ما.داخل.بهشت.
قابل.ذکر.است.که.شیطان.به.انسان.ها.تسّلط.ندارد.که.آن.ها.را.از.راه.راست.منحرف.

کند.بلکه.کار.شیطان.این.است.که:
وسوسه.می.کند،.

آرزوهای.انسان.را.طوالنی.می.کند،.
آخرت.را.از.یاد.انسان.می.برد،.و...

و.نهایتاً.خود.انسان.است.که.از.بین.راه.مستقیم.و.راه.انحراف.یکی.از.آن.دو.را.
انتخاب.می.کند.و.خودش.را.سعادتمند.و.بهشتی.می.کند.یا.شقاوتمند.و.جهنّمی..

مؤمنین.پس.از.اینکه.انحرافات.عقیدتی.و.خطاهای.بزرگ.منافقین.را.به.آن.ها.تفهیم.

نموده.و.گوشزد.کردند.در.پایان.سخن.خویش.مجّدداً.منافقین.را.مورد.خطاب.قرار.
داده.و.به.آن.ها.می.گویند:

َفالَْيْوَم الُيْؤَخُذ ِمْنُکْم ِفْدَيٌة َو ال ِمَن الَّذيَن َكَفُروا =.امروز.که.روز.قیامت.است.و.روز.
حساب.و.کتاب،.نه.از.شما.و.نه.از.کّفار.فِدیه.و.عوض.گرفته.نمی.شود،.
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یعنی.امروز.نمی.توانید.به.خداوند.متعال.فِدیه.بدهید.»عوض.بدهید«.و.خودتان.را.از.
عذاب.الهی.خالص.کنید.

همانطور.که.در.بخش.مربوط.به.لغات.و.توضیحات.مالحظه.فرمودید،.ِفديه.پول.یا.
مالی.بوده.که.پرداخت.می.شده.تا.اسیری.از.بند.آزاد.شود.

در.این.آیه.شریفه.مؤمنین،.منافقین.و.کّفار.را.در.کنار.هم.قرار.داده.و.به.آن.ها.می.گویند:
امروز.فدیه.از.شما.پذیرفته.نمی.شود،.

یعنی.نمی.توانید.چیزی.بدهید.و.از.عذاب.الهی.خالص.شوید.
مومنین.به.خوبی.می.دانند.که.منافقین.و.کّفار.و.مشرکین.و.سایر.اهل.جهنّم.روز.
قیامت.چیزی.به.همراه.ندارند.که.بخواهند.آن.را.با.عذاب.الهی.معاوضه.کرده.و.از.
عذاب.جهنّم.خالص.شوند،.لذا.منظور.از.این.سخن.و.کالم.مؤمنین.به.منافقین.و.کّفار.

این.است.که:
این.حرف.ها.سودی.به.حال.شما.ندارد.و.کار.از.کار.گذشته.و.جز.تحّمل.عذاب.الیم.

و.دردناک.جهنّم.چاره.ای.ندارید.
اگر.مؤمنین.در.این.کالم.خویش.کّفار.را.نیز.منضم.به.منافقین.نموده.و.هر.دو.آن.ها.

را.مورد.خطاب.قرار.دادند.به.این.عّلت.است.که:
منافقین.در.حقیقت.همان.کّفار.می.باشند.و.تنها.تفاوتی.که.با.کافران.دارند.این.
است.که.منافقین.کفر.و.الحاد.خودشان.را.مخفی.نگاه.داشته.و.آن.را.علنی.نمی.کنند،.
درحالی.که.کّفار.کفر.و.الحاد.خودشان.را.علنی.کرده.و.هیچ.گاه.تظاهر.به.دینداری.

نمی.نمایند،.
بنابراین:

کافرین.و.منافقین.در.یک.چیز.اشتراک.دارند.و.آن.این.است.که.هیچکدام.قلباً.و.باطنًا.
به.خدا.و.رسول.خدا.اعتقادی.ندارند،.

اما.کافرین.این.عقیده.انحرافی.خودشان.را.ابراز.می.دارند.و.خودشان.را.از.صفوف.
مسلمین.جدا.می.کنند،.

لیکن.منافقین.به.داخل.مسلمین.نفوذ.کرده.و.علی.رغم.عدم.ایمان.به.خدا.و.رسول.

خدا،.ظاهراً.خودشان.را.شبیه.مسلمین.می.کنند.تا.در.فرصت.مناسب.قدرت.را.از.دست.
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مؤمنین.گرفته.و.آن.ها.را.منزوی.نموده.و.از.بین.ببرند،.
و.به.همین.لحاظ.است.که.مؤمنین.در.روز.قیامت.هر.دو.طایفه.یعنی.منافقین.و.

کافرین.را.با.هم.مورد.خطاب.قرار.می.دهند.
مؤمنین.در.ادامه.سخن.خویش.به.منافقین.و.کافرین.می.گویند:

 َمْأواُكُم الّنار =.جایگاه.شما.آتش.جهنّم.است.و.باید.در.آتش.جهنّم.بسوزید.
ِهَى َموالُكم =.تنها.آتش.یاور.شما.است.

این.قسمت.از.آیه.شریفه.هر.گونه.کمک.و.یاری.را.از.منافقین.و.کّفار.نهی.نموده.
و.به.آن.ها.می.گوید.که.شما.فقط.یک.یاور.دارید.و.آن.هم.آتش.جهنّم.می.باشد.

در.واقع.می.توان.گفت.که.این.سخن.مؤمنین.به.منافقین.و.کّفار.یک.نوع.طعنه.زدن.

و.استهزاء.آنان.می.باشد.و.درست.مثل.این.است.که.به.یک.جنایتکار.در.حال.اعدام.
شدن.بگوئیم.که.تنها.یار.و.یاور.تو.همین.چوبه.دار.است.

بعضی.از.مفّسرین.نیز.عالوه.بر.مطلب.فوق.این.ترجمه.و.تفسیر.را.نیز.اضافه.
کرده.اند.که:

ِهَى َموالُكم =.یعنی.ای.منافقین.و.ای.کّفار:.
مرتکب.شده.اید،. که. گناهانی. به.خاطر. است. برای.شما.سزاوارتر. آتش.جهنّم.

یعنی:
آتش.جهنّم.نتیجه.اعتقادات.باطل.و.گناهان.خودتان.است،.

لذا.نتیجه.اعمالتان.»آتش.سوزان.جهنّم«.برای.شما.سزاوارتر.است.
و.آخرین.کالم.مؤمنین.به.منافقین.و.کّفار.در.این.آیات.شریفه.این.است.که:

َوبِئَس الَمصُير =.و.جهنّم.چه.بد.جایگاهی.است،.چرا.که.انواع.عذاب.برای.جهنّمیان.
مهیّا.شده.تا.آن.ها.عذاب.شوند.

اینکه.این.مؤمنین.چه.کسانی.هستند.که.در.آخرت.غرق.در.نور.و.سرور.بوده.و.
درحالی.که.مالئکه.الهی.به.استقبال.آن.ها.آمده.اند.شتابان.عازم.بهشت.می.باشند،.

و.اینکه.این.منافقین.چه.افرادی.هستند.که.روز.قیامت.غرق.در.ظلمت.و.تاریکی.

بوده.و.جهنّم.جایگاه.همیشگی.و.ابدی.آن.ها.است.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.
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بیان.خواهد.شد.1

حدیث:
1..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.فرمود:
یا.اباالحسن:.

آیا.به.تو.بشارت.بدهم.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.عرض.کرد:

آری؛
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

فرمود:
یا.علی:.

روز.قیامت.شیعیان.تو.وارد.بهشت.می.شوند.در.حالی.که َيْسعي نُوُرُهْم بَْيَن اَْيديِهْم َو 
بَِاْيماِنِهمْ.»نور.آن.ها.پیشاپیش.آن.ها.و.طرف.راست.آن.ها.در.حرکت.است.و.آن.ها.را.

به.طرف.بهشت.راهنمایی.می.کند«.
این.حدیث.را.جابر.بن.عبداهلل.انصاری.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.نقل.نموده.است.2

2..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.من.فرمود:

ای.علی:

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه218تا221.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه323تا331.

المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه323»ذیلآیههشتمسورهتحریم«.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه341تا347.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه261.
2.تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه469،حدیث58»حدیث11279«.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه741،حدیث3.
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امت.من.روز.قیامت.زیر.پنج.پرچم.محشور.می.شوند.که.چهار.پرچم.آن.مربوط.به.
گمراهان.است،.

و.پنجمین.پرچم.مربوط.به.تو.است.یا.علی.
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمایش.خویش.به.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.فرمود:

 ، ا الْخاِمَسُة فَمَعَک يا َعِليُّ َو اَمَّ
َتْحِتَها الُْمْؤِمُنوَن َو اَْنَت اِماُمُهْم، یعنی:

پرچم.پنجم،.پرچم.تو.است.یا.علی،.
که.مؤمنین.زیر.آن.پرچم.قرار.می.گیرند،.

و.تو.امام.آن.ها.می.باشی.
وجود.مقدس.پیامبر.اکرم.سپس.به.حضرت.امیر.علیه.السالم.فرمود:

یا.علی:
وقتی.که.صاحبان.آن.چهار.پرچم.و.پیروان.آن.ها.از.تو.و.از.شیعیان.تو.درخواست.نور.

می.کنند.خداوند.متعال.به.آن.ها.می.فرماید:
اِْرِجُعوا َورائَُکْم َفالَْتِمُسوا نُوراً، .یعنی:

به.عقب.بازگردید.»یعنی.به.دنیا.برگردید«.و.از.آن.جا.کسب.نور.کنید،.
و.در.همین.حال.بین.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.و.شیعیان.آن.حضرت.با.صاحبان.آن.
چهار.پرچم.و.پیروان.آن.ها.دیواری.کشیده.می.شود.که.داخل.آن.رحمت.الهی.است.و.

خارج.آن.عذاب.
حضرت.امیر.علیه.الّسالم.آنگاه.فرمودند:

داخل.دیوار.که.محل.رحمت.الهی.است.شیعیان.قرار.دارند،.
یعنی.کسانی.که.والیت.و.امامت.مرا.پذیرفتند..

صاحبان.آن.چهار.پرچم.و.پیروان.آن.ها.به.مؤمنین.یعنی.به.شیعیان.می.گویند:
اَلَْم نَُکْن َمَعُکْم، یعنی:.

آیا.ما.در.دنیا.با.شما.و.همراه.شما.نبودیم.و.مثل.شما.فرائض.دینی.را.انجام.نمی.دادیم.
شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.که.زیر.پرچم.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.جمع.

شده.اند.به.صاحبان.چهار.پرچم.و.پیروان.آن.ها.می.گویند:
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. ... ْتُکُم ااْلَماِنيُّ بَلي، َولِکنَُّکْم َفَتْنُتْم اَْنُفَسُکْم َو َتَربَّْصُتْم َو اْرَتْبُتْم َو َغرَّ
این.حدیث.را.مکحول.از.وجود.مبارک.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»َيْوَم َتَري الُْمْؤِمنيَن َو 
الُْمْؤِمناِت َيْسعي نُوُرُهْم بَْيَن اَْيدِيهْم َو بَِاْيماِنِهْمـ  آیه.12.سوره.حدید«.فرمودند:

ُة الُْمْؤِمنيَن َيْوَم الِْقياَمِة َتْسعي بَْيَن َيَدِي الُْمْؤِمنيَن َو بَِاْيماِنِهْم َحّتي ُيْنِزلُوُهْم َمناِزَل اَْهِل الَجنَِّة،  اَئمَّ
یعنی:

روز.قیامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.پیشاپیش.مؤمنین.و.شیعیان.و.طرف.راست.
آن.ها.حرکت.می.کنند.تا.آن.ها.را.در.منزلگاه.خویش.در.بهشت.جای.دهند.

این.حدیث.را.صالح.بن.سهل.همدانی.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.
نموده.است.2

توضیح:
قباًل.عرض.شد.که.نور.مؤمنین.با.یکدیگر.مساوی.نیست.بلکه.نور.هر.مؤمن.به.مقدار.

ایمان.و.عمل.صالح.او.بستگی.دارد،.
و.نوری.که.پیشاپیش.مؤمنین.و.طرف.راست.آن.ها.حرکت.می.کند.نور.ایمان.و.عمل.

صالح.آن.ها.می.باشد.
هنگامی.که.وجود.مقّدس.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.پیشاپیش.و.طرف.راست.
شیعیان.خویش.حرکت.می.کنند.با.نور.مبارک.خودشان.راه.شیعیان.را.روشن.کرده.و.
آن.ها.را.به.طرف.منزلگاه.های.آن.ها.در.بهشت.راهنمایی.می.فرمایند.»عالوه.بر.نوری.که.

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه743،حدیث3.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه471،حدیث62»حدیث11283«.

2.اصولکافی،جلداّول،صفحه279،278،حدیث5»حدیث513«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه740،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه757،حدیث35»حدیث11834«»ذیلآیههشتمسورهتحریم«.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه152»ذیلآیههشتمسورهتحریم«.

المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه333.
»بحثروایتیذیلآیههشتمسورهتحریم«.
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خود.مؤمنین.یعنی.خود.شیعیان.دارند«.

4..امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیات.شریفه.»آیه.دوازدهم.تا.پانزدهم.سوره.مبارکه.
حدید«.فرمودند:

این.آیات.شریفه.درباره.ما.و.شیعیان.ما.و.درباره.کّفار.و.دشمنان.ما.نازل.شده.
است.

امام.باقر.علیه.الّسالم.سپس.فرمودند:
وقتی.که.قیامت.می.شود.به.امر.خداوند.متعال.دیواری.کشیده.می.شود.که.داخل.آن.و.

باطن.آن.نور.است.و.رحمت،.و.برون.آن.و.خارج.آن.ظلمت.است.و.عذاب.
به.امر.خداوند.متعال،.ما.و.شیعیان.ما.در.داخل.قرار.می.گیریم.که.محل.نور.است.و.

رحمت.الهی،.
و.دشمنان.ما.و.کّفار.در.خارج.قرار.می.گیرند.که.محل.ظلمت.است.و.عذاب،.

و.در.همین.حال.دشمنان.ما،.ما.را.صدا.می.کنند.و.می.گویند:
ْنيا، يعنى: اَلَْم نَُکْن َمَعْکْم ِفي الدُّ

آیا.ما.در.دنیا.با.شما.و.همراه.شما.نبودیم؟
آیا.در.دنیا.پیامبر.ما.و.شما.یکی.نبود؟
آیا.در.دنیا.نماز.ما.و.شما.یکی.نبود؟
آیا.در.دنیا.روزه.ما.و.شما.یکی.نبود؟

آیا.در.دنیا.حج.ما.و.شما.یکی.نبود.»در.واقع.سؤال.دشمنان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

از.شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.این.است.که.با.داشتن.این.همه.اشتراکات.چرا.
ما.جهنّمی.شدیم.و.شما.اهل.بهشت«.

امام.باقر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
پس.از.اینکه.دشمنان.ما.در.روز.قیامت.این.مطالب.را.اظهار.نمودند،.

به.دستور.خداوند.متعال.یکی.از.مالئکه.مقرب.الهی.در.جواب.دشمنان.ما.به.آن.ها.
می.گوید:

بَلي َولِکنَُّکْم َفَتْنُتْم اَْنُفَسُکْم بَْعَد نَِبيُِّکْم،.یعنی:
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بله.»شما.اینگونه.بودید.که.گفتید«،.
لیکن.پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.عّلت.داشتن.نفاق،.
خودتان.را.فریب.دادید.و.خودتان.را.به.هالکت.انداختید.و.از.صراط.مستقیم.منحرف.

شدید،.
و.از.دستورات.و.سفارشات.پیامبر.اکرم.سرپیچی.کرده.و.از.آن.اعراض.نمودید،.

و.پیروی.از.کسی.را.که.پیامبر.اکرم.دستور.فرموده.بود.ترک.کردید.»یعنی.از.حضرت.
علی.علیه.الّسالم.تبعیّت.نکردید«،.

َو َتَربَّْصُتم،.یعنی:
پیوسته.در.انتظار.مرگ.پیامبر.اکرم.و.برچیده.شدن.بساط.اسالم.بودید.و.آرزوی.از.

بین.رفتن.اسالم.را.می.کشیدید،.
َو اْرَتْبُتْم...،.یعنی:

پیوسته.و.مدام.در.رابطه.با.فرمایشات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.شّک.
و.تردید.بودید.»هیچ.گاه.قلبًا..و.باطناً.به.پیامبر.اکرم.ایمان.نیاوردید«،.

،.یعنی: ْتُکُم ااْلَماِنيُّ َو َغرَّ
آرزوهای.طوالنی.و.دور.و.دراز.شما.را.فریب.داد.که.نتیجه.آن.پشت.کردن.به.حق.

و.توّجه.کردن.به.باطل.بود،.
و.مقصود.از.حق.نیز.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.ائّمه.بعد.از.آن.حضرت.

می.باشند.
ُكْم باهللِ الَْغُروُر...،.یعنی: َو َغرَّ

شیطان.شما.را.فریب.داد.»که.نتیجه.آن.عدم.اطاعت.از.دستورات.خداوند.متعال.

راجع.به.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.بود«،.

َفالَْيْوَم ال ُيْؤَخُذ ِمْنُکْم ِفْدَيٌة َو الِمَن الَّذيَن َكَفرُوا، یعنی:
امروز.»روز.قیامت«.از.شما.منافقین.و.کّفار.ِفْديه.پذیرفته.نمی.شود،.

چرا.که.َحَسنه.و.عمل.صالحی.در.پرونده.اعمال.شما.یافت.نمی.شود.که.بخواهید.به.
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وسیله.آن.خودتان.را.از.عذاب.الهی.خالص.نمائید،
َمْأواُكُم الّناُر، ِهَي َمْوالُكْم َو بِْئَس الَْمصيُر،.یعنی:

جایگاه.شما.منافقین.»دشمنان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.منکرین.والیت.آن.
ذوات.مقّدسه«.و.کّفار.آتش.جهنّم.است،.

و.آتش.جهنّم.برای.شما.سزاوارتر.است،..
و.چه.بد.جایگاهی.است.آتش.جهنّم.

این.حدیث.را.سالم.بن.مستنیر.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

توضیح:
الف(.طبق.این.احادیث.شریف.و.نورانی،.مقصود.از.مؤمنین.و.مؤمنات.در.این.آیات.
شریفه.شیعیان.دوازده.امامی.هستند.که.روز.قیامت.درحالی.که.غرق.در.نور.و.سرور.
می.باشند.شتابان.به.سوی.بهشت.در.حرکت.می.باشند.و.همه.این.الطاف.الهی.به.این.
جهت.نصیب.شیعیان.شده.که.آن.ها.امامت.و.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.با.

جان.و.دل.پذیرا.شده.و.به.آن.ایمان.آوردند.

ب(.مقصود.از.منافقین.و.منافقات.در.این.آیات.شریفه.کسانی.هستند.که.پس.از.

رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.امامت.و.والیت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.انکار.کرده.و.به.دشمنی.با.
آن.ذوات.مقّدسه.پرداخته.و.حقوق.آن.بزرگواران.را.غصب.نمودند،.

و.نتیجه.این.جنایات.این.می.شود.که.روز.قیامت.درحالی.که.غرق.در.ظلمت.می.باشند.

به.سوی.جایگاه.ابدی.و.همیشگی.خویش.که.آتش.سوزان.جهنّم.می.باشد.سوق.داده.
می.شوند..

ناگفته.نماند.که.آن.ها.در.این.آتش.سوزان.جهنّم.تنها.نیستند.بلکه.کافرین.نیز.همراه.

آن.ها.هستند.و.همنشین.آن.ها.می.باشند.و.این.موضوع.در.آیه.پانزدهم.همین.سوره.

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه744،حدیث4.
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تصریح.شده.است.

5 ..امام.باقر.علیه..الّسالم.فرمودند:.
َک بِِوالَيِة َعِليِّ بن ابيطالب َفَلُه نُوٌر، یعنی:  َمْن َتَمسَّ

هر.کس.به.والیت.و.امامت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تمّسک.نماید.»ایمان.آوردن.
به.آن.حضرت.به.عنوان.وصی.بالفصل.پیامبر.اکرم«.برای.او.نور.است..

6..پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:.
به.خدا.قسم:.

هیچ.بنده.ای.نیست.که.اهل.بیت.مرا.دوست.داشته.باشد.مگر.اینکه.خداوند.متعال.به.
او.نوری.اعطا.می.فرماید.تا.در.کنار.حوض.کوثر.بر.من.وارد.شود،.

و.هیچ.کس.با.اهل.بیت.من.دشمنی.نمی.کند.مگر.اینکه.خداوند.متعال.در.روز.قیامت.
او.را.از.آن.نور.محروم.می.کند.

7..پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
اَْكَثُرُكْم نُوراً َيْوَم الِْقياَمِة اَْكَثُرُكْم ُحّبًا آِلِل ُمَحّمٍد، یعنی: 

نورانی.ترین.شما.در.روز.قیامت.کسی.است.که.محبّتش.و.موّدتش.به.آل.محمد.
علیهم.الّسالم.بیشتر.باشد.

حدیث.پنجم.و.ششم.و.هفتم.از.مجمع.البیان.می.باشد.1
قابل.ذکر.است.که.مترجم.محترم.مجمع.البیان،.این.سه.حدیث.شریف.را.ذیل.آیه.

بیست.و.هشتم.سوره.حدید.آورده.است.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه255و256،پاورقیبهقلممترجممحترمحجةاالسالموالمسلمین
حاجشیخمحّمدرازی،بهنقلازشواهدالتنزیلحاکمابوالقاسمحسکانی،حدیث948،947،946.
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آیه 19 سوره حدید:
َهداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم اَْجُرُهْم َو نُوُرُهْم،  ّديُقوَن َوالشُّ »َو الَّذيَن آَمُنوا بِاهللِ َو ُرُسِلِه اُولِئَک ُهُم الصِّ

بُوا بِآياِتنا اُولِئَک اَْصحاُب الَْجِحيِم«.  َو الَّذيَن َكَفُروا َو َكذَّ

ترجمه: 
کسانی.که.به.خداوند.متعال.و.رسوالن.او.»انبیاء.الهی«.ایمان.آوردند،.

آن.ها.صّدیقین.و.شهدا.نزد.پروردگارشان.هستند،.
و.برای.آن.ها.است.پاداش.اعمالشان.و.نور.ایمانشان،.

و.کسانی.که.کافر.شدند.و..آیات.ما.را.»آیات.خدا.را«.تکذیب.کردند.آن.ها.اصحاب.
دوزخ.می.باشند.»اهل.جهنّم.هستند«.1

شرح لغات و توضیحات:
َرُسول.=.فرستاده.شده.»جمع.رسول.می.شود.ُرُسل«،.

به.انبیاء.الهی.رسول.گفته.می.شود.چون.فرستاده.خداوند.متعال.هستند.برای.هدایت.
خلق؛

َشهيد.=.شاهد،.گواه،.ناظر،.بیننده.»جمع.شهید.می.شود.ُشَهداء«؛
شهيد.=.1ـ.گواه.و.شاهد.به.اعمال.مردم؛.2ـ.شهید.در.صحنه.جنگ.»کشته.شدگان.

در.راه.خدا«؛.
شهدا.جمع.شهید.می.باشد.و.از.ماده.شهود.است.و.شهود.یعنی:.

حضور.توأم.با.مشاهده.و.دیدن،.
خواه.این.مشاهده.و.دیدن.با.چشم.ظاهر.و.چشم.سر.باشد.خواه.با.چشم.دل.2

ِصّديق.=.بسیار.راستگو،.
صّدیق.کسی.است.که.در.گفتار.و.عمل.صادق.و.راستگو.باشد.یعنی.کسی.که.صدق.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه361.
2.المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه340.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه362.
مفرداتراغب.
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و.راستی.در.گفتار.و.عملش.ملکه.شده.باشد،.
در.نتیجه.صّدیقین.کسانی.هستند.که.در.گفتار.و.عمل.صادق.می.باشند.یعنی.آنچه.

می.گویند.عمل.می.کنند.و.آنچه.می.کنند.می.گویند؛
َجحيم.=.آتشی.که.شعله.اش.شدید.و.بسیار.باشد،.جهنّم.

این.آیه.شریفه.نیز.مانند.آیه.قبل.در.رابطه.با.مؤمنین.و.اجر.و.پاداش.آن.ها.در.پیشگاه.
خداوند.متعال.می.باشد.

در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:
َوالَّذيَن آَمُنوا بِاهللِ َو ُرُسِلِه.=.کسانی.که.به.خداوند.متعال.و.رسوالن.او.یعنی.انبیاء.الهی.

ایمان.آوردند،.یعنی:
کسانی.که.به.خداوند.متعال.ایمان.آورده.و.به.یگانگی.خداوند.سبحان.اعتراف.و.
اقرار.نموده.و.به.پیامبران.الهی.و.به.خاتم.پیامبران.و.اشرف.آن.ها.یعنی.به.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.ایمان.آوردند.در.پیشگاه.خداوند.متعال.جایگاهی.دارند.که.

در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.است.
بدیهی.است.مراد.و.مقصود.از.ایمان.به.خدا.و.پیامبران.خدا.ایمان.خالص.است.که.

منفک.و.جدا.از.اطاعت.و.پیروی.از.خدا.و.رسول.نیست،.
یعنی.کسانی.در.پیشگاه.خداوند.متعال.دارای.اجر.و.پاداش.هستند.که.عالوه.بر.
نبّوت.خاتم.پیامبران. ایمان.به.یگانگی.خداوند.متعال.و.نبّوت.انبیاء.و.مخصوصاً.
و.اشرف.انبیاء.یعنی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم،.مطیع.محض.فرامین.
و.دستورات.خدا.و.رسول.خدا.بوده.و.به.تکالیف.شرعی.خویش.عمل.نمایند.که.
از.اوصیاء.و.جانشینان. در.صدر.همه.این.دستورات.و.فرامین،.اطاعت.و.پیروی.
پیامبر.اکرم.می.باشد.که.همان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.باشند.»از.حضرت.علی.

علیه.الّسالم.تا.امام.زمان.علیه.الّسالم«..
اهمیّت.این.موضوع.یعنی.اقرار.به.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.و.یازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.حضرت.و.صدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.
سالم.اهلل.علیها.به.حدی.است.که.خداوند.متعال.در.آیه.67.سوره.مائده.به.پیامبر.اکرم.

می.فرماید:
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معصومین. ائّمه. دیگر. و. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. والیت. و. امامت. امر. اگر.
علیهم.الّسالم.را.به.مردم.ابالغ.نکنی.گویا.رسالت.خویش.را.به.انجام.نرسانده.ای.

همچنین.ذیل.آیه.82.سوره.طه.عرض.شد.که:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

فرمود:
علی.جان:.

کسی.که.تو.را.انکار.کند.و.امامت.و.والیت.تو.را.نپذیرد،.
نه.به.من.ایمان.آورده.است.و.نه.به.خداوند.متعال،.بنابراین:

مؤمنینی.که.اجر.و.پاداش.عظیم.به.آن.ها.وعده.داده.شده.کسانی.هستند.که.اصول.
اعتقادی.آن.ها.صحیح.باشد،.یعنی:

1..خداوند.متعال.را.به.یگانگی.بشناسند،
2..به.رسالت.و.نبّوت.پیامبر.اکرم.اعتقاد.داشته.باشند،

3..امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تا.وجود.مقّدس.امام.
زمان.علیه.الّسالم.را.پذیرفته.باشند،.

و.مطیع.محض.اوامر.و.فرمایشات.آن.بزرگواران.بوده.و.به.احکام.دین.عمل.نمایند..

بنابراین:
معنی.آیه.شریفه.این.می.شود.که:

کسانی.که.به.خدا.و.رسوالن.خدا.و.به.پیامبر.اکرم.و.اوصیاء.آن.حضرت.از.علی.
علیه.الّسالم.تا.امام.زمان.سالم.اهلل.علیه.ایمان.آورده.باشند.این.افراد:

َهداُء ِعْنَد َربِِّهْم.=.این.افراد.صّدیقین.و.شهدا.نزد.پروردگارشان. ّديُقوَن َوالشُّ اُولِئَک ُهُم الصِّ
هستند،.یعنی:

کسانی.که.به.خدا.و.به.پیامبران.خدا.و.به.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
ایمان.داشته.باشند.آن.ها.صّدیقین.و.شهدا.نزد.پروردگارشان.هستند.

شهدا،.هم.به.گواهان.اعمال.گفته.می.شود.و.هم.به.کسانی.که.در.صحنه.جنگ.به.

شهادت.رسیده.اند،.لیکن.مقصود.از.شهدا.در.این.آیه.شریفه.کسانی.هستند.که.در.صحنه.
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جنگ.و.جهاد.به.شهادت.رسیده.اند.
ًة َوَسطًا لَِتُکونُوا ُشهداَء َعَلي  همانطور.که.ذیل.آیه.143.سوره.بقره.»َو َكذلَِک َجَعْلناُكْم اُمَّ
الّناِس«.به.عرض.رسید.شهداء.به.معنی.گواهان.اعمال.انسان.ها.باید.دارای.دو.ویژگی.

باشند،.
یکی.اینکه.شاهد.و.ناظر.به.اعمال.و.کردار.همه.انسان.ها.باشند.تا.بتوانند.روز.قیامت.

به.وقوع.و.انجام.آن.عمل.شهادت.و.گواهی.دهند،.
و.دیگر.اینکه.مقام.عصمت.داشته.باشند.تا.شهادت.و.گواهی.دادن.آن.ها.مورد.قبول.

درگاه.احدیّت.واقع.شود،.
لذا.شهدا.به.معنی.شاهدین.و.گواهان.اعمال.انسان.ها.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آ.له.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشند.که.هم.مقام.عصمت.دارند.

و.هم.شاهد.و.ناظر.به.اعمال.همه.انسان.ها.می.باشند.و.اعمال.همه.انسان.ها.را.می.بینند.
با.عنایت.به.مطالب.فوق.معنی.آیه.شریفه.تا.این.جا.این.می.شود.که:

کسانی.که.به.خداوند.متعال.و.به.رسوالن.خدا.و.به.پیامبر.اکرم.و.به.ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم.ایمان.داشته.باشند.»ایمان.خالصی.که.جدا.و.منفک.از.اطاعت.و.پیروی.از.
آن.ذوات.مقّدسه.نمی.باشد«.این.ها:

1..از.صّدیقین.هستند،.
یعنی.کسانی.که.سرتاپا.صداقت.و.راستی.می.باشند.و.در.گفتار.و.عمل.صادق.هستند.

و.صدق.و.راستی.در.عمل.و.گفتار.آن.ها.ملکه.شده.است.
2..از.شهدا.هستند،.

یعنی.مانند.کسانی.هستند.که.در.صحنه.جنگ.و.جهاد.به.شهادت.رسیده.اند..
قابل.ذکر.است.که.در.بعضی.از.آیات.شریفه.قرآن.کریم.»از.قبیل.آیه.69.سوره.نساء«.

صّدیقین.همردیف.پیامبران.ذکر.شده.اند.
بعضی.از.مفّسرین.نیز.این.آیه.شریفه.را.اینگونه.معنی.نموده.اند.که:

کسانی.که.به.خدا.و.رسوالن.خدا.و.پیامبر.اکرم.و.اوصیاء.آن.حضرت.ایمان.آورده.

باشند.»ایمان.خالص.همراه.با.اطاعت.و.پیروی.از.آن.ذوات.مقّدسه«.خداوند.متعال.

آن.ها.را.به.صّدیقین.و.شهدا.ملحق.می.سازد.و.به.آن.ها.مقام.و.منزلتی.مانند.صّدیقین.و.
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شهدا.اعطا.می.فرماید.نه.اینکه.خودشان.از.نظر.مقام.با.آنان.برابر.باشند،.بنابراین:
با.توّجه.به.این.دو.دیدگاه.معنی.آیه.شریفه.می.تواند.یکی.از.دو.مورد.ذیل.یا.هر.دو.

مورد.باشد.
1..کسانی.که.به.خدا.و.رسوالن.خدا.و.پیامبر.اکرم.و.اوصیاء.آن.حضرت.ایمان.داشته.

باشند.آن.ها.از.صّدیقین.و.شهدا.هستند.
2. کسانی.که.به.خدا.و.رسوالن.خدا.و.پیامبر.اکرم.و.اوصیاء..آن.حضرت.ایمان.داشته.
باشند.خداوند.متعال.آن.ها.را.به.صّدیقین.و.شهدا.ملحق.می.سازد.و.منزلتی.مانند.منزلت.

صّدیقین.و.شهدا.به.آن.ها.اعطا.می.فرماید.
به.هر.حال.نتیجه.کالم.این.می.شود.که:

ایمان.آورندگان.به.خدا.و.رسوالن.خدا.و.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
در.پیشگاه.خداوند.متعال.اجر.و.پاداش.فراوانی.دارند،.

خواه.خودشان.همان.صّدیقین.و.شهداء.باشند،.
خواه.به.صّدیقین.و.شهداء..ملحق.شده.و.به.آنان.پیوسته.باشند،.

که.در.هر.دو.صورت.مقام.و.جایگاه.واالیی.دارند..
در.ادامه.آیه.شریفه..آمده.است.که:

لَُهْم اَْجُرُهْم َو نُوُرُهْم =.برای.آن.ها.است.پاداش.اعمالشان.و.نور.ایمانشان،.و.یا.اینکه:..
این.مؤمنین.اجر.و.نوری.دارند.مانند.اجر.و.نور.صّدیقین.و.شهدا.

بنابراین.معنی.آیه.شریفه.با.توّجه.به.دو.دیدگاه.مفّسرین.تا.این.جا.این.شد.که:
1..کسانی.که.به.خدا.و.رسوالن.خدا.و.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
ایمان.داشته.باشند.این.ها.همان.صّدیقین.و.شهداء.حقیقی.هستند.و.اجر.و.نور.خودشان.

را دارند.
2..کسانی.که.به.خدا.و.رسوالن.خدا.و.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
ایمان.داشته.باشند.این.افراد.را.خداوند.متعال.به.صّدیقین.و.شهدا.ملحق.نموده.و.به.

آن.ها.اجر.و.نوری.نظیر.اجر.و.نور.صّدیقین.و.شهدا.اعطا.می.فرماید.
اینکه.این.مؤمنین.چه.افرادی.هستند.که.این.خصوصیّات.و.ویژگی.ها.را.دارند.

انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.روشن.خواهد.شد.
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تا.این.قسمت.از.آیه.شریفه.بحث.از.مؤمنین.حقیقی.و.راستین.بود.و.مقام.و.منزلت.
آن.ها.نیز.بیان.شد..

در.انتهای.آیه.شریفه.اشاره.ای.به.وضعیت.کّفار.و.تکذیب.کنندگان.آیات.خداوند.
متعال.شده.و.جایگاه.آن.ها.در.آخرت.بیان.می.شود.

خداوند.متعال.در.این.قسمت.از.آیه.شریفه.می.فرماید:
بُوا بِآياِتنا اُولِئَک اَْصحاُب الَْجِحيِم.=.آن.هایی.که.کافر.شدند.و.آیات. َو الَّذيَن َكَفُروا َو َكذَّ

ما.»آیات.خداوند.متعال«.را.تکذیب.کردند.اصحاب.جهنّم.می.باشند.
منظور.از.اصحاب.دوزخ.بودن.این.است.که.کافرین.و.تکذیب.کنندگان.آیات.الهی.

هیچ.گاه.از.دوزخ.جدا.نخواهند.شد.و.دائماً.در.آن.خواهند.بود..
خداوند.سبحان.در.این.آیه.شریفه.به.دو.گروه.و.دو.طایفه.اشاره.فرموده.است:

1. آن.هایی.که.از.مؤمنین.واقعی.بوده.و.در.زمره.صّدیقین.و.شهدا.می.باشند.»یا.اینکه.
خداوند.متعال.آن.ها.را.به.صّدیقین.و.شهدا.ملحق.می.فرماید«.

افراد.این.گروه.به.طور.قطع.و.یقین.اهل.نجات.هستند.
انحراف. راه. در. پیوسته. و. کرده. تکذیب. را. متعال. خداوند. آیات. که. کّفاری. ..2

می.باشند..
افراد.این.گروه.به.طور.قطع.اهل.هالکت.بوده.و.جایگاه.ابدی.آن.ها.جهنّم.است..

طایفه.سّومی.می.ماند.که.نه.نجاتشان.قطعی.است.و.نه.هالکتشان،.
و.این.طایفه.مردمی.هستند.که.ایمان.دارند.»ایمان.به.خدا.و.انبیاء..و.اوصیاء.آن.ها«.اّما.

در.عین.حال.مرتکب.گناهانی.نیز.می.شوند.
قابل.ذکر.است.که.این.گروه.نیز.بین.خودشان.طبقاتی.دارند،.

یعنی.درجه.گناهکار.بودن.آن.ها.و.میزان.تمّرد.و.سرپیچی.آن.ها.از.دستورات.خداوند.
متعال.و.انبیاء.الهی.و.اوصیاء.آن.ها.متفاوت.می.باشد،.لذا:

در.قرآن.کریم.معموالً..وضعیت.این.طایفه.سّوم.به.وضوح.بیان.نمی.شود.که.این.ها.
در.روز.قیامت.چه.وضعیّتی.دارند،.

و.شاید.عّلت.این.امر.این.است.که.خداوند.متعال.می.خواهد.افراد.این.گروه.را.در.

میان.خوف.و.رجاء.نگه.دارد.و.خوف.و.رجاء.آن.ها.را.تحریک.کند.تا.بدین.وسیله.
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تشویق.و.تحریک.به.اطاعت.از.خدا.و.رسول.خدا.بشوند.و.سعادتمند.گردند،.
همچنین.از.تمّرد.و.سرپیچی.از.اوامر.خدا.و.رسول.خدا.اجتناب.کنند.تا.به.هالکت.

نرسند.و.گرفتار.آتش.جهنّم.نشوند.
با.عنایت.به.اینکه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.آیت.عظمای.حق.تعالی.هستند،.
لذا.منکرین.امامت.و.والیت.آن.ذوات.مقّدسه.مصداق.اتّم.و.اکمل.تکذیب.کنندگان.
آیات.خدا.بوده.و.از.کسانی.خواهند.بود.که.همراه.با.کّفار.وارد.جهنّم.شده.و.هیچ.گاه.از.

آتش.جهنّم.نجات.پیدا.نخواهند.کرد.و.اصحاب.دوزخ.خواهند.بود،.
و.اصحاب.دوزخ.بودن.یعنی.اقامت.دائمی.در.جهنّم.که.قباًل.بیان.شد.

در.خصوص.اینکه.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.

علیه.و.آله.و.سّلم.آیت.عظمای.خداوند.متعال.هستند.و.بزرگ.ترین.آیت.خداوند.

سبحان.می.باشند.ذیل.125.و.126.سوره.طه،.آیه.18.سوره.هود.و.آیه.27.و.28.سوره.
فصلت.مطالبی.عنوان.شده.است،..

همچنین.ذیل.آیه.37.سوره.مائده.عنوان.شد.که.دشمنان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
در.زمره.کّفار.بوده.و.مخلد.در.آتش.جهنّم.می.باشند،.بنابراین:

مصداق.بارز.و.آشکار.کافرین.و.تکذیب.کنندگان.آیات.خداوند.متعال.»طبق.احادیثی.

که.ذیل.آیات.شریفه.فوق.االشاره.نقل.و.درج.شده«.منکرین.امامت.و.والیت.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.و.دشمنان.آن.ذوات.مقّدسه.می.باشند.1

حدیث:
1..امام.باقر.علیه.الّسالم.به.تعدادی.از.شیعیان.خویش.فرمود:

هر.کس.از.شما.که.به.مسئله.والیت.آشنا.باشد.و.در.انتظار.پیروزی.مکتب.اهل.

بیت.عصمت.و.طهارت.علیهم.الّسالم.باشد.و.خود.را.آماده.حکومت.عدل.جهانی.آن.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه229تا231.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه339تا342.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه362ـ363.
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بزرگواران.بنماید.مانند.کسی.است.که.با.شمشیر.خویش.در.رکاب.قائم.آل.محمد.
علیهم.الّسالم.جهاد.کرده.باشد.

سپس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
به.خدا.قسم.مانند.کسی.است.که.با.شمشیر.خویش.در.رکاب.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.

علیه.و.آله.و.سّلم.جهاد.کرده.باشد.
وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.مجدداً.فرمودند:

به.خدا.قسم.مانند.کسی.است.که.همراه.با.رسول.اهلل.و.در.خیمه.آن.حضرت.شهید.
شده.باشد.

امام.باقر.علیه.الّسالم.سپس.شیعیان.خویش.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.فرمودند:
درباره.شما.شیعیان.آیه.ای.در.قرآن.کریم.می.باشد.
راوی.می.گوید.خدمت..آن.حضرت.عرض.کردم:

فدایت.شوم،.کدام.آیه.قرآن.را.می.فرمائید؟
امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

َهداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم  ّديُقوَن َوالشُّ این.آیه.شریفه.»َو الَّذيَن آَمُنوا بِاهللِ َو ُرُسِلِه اُولِئَک ُهُم الصِّ
.آیه.19.سوره.حدید«. اَْجُرُهْم َو نُوُرُهْمـ 

وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایش.خویش.فرمودند:
به.خدا.قسم.شما.شیعیان.صّدیقین.و.شهدا.نزد.پروردگارتان.هستید..

این.حدیث.را.حارث.بن.مغیره.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

توضیح:
مالحظه.فرمودید.که.طبق.این.حدیث.شریف.و.نورانی:

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه230ـ231.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه263ـ264.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه751،حدیث8.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه477،حدیث75»حدیث11296«.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه368ـ369.
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الف(.خداوند.متعال.مؤمنین.یعنی.شیعیان.دوازده.امامی.را.در.زمره.صّدیقین.قرار.داده.
و.به.آن.ها.وعده.اجر.و.پاداش.عظیم.داده.است.

قابل.ذکر.است.که:
ُسوَل  در.بعضی.از.آیات.قرآن.کریم.از.جمله.آیه.69.سوره.نساء.»َو َمْن ُيِطِع اهللَ َو الرَّ
يِقيَن...«.صّدیقین.هم.ردیف.پیامبران.خدا. ْم ِمَن النَِّبيَِّن َو الِصِدّ َفُاْولِئَک َمَع الَّذيَن اَْنَعَم اهللُ َعَليِهْ

ذکر.شده.اند.

ب( خداوند.متعال.با.فضل.خویش،.مؤمنین.یعنی.شیعیان.دوازده.امامی.با.عمل.صالح.

را.در.زمره.شهدا.قرار.داده.و.مرگ.طبیعی.آن.ها.را.نیز.شهادت.به.حساب.آورده.و.آن.ها.
را.در.گروه.شهداء.»کشته.شدگان.در.راه.خدا«..قرار.داده.است..

ذیل.آیه.31.سوره.آل.عمران.»ُقْل اِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللَ...«.حدیثی.از.وجود.مقّدس.پیامبر.
اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.شد.که.آن.حضرت.فرمودند:

َمْن ماَت َعلي ُحبِّ آِل ُمَحّمٍد ماَت َشهيداً،
ٍد ماَت ُمْؤِمنًا َمْسَتْکِمَل ااْليماِن، َمْن ماَت َعلي ُحبِّ آِل ُمحمَّ
ٍد لَْم َيُشمَّ رائَِحَة الَْجنَِّة، یعنی: َمْن ماَت َعلي بَْغِض آِل ُمَحمَّ

هر.کس.بمیرد.درحالی.که.محبّت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.را.در.دل.داشته.باشد.شهید.
از.دنیا.رفته.است،

هر.کس.از.دنیا.برود.درحالی.که.محبّت.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.را.در.دل.داشته.باشد.با.
ایمان.کامل.از.دنیا.رفته.است،.

هر.کس.بمیرد.درحالی.که.بغض.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.را.در.دل.داشته.باشد.بوی.

بهشت.را.استشمام.نمی.کند.»یعنی.دشمنان.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.و.منکرین.امامت.و.
والیت.آن.ذوات.مقّدسه.بوی.بهشت.را.نیز.استشمام.نمی.کنند،.

و.این.مسئله.کنایه.از.این.است.که.آن.ها.هرگز.وارد.بهشت.نخواهند.شد.و.جایگاه.
ابدی.و.همیشگی.آن.ها.آتش.سوزان.جهنّم.می.باشد«.
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2..یکی.از.شیعیان.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.نام.منهال.قصاب.می.گوید:
خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

یابن.رسول.اهلل:.
دعا.بفرمائید.که.خداوند.متعال.شهادت.را.نصیب.من.نماید.»دعا.بفرمائید.تا.شهید.

از.دنیا.بروم«.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پاسخ.به.سؤال.من.فرمود:

َهداُء  ّديُقوَن َوالشُّ اِنَّ الُْمْؤِمَن َشهيٌد، َو َقَرَأ هِذِه اآْلَية »َو الَّذيَن آَمُنوا بِاهللِ َو ُرُسِلِه اُولِئَک ُهُم الصِّ
.آیه.19.سوره.حدید«،.یعنی: ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم اَْجُرُهْم َو نُوُرُهْمـ.

مؤمن.»شیعه.اثنی.عشری.با.عمل.صالح«.قطعاً.شهید.است،.و.سپس.امام.صادق.
َهداُء ِعْنَد  ّديُقوَن َوالشُّ علیه.الّسالم.این.آیه.شریفه.را.»َو الَّذيَن آَمُنوا بِاهللِ َو ُرُسِلِه اُولِئَک ُهُم الصِّ

.آیه.19.سوره.حدید«،.را.تالوت.فرمودند.1 َربِِّهْم لَُهْم اَْجُرُهْم َو نُوُرُهْمـ 

3..عده.ای.از.اصحاب.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.برای.شرکت.در.جهاد.
در.رکاب.آن.حضرت.و.برای.شهادت.در.راه.خدا.بی.تابی.کرده.و.عجله.می.نمودند.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.اصحاب.خویش.فرمودند:
ْلُه اهللُ لَُکْم،  َو الَتْسَتْعِجُلوا بِمالَْم ُيَعجِّ

َفِانَُّه َمْن ماَت ِمْنُکْم َعلي ِفراِشِه َو ُهَو َعلي َمْعِرَفِة َحقِّ َربِِّه َو َحقِّ َرُسولِِه َو اَْهِل بَْيِتِه ماَت 
َشهيداً، یعنی:

به.آن.چیزی.که.خداوند.متعال.در.آن.تعجیل.نفرموده.عجله.و.شتاب.نکنید،.
چرا.که.هر.کس.از.شما.شیعیان.اگر.در.بستر.و.رختخواب.خویش.بمیرد.درحالی.که.
به.حق.خداوند.متعال.و.حق.رسول.اهلل.و.حق.اهل.بیت.رسول.اهلل.معرفت.و.شناخت.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه230.
المیزان،جلدسیوهفتم،صفحه353ـ354.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه750،حدیث3.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه751،حدیث7.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه477،حدیث74»حدیث11295«.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه363.
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داشته.باشد.شهید.از.دنیا.رفته.است.1

4..وجود.مقّدس.امام.سّجاد.علیه.الّسالم.فرمودند:
َهداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم  ّديُقوَن َوالشُّ این.آیه.شریفه.»َو الَّذيَن آَمُنوا بِاهللِ َو ُرُسِلِه اُولِئَک ُهُم الصِّ

اَْجُرُهْم َو نُوُرُهْم«.درباره.ما.و.شیعیان.ما.می.باشد.2

5 ..وجود.مقّدس.اباعبداهلل.الحسین.سیّدالشهدا.سالم.اهلل.علیه.فرمودند:
هیچ.شیعه.ای.نیست.مگر.اینکه.صدیق.و.شهید.است.

خدمت.آن.حضرت.عرض.شد:
این.امر.چگونه.امکان.دارد.درحالی.که.اکثر.آن.ها.در.بسترشان.می.میرند.

وجود.مبارک.امام.حسین.علیه.الّسالم.فرمودند:
آیا.سوره.حدید.را.در.قرآن.کریم.تالوت.نمی.کنید.که.خداوند.متعال.در.این.سوره.

مبارکه.می.فرماید:
َهداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم اَْجُرُهْم َو نُوُرُهْم  ّديُقوَن َوالشُّ »َو الَّذيَن آَمُنوا بِاهللِ َو ُرُسِلِه اُولِئَک ُهُم الصِّ

ـ.آیه.19.سوره.حدید«.
وجود.مبارک.امام.حسین.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

اگر.شهداء.فقط.همان.هایی.باشند.که.مردم.می.گویند.»کشته.شدگان.در.میدان.جنگ.
و.جهاد«..در.آن.صورت.تعداد.شهدا.قلیل.و.اندک.می.باشد.

این.حدیث.را.زید.بن.ارقم.از.وجود.مبارک.امام.حسین.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.3

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه369.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه754،حدیث14.

2.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه263.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه749،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه477،حدیث76»حدیث11297«.
3.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه263.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه750،حدیث2.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه479،حدیث77»حدیث11298«.
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6 ..امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
اَلَْميُِّت ِمْن شيَعِتنا ِصّديٌق َشهيٌد، 

َصَدَق بَِاْمِرنا َو اَحبَّ فينا َو اَْبَغَض فينا، 
قاَل اهللُ َتباَرَک َو َتعالي: 

َهداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم اَْجُرُهْم َو نُوُرُهْم   ّديُقوَن َوالشُّ َو الَّذيَن آَمُنوا بِاهللِ َو ُرُسِلِه اُولِئَک ُهُم الصِّ
»آیه.19.سوره.حدید«،.یعنی:

شیعیان.ما.صّدیق.و.شهید.از.دنیا.می.روند،.
زیرا.امامت.و.والیت.ما.را.تصدیق.کرده،.

و.به.خاطر.ما.محبّت.ورزیده.اند،.
و.به.خاطر.ما.دشمنی.کرده.اند.»دوستی.و.دشمنی.شیعیان.ما.با.مردم.به.خاطر.ما.

است«،.
و.به.خداوند.متعال.و.رسول.خدا.ایمان.آورده.اند،.
و.این.فرمایش.خداوند.متعال.است.که.می.فرماید:

. َهداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم اَْجُرُهْم َو نُوُرُهْمـ  ّديُقوَن َوالشُّ َو الَّذيَن آَمُنوا بِاهللِ َو ُرُسِلِه اُولِئَک ُهُم الصِّ
»آیه.19.سوره.حدید«1

7..امام.صادق.علیه.الّسالم.به.ابوبصیر.فرمود:
هر.کس.از.شما.شیعیان.که.از.دنیا.برود.شهید.از.دنیا.رفته.است.

ابوبصیر.می.گوید:
خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.عرض.کردم:

حتّی.اگر.در.بسترش.از.دنیا.برود.
وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمود:

1.خصالصدوق،بابخصالازیکتاصد،صفحه432،حدیث9»359«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه263.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه753،حدیث13.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه475،حدیث70»حدیث11291«.
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آری،.به.خدا.قسم.شهید.است.اگر.چه.در.بسترش.بمیرد.1

8 ..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
به.خدا.قسم.شیعیان.ما.به.هر.نحوی.که.از.دنیا.بروند.شهید.از.دنیا.رفته.اند،.

چه.به.مرگ.طبیعی.بمیرند،.
چه.درندگان.آن.ها.را.بخورند،.

.چه.با.آتش.سوزانده.شوند،.
چه.خفه.گردند.و.چه.کشته.شوند.

این.حدیث.را.مالک.جهنی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

9..زمانی.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.با.سپاهیان.خویش.با.خوارج.

نهروان.در.حال.جنگ.بودند.یکی.از.اصحاب.آن.حضرت.و.یکی.از.سربازان.آن.امام.
بزرگوار.خدمت.آن.حضرت.شرفیاب.شد.و.عرض.کرد:

یا.اباالحسن:.
خوشا.به.حال.ما.زیرا.که.با.شما.این.روز.را.دیدیم.»در.این.جنگ.حضور.داشتیم.و.

در.رکاب.شما.بودیم«.و.در.خدمت.شما.با.خوارج.جنگیدیم.
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.جواب.فرمود:

قسم.به.خداوندی.که.دانه.را.شکافت.و.موجودات.و.جانداران.را.خلق.کرد.همانا.در.

این.جا.و.در.این.جنگ.مردمی.را.دیدیم.که.خداوند.متعال.هنوز.پدران.و.اجداد.آن.ها.را.

خلق.نفرموده.است.»کسانی.در.این.جنگ.در.رکاب.ما.بودند.و.با.دشمنان.ما.جنگیدند.
که.هنوز.خلق.نشده.اند.و.هنوز.به.دنیا.نیامده.اند«.

وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.
فرمودند:

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه264.
تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه479،حدیث78»حدیث11299«.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه752،حدیث10و11.
2.تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه479،حدیث80»حدیث11301«.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه753،حدیث12.
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آن.ها.قومی.هستند.که.در.آخرالزمان.می.آیند.اّما.در.این.جنگ.با.ما.شریک.هستند.
»همراه.ما.با.دشمنان.ما.می.جنگند«،.

آن.ها.تسلیم.ما.هستند.»تسلیم.و.مطیع.امر.و.فرمان.امام.معصوم.علیه.الّسالم«،.
و.حقیقتاً.در.این.جنگ.با.ما.شریک.می.باشند.

این.حدیث.را.حکم.بن.ُعیَیْنه.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
کسانی.که.به.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.یازده.امام.
معصوم.از.نسل.آن.حضرت.و.صدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.معتقد.باشند.

»یعنی.شیعیان.اثنی.عشری«،.
این.افراد.به.احترام.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.شهید.از.دنیا.می.روند،

و.عّلت.این.موضوع.نیز.ارادتمندی.آن.ها.به.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.و.پذیرش.
امامت.و.والیت.آن.بزرگواران.می.باشد..

فرمایش.نورانی.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.ناظر.به.این.قضیه.است.که:
شیعیان.آن.ذوات.مقّدسه.که.در.آخرالّزمان.به.دنیا.می.آیند.با.آنکه.آن.ذوات.مقّدسه.
را.ندیده.و.آن.ها.را.زیارت.ننموده.اند.لیکن.چون.به.امامت.و.والیت.آن.بزرگواران.
اعتقاد.دارند.و.آن.بزرگواران.را.دوست.می.دارند.و.به.خاطر.آن.بزرگواران.محبّین.
آن.ها.را.نیز.دوست.داشته.و.از.دشمنان.آن.ذوات.مقّدسه.بیزار.بوده.و.با.آن.ها.دشمنی.
می.ورزند،.به.همین.جهت.مورد.لطف.خاص.خداوند.متعال.و.حجج.خداوند.متعال.
واقع.شده.و.در.ثواب.و.پاداش.جنگی.سهیم.و.شریک.می.شوند.که.اصاًل.در.آن.جنگ.

حضور.نداشته.اند،..بنابراین:
شیعه.کسی.است.که.مطیع.محض.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.باشد.
و.به.تکالیف.شرعی.خویش.عمل.نماید.و.آماده.جانفشانی.در.رکاب.آن.ذوات.مقّدسه.

باشد،.همچنین:
محبّین.آن.ذوات.مقّدسه.را.دوست.داشته.باشد،.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه264.
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و.با.دشمنان.آن.ذوات.مقّدسه.دشمنی.داشته.باشد.و.از.آن.بیزار.باشد،.
و.معنی.تولّی.و.تبّری.نیز.همین.است.که.عرض.شد.

10..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
َهداُء ااِّل شيَعُتنا َو اِْن ماُتوا َعلي ِفراِشِهْم،  یعنی: َو اهللِ َما الشُّ

به.خدا.قسم.شهدا.جز.شیعیان.ما.نیستند،.هر.چند.در.بستر.بمیرند..
این.حدیث.را.ابان.بن.تغلب.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

11. علی.بن.حمزه.از.پدرش.نقل.می.کند.که.گفت.به.محضر.مبارک.امام.صادق.
علیه.الّسالم.عرض.کردم:

فدایت.شوم،.من.پیر.شده.ام.و.اجلم.نزدیک.است.و.می.ترسم.بمیرم.و.از.فیض.
شهادت.محروم.باشم.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.من.فرمود:
ای.ابا.حمزه:

گمان.می.کنی.که.شهید.فقط.کسی.است.که.کشته.شود.
ابا.حمزه.می.گوید:
عرض.کردم،.بله.

وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمود:
ای.ابا.حمزه:

هر.کس.به.ما.ایمان.بیاورد.»امامت.و.والیت.ما.را.بپذیرد«،.
و.منتظر.قائم.ما.باشد.مانند.کسی.است.که.زیر.پرچم.حضرت.قائم.عجل.اهلل.تعالی.

فرجه.الّشریف.شهید.شود.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.مجّدداً.ابا.حمزه.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.

فرمودند:
به.خدا.قسم.مانند.کسی.است.که.زیر.پرچم.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

1.تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه479،حدیث79»حدیث11300«.
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شهید.شده.باشد.1

12..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.از.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.نقل.نمودند.که.آن.حضرت.فرمودند:

روز.قیامت.گروه.هایی.از.مردم.بر.روی.منبرهایی.از.نور.قرار.می.گیرند.و.چهره.های.

آن.ها.مانند.ماه.شب.چهارده.»ماه.کامل«.می.درخشد.به.نحوی.که.تمام.انسان.ها.ی.اّولین.
و.آخرین.به.حال.آن.ها.غبطه.می.خورند،.

و.این.کالم.را.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.سه.مرتبه.تکرار.فرمودند.
عمر.بن.خّطاب.که.در.محضر.پیامبر.اکرم.حضور.داشت.به.آن.حضرت.عرض.کرد:

یا.رسول.اهلل:
آیا.آن.ها.شهدا.هستند؟

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.فرمودند:
آن.ها.شهدا.هستند.اما.شهدایی.نیستند.که.شما.گمان.می.کنید.

عمر.بن.خّطاب.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:
آیا.آن.ها.انبیاء.هستند؟

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.فرمودند:
انبیائی.که.شما.گمان.می.کنید.نیستند

عمر.بن.خّطاب.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:
آن.ها.اهل.آسمان.هستند.یا.اهل.زمین؟

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.فرمودند:
آن.ها.اهل.زمین.هستند..

عمر.بن.خّطاب.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:
آن.ها.را.معّرفی.بفرمائید.که.چه.کسانی.هستند.

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.اشاره.نموده.و.فرمودند:

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه752،حدیث9.
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این.شخص.و.شیعیان.او.هستند.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

فقط.انسان.های.سفاک.و.خونریز.و.زنازادگان.و.انسان.های.شقی.و.بدبخت،.بغض.
و.کینه.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.در.دل.دارند.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.در.پایان.فرمایش.خویش.فرمودند:

علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. بغض. اما. دارد. دوست. مرا. می.کند. ادعا. که. کسی.

علیه.الّسالم.را.در.دل.دارد.دروغ.می.گوید.»یعنی.کسی.که.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.را.
دشمن.می.دارد.قطعاً.با.پیامبر.اکرم.نیز.دشمن.می.باشد«.

این.حدیث.را.معاویة .بن.عّمار.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه754،حدیث15.



» سوره مجادله «

آیه 12 سوره مجادله:
ُموا بَْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم َصَدَقًة... َفِان لَْم َتِجُدوا َفِانَّ  ُسوَل َفَقدِّ »َيا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اِذا نَاَجْيُتُم الرَّ

ِحيٌم«. اهللَ َغُفوٌر رَّ

ترجمه:
خداوند.متعال.می.فرماید:.

ای.کسانی.که.ایمان.آورده.اید.هر.گاه.خواستید.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.

و.سّلم.نجوی.کنید.و.به.اصطالح.درگوشی.صحبت.کنید.و.حرف.های.خصوصی.و.
محرمانه.خود.را.بزنید،.

قبل.از.اینکه.خدمت.رسول.اهلل.برسید.به.فقرا.و.مستمندان.صدقه.بدهید.و.سپس.به.
محضر.آن.حضرت.شرفیاب.شوید،.

و.اگر.توانایی.نداشته.باشید.خداوند.متعال.غفور.و.رحیم.است.1

شرح لغات و توضیحات:
نَجوى.=.راز.گفتن،.محرمانه.با.کسی.سخن.گفتن.»در.گوشی.صحبت.کردن«2.

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه458.
2.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه23.

مفرداتراغب.
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شأن نزول آیه شریفه:
ثروتمندان.و.توانگران.مدینه.زیاد.خدمت.پیامبر.اکرم.رسیده.و.با.آن.حضرت.نجوا.
کرده.و.به.اصطالح.درگوشی.صحبت.می.کردند.و.می.خواستند.این.کار.را.نوعی.امتیاز.
و.تقّرب.نزد.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.حساب.آورده.و.بدین.وسیله.

خودشان.را.از.ِخّصیصین.و.از.نزدیکان.درجه.یک.آن.حضرت.قلمداد.کنند.
در.نتیجه.این.عمل،.فقرا.و.مستمندان.ناراحت.شده.و.دلشان.می.شکست،.

لذا.خداوند.متعال.به.این.جماعت.ثروتمند.و.به.قول.صاحب.المیزان.به.این.دردانه.ها.

دستور.داد.که.هر.وقت.خواستند.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نجوا.کنند.

و.به.اصطالح.درگوشی.صحبت.کنند.ابتدا.و.قبل.از.شرفیابی.به.محضر.پیامبر.اکرم.به.
فقرا.و.مستمندان.صدقه.داده.و.سپس.به.خدمت.پیامبر.اکرم.برسند.

ثروتمندان.و.اغنیا.تا.این.قضیّه.را.شنیدند.دیگر.خدمت.پیامبر.اکرم.نیامدند.چرا.که.
حاضر.نبودند.صدقه.داده.و.به.خدمت.رسول.اهلل.برسند.

این.حکم.فقط.به.مّدت.چند.روز.ادامه.یافت.و.پس.از.این.مّدت.کوتاه.آیه.سیزدهم.

سوره.مجادله.نازل.شد.و.حکم.مربوط.به.آیه.دوازدهم.را.نسخ.کرد.و.حکم.صدقه.دادن.

به.فقرا.قبل.از.رسیدن.به.خدمت.پیامبر.اکرم.را.منسوخ.نمود.»نسخ.شدن.یعنی.با.آمدن.
حکم.جدید.حکم.قبلی.ملغی.می.شود.و.قابل.اجرا.نمی.باشد«.1

خداوند.متعال.در.آیه.دوازدهم.سوره.مجادله.می.فرماید:
ُموا بَْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم َصَدَقًة.=.ای.کسانی.که. ُسوَل َفَقدِّ َيا اَ يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اِذا ناَجْيُتُم الرَّ
ایمان.آورده.اید.وقتی.می.خواهید.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نجوا.کنید.
»به.اصطالح.درگوشی.صحبت.کنید.و.خصوصی.با.آن.حضرت.صحبت.نمائید«.اول.

به.فقرا.و.مستمندان.صدقه.بدهید.و.سپس.به.خدمت.پیامبر.اکرم.برسید.
همانطور.که.قباًل.عرض.شد.اغنیاء.و.ثروتمندان.مدینه.مرتباً.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.رسیده.و.باعث.تضییع.اوقات.گرانبهای.آن.حضرت.شده.و.در.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه284ـ285.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه32ـ33.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه458ـ459.
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واقع.مزاحم.آن.حضرت.بودند،.
از. و. ِخّصیصین. از. را. این.عمل.خویش.می.خواستند.خودشان. با. اینکه. ضمن.
نزدیکان.درجه.یک.پیامبر.اکرم.به.حساب.آورده.و.این.کار.را.نوعی.امتیاز.و.تقّرب.

به.رسول.خدا.محسوب.می.کردند،.
مضافاً.اینکه.رفت.و.آمد.مکّرر.ثروتمندان.به.محضر.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.

آله.و.سّلم.باعث.آزردگی.خاطر.فقرا.و.مستمندان.می.شد.و.دل.آن.ها.می.شکست.
به.دنبال.این.قضایا.بود.که.خداوند.متعال.به.این.ثروتمندان.مسلمان.دستور.داد.تا.
چنانچه.می.خواهند.خدمت.رسول.اهلل.شرفیاب.شوند.ابتدا.به.فقرا.و.مستمندان.صدقه.

بدهند.و.سپس.به.خدمت.آن.حضرت.برسند.
پس.از.نزول.این.آیه.شریفه.ثروتمندان.مسلمان.مدینه.که.هر.روز.و.هر.ساعت.
مزاحم.اوقات.شریف.پیامبر.اکرم.بودند.دیگر.به.خدمت.آن.حضرت.نرسیدند.چرا.
که.باید.قبل.از.شرفیابی.به.محضر.پیامبر.اکرم.به.فقرا.صدقه.می.دادند.و.این.ثروتمندان.

حاضر.به.دادن.صدقه.نبودند.
بنا.به.گفته.مفّسرین.این.قضیّه.حدود.ده.روز.ادامه.داشت.و.طی.این.مّدت.هیچ.یک.
از.ثروتمندان.مدینه.خدمت.پیامبر.اکرم.نرسیدند.چرا.که.حاضر.به.دادن.صدقه.نبودند.

طبق.روایاتی.که.از.طریق.شیعه.و.سنّی.نقل.شده.طی.این.مّدت.ده.روزه.فقط.و.فقط.

یک.نفر.هر.روز.به.فقرا.صدقه.می.داد.و.خدمت.پیامبر.اکرم.شرفیاب.می.شد.و.آن.فرد.

نیز.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بود.که.انشاءاهلل.تعالی.در.
بخش.حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

در.انتهای.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:
ِحيٌم =.اگر.چیزی.نیافتید.خداوند.متعال.آمرزنده.و.مهربان. َفِاْن لَْم َتِجُدوا َفِانَّ اهللَ َغُفوٌر رَّ

است،.یعنی:
اگر.تمّکن.مالی.نداشتید.و.پولی.نداشتید.که.صدقه.بدهید.و.خدمت.پیامبر.اکرم.
برسید.در.این.صورت.تکلیف.صدقه.قبل.از.نجوا.از.شما.ساقط.می.شود.و.خداوند.
متعال.به.شما.رخصت.و.اجازه.می.دهد.که.بدون.دادن.صدقه.خدمت.پیامبر.اکرم.
برسید.و.با.آن.حضرت.نجوا.کنید.که.خداوند.متعال.غفور.و.رحیم.است.»آمرزنده.و.
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مهربان.است«.
این.قسمت.از.آیه.شریفه.مبیّن.این.مطلب.است.که.موضوع.صدقه.دادن.قبل.از.
رسیدن.به.خدمت.پیامبر.اکرم.فقط.مخصوص.ثروتمندان.و.اغنیاء.مسلمان.بوده.و.شامل.

فقرا.و.مستمندان.مسلمان.نبوده.است،.یعنی:
اّول.آیه.شریفه«.خداوند.متعال.فقط.به. در..آیه.دوازدهم.سوره.مجادله.»قسمت.
مسلمانان.پولدار.و.ثروتمند.دستور.می.دهد.که.قبل.از.شرفیابی.به.محضر.پیامبر.اکرم.

صدقه.بدهند.و.آ.نگاه.به.خدمت.آن.حضرت.برسند،.
یعنی.مسلمانان.فقیر.و.مستمند.مشمول.این.قسمت.از.آیه.شریفه.نبودند.و.می.توانستند.
بدون.دادن.صدقه.به.خدمت.پیامبر.اکرم.برسند.و.این.موضوع.در.انتهای.آیه.شریفه.آمده.

که.آن.را.مالحظه.فرمودید.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب. پس.از.نزول.این.آیه.شریفه.غیر.از.وجود.مقّدس.
علیه.الّسالم.هیچ.مسلمان.ثروتمند.و.متمّکن.حاضر.نشد.تا.صدقه.بدهد.و.خدمت.پیامبر.

اکرم.شرفیاب.شود.
اکثر.مفّسرین.شیعه.و.سنّی.عنوان.نموده.اند.که.این.حکم.»وجوب.صدقه.دادن.
ثروتمندان.قبل.از.شرفیابی.به.محضر.پیامبر.اکرم«.ده.روز.نافذ.و.جاری.بود،.تا.اینکه.
پس.از.ده.روز.آیه.سیزدهم.سوره.مجادله.نازل.شد.و.حکم.آیه.دوازدهم.یعنی.وجوب.

صدقه.دادن.ثروتمندان.قبل.از.شرفیابی.به.محضر.پیامبر.اکرم.را.نسخ.نمود،.
یعنی.پس.از.نزول.آیه.سیزدهم.دیگر.واجب.نبود.تا.ثروتمندان.مسلمان.صدقه.بدهند.

و.خدمت.پیامبر.اکرم.شرفیاب.شوند.
در.آیه.سیزدهم.سوره.مجادله.که.ناسخ.»نسخ.کننده«.آیه.دوازدهم.این.سوره.مبارکه.
می.باشد.خداوند.متعال،.مسلمانان.ثروتمند.و.متمّکن.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.

می.فرماید:
ُموا بَْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم َصَدَقاٍت =.آیا.ترسیدید.فقیر.شوید.که.از.دادن.صدقه. اَاَْشَفْقُتْم اَن ُتَقدِّ

به.مستمندان.قبل.از.نجوای.با.پیامبر.اکرم.خودداری.کردید،.یعنی:
معلوم.می.شود.که.ُحّب.مال.و.ثروت.در.دل.شما.ثروتمندان.مسلمان.بیشتر.از.حّب.
و.عالقه.به.زیارت.پیامبر.اکرم.بوده.است.چرا.که.شما.حاضر.نشدید.صدقه.بدهید.و.به.



383 سوره مجادله

خدمت.پیامبر.اکرم.برسید.
در.ادامه.آیه.سیزدهم.خداوند.متعال.می.فرماید:

َفِاْذ لَْم َتْفَعُلوا َو َتاَب اهللُ َعَلْيُکْم =.اکنون.که.این.کار.را.نکردید.»حاضر.نشدید.صدقه.بدهید.
و.به.خدمت.پیامبر.اکرم.برسید«.خداوند.شما.را.بخشید.و.توبه.شما.را.پذیرفت.

جمله.تاَب اهللُ َعَلْيُکْم .»خداوند.متعال.توبه.شما.را.پذیرفت«.داللت.بر.این.معنا.دارد.

که.ترک.نجوا.با.پیامبر.اکرم.به.خاطر.ندادن.صدقه.گناه.بوده.است.و.خداوند.متعال.با.
لطف.و.کرم.خویش.مرتکبین.این.گناه.را.که.توبه.نموده.اند.آمرزیده.است.

توضیح:
1..بر.اساس.قسمت.اول.آیه.دوازدهم.سوره.مجادله.برای.مسلمانان.متمّکن.و.
ثروتمند.واجب.شد.تا.قبل.از.نجوای.با.پیامبر.اکرم.»قبل.از.رسیدن.به.خدمت.پیامبر.

اکرم.و.نجوا.با..آن.حضرت«.صدقه.دهند.

نداشتند. مالی. تمّکن. که. مسلمانانی. مجادله. دوازدهم.سوره. آیه. انتهای. طبق.  .2

می.توانستند.به.خدمت.پیامبر.اکرم.شرفیاب.شده.و.با.آن.حضرت.نجوا.کنند.بدون.
اینکه.صدقه.داده.باشند.

3..طبق.گفته.اکثر.مفّسرین.»اعم.از.شیعه.و.سنّی«.حکم.وجوب.صدقه.دادن.توسط.
مسلمانان.ثروتمند.قبل.از.نجوای.با.پیامبر.ده.روز.ادامه.داشت.

4. آیه.سیزدهم.سوره.مجادله.حکم.مربوط.به.آیه.دوازدهم.را.نسخ.کرد،.
یعنی.وجوب.صدقه.دادن.مسلمانان.ثروتمند.قبل.از.رسیدن.به.خدمت.پیامبر.اکرم.و.

نجوای.با.آن.حضرت.با.نزول.این.آیه.شریفه.نسخ.شد،.
یعنی.الزم.نبود.تا.مسلمانان.متمّکن.ابتدا.صدقه.بدهند.و.سپس.به.خدمت.پیامبر.

اکرم.برسند.

5. ترک.نجوای.مسلمانان.ثروتمند.با.پیامبر.اکرم.به.خاطر.ندادن.صدقه.معصیت.و.
گناه.بود،.
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لیکن.آن.عّده.از.متمّولین.و.ثروتمندان.مسلمان.که.توبه.نمودند.خداوند.متعال.توبه.
آن.ها.را.پذیرفت.

6..مفّسرین.عنوان.ننموده.اند.که.چه.مبلغی.باید.به.عنوان.صدقه.داده.می.شد.تا.
صدقه.دهنده.بتواند.خدمت.پیامبر.اکرم.رسیده.و.با.آن.حضرت.نجوا.کند،.

لیکن.از.صدقه.دادن.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.می.توان.فهمید.که.یک.
درهم.نیز.کافی.بود،.

اما.مسلمانان.ثروتمند.حتّی.حاضر.به.دادن.این.مبلغ.نیز.نشدند،.حتی.برای.یک.بار.

7..با.آنکه.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.یقینًا..در.زمره.
ثروتمندان.از.اصحاب.پیامبر.اکرم.نبودند.و.زندگی.بسیار.ساده.داشتند،.

لیکن.آن.حضرت.در.اجرای.حکم.الهی.و.در.جهت.انجام.دستور.خداوند.متعال.طی.

این.مّدت.کوتاه.ده.روزه.ده.بار.هر.بار.یک.درهم.صدقه.داده.و.به.خدمت.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.شرفیاب.شدند،.و.این.موضوع.مورد.اتّفاق.شیعه.و.سنّی.
است.که.انشاء.اهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.خواهد.آمد..

قابل.ذکر.است.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تنها.فردی.

است.که.صدقه.داده.و.به.خدمت.پیامبر.اکرم.رسید.با.اینکه.در.زمره.ثروتمندان.نبود.و.
دادن.صدقه.برای.آن.حضرت.واجب.نبود.1

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.درباره.آیه.نجوا.»آیه.12.

سوره.مجادله«.فرمودند:
آيٌة ِمْن ِكتاِب اهللِ لَْم َيْعَمْل بِها اََحٌد َقْبلى َو ال َيْعَمُل بِها اََحٌد بَْعدى آَيُة النَّجوى، 

كاَن لى ديناٌر َفَصَرْفُتُه بَِعَشَرِة َدراِهَم، 

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه287تا289ـ294.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه32تا34.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه459تا461ـ464ـ465.
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ْقُت بِِدْرَهٍم، یعنی: َفُکْنُت اِذا ِجْئُت اِلَى النَِّبى صّلى اهلل عليه و آله و سّلم َتَصدَّ
آیه.ای.در.قرآن.کریم.هست.که.احدی.قبل.از.من.و.بعد.از.من.به.آن.عمل.نکرده.و.

نخواهد.کرد..
من.یک.دینار.داشتم.که.آن.را.به.ده.درهم.تبدیل.کردم.و.هر.وقت.که.می.خواستم.
با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نجوا.کنم.یک.درهم.صدقه.می.دادم.و.سپس.
خدمت.پیامبر.اکرم.رسیده.و.با.آن.حضرت.نجوا.می.کردم.تا.اینکه.آیه.سیزدهم.سوره.

مجادله.حکم.صدقه.را.نسخ.کرد.
این.حدیث.را.مجاهد.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
این.حدیث.شریف.در.کتب.معتبر.و.معروف.اهل.سنّت.نیز.آمده.که.ذیاًل.اسامی.

تعدادی.از.آن.ها.را.مالحظه.می.فرمائید.
سیوطی دّرالمنثور..

فخر.رازی مفاتیح.الغیب..
تفسیر.طبری

فی.ظالل.قرآن.سیّد.قطب2

2..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»يا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اِذا 
.آیه.12،.سوره.مجادله«.فرمودند: ُموا بَْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم َصَدَقًةـ  ُسوَل َفَقدِّ نَاَجْيُتُم الرَّ

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تنها.فردی.بود.که.به.این.آیه.شریفه.عمل.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه284ـ285.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه36ـ37.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه284.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه808،حدیث4.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه525،حدیث48»حدیث11382«.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه462.

2.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه37.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسّوم،صفحه462.
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کرد.و.قبل.از.نجوا.کردن.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.صدقه.داد.تا.اینکه.
ُموا بَْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم َصَدقاٍت َفِاْذ لَْم َتْفَعُلوا َوتاَب  آیه.سیزدهم.سوره.مجادله.»اَاَْشَفْقُتْم اَن ُتَقدِّ

اهللُ َعَلْيُکْم...«.حکم.صدقه.دادن.قبل.از.نجوای.با.پیامبر.اکرم.را.نسخ.نمود.
این.حدیث.را.ابو.بصیر.از.وجود.مبارک.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

3..پس.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.جمعی.از.مسلمین.در.سقیفه.

بنی.ساعده.گرد.آمده.و.برخالف.دستور.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم،.ابوبکر.را.به.عنوان.
خلیفه.مسلمین.انتخاب.نمودند،.

امیرالمؤمنین. بارها.موضوع.وصایت.و.جانشینی. و. بارها. اکرم. پیامبر. درحالی.که.

علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.مردم.ابالغ.فرموده.بود.که.یکی.از.آن.موارد.و.عمده.ترین.

آن،.اعالم.امامت.و.خالفت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.

هیجدهم.ذیحّجه.سال.دهم.هجری.بود.که.در.محل.غدیر.خم.صورت.گرفت.و.ده.ها.
هزار.زائر.خانه.خدا.شاهد.و.ناظر.این.امر.مهم.بودند.

هنوز.سه.ماه.از.این.واقعه.و.حادثه.مهم.نگذشته.بود.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.
آله.و.سّلم.رحلت.فرمود،.

و.درحالی.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مشغول.غسل.دادن.جسد.

مطّهر.رسول.اهلل.بود.در.همان.حال.منافقین.اّمت.در.سقیفه.بنی.ساعده.گرد.آمده.و.برای.
خودشان.خلیفه.انتخاب.کردند.

پس.از.اینکه.ابوبکر.به.خالفت.رسید.و.عّده.ای.نیز.با.او.بیعت.نمودند.و.او.زمام.

امور.را.در.دست.گرفت.خدمت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.رسیده.و.به.
آن.حضرت.عرض.کرد:

یا.اباالحسن:.
من.رغبت.و.میل.به.خالفت.نداشتم.لیکن.چون.مردم.مرا.انتخاب.کردند.من.این.

1.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه37.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه284.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه808،حدیث3.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه523،حدیث47»حدیث11381«.
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وظیفه.را.قبول.کردم،.
بنابراین.عّلت.چیست.که.نسبت.به.من.اظهار.کراهت.نموده.و.به.دیده.بد.به.من.نگاه.

می.کنید.
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

ای.ابوبکر:.
به.من.بگو،.کسی.که.شایسته.امر.خالفت.می.باشد.چه.اوصافی.باید.داشته.باشد.

ابوبکر.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.عرض.کرد:
خلیفه.مسلمین.باید:

خیر.خواه.مردم.باشد،.
وفادار.باشد،.
عادل.باشد،

رفتارش.با.مردم.خوب.باشد،
با.مردم.به.عدالت.رفتار.کند.و.عادالنه.قضاوت.نماید.

عالم.به.علم.کتاب.خدا.و.سنّت.پیامبر.اکرم.باشد،
به.دنیا.بی.میل.و.بی.رغبت.باشد،.

حّق.مظلوم.را.از.ظالم.بگیرد.و....
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

ای.ابوبکر:.
تو.را.به.خداوند.متعال.قسم.می.دهم.که.این.صفاتی.را.که.بیان.کردی.در.تو.یافت.

می.شود.یا.در.من.
ابوبکر.به.علی.علیه.الّسالم.عرض.کرد:

یا.اباالحسن،..این.صفات.در.تو.یافت.می.شود.
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سؤاالت.متعّددی.از.ابوبکر.
نمود.که.جواب.ابوبکر.حاکی.از.این.بود.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

فضائل.بی.شماری.دارد.که.او.نیز.آن.ها.را.قبول.دارد.و.به.آن.ها.اعتراف.می.نماید.
یکی.از.سؤاالت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.از.ابوبکر.این.بود.که:
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ای.ابوبکر:.
آیا.تو.بودی.که.قبل.از.نجوا.کردن.با.پیامبر.اکرم.صدقه.دادی.و.سپس.با.آن.حضرت.

نجوا.نمودی.یا.من،.
درحالی.که.خداوند.متعال.کسانی.را.که.حاضر.نشدند.صدقه.بدهند.و.با.پیامبر.اکرم.
نجوا.کنند.در.آیه.سیزدهم.سوره.مجادله.سرزنش.نموده.است.»چرا.که.مرتکب.گناه.

شدند«.
ابوبکر.به.علی.علیه.الّسالم.عرض.کرد:

یا.اباالحسن:.
.شما.بودید.که.قبل.از.نجوای.با.پیامبر.اکرم.صدقه.دادید.و.سپس.با.آن.حضرت.نجوا.

نمودید.

توضیح:
همه.مسلمانان.متمّکن.و.ثروتمند.مسلمان.مدینه.که.حاضر.به.دادن.صدقه.نشده.و.
از.نجوای.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.خودداری.کردند.مرتکب.گناه.و.

معصیت.شدند.
این.مطلب.را.صاحب.المیزان.در.تفسیر.خویش.عنوان.نموده.و.تفسیر.صافی.نیز.
ذیل..آیه.دوازدهم.و.سیزدهم.سوره.مجادله.این.مطلب.را.بیان.نموده.و.در.این.ر.ابطه.به.

حدیثی.از.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اشاره.نموده.است.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.درباره.آیه.سیزدهم.سوره.مجادله.و.پذیرش.
توبه.کسانی.که.حاضر.به.دادن.صدقه.قبل.از.نجوا.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.

سّلم.نشدند.فرمودند:
آیا.توبه.جز.از.گناه.است.»یعنی.کسی.که.مرتکب.گناه.می.شود.توبه.می.کند«،.

لذا.خداوند.متعال.در.آیه.سیزدهم.سوره.مجادله.می.فرماید:.
َوَتاَب اهللُ َعَلْيُکْم،.یعنی:.

خداوند.توبه.شما.را.پذیرفت.
ابوبکر.اعتراف.می.کند.که.خودش.در.زمره.کسانی.بوده.که.از.دادن.صدقه.امتناع.
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نموده.و.از.نجوای.با.پیامبر.اکرم.خودداری.نموده.است.یعنی.اقرار.و.اعتراف.به.ارتکاب.
گناه.و.معصیت،.

و.از.طرف.دیگر.اقرار.و.اعتراف.به.اینکه.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.اقدام.به.دادن.
صدقه.نموده.و.سپس.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نجوا.نموده.است.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.سواالت.دیگری.نیز.با.ابوبکر.
مطرح.نمودند.که.به.تعدادی.از.آن.ها.اشاره.می.شود.

حضرت.علی.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
ای.ابوبکر:.

تو.را.به.خدا.قسم.آیا.تو.اّول.اجابت.کننده.دعوت.رسول.اهلل.بودی.یا.من.»تو.اول.
مسلمان.بودی.یا.من«.
ابوبکر.عرض.کرد:

یااباالحسن،.بلکه.تو.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

ای.ابوبکر:.
شبی.که.پیامبر.اکرم.از.مّکه.به.مدینه.مهاجرت.فرمود.آیا.آن.شب.»لَْيَلُة الَْمبيت«.من.

جان.خودم.را.فدای.پیامبر.اکرم.نمودم.یا.تو.
ابوبکر.عرض.کرد:

یا.اباالحسن،.البته.شما؛
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

ای.ابوبکر:.
تو.را.به.خدا.قسم.من.بودم.که.در.حال.رکوع.صدقه.دادم.یا.تو،.

که.خداوند.متعال.آیه.55.سوره.مائده.را.نازل.نموده.و.فرمود:
ولی.و.سرپرست.شما.فقط.خداوند.است.و.رسول.خدا.و.کسی.که.در.حال.رکوع.

صدقه.می.دهد.
ابوبکر.عرض.کرد:

یا.اباالحسن،.البته.شما؛
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امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
ای.ابوبکر:.

تو.را.به.خدا.قسم.آیا.طبق.فرمایش.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.روز.
غدیر،.موال.و.سرپرست.تو.و.همه.مؤمنین.من.هستم.یا.تو؛

ابوبکر.عرض.کرد:
یا.اباالحسن،.بلکه.شما؛.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
ای.ابوبکر:.

تو.را.به.خدا.قسم.آیا.پیامبر.اکرم.با.من.و.همسرم.و.فرزندانم.با.نصاری.مباهله.کرد.
یا.با.تو.و.زن.و.فرزند.تو.»اشاره.به.آیه.61.سوره.آل.عمران«.

ابوبکر.عرض.کرد:
یا.اباالحسن،.بلکه.با.تو.و.اهل.بیت.تو..

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
ای.ابوبکر:.

آیا.امارت.و.جانشینی.و.وصایت.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.مربوط.به.من.
است.یا.تو،.درحالی.که.پیامبر.اکرم.به.من.فرمود:

 : يا َعلىُّ
اَْنَت ِمّنى بَِمْنِزلَِة هاُروَن ِمْن ُموسى ااِّل اَ نَُّه ال نَِبىَّ بَْعدى.

ابوبکر.عرض.کرد:
یا.علی،.بلکه.شما.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
ای.ابوبکر:.

تو.را.به.خدا.قسم.آیا.آیه.تطهیر.»آیه.33.سوره.احزاب«.درباره.من.و.همسرم.و.

فرزندانم.می.باشد.که.خداوند.متعال.هر.گونه.رجس.و.پلیدی.را.از.آن.ها.دور.کرده.است.
یا.در.رابطه.با.تو.و.زن.و.فرزندان.تو.

ابوبکر.عرض.کرد:
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یا.اباالحسن،.البته.برای.تو.و.اهل.بیت.تو؛
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

ای.ابوبکر:.
آیا.تو.با.کشتن.عمرو.بن.عبدود.اندوه.و.غم.را.از.دل.پیامبر.اکرم.و.مسلمین.برطرف.

کردی.یا.من..
ابوبکر.عرض.کرد:
یا.علی،.البته.تو؛.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
ای.ابوبکر:.

تو.را.به.خدا.قسم.آیا.من.هستم.آن.کسی.که.پیامبر.اکرم.بشارت.داد.به.قتال.و.کشتار.
ناکثین.و.مارقین.و.قاسطین،.یا.تو؛

ابوبکر.عرض.کرد:
یا.اباالحسن،.البته.شما؛.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
ای.ابوبکر:.

تو.را.به.خدا.قسم.من.بودم.که.پیامبر.اکرم.را.غسل.دادم.و.دفن.نمودم.و.آخرین.کالم.
آن.حضرت.را.شنیدم.یا.تو؛.

ابوبکر.عرض.کرد:
یا.علی،.البته.شما؛

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
ای.ابوبکر:.

تو.را.به.خدا.سوگند.آیا.آن.کس.من.هستم.یا.تو.که.پیامبر.اکرم.فرمود.به.او.به.عنوان.
امیرالمؤمنین.سالم.کنند؛.

ابوبکر.عرض.کرد:
یا.علی،.البته.شما.بودید؛

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
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ای.ابوبکر:
تو.را.به.خدا.قسم.من.بودم.که.روی.دوش.پیامبر.اکرم.قرار.گرفتم.و.بت.های.خانه.

خدا.را.شکستم.یا.تو؛.
ابوبکر.عرض.کرد:

یا.اباالحسن،.البته.شما.بودید.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

ای.ابوبکر:
تو.را.به.خدا.قسم.من.بودم.که.قبل.از.نجوای.با.پیامبر.اکرم.صدقه.دادم.و.خدمت.آن.

حضرت.شرفیاب.شدم.یا.تو.»آیه.12.سوره.مجادله،.که.االن.مورد.بحث.می.باشد«.
ابوبکر.عرض.کرد:

یا.علی،.بلکه.شما.بودید؛
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

ای.ابوبکر:
تو.را.به.خدا.سوگند.وقتی.که.پیامبر.اکرم.دستور.فرمود.تا.همه.درهایی.که.به.مسجد.
باز.می.شد.بسته.شود.غیر.از.یک.در،.ای.ابوبکر.آیا.آن.در.مربوط.به.منزل.من.بود.که.

بسته.نشد.یا.مربوط.به.منزل.تو.
ابوبکر.عرض.کرد:

یا.اباالحسن،.البته.شما؛.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

ای.ابوبکر:.
تو.را.به.خدا.قسم.من.هستم.آن.کسی.که.پیامبر.اکرم.به.او.فرمود.تو.صاحب.لواء.و.

پرچم.من.هستی.در.دنیا.و.آخرت.یا.تو؛
ابوبکر.عرض.کرد:
یا.علی،.البته.شما؛

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مرتباً.فضائل.و.مناقبی.را.که.

خداوند.متعال.به.ایشان.اختصاص.داده.و.در.دیگران.یافت.نمی.شود.برای.ابوبکر.بیان.
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می.فرمود.و.ابوبکر.نیز.آن.ها.را.تصدیق.نموده.و.به.آن.ها.اعتراف.می.کرد.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.پس.از.بیان.گوشه.ای.از.فضائل.و.مناقب.
خویش.که.تماماً.مورد.قبول.ابوبکر.واقع.شد.او.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.او.فرمود:

ای.ابوبکر:
پس.چه.چیز.تو.را.فریب.داد.که.از.خدا.و.رسول.خدا.و.از.دین.خدا.برگشتی،.

ای.ابوبکر:.
تو.خودت.را.خلیفه.و.جانشین.پیامبر.اکرم.می.دانی.درحالی.که.از.آنچه.که.اهل.دین.

به.آن.ها.نیاز.دارند.عاری.هستی.و.بهره.ای.نداری.
پس.از.این.بیانات.نورانی.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم،.ابوبکر.شروع.به.

گریه.نموده.و.به.علی.علیه.الّسالم.عرض.کرد:
ای.اباالحسن.راست.گفتی،.امروز.مرا.مهلت.بده.تا.در.کار.خودم.و.گفته.های.شما.

فکر.بکنم.و.بیندیشم.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:

بسیار.خوب،.برو.و.در.این.خصوص.فکر.کن.و.بیندیش؛
ابوبکر.به.منزل.خویش.بازگشت.و.در.آن.شب.به.هیچ.کس.اجازه.مالقات.نداد.

ابوبکر.وقتی.که.به.خواب.رفت.در.خواب،.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.را.دید.که.در.مکانی.جلوس.فرموده.است.

ابوبکر.به.نزدیک.پیامبر.اکرم.رفت.تا.به.آن.حضرت.سالم.بدهد.که.آن.حضرت.روی.
مبارک.خویش.را.از.ابوبکر.برگرداند.
ابوبکر.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:

یا.رسول.اهلل:
آیا.فرمانی.صادر.فرمودی.که.من.اطاعت.نکردم؛

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.ابوبکر.فرمود:
چگونه.جواب.سالم.تو.را.بدهم.درحالی.که.تو.با.خدا.و.رسول.خدا.دشمنی.می.کنی.

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.سپس.ابوبکر.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.
او.فرمود:



آل اهلل در کتاب اهلل 394

ای.ابوبکر:.
حق.را.به.اهلش.برگردان.»خالفت.را.به.صاحب.اصلی.آن.یعنی.علی.بن.ابیطالب.

علیه.الّسالم.تحویل.بده«.
ابوبکر.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:

یا.رسول.اهلل:
اهل.آن.چه.کسی.است؟

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.ابوبکر.فرمود:
حق.متعّلق.به.کسی.است.که.تو.را.مورد.عتاب.قرار.داد.و.تو.را.استیضاح.کرد،.یعنی.

وجود.مقّدس.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
ابوبکر.به.پیامبر.اکرم.عرض.کرد:

اطاعت.می.کنم.یا.رسول.اهلل،.به.دستور.شما.خالفت.را.به.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
برمی.گردانم.

در.همین.حال.ابوبکر.از.خواب.بیدار.شد.و.درحالی.که.می.گریست.به.خدمت.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.رسید.و.به.آن.حضرت.عرض.کرد:

یا.اباالحسن:..
دستتان.را.بدهید.تا.با.شما.بیعت.کنم،.

و.سپس.با.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.بیعت.نموده.و.خالفت.را.به.آن.حضرت.
واگذار.نمود.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.ابوبکر.فرمود:
به.مسجد.برو.و..آنچه.را.که.بین.من.و.تو.گذشته.به.مردم.بازگو.نما،.

و.آنچه.را.که.در.خواب.دیده.ای.به.مردم.بیان.کن،.
و.سپس.در.حضور.مردم.خودت.را.از.خالفت.خلع.نما.

ابوبکر.پس.از.جدا.شدن.از.حضرت.امیر.علیه.السالم.از.تصمیم.خویش.منصرف.شد.
و.از.رفتن.به.مسجد.و.واگذاری.خالفت.به.علی.علیه.الّسالم.خودداری.کرد.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.موعد.مقّرر.در.مسجد.
حضور.یافت.لیکن.کسی.را.در.مسجد.ندید،.
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لذا.آن.حضرت.که.از.انصراف.ابوبکر.از.واگذاری.خالفت.آگاه.شده.بود.به.کنار.

قبر.مطّهر.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آمده.و.کنار.مرقد.مطّهر.و.منّور.آن.
حضرت.نشست،

و.سپس.به.منزل.مراجعت.فرمود.و.بدین.ترتیب.حّقی.را.که.خداوند.متعال.به.آن.
حضرت.اعطا.فرموده.بود.غصب.شد.

این.حدیث.را.ابوسعید.وراق.از.پدرش.و.او.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.1

4..وجود.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.یک.مجلس.هفتاد.

فضیلت.و.منقبت.خودشان.را.بیان.فرمودند.که.یکی.از.آن.ها.اشاره.به.آیه.12.سوره.
مجادله.می.باشد.

وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
ُموا  ُسوَل َفَقدِّ وقتی.که.خداوند.متعال.این..آیه.شریفه.را.»يا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اِذا ناَجْيُتُم الرَّ
.آیه.12.سوره.مجادله«.بر.پیامبرش.نازل.فرمود،.من.یک.دینار. بَْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم َصَدَقًةـ.
داشتم.که.آن.را.به.ده.درهم.فروختم.و.هر.مرتبه.یک.درهم.صدقه.دادم.و.سپس.خدمت.

پیامبر.اکرم.رسیدم.و.با.آن.حضرت.نجوا.نمودم.
وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.

فرمودند.
به.خدا.قسم.اََحدی.غیر.از.من.چنین.نکرد.تا.اینکه.خداوند.متعال.آیه.13.سوره.
ُموا بَْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم َصَدقاٍت«.را.نازل.فرمودند.»و.بدین.ترتیب. مجادله.»اَاَْشَفْقُتْم اَن ُتَقدِّ

حکم.آیه.12.سوره.مجادله.نسخ.شد«.
این.حدیث.را.مکحول.از.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نقل.

1.احتجاجطبرسی،جلداّول،صفحه261تا274»صفحه271«،حدیث53.
خصالصدوق،جلددّوم،بابخصالچهلگانهوبیشتر،صفحه325تا331،حدیث17.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه284.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه802تا807،حدیث1.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه523،حدیث45»حدیث11379«.
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نموده.است.1

5..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.درباره.این.آیه.شریفه.»يا 
ُموا بَْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم َصَدَقًة ـ.آیه.12.سوره.مجادله«. ُسوَل َفَقدِّ اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اِذا ناَجْيُتُم الرَّ

فرمودند:
من.اّولین.و.آخرین.کسی.بودم.که.به.این.آیه.شریفه.عمل.کرد،.

و.اََحدی.قبل.از.من.و.پس.از.من.به.این.آیه.شریفه.عمل.نکرده.است.
وجود.مقّدس.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

من.یک.دینار.داشتم.که.آن.را.با.ده.درهم.عوض.کردم.و.هر.بار.که.خواستم.با.پیامبر.

اکرم.نجوا.کنم.یک.درهم.صدقه.دادم.و.آنگاه.به.محضر.آن.حضرت.رسیدم.تا.اینکه.
ُموا بَْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم  خداوند.متعال.با.نازل.نمودن.آیه.13.سوره.مجادله.»اَاَْشَفْقُتْم اَن ُتَقدِّ

َصَدَقاٍت...«.حکم.آیه.12.سوره.مجادله.را.منسوخ.فرمود.
این.حدیث.را.عبد.خیر.از.وجود.مبارک.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

6. وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.به.واسطه.من.در.مورد.این.اّمت.آسان.گرفت.زیرا.خداوند.متعال.با.
.آیه.12. ُموا بَْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم َصَدَقًةـ. ُسوَل َفَقدِّ این.آیه.شریفه.»يا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَِذا نَاَجْيُتُم الرَّ
سوره.مجادله«.صحابه.را.امتحان.فرمود.و.آ.نان.از.دادن.صدقه.و.نجوای.با.پیامبر.اکرم.

امتناع.نمودند.
وجود.مقّدس.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

من.دیناری.داشتم.و.آن.را.صدقه.دادم.و.با.پیامبر.اکرم.نجوا.نمودم،.
و.با.عمل.کردن.به.این.آیه.شریفه.باعث.شدم.که.خداوند.متعال.به.مسلمانان.توّجه.

نماید،.

1.خصالصدوق،جلددّوم،بابخصال،چهلگانهوبیشتر،صفحه355تا368،حدیث22.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه807،حدیث2.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه523،حدیث44»حدیث11378«.
2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه809،حدیث6.
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چرا.که.اگر.هیچ.کس.به.این.آیه.شریفه.عمل.نمی.کرد.خداوند.متعال.عذاب.نازل.
می.فرمود،.

زیرا.همه.صحابه.»مسلمانان.متمّکن«.از.عمل.به.این.آیه.شریفه.امتناع.کرده.بودند.
قابل.ذکر.است.که.این.حدیث.شریف.در.کتب.معتبر.اهل.سنت.از.قبیل.جامع..ترمذی.

و.تفسیر.ثعلبی.نیز.آمده.است.
این.حدیث.شریف.را.علی.بن.علقمه.انباری.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.

است.1

7..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
هنگامی.که.زمان.وفات.عمر.بن.خطاب.فرا.رسید.امر.خالفت.و.تعیین.خلیفه.را.به.
عهده.شش.نفر.محّول.نمود.تا.از.بین.خودشان.یک.نفر.را.به.عنوان.خلیفه.مسلمین.

انتخاب.کنند.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.یکی.از.این.شش.نفر.بود،.

پنج.نفر.دیگر.یعنی.عثمان.بن.عّفان،.زبیر.بن.عّوام،.طلحة.بن.عبیداهلل،.عبدالرحمن.

بن.عوف.و.سعد.بن.ابی.وقاص.را.در.روز.شورای.خالفت.که.پس.از.مرگ.عمر.بن.

خّطاب.تشکیل.شد.مورد.خطاب.قرار.داده.و.به.قطره..ای.از.دریای.بیکران.فضائل.و.

مناقب.خویش.اشاره.فرمود.تا.حجت.به.همگان.تمام.شود.تا.روز.قیامت.نگویند.که.ما.
از.فضائل.و.مناقب.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.اّطالعی.نداشتیم.

حضرت.امیر.علیه.الّسالم.پنج.نفر.از.اعضای.شورای.خالفت.را.مخاطب.قرار.داده.
و.فرمود:

شما.را.به.خدا.سوگند:.
آیا.جز.من.کسی.در.بین.شما.هست.که.به.این.آیه.شریفه.»يا اَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَِذا نَاَجْيُتُم 

.آیه.12.سوره.مجادله«.عمل.کرده.باشد،. ُموا بَْيَن َيَدْي نَْجَواُكْم َصَدَقًةـ. ُسوَل َفَقدِّ الرَّ
و.من.بودم.که.صدقه.دادم.و.با.پیامبر.اکرم.نجوا.نمودم.

اعضاء..شورای.خالفت.فرمایش.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.را.تصدیق.نمودند.

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه811،حدیث8.
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این.حدیث.را.جابر.بن.یزید.جعفی.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

8..هنگام.زیارت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.روز.میالد.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.محضر.آن.بزرگوار.عرض.می.کنیم:

َدقاِت، یعنی: َم بَْيَن َيَدْي نَْجَويُه الصَّ ُسوَل َفَقدَّ الُم َعَلْيَک يا َمْن نَاَجي الرَّ اَلسَّ
ای.امیرالمؤمنین:.

سالم.بر.تو.که.با.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نجوا.کردی.و.قبل.از.نجوای.
با.آن.حضرت.صدقه.دادی.

این.زیارت.شریف.را.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.به.محّمد.بن.مسلم.تعلیم.
فرموده.و.در.مفاتیح.الجنان.نیز.آمده.است.

توضیح:
فضائل.و.مناقب.مولی.الموّحدین.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.قدری.
زیاد.و.به.حّدی.روشن.و.آشکار.و.مسّلم.است.که.دوست.و.دشمن.آن.را.تصدیق.
نموده.و.به.آن.ها.اعتراف.نموده.است.که.به.عنوان.نمونه.فقط.به.یکی.از.آن.ها.که.

مربوط.به.آیه.دوازدهم.سوره.مجادله.می.باشد.اشاره.می.شود.
عبداهلل.بن.عمر.بن.خّطاب.»پسر.خلیفه.دّوم«.می..گوید:

علی.بن.ابیطالب.»علیه.السالم«.سه.فضیلت.داشت.که.اگر.یکی.از.آن.ها.برای.من.
حاصل.می.شد.برای.من.بهتر.و.محبوب.تر.بود.از.شتران.سرخ.موی.

اّول:.
همسری.او.با.فاطمه.زهرا.دختر.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سّلم؛

دّوم:.
دادن.پرچم.به.دست.ایشان.در.روز.خیبر؛

1.احتجاجطبرسی،جلداّول،صفحه291،حدیث55.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه521،حدیث43»حدیث11377«.
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سّوم:.
آیه.نجوا.»آیه.دوازدهم.سوره.مجادله«،.

زیرا.ایشان.تنها.فردی.بود.که.پس.از.نزول.این.آیه.شریفه.ابتدا.صدقه.داد.و.سپس.
خدمت.پیامبر.اکرم.شرفیاب.شد.و.با.آن.حضرت.نجوا.نمود.

این.سخن.عبداهلل.بن.عمر.را.تفاسیر.معتبر.اهل.سنّت.از.قبیل:.
کّشاف.زمخشری،.

روح.البیان،
و.تفسیر.جامع.قرطبی.نقل.نموده.اند.1

قابل.ذکر.است.که.تعبیر.شتران.سرخ.موی.در.میان.اعراب.اشاره.به.گرانبهاترین.و.
پرارزش.ترین.اموال.دارد،.

لذا.تعبیر.شتران.سرخ.موی.به.عنوان.ضرب.المثل.برای.بیان.عالی.ترین.و.نفیس.ترین.
و.گرانبهاترین.اشیاء.به.کار.برده.می.شود.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه285.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسّوم،صفحه462ـ463.

2.تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه462.





» سوره حشر« 
آیه 6 و 7 سوره حشر:

»َوما اَفاَء اهللُ َعلى َرُسولِِه ِمْنُهْم َفما اَْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َواَلِركاٍب َولَِکنَّ اهللَ ُيَسلُِّط ُرُسَلُه 
.آیه.6. َعلى َمْن َيشاُء َواهللُ َعلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«ـ 

ُسوِل َولِِذي الُْقْربى َوالَْيتامى َوالَْمساِكيِن  »ما اَفاَء اهللُ َعلى َرُسولِِه ِمْن اَْهِل الُْقرى َفِلّلِه َولِلرَّ
ُسوُل َفُخُذوُه َوما نَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَُّقوا اهللَ اِنَّ اهللَ َشِديُد الِْعَقاِب«.. ِبيِل... َوما آَتاُكُم الرَّ َواْبِن السَّ

آیه.7.

ترجمه:
آنچه.را.که.خداوند.متعال.از.آن.ها.»از.یهود.بنی.نضیر«.به.پیامبر.اکرم.بازگردانده.
»بخشیده«.چیزی.است.که.شما.مسلمین.برای.به.دست.آوردن.آن.نه.اسبی.تاختید.و.نه.

شتری.»یعنی.برای.به.دست.آوردن.آن.زحمتی.نکشیدید.و.جنگی.نکردید«،.
بر.هر.کس.که.بخواهد.مسّلط. را. پیامبران.و.رسوالن.خود. متعال. ولی.خداوند.

می.سازد.و.خداوند.متعال.بر.همه.چیز.توانا.است..»آیه.6«.
آنچه.را.که.خداوند.متعال.از.اهل.این.آبادی.ها.و.روستاها.»آبادی.ها.و.روستاهای.
یهود.بنی.نضیر«.به.پیامبرش.یعنی.حضرت.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بازگرداند.
»بخشید«.از.آِن.خدا.و.رسول.خدا.و.خویشاوندان.رسول.خدا.و.یتیمان.و.مستمندان.و.

در.راه.ماندگان.بی.پول.از.خاندان.رسول.اهلل.می.باشد،.
آنچه.را.که.پیامبر.اکرم.به.شما.آورده.»آنچه.را.که.به.شما.اعطا.فرمود.و.آنچه.را.که.

به.شما.امر.فرمود«.بگیرید.و.اجرا.کنید،.
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و.از.آنچه.که.شما.را.نهی.فرمود.خودداری.کنید..
از.خداوند.متعال.بترسید.که.خداوند.شدیدالعقاب.است.»خدا.عقاب.و.عذاب.

سخت.دارد«.»آیه.7«.1

شرح لغات و توضیحات:
َفْىْء.=.رجوع،.برگشتن.»مثل.برگشت.مال«،.بازگشت؛

معنی.لغوی.َفْىْء.را.مالحظه.فرمودید،.
لیکن.در.فقه.شیعه.به.اموال.و.غنائمی.که.بدون.جنگ.و.خونریزی.به.دست.مسلمین.
می.افتد.َفْىْء.»بر.وزن.َشیء«.گفته.می.شود.که.فقط.و.فقط.متعّلق.به.رسول.خدا.است،.

و.بعد.از.آن.حضرت.نیز.متعّلق.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.که.هر.

کاری.که.بخواهند.با.آن.اموال.می.کنند.و.آن.اموال.را.به.هر.کس.که.اراده.بفرمایند.اعطا.
می.کنند..

خالصه.کالم.اینکه.این.اموال.متعّلق.به.شخص.آن.ذوات.مقّدسه.می.باشد.و.افراد.
دیگر.حّقی.در.آن.ندارند.زیرا.خداوند.متعال.چنین.اراده.فرموده.است.

اینکه.به.این.دسته.از.غنائم.و.اموال.َفْىْء.گفته.می.شود.»غنائم.و.اموالی.که.بدون.جنگ.
و.خونریزی.به.دست.مسلمین.می.افتد«.شاید.به.این.خاطر.باشد.که:

خداوند.متعال.همه.مواهب.این.جهان.را.در.اصل.برای.معصومین.علیهم.الّسالم.و.

حجج.خویش.و.در.رأس.همه.آن.ها.برای.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.

و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.یعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.خلق.

نموده.و.به.تبع.آن.بزرگواران،.مؤمنین.نیز.از.این.مواهب.الهی.بهره.مند.می.باشند.و.افراد.

غیرمؤمن.در.حقیقت.غاصبان.این.اموال.می.باشند.»هر.چند.برحسب.قوانین.شرعی.

یا.عرفی.مالک.محسوب.می.شوند،.لیکن.این.اموال.اصالتاً.متعّلق.به.چهارده.معصوم.
علیهم.الّسالم.می.باشد.که.خداوند.متعال.چنین.مقّرر.فرموده.است«،.

لذا.این.اموال.وقتی.به.صاحبان.اصلی.و.حقیقی.خویش.بازمی.گردد.و.ارجاع.می.شود.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه317ـ318.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه510.



403 سوره حشر

شایسته.عنوان.َفْىْء.است،.یعنی:.
بازگشت.اموال.به.صاحبان.اصلی.خویش.

قابل.ذکر.است.که.َفْىْء.بخشی.از.انفال.می.باشد،.
و.همانطور.که.ذیل.آیه.اول.سوره.انفال.عرض.شد،.انفال.متعّلق.به.پیامبر.اکرم.صّلی.

اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می..باشد،.
و.پس.از.آن.حضرت.متعّلق.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.است.

ذیل.آیه.یازدهم.سوره.حدید.نیز.احادیث.و.روایاتی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

نقل.شد.که.خداوند.متعال.تمام.دنیا.را.به.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.

بخشیده.و.آن.ذوات.مقّدسه.را.صاحب.و.مالک.کّل.جهان.قرار.داده.و.به.آن.بزرگواران.
اختیار.داده.تا.به.هر.کس.به.هر.مقدار.که.اراده.بفرمایند.ببخشند.و.اعطا.نمایند.

اَْوَجْفُتْم.=.از.ماده.ایجاف.یعنی.راندن.سریع؛
َخْيْل.=.اسب.ها؛
ِركاب=.شتران؛

ِذى.الُْقْربى=.خویشاندان،.اقربا.1

توضیح:
در.سرزمین.مدینه.و.در.اطراف.و.حوالی.شهر.مدینه.سه.طایفه.و.سه.گروه.از.یهودیان.

که.ذیاًل.اسامی.آن.ها.را.مالحظه.می.فرمائید.زندگی.می.کردند..
1..طایفه.بنی.نضیر؛
2..طایفه.بنی.قریظه؛
3..طایفه.بنی.قینقاع؛

آیه.ششم.و.هفتم.سوره.حشر.در.رابطه.با.طایفه.یهود.بنی.نضیر.می.باشد.که.حوالی.
چهار.کیلومتری.شهر.مدینه.زندگی.می.کردند.

قضیّه.از.این.قرار.است.که.وقتی.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.

1.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه61تا63.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه511ـ512.
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سّلم.از.مّکه.به.مدینه.مهاجرت.فرمودند.با.این.طوایف.یهود.پیمان.عدم.تعّرض.منعقد.
نمودند،.

و.مفاد.این.تعّهدنامه.این.بود.که.متعّرض.یکدیگر.نشوند.و.کاری.به.کار.هم.نداشته.
باشند،.

لیکن.این.طوایف.مخصوصاً.طایفه.بنی.نضیر.که.در.نزدیکی.مدینه.سکونت.داشتند.

به.انحاء.مختلف.پیمان.شکنی.کرده.و.نقض.عهد.می.نمودند.که.ذیالً..نمونه.هایی.از.آن.
را.مالحظه.می.فرمائید.

1..بعضی.از.سران.بنی.نضیر.به.مکه.رفته.و.در.کنار.خانه.خدا.با.ابوسفیان.هم.پیمان.

شدند.که.با.پیامبر.اکرم.بجنگند.و.آن.حضرت.را.از.بین.ببرند.که.خداوند.متعال.از.طریق.
وحی.پیامبر.اکرم.را.از.این.توطئه.آگاه.نمود.

2. وقتی.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.جهت.انجام.پاره..ای.مذاکرات.با.سران.بنی.نضیر.

به.محل.سکونت.آن.ها.تشریف.برده.بودند.آن.ها.تصمیم.گرفتند.که.از.پشت.بام.سنگ.

بزرگی.را.روی.سر.مبارک.پیامبر.اکرم.انداخته.و.آن.حضرت.را.از.بین.ببرند.که.خداوند.

متعال.از.طریق.وحی.پیامبر.اکرم.را.مّطلع.فرمود.و.این.دفعه.نیز.توطئه.یهود.بنی.نضیر.
خنثی.شد.

3..علی.رغم.انعقاد.پیمان.عدم.تعّرض.بین.پیامبر.اکرم.و.طوایف.یهود،.یکی.از.

شعرای.طایفه.بنی.نضیر.بر.علیه.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
شعر.می.سرود.و.نسبت.به.آن.حضرت.بدگویی.می.کرد.و.اسائه.ادب.می.نمود.

پس.از.پیمان.شکنی.های.متعّدد.یهود.بنی.نضیر،.پیامبر.اکرم.سپاهی.مهیّا.فرمود.و.

پرچم.را.به.دست.مبارک.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.داد.و.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.طرف.قلعه.های.یهود.بنی.نضیر.حرکت.فرمود.

قلعه.های.یهودیان.بنی.نضیر.به.محاصره.نیروهای.اسالم.درآمد.و.هنگامی.که.یهودیان.

دیدند.نمی.توانند.مقاومت.کنند.به.پیامبر.اکرم.عرض.کردند.تا.به.آن.ها.اجازه.دهد.تا.
اموال.خویش.را.برداشته.و.محّل.سکونت.خویش.را.ترک.نمایند.
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وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.یهود.بنی.نضیر.فرمود:.
مقداری.از.اموالتان.را.بار.شتران.خویش.نموده.و.اماکن.خود.را.ترک.نمائید،.

لیکن.یهود.بنی.نضیر.حاضر.به.قبول.این.پیشنهاد.نشدند،.
اما.چون.محاصره.قلعه.ها.طول.کشید.و.مقاومت.طایفه.بنی.نضیر.در.هم.شکسته.شد.

آن.ها.پیشنهاد.پیامبر.اکرم.را.پذیرفتند،.
لیکن.این.بار.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.یهود.بنی.نضیر.فرمود:.
فقط.حق.دارید.جانتان.را.نجات.دهید.بدون.اینکه.اموالتان.را.با.خود.ببرید،.

و.بدین.ترتیب.بدون.اینکه.جنگی.بین.مسلمین.و.یهود.بنی.نضیر.صورت.بگیرد،.
و.بدون.کمترین.درگیری،.طایفه.بنی.نضیر.همه.اموال.و.دارایی.های.خویش.را.به.
جای.گذاشته.و.همراه.اموال.بسیار.مختصر.خویش.که.بسیار.ناچیز.بود.محل.سکونت.
خویش.را.ترک.کرده.و.طی.آن.گروهی.به.طرف.شام،.گروهی.به.طرف.خیبر.و.گروهی.

نیز.به.طرف.فدک.»واقع.در.یکصد.و.چهل.کیلومتری.مدینه«.عازم.شدند،.
و.بدین.ترتیب.همه.اموال.آن.ها.نصیب.مسلمین.شد.بدون.اینکه.جنگی.صورت.

گرفته.باشد.و.کمترین.درگیری.روی.داده.باشد.
پس.از.بیرون.کردن.یهودیان.بنی.نضیر.از.محل.سکونت.خویش.واقع.در.حوالی.
مدینه.»حدود.چهار.کیلومتری.مدینه«.که.بدون.جنگ.و.خونریزی.صورت.گرفت.
نیروهای.اسالم.و.افراد.سپاه.اسالم.خدمت.پیامبر.اکرم.صلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سلم.
شرفیاب.شده.و.به.آن.حضرت.عرض.کردند.که.خمس.اموال.را.»یک.پنجم.اموال.و.

غنائم«.آن.حضرت.تمّلک.نماید.و.بقیّه.را.بین.مسلمانان.تقسیم.کند.
پس.از.این.تقاضا.و.درخواست.مسلمین.بود.که.آیات.ششم.و.هفتم.سوره.مبارکه.
حشر.نازل.شد.و.به.صراحت.اعالم.فرمود.که.چون.برای.کسب.و.تحصیل.این.اموال.

و.غنائم.جنگی.صورت.نگرفته.و.مسلمانان.زحمتی.نکشیده.اند،.
لذا.این.اموال.و.غنائم.که.َفْیْء.نامیده.می.شود.تماماً.متعّلق.به.شخص.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.و.آن.حضرت.به.هر.نحو.که.صالح.بداند.و.اراده.

بفرماید.می.تواند.آن.را.خرج.کند،.
زیرا.همه.این.اموال.متعّلق.به.شخص.رسول.اهلل.می.باشد.و.الغیر.
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این.دو.آیه.شریفه.گرچه.مربوط.به.غنائم.طایفه.یهود.بنی.نضیر.می.باشد.لیکن.بیانگر.

تمام.غنائمی.است.که.بدون.جنگ.و.خونریزی.نصیب. یک.حکم.کّلی.در.مورد.

مسلمین.می.شود.که.در.فقه.شیعه.به.آن.َفْىْء.گفته.می.شود،.که.در.زمان.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.تمامًا..متعّلق.به.آن.حضرت.می.باشد،.

و.در.زمان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.آن.ذوات.مقّدسه.تعّلق.دارد.
قا.بل.ذکر.است.که.َفْىْء.فقط.بخشی.از.انفال.می.باشد.که.متعّلق.به.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.که.شرح.آن.در.فقه.آمده.و.بالغ.بر.دوازده.موضوع.

می.باشد،.
یعنی.انفال.متعّلق.به.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.که.فقط.

قسمتی.از.انفال.شامل.َفْىْء.می.شود.
ذیاًل.درج.شده.که.مالحظه. انفال. جهت.اطالع.عزیزان،.موضوعات.دوازده.گانه.

می.فرمائید.
قبل.از.درج.موضوعات.دوازده.گانه.انفال.به.عرض.می.رساند.همانطور.که.ذیل.آیه.
اّول.سوره.انفال.نیز.عرض.شد،.انفال.متعّلق.به.خدا.و.رسول.و.جانشینان.رسول.اهلل.یعنی.

ائّمه.معصومین.عیلهم.الّسالم.می.باشد.و.هیچ..کس.را.در.آن.حّقی.نیست.
موضوعات.دوازده.گانه.انفال.عبارتند.از:

1..زمین.هایی.که.صاحبانشان.آن.جا.را.ترک.کرده.و.از.آن.جا.رفته.باشند.»مانند.اراضی.
یهود.بنی.نضیر«؛

2..زمین.هایی.که.صاحبانشان.با.میل.و.رغبت.خویش.آن.را.به.پیامبر.اکرم.و.یا.ائّمه.
معصومین.علیهم.الّسالم.واگذار.کرده.باشند.»مانند.اراضی.و.باغ.های.فدک«؛.

3. اراضی.موات؛
4..سواحل.دریاها؛
5..بلندی.کوه.ها؛

6..دّره.ها؛.
7..جنگل.ها.و.بیشه.ها؛

8..اموال.برگزیده.شاهان.که.در.جنگ.ها.به.دست.مسلمین.می.افتد؛
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9..آنچه.را.که.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.از.میان.غنائم.برای.خود.
انتخاب.می.کنند؛

10..غنائمی.که.در.جنگ.ها.به.دست.مسلمین.می.افتد.درحالی.که.بدون.اذن.پیشوای.
مسلمین.»پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«.صورت.گرفته؛

11..معادن؛
12. میراث.کسی.که.وارث.ندارد.»اموال.شخصی.که.از.دنیا.رفته.و.وارثی.ندارد«.

قابل.ذکر.است.که.در.رابطه.با.بعضی.از.موارد.فوق.میان.فقهاء.عظام.شیعه.اختالف.

نظرهای.جزیی.وجود.دارد،.لیکن.کلیات.آن.مورد.قبول.فقهاء.عظام.می.باشد.و.اکثریت.
قاطع.این.موارد.را.قبول.دارند.

با.اینکه.اموال.و.غنائمی.که.از.طایفه.یهود.بنی.نضیر.به.دست.مسلمین.افتاد.طبق.

تصریح.آیات.ششم.و.هفتم.سوره.حشر.تعّلق.به.شخص.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.داشت.»چرا.که.این.غنائم.َفْىْء.بودند«.اما.پیامبر.اکرم.این.اموال.را.بین.
مهاجرین.تقسیم.فرمود.که.در.فقر.و.تنگدستی.به.سر.می.بردند،.

و.از.انصار.نیز.به.سه.نفر.که.از.نظر.اقتصادی.وضعیت.مناسبی.نداشتند.سهمی.از.
غنائم.اعطا.شد.

مالحظه:
1..بیرون.راندن.یهود.بنی.نضیر.از.اطراف.مدینه.شش.ماه.بعد.از.جنگ.بدر.و.یا.شش.

ماه.بعد.از.جنگ.احد.صورت.گرفته.است.
جنگ.بدر.سال.دّوم.هجری.و.جنگ.احد.سال.سّوم.هجری.صورت.گرفت.

2..فدک.سرزمین.آبادی.بوده.که.در.فاصله.یکصد.و.چهل.کیلومتری.مدینه.قرار.
داشته.است.»نزدیک.خیبر«.

سال.هفتم.هجری.قلعه.های.خیبر.با.شجاعت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

یکی.پس.از.دیگری.سقوط.کرد.و.قدرت.یهود.در.هم.شکست.و.در.نتیجه.ساکنین.

فدک.از.در.صلح.و.سازش.درآمده.و.نیمی.از.اراضی.و.باغات.پرمحصول.خویش.را.
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به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.واگذار.کردند.و.نیم.دیگر.را.برای.خودشان.
نگه.داشتند.

اراضی.و.باغات.تقدیم.شده.به.محضر.پیامبر.اکرم.طبق.آیات.َفْىْء.»آیه.ششم.و.هفتم.
سوره.حشر«.اختصاص.به.شخص.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.داشت،.

و.آن.حضرت.نیز.به.امر.خداوند.متعال.و.پس.از.نزول.آیه.26.سوره.اسراء.»َو آِت َذا 
الُْقْربى َحقَُّه«.به.دختر.گرانقدر.خویش.حضرت.صّدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.

هبه.نموده.و.بخشیدند،.
و.تا.زمان.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.»بیست.و.هشتم.صفر.سال.

یازدهم.هجری«.در.تمّلک.صّدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.بود،.
که.بالفاصله.بعد.از.رحلت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.دستور.ابوبکر.

َفَدک.را.مصادره.کردند،.آن.هم.با.جعل.حدیثی.از.ناحیه.پیامبر.اکرم.که: 
ْث،.یعنی: نَْحُن َمعاِشَر ااْلَْنِبياِء ال نَُورِّ

ما.طایفه.انبیاء.از.خودمان.ارث.باقی.نمی.گذاریم،.
و.نتیجه.این.حدیث.جعلی.این.می.شود.که.اموال.انبیاء.پس.از.رحلت.آن.ها.جزء.

بیت.المال.می.شود،.
اّما.چند.آیه.شریفه.در.قرآن.کریم.این.مطلب.را.صریحاً.نفی.نموده.و.موضوع.ارث.

را.در.بین.انبیاء..مطرح.می.نمایند.از.قبیل:
1..آیه.ششم.سوره.مریم.که.حضرت.زکریّا.از.خداوند.متعال.فرزندی.درخواست.

می.کند.تا.از.او.ارث.ببرد.»َيِرُثنى َو َيِرُث ِمْن آِل َيْعقوَب«.

2..آیه.شانزدهم.سوره.نمل.که.خداوند.متعال.می.فرماید:
َو َوِرَث ُسَلْيماُن داُوَد....یعنی:

حضرت.سلیمان.وارث.حضرت.داود.شد،.
ضمن.اینکه.َفَدک.را.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.سال.هفتم.هجری.به.
دختر.گرانقدر.خویش.صّدیقه.کبری.فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.هبه.نموده.و.بخشیده.

بودند،.لذا.موضوع.ارث.منتفی.می.شود.
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ذیل.آیه.هفتم.سوره.مریم،.آیه.شانزدهم.سوره.نمل.و.آیه.بیست.و.ششم.سوره.اسراء.
نیز.در.رابطه.با.َفَدک.توضیحاتی.به.عرض.رسیده.است.1

توضیح: 
چنانچه.در.زمان.پیامبر.اکرم.بین.مسلمین.و.کّفار.جنگ.روی.می.داد.و.پس.از.پایان.
جنگ.و.جهاد،.غنائمی.نصیب.مسلمین.می.شد،.خمس.غنائم.»یک.پنجم«.به.پیامبر.اکرم.

تعّلق.پیدا.می.کرد.و.چهار.پنجم.بقیّه.به.سربازان.اسالم.و.سایر.مسلمین،.
لیکن.غنائمی.که.بدون.جنگ.و.خونریزی.نصیب.مسلمین.می.شد.َفْىْء.نام.داشت.و.

تماماً.متعّلق.به.پیامبر.اکرم.بود.2.
به.عرض.رسید.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.سپاه.اسالم.را.به.فرماندهی.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.به.طرف.یهود.بنی.نضیر.اعزام.فرمود.و.این.
طایفه.یهود.که.خود.را.در.محاصره.دیدند.اموال.و.اراضی.کشاورزی.و.باغات.خویش.

را.رها.کرده.و.به.مناطق.دیگر.رفتند،.
و.بدین.طریق.بدون.اینکه.جنگی.دربگیرد.و.خونی.ریخته.شود.اموال.فراوانی.نصیب.

مسلمین.شد.
پس.از.این.پیروزی.و.به.دست.آمدن.غنائم.فراوان،.مسلمانان.خدمت.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.شرفیاب.شده.و.به.آن.حضرت.عرض.کردند:
برگزیده.هایی.از.این.غنائم،.همچنین.یک.چهارم.»یا.یک.پنجم«.از.آن.ها.را.تمّلک.

فرموده.و.بقیّه.غنائم.را.بین.مسلمین.تقسیم.فرمائید.
به.دنبال.این.درخواست.و.تقاضای.مسلمین.بود.که.خداوند.متعال.آیات.ششم.و.

هفتم.سوره.حشر.را.نازل.فرمودند.
خداوند.متعال.در.این.آیات.شریفه.می.فرمایند:

َو ما اَفاَء اهللُ َعلى َرُسولِِه ِمْنُهم َفما اَْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َو ال رِكاٍب =.آنچه.را.که.خداوند.
1.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه61تا63ـ69تا72.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسّوم،صفحه493تا521،520،518،516،512،511،496.
2.تفسیرنمونه،جلدبیستوسّوم،صفحه514.
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متعال.از.یهود.بنی.نضیر.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بازگرداند.چیزی.است.
که.شما.مسلمین.برای.تحصیل.و.کسب.آن.نه.اسبی.تاختید.و.نه.ُشتری،.یعنی:

اموال.و.غنائمی.را.که.خداوند.متعال.از.یهود.بنی.نضیر.نصیب.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.

علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود.اموالی.است.که.شما.سربازان.اسالم.برای.به.دست.آوردن.آن.
اموال.نه.اسبی.تاختید.و.نه.شتری،.

یعنی.برای.به.دست.آوردن.این.اموال.و.غنائم،.شما.سربازان.اسالم.نه.جنگی.کردید.
و.نه.زحمتی.کشیدید.

بنابراین:
معنی.این.قسمت.از.آیه.شریفه.این.است.که:

در.تمام.مواردی.که.بدون.جنگ.و.خونریزی.اموال.و.غنائمی.نصیب.سپاه.اسالم.شود.

غنائم.در.بین.سپاهیان.اسالم.و.بین.مسلمین.تقسیم.نخواهد.شد.و.به.طور.کامل.در.اختیار.

رئیس.مسلمین.یعنی.پیامبر.اکرم.و.امام.معصوم.خواهد.بود.و.ایشان.به.هر.نحو.که.اراده.
بفرمایند.و.صالح.بدانند.خرج.می.کنند.و.به.هر.کس.که.بخواهند.اعطا.می.فرمایند.

اینگونه.غنائم.َفْىْء.نامیده.می.شود.و.متعّلق.به.شخص.رسول.اهلل.می.باشد،.
و.این.حق.بعد.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

می.رسد.
خداوند.متعال.اینگونه.غنائم.را.که.َفْىْء.نامیده.می.شود.در.اختیار.پیامبر.اکرم.و.پس.
از.آن.حضرت.در.اختیار.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.قرار.داده.و.به.آن.ذوات.مقّدسه.

اختصاص.داده.و.به.آن.بزرگواران.ارجاع.فرموده.است.
در.ادامه.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:

َولِکنَّ اهللُ ُيَسلُِّط ُرُسَلُه َعلى َمْن َيَشاُء َواهللُ َعلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر.=.خداوند.متعال.پیامبران.و.

رسوالن.خویش.را.بر.هر.کس.که.بخواهد.مسّلط.می.کند.و.خداوند.متعال.بر.هر.چیزی.
قادر.و.توانا.است،.

یعنی.اینگونه.نیست.که.جنگ.شما.و.رشادت.شما.حتماً.باعث.پیروزی.شما.بشود.

بلکه.چنانچه.اراده.خداوند.متعال.تعّلق.بگیرد.بدون.اینکه.جنگی.دربگیرد.خداوند.
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متعال.رعب.و.وحشت.و.ترس.را.به.دل.دشمنان.خویش.و.دشمنان.پیامبر.اکرم.مستولی.
می.کند.و.این.امر.باعث.شکست.آن.ها.می.شود.بدون.اینکه.جنگی.دربگیرد،.

که.به.عنوان.نمونه.فرار.طایفه.یهود.بنی..نضیر.را.می.توان.نام.برد.که.طی.آن.خداوند.

متعال.پیامبر.اکرم.را.بر.آن.ها.مسّلط.نمود.و.به.آن.ها.غلبه.داد.به.نحوی.که.یهود.بنی.نضیر.

همه.اموال.خویش.را.رها.کرده.و.به.مناطق.دیگر.رفتند.و.شّر.آن.ها.از.سر.مسلمین.کوتاه.
شد.بدون.اینکه.درگیری.و.جنگی.روی.دهد.و.خونی.ریخته.شود.

در.آخر.آیه.شریفه.آمده.است.که:
خداوند.متعال.قادر.مطلق.است.و.بر.هر.چیزی.توانا.است،.

یعنی.چنانچه.اراده.خداوند.متعال.بر.چیزی.تعّلق.بگیرد.بالفاصله.انجام.می.شود.و.
بین.اراده.و.مشیّت.حق.تعالی.و.انجام.فعل،.زمان.وجود.ندارد،.

یعنی.اراده.خداوند.متعال.همان.و.انجام.شدن.کار.همان.
خداوند.متعال.در.آیه.117.سوره.بقره،.آیه.47.سوره.آل.عمران.و.آیه.68.سوره.غافر.

می.فرماید:
َواِذا َقضى اَْمراً َفِانَّما َيُقوُل لَُه ُكْن َفَيُکوْن،.یعنی:

هنگامی.که.خداوند.متعال.چیزی.را.مقّرر.فرماید.فقط.به.آن.می.فرماید.موجود.باش.
و.آن.نیز.فوراً.موجود.می.شود.

در.آیات.دیگری.نیز.این.موضوع.آمده.است.که.اراده.و.مشیت.حق.تعالی.بالفاصله.

انجام.می.شود.و.بین.اراده.حق.تعالی.و.انجام.فعل،.زمان.وجود.ندارد،.و.آیه.82.سوره.
مبارکه.یس.نیز.گویای.این.مطلب.است.

قابل.ذکر.است.با.اینکه.َفْىْء.تمامًا..متعّلق.به.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.

می.باشد.لیکن.آن.حضرت.غنائم.و.اموال.بنی.نضیر.را.بین.نیازمندان.مهاجرین.و.سه.نفر.
از.نیازمندان.انصار.تقسیم.فرمود.1

خداوند.متعال.در.آیه.ششم.سوره.َحْشر.امر.َفْىْء.را.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.
1.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه61ـ63.

مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه324ـ325.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسّوم،صفحه511تا513.
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آله.و.سّلم.ارجاع.فرمود،.
یعنی.َفْىْء.»غنائمی.که.بدون.جنگ.و.خونریزی.نصیب.مسلمین.می.شود«.تمامًا.
متعّلق.به.پیامبر.اکرم.می.باشد.و.در.هر.راهی.که.اراده.بفرماید.می.تواند.آن.را.خرج.
کند.و.به.هر.کس.که.می.خواهد.اعطا.بفرماید.و.این.حّقی.است.که.خداوند.متعال.به.

آن.حضرت.اعطا.فرموده.است،.
و.همچنانکه.مالحظه.فرمودید.اموال.و.غنائمی.که.از.طایفه.یهود.بنی.نضیر.نصیب.
مسلمین.شده.بود.چون.متعّلق.به.شخص.رسول.اهلل.بود.لذا.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.آن.ها.را.بین.مهاجرین.تقسیم.فرمود.و.از.انصار.نیز.فقط.به.سه.نفر.

مقداری.از.اموال.و.غنائم.اعطا.شد.
در.آیه.هفتم.سوره.حشر.خداوند.متعال.موارد.مصرف.َفْىْء.را.بیان.می.فرماید.

قابل.ذکر.است.که.احکام.مربوط.به.َفْىْء.مخصوص.به.َفْىْء.یهود.بنی.نضیر.نمی.باشد.
بلکه.عمومیّت.داشته.و.همه.َفْىْء.ها.را.در.برمی.گیرد.

خداوند.متعال.در.این.آیه.شریفه.می.فرماید:
َو ما اَفاَء اهللُ َعلى َرُسولِِه ِمْن اَْهِل الُْقرى.=.آنچه.را.که.خداوند.متعال.از.اموال.یهود.

بنی.نضیر.به.پیامبر.اکرم.بازگرداند.و.به.آن.حضرت.ارجاع.فرمود،.
یعنی.به.پیامبر.اکرم.تملیک.فرمود.و.در.اختیار.آن.حضرت.قرار.داد..

که. فرموده. معین. َفْىْء. برای. مصرف. متعال.شش. خداوند. شریفه. آیه. ادامه. در.
مالحظه.می.فرمائید.

موارد.مصرف.َفْىْء.که.در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.به.قرار.ذیل.است..
1..َفِلّلِه =.یعنی.قسمتی.از.َفْىْء.مخصوص.خداوند.متعال.است.

بدیهی.است.خداوند.متعال.مالک.و.صاحب.همه.هستی.و.کّل.مخلوقات.می.باشد.

بنابراین.اختصاص.سهمی.از.َفْىْء.به.خداوند.متعال.می.تواند.یکی.از.دو.مورد.ذیل.یا.
هر.دو.آن.ها.باشد.چرا.که.منافاتی.با.هم.ندارند.

الف(.اختصاص.سهمی.از.َفْىْء.برای.خداوند.متعال.به.منظور.تبّرک.می.باشد.تا.

گروه.های.دیگری.که.قسمتی.از.َفْىْء.برای.آن.ها.منظور.شده.احساس.حقارت.نکنند.و.
سهم.خودشان.را.همردیف.سهم.خداوند.متعال.محسوب.نمایند.
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ب( منظور.از.اختصاص.دادن.سهمی.از.َفْىْء.برای.خداوند.متعال.این.است.که.سهم.

خداوند.متعال.باید.زیر.نظر.رسول.خدا.و.توسط.آن.حضرت.در.راهی.که.رضای.
خداوند.متعال.در.آن.است.صرف.شود.

2..َو.لِلَّرُسوِل.=.سهمی.از.َفْىْء.مخصوص.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.
می.باشد.»جهت.امور.شخصی.و.رفع.نیازمندی.های.خانواده.رسالت«.

توضیح:
قباًل.و.در.صفحات.گذشته.عرض.شد.که.َفْىْء.تماماً.متعّلق.به.شخص.رسول.اهلل.
می.باشد.که.خداوند.متعال.به..آن.حضرت.اعطا.فرموده.و.اََحدی.در.آن.حّقی.ندارد.و.
آن.حضرت.همه.َفْىْء.را.در.هر.راهی.که.بخواهد.می.تواند.خرج.کند.و.به.هر.کس.که.
می.خواهد.اعطا.فرماید.چرا.که.آن.حضرت.خلیفه.خدا.و.جانشین.خداوند.متعال.در.

تمام.جهان.می.باشد،.
و.روی.همین.اصل.می.باشد.که.َفْىْء.بنی.نضیر.را.فقط.بین.مهاجرین.تقسیم.فرمود.و.

از.انصار.فقط.به.سه.نفر.سهمی.از.َفْىْء.اعطا.شد،..و.خالصه.کالم.اینکه:
آن.حضرت.از.جانب.خداوند.متعال.مجاز.بود.به.هر.نحوی.که.اراده.بفرماید.َفْىْء.

بنی.نضیر.را.مصرف.نماید.
بدیهی.است.این.اختیار.پیامبر.اکرم.عمومیّت.داشته.و.همه.َفْىءْ.ها.را.در.بر.می.گیرد.

اگر.در.آیه.هفتم.سوره.حشر.برای.َفْىْء.شش.مصرف.تعیین.شده.که.یک.مورد.آن.
مربوط.به.پیامبر.اکرم.است.و.سهم.آن.حضرت.می.باشد،.

این.موضوع.با.موضوع.آیه.ششم.سوره.حشر.که.همه.فىء.را.متعّلق.به.پیامبر.اکرم.
می.داند.منافاتی.وجود.ندارد،.یعنی:

همه.فْىْء.به.طور.کامل.متعّلق.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.

این.موضوع.را.تصریح. آیه.ششم.سوره.حشر. نیست.و. این.مطلب. و.شّکی.در.

می.فرماید،.اّما.از.آن.جا.که.وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.



آل اهلل در کتاب اهلل 414

همه.َفْىْءها.را.در.جهت.تأمین.نیازهای.خویش.و.اهل.بیت.گرانقدر.خویش.صرف.

نمی.کند.و.به.عنوان.رئیس.حکومت.اسالمی.َفْىْء.و.انفال.و.همچنین.سایر.اموال.و.
امکانات.بیت.المال.را.در.جهت.پیشبرد.اهداف.اسالم.صرف.می.کند،.لذا:

خداوند.متعال.به.عنوان.راهنمایی.آن.حضرت.موارد.مصرف.َفْىْء.را.معین.فرموده.
که.در.آیه.هفتم.آمده.است،.

و.در.واقع.این.مصارف.ششگانه.ذکر.اولویّت.هایی.است.که.برای.صرف.َفْىْء.عنوان.

شده.است.که.دو.مورد.آن.را.مالحظه.فرمودید.و.قسمت.های.بعد.نیز.انشاءاهلل.عرض.
خواهد.شد.

3..َولِِذى الُْقْربى.=.سهمی.از َفْىْء.مخصوص.اقربای.آن.حضرت.می.باشد،.
یعنی.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.

حدیث.به.آن.اشاره.خواهد.شد.

بيِل.=.سهمی.از َفْىْء.به.یتیمان.و.مسکینان. 4، 5 و 6..َو الَْيتامى َو الَْمساكيِن َو اْبِن السَّ

»مستمندان.و.نیازمندان«.و.ابن.الّسبیل.»در.راه.ماندگان،.مسافرانی.که.در.حین.مسافرت.
اموال.خویش.را.از.دست.داده.و.نیازمند.به.کمک.می.باشند«.تعّلق.دارد.

در.بعضی.از.روایات.آمده.که.این.سه.سهم.از.َفْىْء.به.یتیمان.و.مسکینان.و.ابن.الّسبیل.
از..آل.محّمد.علیهم.الّسالم.می.رسد،.

و.در.بعضی.از.روایات.نیز.این.حکم.عمومیّت.دارد،.
یعنی.هر.یتیم.و.مسکین.و.ابن.السبیل.اعم.از.اینکه.از.آل.محّمد.و.اهل.بیت.حضرت.

محّمد.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.باشند.یا.از.اهل.بیت.آن.حضرت.نباشند،.
لیکن.قدر.مسّلم.این.است.که.ایتام.و.مساکین.و.ابن.الّسبیل.از.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.
نیز.در.این.قضیّه.با.دیگران.»سایر.ایتام.و.مساکین.و.ابن.الّسبیل«.سهیم.و.شریک.هستند.

و.از َفْىْء سهم.می.برند.1

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه325.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه62ـ64.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه519،518،515،514.
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خداوند.متعال.در.انتهای.این.آیه.شریفه.به.مردم.دستور.می.فرماید.که.مطیع.محض.

و.بی.قید.و.شرط.رسول.اهلل.بوده.و.همه.اوامر.و.نواهی.آن.حضرت.را.بی.چون.و.چرا.
اطاعت.نمایند.

خداوند.متعال.در.این.قسمت.از.آیه.شریفه.می.فرماید:
ُسوُل َفُخُذوُه َوما نََهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا =.یعنی.آنچه.را.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل. ما آَتاُكُم الرَّ
علیه.و.آله.و.سّلم.برای.شما.آورده.بگیرید.و.اجرا.کنید.و.از.آنچه.که.شما.را.نهی.فرموده.

اجتناب.نمائید.
این.قسمت.از.آیه.شریفه.مانند.قسمت.اول.آیه.شریفه.و.مانند.آیه.ششم.این.سوره.
مبارکه.در.رابطه.با.غنائم.طایفه.بنی.نضیر.می.باشد.که.از.آن.به.عنوان.فىء.یاد.شد.و.حکم.

آن.بیان.گردید،..
لیکن.خداوند.متعال.برای.تأکید.بیشتر.روی.این.موضوع.که.َفْىْء.تمامًا.متعّلق.
به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.و.آن.حضرت.به.هر.کس.که.
بخواهد.اعطا.می.فرماید.مجدداً.در.آخر.این.آیه.شریفه.به.این.مطلب.اشاره.فرموده.

که:
آنچه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.از.فىء.به.شما.اعطا.فرمود.بگیرید.»فىء.
مربوط.به.غنائم.یهود.بنی.نضیر.و.همه.فىء ها.به.طور.مطلق«.و.به.این.بخشش.و.هبه.

پیامبر.اکرم.کامالً..راضی.و.خشنود.باشید،.
و.اگر.به.شما.از.فىء.چیزی.نداد.»مطلق.فیءها.نه.فقط.فىء.مربوط.به.بنی.نضیر«.هرگز.
از.آن.حضرت.مطالبه.سهمی.از.َفْىْء.نکنید.و.هرگز.به.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.

اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.پیشنهاد.نکنید.که.فىء.را.بین.مسلمین.تقسیم.نماید،.
زیرا.اختیار.فىء.را.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.ارجاع.فرموده.و.آن.حضرت.را.

صاحب.و.مالک.تمام.فیء.نموده.است،.
لذا.امر.و.نهی.آن.حضرت.در.خصوص.فىء.»اعطاء..و.دادن.فىء.به.بعضی.ها.و.ندادن.

آن.به.بعضی.دیگر«.را.کاماًل.اطاعت.کنید،.
چرا.که.اطاعت.از.آن.حضرت.به.منزله.اطاعت.از.خداوند.متعال.است،.

از.دستورات.خداوند. منزله.سرپیچی. به. از.دستورات.آن.حضرت. و.سرپیچی.
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متعال.می.باشد.
قابل.ذکر.است.که.این.قسمت.از.آیه.شریفه.گرچه.راجع.به.فىء.می.باشد.لیکن.این.
امر.و.دستور.خداوند.متعال.یک.حکم.عمومی.و.کّلی.در.همه.زمینه.ها.می.باشد،.یعنی:

اطاعت.بی.قید.و.شرط.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فقط.در.مورد فىء 
و.گرفتن.و.یا.نگرفتن.سهم.از.فىء.نمی.باشد،.

بلکه.این.امر.و.فرمان.الهی.شامل.همه.اوامر.و.نواهی.پیامبر.اکرم.می.شود.
به.عبارت.دیگر:

طبق.این.قسمت.از.آیه.شریفه.»و.ده.ها.آیه.دیگر.و.صدها.حدیث.و.روایت«،.مردم.

باید.مطیع.محض.و.بی.قید.و.شرط.همه.اوامر.و.نواهی.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.

و.سّلم.باشند،.خواه.در.مسائل.حکومتی.باشد.یا.در.زمینه.اقتصادی،.اجتماعی،..دینی،.
.خانوادگی.و...

خالصه کالم اینکه:
اطاعت.از.پیامبر.اکرم.اطاعت.از.خداوند.متعال.است،

و.نافرمانی.آن.حضرت.نافرمانی.از.خداوند.متعال.
البته.این.حکم.بعد.از.پیامبر.اکرم.در.رابطه.با.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.نیز.صادق.

می.باشد،.یعنی:
اطاعت.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.اطاعت.از.خداوند.متعال.است،.

و.نافرمانی.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.سرپیچی.از.دستورات.آن.ذوات.مقّدسه.
سرپیچی.از.دستورات.خداوند.متعال.می.باشد.

در.زیارت.نورانی.جامعه.کبیره.که.از.ناحیه.مقّدسه.امام.هادی.سالم.اهلل.علیه.صادر.
شده.آمده.است.که:

َمْن اَطاَعُکْم َفَقْد اَطاَع اهللَ؛
َو َمْن َعصاُكْم َفَقْد َعَصى اهللَ، یعنی:

هر.کس.شما.را.اطاعت.کند.خداوند.متعال.را.اطاعت.کرده.است،



417 سوره حشر

و.هر.کس.از.شما.نافرمانی.کند.خداوند.متعال.را.نافرمانی.کرده.است.1
خداوند.متعال.در.ادامه.آیه.شریفه.و.در.پایان.این.آیه.شریفه.مجدداً.مسلمانان.را.از.
مخالفت.نمودن.با.دستورات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.برحذر.داشته.و.

ضمن.تهدید.آن.ها.به.عذاب.شدید.می.فرماید:
َواتَُّقواهللَ.=.از.خداوند.متعال.بترسید.و.مرتکب.گناه.نشوید،.یعنی:

از.خداوند.متعال.بترسید.و.برحذر.باشید.از.اینکه.با.دستورات.پیامبر.اکرم.مخالفت.
نمائید،.زیرا:

اِنَّ اهللَ َشديُد الِْعقاِب .=.به.درستی.که.خداوند.متعال.شدید.العقاب.و.شدیدالعذاب.
است،.یعنی:

بدانید.که.خداوند.متعال.گنهکاران.را.به.سختی.عذاب.می.کند.و.عذاب.خداوند.
متعال.سخت.و.شدید.است،.بنابراین:

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

آنچه.را.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.امر.فرمود.اطاعت.کنید.و.اجرا.
نمائید،.

و.آنچه.را.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نهی.فرمود.ترک.کنید.و.از.آن.
اجتناب.نمائید،.

و.بترسید.از.خداوند.متعال.از.اینکه.با.دستورات.پیامبر.اکرم.مخالفت.کنید،.
که.در.صورت.مخالفت.با.دستورات.آن.حضرت.به.سختی.عذاب.خواهید.شد،.

و.عذاب.خدا.سخت.و.شدید.است.2

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه327.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه63.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه517.
2.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه327.

المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه63.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه517.
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حدیث: 
1..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:

نَْحُن َواهللِ الَّذيَن َعَنى اهللُ بِِذي الُْقْربَى، 
الَِّذيَن َقَرنَُهُم اهللُ بَِنْفِسِه َو نَِبيِِّه صّلى اهلل عليه و آله و سّلم، َفقاَل: 

سُوِل َو لِِذى الُْقْربى َو الَْيتامى َو الَْمساِكيِن«  »ما اَفاَء اهللُ َعلى َرُسِولِِه ِمْن اَْهِل الُْقْربى َفِلّلِه َو لِلرَّ
َدَقِة،  ًة و لَْم َيْجَعْل لَنا َسْهمًا فى  الصَّ ِمّنا خاصَّ

اَْكَرَم اهللُ نَِبيِِّه َو اَْكَرَمنا اَْن ُيْطِعَمَنا اَْوساَخ ما فى اَْيِدى النَّاِس، یعنی:
به.خدا.قسم.مقصود.خداوند.متعال.از.ذى الُْقْربى.»خویشاوندان.پیامبر.اکرم«.در.این.
آیه.شریفه.»آیه.هفتم.سوره.َحشر«.ما.هستیم.»حضرت.علی.علیه.الّسالم.و.فاطمه.زهرا.

سالم.اهلل.علیها.و.یازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.دو.بزرگوار«،
خداوند.متعال.ما.را.در.کنار.خودش.و.رسولش.قرار.داده.و.فرموده:
ُسوِل َولِِذي الُْقْربَى،.یعنی: ما اَفاَء اهللُ َعلى َرُسولِِه ِمْن اَْهِل الُْقَرى َفِلّلِه َولِلرَّ

آنچه.را.که.خداوند.متعال.از.اهل.این.آبادی.ها.و.روستاها.»آبادی.ها.و.روستاهای.

یهود.بنی.نضیر«.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بازگرداند.و.بخشید.از.آِن.خدا.

و.پیامبر.اکرم.و.ذى القربى.یعنی.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.»حضرت.علی.و.زهرا.سالم.اهلل.

علیهما.و.یازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.دو.بزرگوار«.و.یتیمان.و.مساکین.و.ابن.الّسبیل.
می.باشد.

حضرت.علی.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
مقصود.از.ذى القربى.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشیم.و.

خداوند.متعال.سهمی.مخصوص.ما.نموده.است،.
اما.از.صدقه.سهمی.قرار.نداده،.

و.خداوند.متعال.پیامبرش.را.و.ما.را.»اهل.بیت.پیامبر.اکرم«.گرامی.داشت.از.اینکه.از.
باقیمانده.دست.مردم.»صدقه.واجب«.به.ما.بخورانَد.
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این.حدیث.را.سلیم.بن.قیس.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

2..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
نَْحُن َقْوٌم َفَرَض اهللُ طاَعَتنا، 

لَنا ااْلَْنفاُل َو لَنا َصْفُو الْماِل، یعنی:
ما.مردمی.هستیم.که.خداوند.متعال.اطاعت.و.پیروی.از.ما.را.واجب.نموده.است..

انفال.»که.فىء.نیز.بخشی.از.آن.است«.از.آِن.ما.است،.
و.برگزیده.از.اموال.نیز.از.آِن.ما.است،.»برگزیده.از.اموال.یعنی.مرکوب.ارزشمند،.دّر.

و.جواهر.گرانبها.و.اشیاء.نفیسی.که.در.جنگ.ها.نصیب.مسلمین.می.شود«.
این.حدیث.را.ابوصباح.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

3..وجود.مقّدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:
فىء.از.آن.خدا.و.رسولش.می.باشد،.

و.هر.چه.از.آِن.خدا.باشد.از.آن.رسولش.نیز.می.باشد.و.هر.گونه.که.بخواهد.از.آن.
بهره.می.برد،.

و.آنچه.از.آن.رسول.اهلل.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.می.باشد.پس.از.آن.حضرت.از.
آن.امام.علیه.الّسالم.می.باشد،.

و.این.همان.کالم.خداوند.متعال.است.که.می.فرماید:
.آیه.7،.سوره.حشر«. ُسوِل َولِِذي الُْقْربَىـ  »ما اََفاَء اهللُ َعَلى َرُسولِِه ِمْن اَْهِل الُْقرى َفِلّلِه َولِلرَّ

این.حدیث.را.محّمد.بن.مسلم.از.امام.باقر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.3

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه491،حدیث1»حدیث1413«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه294ـ295.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه827،حدیث1.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه551،حدیث17»حدیث11424«.

2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه502،حدیث17»حدیث1429«.
مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه326.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه551،حدیث21»حدیث11428«.
3.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه828،حدیث3.
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4..موسی.بن.اشیم.می.گوید:
در.خدمت.امام.صادق.علیه.الّسالم.بودم.که.فردی.از.آن.حضرت.درباره.یکی.از.

آیات.شریفه.قرآن.کریم.سؤال.نمود.و.آن.حضرت.پاسخ.او.را.داد.
پس.از.مّدت.کوتاهی.فرد.دیگری.وارد.شد.و.راجع.به.همان..آیه.شریفه.که.فرد.
اّول.پرسیده.بود.سؤال.نمود.و.این.دفعه.امام.صادق.علیه.الّسالم.پاسخی.دادند.که.

مغایر.با.پاسخی.بود.که.به.نفر.اّول.داده.بود،.
و.من.در.اثر.این.امر.ناراحت.شده.و.به.شّک.و.تردید.افتادم.»وقتی.دیدم.امام.

صادق.علیه.الّسالم.همه.چیز.را.اشتباه.بیان.می.کند.و.دچار.خطا.می.شود«،.
و.در.همین.فکر.و.خیال.بودم.که.فرد.سّومی.وارد.شد.و.راجع.به.همان.آیه.شریفه.
که.دو.نفر.قبلی.سؤال.کرده.بودند.پرسش.نمود.و.این.دفعه.امام.صادق.علیه.الّسالم.

پاسخی.دادند.که.مخالف.هر.دو.پاسخ.قبلی.بود،.
و.در.همین.حال.بود.که.پی..بردم.و.فهمیدم.که.پاسخ.های.امام.صادق.علیه.الّسالم.

از.روی.تقیّه.بوده.و.به.همین.لحاظ.آرام.شدم.و.آ.رامش.پیدا.کردم.
موسی.بن.اشیم.می.گوید:

بدون.اینکه.به.امام.صادق.علیه.الّسالم.چیزی.گفته.باشم.آن.حضرت.رو.به.من.
نموده.و.فرمود:

ای.پسر.اشیم:
خداوند.متعال.به.حضرت.سلیمان.اختیاراتی.داد.و.به.او.فرمود:

َهذا َعطاُؤنا َفاْمُنْن اَْو اَْمِسْک بَِغْيِر ِحساٍب.»آیه.39.سوره.ص«.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نیز.اختیاراتی.داده.و.
فرمود:

ُسوُل َفُخُذوُه َوما نَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا .»آیه.7.سوره.حشر«. ما آتاُكُم الرَّ
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایش.خویش.فرمودند:

َضُه اِلَْينا، یعنی: َض اِلى َرُسوِل اهللِ َفَقْد َفوَّ َفما َفوَّ
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آنچه.را.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.تفویض.فرموده.به.ما.نیز.تفویض.فرموده.
است.1

5 ..وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.فرمودند:
به.خدا.قسم.آنچه.که.به.حضرت.سلیمان.اعطا.شده.و.آنچه.که.به.او.اعطا.نشده.از.

جانب.خداوند.متعال.به.ما.اعطا.شده.است،.
بلکه.آنچه.را.که.خداوند.متعال.به.هیچ.یک.از.انبیاء.اعطا.نکرده.به.ما.اعطا.نموده.و.

فرموده:
ُسوُل َفُخُذوُه َوما نَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا.»آیه.7.سوره.حشر« ما آتاُكُم الرَّ

این.حدیث.را.علی.بن.یقطین.از.وجود.مبارک.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.نموده.
است.2

6 ..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.به.محبّت.خویش.تربیت.
نمود.و.آن.حضرت.را.ادب.آموخت.و.سپس.به.پیامبر.اکرم.که.تربیت.شده.خودش.

بود.فرمود:
اِنََّک لََعلى ُخُلٍق َعظيٍم، 

سپس.خداوند.متعال.امور.مردم.»امر.دین.و.دنیا.و.آخرت.مردم«.را.به.آن.حضرت.
تفویض.نموده.و.فرمود:

ُسوُل َفُخُذوُه َوما نَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا، یعنی: ما آتاُكُم الرَّ
هر.چه.پیامبر.اکرم.به.شما.آورد.بگیرید.»یعنی.آنچه.را.که.به.شما.امر.فرمود.اطاعت.

کنید«،.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه4،حدیث2»حدیث687«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه830،حدیث7.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه555،حدیث30»حدیث11437«.
2.عللالشرایعصدوق،جلداّول،باب62،صفحه259،حدیث1.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه555،حدیث27»حدیث11434«.
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و..از.آنچه.که.شما.را.نهی.فرمود.اجتناب.نمائید.
مجّدداً.خداوند.متعال.فرمودند:

ُسوَل َفقْد اَطاَع اهللَ،.یعنی: َمْن ُيِطِع الرَّ
هر.کس.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.اطاعت.کند.خداوند.متعال.را.

اطاعت.کرده.است.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

آنچه.را.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.تفویض.نموده.بود.آن.حضرت.نیز.به.وجود.
مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.تفویض.فرمودند.

شما.شیعیان.تسلیم.این.امر.شدید.و.آن.را.پذیرفتید.»تفویض.امور.دین.و.دنیا.و.

آخرت.مردم.توسط.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.
علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم«،.

لیکن.گروهی.دیگر.»غیرشیعه«.آن.را.نپذیرفته.و.آن.را.انکار.نمودند.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایشات.خویش.فرمودند:

به.خدا.قسم.ما.شما.شیعیان.را.دوست.داریم،.
و.ما.واسطه.میان.شما.شیعیان.و.خداوند.متعال.می.باشیم.

این.حدیث.را.ابواسحاق.نحوی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
قسمت.اّول.این.حدیث.شریف.مبنی.بر.اینکه.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.به.محبّت.

خویش.تربیت.کرد.می.تواند.معانی.ذیل.را.در.بر.داشته.باشد.
الف(.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.طوری.که.می.خواست.و.دوست.داشت.تربیت.

کرد.و.ادب.آموخت.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه2،حدیث1»حدیث686«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه829،حدیث6.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه555،حدیث28»حدیث11435«.
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ب(.چون.پیامبر.اکرم.خداوند.متعال.را.دوست.داشت.خداوند.متعال.نیز..آن.حضرت.
را.تربیت.کرد.و.ادب.آموخت.

ج( خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.تربیت.کرد.و.ادب.آموخت.تا.دوست.خدا.باشد.
»حبیب.اهلل.باشد«.

د(.خداوند.متعال.درحالی.که.پیامبر.اکرم.را.دوست.داشت.آن.حضرت.را.تربیت.کرد.
و.ادب.آموخت،.و.خالصه.کالم.اینکه:

خداوند.متعال.شخصاً.پیامبر.اکرم.را.تربیت.کرد.و.ادب.آموخت.تا.اینکه.آن.حضرت.
به.درجه.ای.رسید.که:.

خداوند.متعال.ُخلق.آن.حضرت.را.ستود،.
و.امور.دین.و.دنیا.و.آخرت.مردم.را.به.آن.حضرت.تفویض.نمود.»واگذار.کرد«،.

و.اطاعت.از.آن.حضرت.را.اطاعت.از.خویش.قلمداد.فرمود.1
در.این.حدیث.شریف.و.دیگر.احادیثی.که.مالحظه.فرمودید.و.مالحظه.خواهید.
فرمود،.بحث.از.تفویض.امور.خلق.»واگذاری.امور.خلق«.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.

و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.توسط.خداوند.متعال.می.باشد.
اینکه.تفویض.و.واگذاری.امور.توسط.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.چه.معنایی.دارد.و.مبیّن.چه.چیزی.است.به.دو.نظر.و.دو.قول.که.هر.دو.

در.یک.راستا.می.باشند.اشاره.می.شود.

قول اّول مربوط به عالمه مجلسی است که می گوید:
مقصود.از.تفویض.و.واگذاری.امور.خلق.و.جهان.هستی.به.این.ذوات.مقّدسه.به.
این.معنا.است.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.
حضرت.یعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.عّلت.غایی.خلقت.می.باشند.
»یعنی.خداوند.متعال.به.خاطر.آن.ذوات.مقّدسه.بود.که.جهان.هستی.را.خلق.فرمود.و.

.آفرید«،.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه2،حدیث1»حدیث686«،»شرحذیلحدیثشریف«.
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و.خداوند.متعال.آن.ذوات.مقّدسه.را.در.آسمان.ها.و.زمین.نسبت.به.هر.چیز.
فرمانده.قرار.داد،.

و.امر.آن.بزرگواران.را.مطاع.دانست،.
و.اطاعت.از.آن.ذوات.مقّدسه.را.بر.همگان.اعم.از.جاندار.و.بی.جان.واجب.نمود،

و.به.همین.لحاظ.است.که.جمادات.نیز.از.این.بزرگواران.اطاعت.می.کنند.و.گوش.
به.فرمان.آن.ذوات.مقّدسه.هستند.1

ضمناً،.ذیل.آیه.35.سوره.بقره.نیز.احادیثی.نقل.شد.که.خداوند.متعال.فرمود:.
اگر.به.خاطر.این.ذوات.مقّدسه.نبود.جهان.را.خلق.نمی.کردم،.

و.حدیث.معروف لَْوالَک لَما َخَلْقُت ااْلَْفال َک..نیز.از.احادیث.مشهوری.است.که.شیعه.
و.سنّی.آن.را.نقل.کرده.اند.»در.شأن.پیامبر.اکرم«.

قول دوم مربوط به عالمه طباطبایی است که می گوید:
مراد.از.تفویض.و.واگذاری.امور.خلق.به.این.ذوات.مقّدسه.این.است.که:.

خداوند.متعال.اطاعت.از.آن.ذوات.مقّدسه.را.در.جمیع.امور.واجب.دانسته،.
و.والیت.و.سرپرستی.خلق.را.به.آن.بزرگواران.واگذار.نموده.است.2

7..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.چیزی.به.پیامبران.گذشته.نداده.مگر.اینکه.آن.را.به.پیامبر.اکرم.صّلی.

اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نیز.اعطا.فرموده.است.
امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

خداوند.متعال.به.حضرت.سلیمان.فرمود:
َهَذا َعطاُؤنا َفاْمُنْن اَْو اَْمِسْک بَِغْيِر ِحَساٍب، »آیه.39.سوره.ص«.یعنی:

این.نعمات.فراوانی.را.که.به.تو.اعطا.فرمودیم.اعطا.و.بخشش.ما.بود.به.تو،.
به.هر.کس.که.می.خواهی.و.صالح.می.دانی.از.این.نعمات.ببخش.»به.هر.کس.که.

می.خواهی.از.این.نعمات.بده«،

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه2،حدیث1»حدیث686«،»شرحذیلحدیث«.
2.المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه73و74،بحثروایتیذیلآیاتاولتادهمسورهحشر.
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و.از.هر.کس.که.می.خواهی.امساک.کن.»نده«،
و.حسابی.بر.تو.نیست،.یعنی:

از.این.نعماتی.که.به.تو.اعطا.کرده.ایم.به.هر.کس.که.دلت.خواست.اعطاء..کن.و.بده،
و.به.هر.کس.که.دلت.نخواست.چیزی.نده،

و.در.این.رابطه.مورد.مؤاخذه.و.بازخواست.قرار.نخواهی.گرفت.
سپس.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

خداوند.متعال.در.رابطه.با.پیامبر.اکرم.نیز.فرمودند:
ُسوُل َفُخُذوُه َوما نَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا،.یعنی: ما آتاُكُم الرَّ

آنچه.که.پیامبر.اکرم.به.شما.داد.بگیرید.»در.رابطه.با.فىء.و.اموالی.که.از.یهود.بنی.نضیر.
به.دست.مسلمین.افتاد.و.به.طور.کّلی.در.مورد.همه.فىءها«،.

و.هر.چه.که.امر.فرمود.اطاعت.کنید،.
و.از.هر.چه.که.شما.را.نهی.فرمود.اجتناب.نمائید.

این.حدیث.را.زید.شّحام.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

8..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.را.تربیت.کرد.و.او.را.ادب.

آموخت.و.سپس.امر.را.به.آن.حضرت.تفویض.نموده.و.فرمود:.
ُسوُل َفُخُذوُه َوما نَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا، یعنی: ما آتاُكُم الرَّ

هر.چه.پیامبر.اکرم.به.شما.داد.بگیرید،.
و.هر.چه.امر.فرمود.اطاعت.کنید،.

و.از.هر.چه.که.شما.را.نهی.فرمود.اجتناب.کنید.»اطاعت.بی.قید.و.شرط.از.اوامر.و.
نواهی.پیامبر.اکرم.در.جمیع.امور،.بدون.استثناء«.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه9،حدیث10»حدیث695«.
مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه327.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه559،حدیث36»حدیث11443«.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه563،حدیث42»حدیث11449«.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه833،حدیث13.
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وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.پایان.فرمایش.خویش.فرمودند:
َضُه اِلَْينا، یعنی: َض اهللُ اِلى َرُسولِِه صّلى اهلل عليه و آله و سّلم َفَقْد َفوَّ َفما َفوَّ

آنچه.را.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.تفویض.و.واگذار.
فرموده.به.ما.تفویض.فرموده.است.

این.حدیث.را.محّمد.بن.حسن.میثمی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

9..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
َض اهللُ اِلى اََحٍد ِمْن َخْلِقِه ااِّل اِلى َرُسوِل اهللِ َصّلى اهلل عليه و آله و سّلم َو اِلَى  َو اهللِ ما َفوَّ

الم، یعنی: ِة َعَلْيِهم السَّ ااْلَئِمَّ
به.خدا.قسم.خداوند.متعال.امری.را.به.خلقش.تفویض.نفرموده.مگر.به.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.»به.خدا.قسم.خداوند.متعال.
جز.پیامبر.اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.امور.دنیا.و.آخرت.مردم.را.به.افراد.دیگر.

تفویض.و.واگذار.نفرموده.است«.
این.حدیث.را.عبداهلل.بن.سنان.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

توضیح:
الف(.خداوند.متعال.امور.دین.و.دنیا.و.آخرت.مردم.را.به.پیامبر.اکرم.و.به.ائّمه.

معصومین.علیهم.الّسالم.تفویض.و.واگذار.فرموده،.
و.اطاعت.بی.قید.و.شرط.از.آن.بزرگواران.را.در.تمام.امور.»اعم.از.امور.دنیوی.یا.

اخروی«.واجب.نموده،.
و.متخّلفین.از.فرامین.و.دستورات.آن.ذوات.مقّدسه.را.در.انتهای.آیه.شریفه.به.عذاب.

شدید.تهدید.نموده.است.

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه8و9،حدیث9»حدیث694«.
تفسیرصافی،جلدششم،صفحه295.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه833،حدیث12.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه559،حدیث35»حدیث11442«.

2.اصولکافی،جلددّوم،صفحه8،حدیث8»حدیث693«.
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بدیهی.است.تفویض.و.واگذاری.امور.خلق.به.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.

علیهم.الّسالم.به.این.معنا.نیست.که.نعوذباهلل.خداوند.متعال.از.خود.سلب.اختیار.
نموده.باشد،.

بلکه.چون.آن.ذوات.مقّدسه.حجج.خداوند.متعال.و.خلیفه.و.جانشین.خداوند.متعال.
و.عباد.صالح.خداوند.سبحان.هستند.»صالح.ترین.عباد.خداوند.متعال«،.

لذا.خداوند.متعال.امور.مخلوقات.را.به.آن.بزرگواران.تفویض.فرموده.است.
انشاءاهلل.تعالی.در.پایان.بخش.حدیث.توضیحاتی.پیرامون.مسئله.تفویض.و.واگذاری.

امور.به.پیامبر.اکرم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.به.عرض.خواهد.رسید.

ب(.در.حدیث.هفتم.مالحظه.فرمودید.که.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.چیزی.به.پیامبران.گذشته.اعطا.نفرموده.مگر.اینکه.آن.را.به.وجود.

مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نیز.اعطا.فرموده.است.
در.حدیث.چهارم.و.هشتم.مالحظه.فرمودید.که.وجود.مبارک.امام.صادق.علیه.الّسالم.

فرمودند:.
آنچه.را.که.خداوند.متعال.به.پیامبر.اکرم.تفویض.فرموده.به.ما.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.

»ائّمه.معصومین.علیهم..الّسالم«.نیز.تفویض.فرموده.است..
علیه.الّسالم. کاظم. امام. مقّدس. که.وجود. فرمودید. مالحظه. پنجم. در.حدیث. و.

فرمودند:
خداوند.متعال.آنچه.را.که.به.هیچ.یک.از.انبیاء.اعطا.نفرموده.به.ما.اعطا.فرموده.است،.

یعنی:.
خداوند.متعال.به.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.چیزهایی.اعطا.فرموده.که.به.اََحدی.

از.مخلوقات.خویش.اعطا.نفرموده.است.
در.زیارت.شریف.و.نورانی.جامعه.کبیره.که.از.ناحیه.امام.هادی.سالم.اهلل.علیه.صادر.

شده.هنگام.زیارت.هر.کدام.از.ائّمه.معصومین.به.آن.بزرگواران.عرض.می.کنیم:
ِعْنَدُكْم ما نََزلَْت بِِه ُرُسُلُه َو َهَبَطْت بِِه َمالئَِکُتُه، یعنی:

نزد.شما.است.آنچه.که.بر.انبیاء.نازل.شده.و.مالئکه.الهی.به.زمین.فرود.آورده.اند.
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مقصود.از.ِعْنَدُكْم ما نََزلَْت بِِه ُرُسُلُه.این.است.که:
علوم. تمام. به. عالم. علیهم.الّسالم. معصومین. ائّمه. و. اکرم. پیامبر. بیت. اهل. شما.

انبیاء.الهی.می.باشید،.
و.آنچه.را.که.خداوند.متعال.به.پیامبران.نازل.فرموده.می.دانید.

مقصود.از.َهَبَطْت بِِه َمالئَِکُتُه.این.است.که:
آنچه.که.مالئکه.الهی.به.زمین.فرود.آوردند.علم.آن.نزد.شما.است.

برای.این.قسمت.از.زیارت.جامعه.کبیره.دو.احتمال.متصّور.است.که.هر.دو.آن.ها.
صحیح.می.باشد.چرا.که.منافاتی.با.یکدیگر.ندارند:

احتمال اّول این است که:
علومی.که.از.طرف.خداوند.متعال.به.وسیله.مالئکه.الهی.به.انبیاء.نازل.گردیده.نزد.

شما.است.
احتمال دّوم این است که:

آنچه.که.به.وسیله.مالئکه.الهی.به.زمین.نازل.شده.و.یا.نازل.خواهد.شد.بر.شما.
مخفی.و.پوشیده.نیست،.

زیرا.شما.حّجت.خداوند.متعال.بر.مخلوقات.هستید،.
و.حّجت.خدا.واسطه.میان.خدا.و.خلق.خدا.است،..

یعنی.هر.فیضی.که.از.طرف.خالق.به.مخلوق.افاضه.می.شود.از.طریق.واسطه.است.
و.شما.واسطه.فیض.خداوند.متعال.به.بندگان.هستید.
در.قسمت.دیگری.از.این.زیارت.شریف.آمده.که.:

آتاُكُم اهللُ ما لَْم ُيْؤِت اََحداً ِمَن الْعالَميَن، یعنی:
خداوند.متعال..آنچه.را.که.به.شما.اعطا.فرموده.به.اََحدی.از.مخلوقات.خویش.اعطا.

نفرموده.است.
دو.مطلب.از.این.قسمت.از.زیارت.شریف.فهمیده.می.شود:

اّول.اینکه.این.ذوات.مقّدسه.هر.چه.دارند.از.ناحیه.خداوند.متعال.است.و.از.خود.
چیزی.ندارند.

دّوم.آنکه.مقام.و.منزل.آن.بزرگواران.بعد.از.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
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و.آله.و.سّلم.از.همه.انبیاء.و.پیامبران.الهی.باالتر.و.واالتر.می.باشد.
مطالبی.که.در.این.بند.مالحظه.فرمودید.از.کتاب.بسیار.ارزشمند.شرح.زیارت.جامعه.
کبیره.تألیف.آیت.اهلل.سیّدمحّمدتقی.نقوی.انتخاب.و.تلخیص.گردید.»صفحات.539،.

542.تا.545«.

6 ..وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.در.خصوص.این.قسمت.

. ُسوُل َفُخُذوُه َوما نَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَُّقوا اهللَ اِنَّ اهللَ َشِديُد الِْعَقاِبـ  از.آیه.شریفه.»ما آتاُكُم الرَّ
آیه.7.سوره.حشر«.فرمودند:
ٍد،  َواتَُّقوا اهللَ َو ُظْلَم آِل ُمحمَّ

َفِانَّ اهللَ َشِديُد الِْعَقاَب لَِمْن َظَلَمُهْم، یعنی:
آنچه.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.

شما.دادند.و.شما.را.امر.فرمودند.بگیرید،.
و.فرامین.و.دستورات.آن.ها.را.اطاعت.کنید،.

و.از.آنچه.که.شما.را.نهی.فرمودند.اجتناب.کنید،.
و.بترسید.از.خداوند.متعال.از.اینکه.به.آل.محمد.و.اهل.بیت.آن.حضرت.ظلم.نمائید،

زیرا.کیفر.و.عذاب.خدا.نسبت.به.کسانی.که.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.ظلم.نمایند.
بسیار.شدید.است.»ظلم.کنندگان.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.را.خداوند.متعال.شدیداً.

عذاب.خواهد.نمود«.
این.حدیث.را.سلیم.بن.قیس.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

سخنی پیرامون تفویض امور مخلوقات به پیامبر اکرم و ائّمه معصومین علیهم الّسالم:
در.صفحات.گذشته.و.در.احادیث.ذیل.آیه.ششم.و.هفتم.سوره.مبارکه.حشر.
مالحظه.فرمودید.که.خداوند.متعال.امور.دنیا.و.آخرت.مخلوقات.را.به.پیامبر.اکرم.
صلی.اهلل.علیه.و..آله.و.سلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.یعنی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.

1.تفسیرصافی،جلدششم،صفحه295.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه835،حدیث18.

تفسیرنورالّثقلین،جلدهفتم،صفحه563،حدیث46»حدیث11453«.
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تفویض.و.واگذار.نموده.است.
همچنین.عرض.شد.که.مقصود.از.تفویض.و.واگذاری.امور.دنیا.و.آخرت.مخلوقات.
به.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.که.حجج.خداوند.متعال.می.باشند.به.این.معنا.نیست.

که.نعوذ.باهلل.خداوند.متعال.از.خودش.سلب.اختیار.و.سلب.قدرت.نموده.باشد،.
بلکه.چون.این.ذوات.مقّدسه.حجج.خداوند.متعال.و.خلیفه.خداوند.متعال.هستند.و.

عباد.صالح.حق.تعالی.می.باشند،.
و.به.عبارت.بهتر.و.صحیح.تر،.صالح.ترین.بندگان.خداوند.متعال.هستند،.

لذا.خداوند.متعال.صالح.ترین.بندگان.خویش.را.به.عنوان.حّجت.خویش.و.خلیفه.

و.جانشین.خویش.انتخاب.نموده.و.امور.دنیاو.آخرت.مخلوقات.را.به.آن.بزرگواران.
تفویض.فرموده.بدون.اینکه.ذّره.ای.از.قدرت.الیزال.الهی.کاسته.شود.

در.خصوص.تفویض.امور.خلق.به.این.ذوات.مقّدسه.به.دو.نمونه.که.در.زیارت.

شریف.و.نورانی.جامعه.کبیره.آمده.اشاره.می.شود.تا.توضیحی.باشد.به.احادیث.ذیل.
آ.یات.ششم.و.هفتم.سوره.مبارکه.حشر.

هنگام.زیارت.هر.کدام.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.در.این.زیارت.شریف.عرض.
می.کنیم:

ِه َواْسَتْرعاُكْم اَْمَرَخْلِقِه. َفِبَحقِّ َمِن اْئَتَمَنُکْم َعلى ِسرِّ
در.این.قسمت.از.زیارت.جامعه.کبیره.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.به.خداوند.
قادر.متعال.سوگند.می.دهیم.که.آن.ها.را.»ائّمه.علیهم.الّسالم«.امین.بر.ِسّر.خویش.قرار.

داده.است،.یعنی:
خداوند.متعال.آنچنان.شایستگی.و.لیاقت.به.این.بزرگواران.اعطا.فرموده.که.بتوانند.
مخزن.اسرار.الهی.و.حافظان.اسرار.خداوند.متعال.باشند.یعنی َحَفَظِة ِسرِّ اهلل.....»این.جمله.

نورانی.نیز.در.زیارت.جامعه.کبیره.است«.
اینکه.این.ِسّر.یا.این.اسرار.چه.می.باشند.فقط.خداوند.متعال.می.داند.و.این.حافظان.

و.امینان.وحی.الهی.که.صالح.ترین.عباد.خداوند.متعال.هستند.
در.قسمت.دّوم.این.جمله.از.زیارت.جامعه.آمده.که:

َواْسَتْرعاُكْم اَْمَرَخْلِقِه، یعنی: 
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خداوند.متعال.امور.مردم.را.به.شما.واگذار.کرد.و.تفویض.نمود،.یا:
زیر.نظر.گرفتن.امور.مردم.را.به.شما.واگذار.کرد،.یا:

سرپرستی.کار.خلق.را.به.شما.تفویض.فرمود.و.واگذار.نمود.
اگر.مخلوقات.خداوند.متعال.را.به.عنوان.یک.گله.و.رمه.گوسفند.تلّقی.کنیم،.

در.این.صورت.صاحب.و.مالک.این.گله،.خداوند.است،.
و.راعی.و.چوپان.این.گله،.امام.معصومی.است.که.در.هر.عصر.و.زمان.از.جانب.
خداوند.متعال.مأموریت.دارد.تا.این.گله.را.از.حوادث.و.خطرات.محافظت.نماید،..و.

به.عبارت.دیگر:
خداوند.متعال.به.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.دستور.فرموده.تا.امامت.و.زعامت.

مخلوقات.را.به.عهده.گرفته.و.آن.ها.را.به.طرف.سعادت.و.کامیابی.هدایت.نمایند،.
و.جهت.نیل.به.این.هدف.امور.مخلوقات.را.به.آن.ذوات.مقّدسه.تفویض.نموده.و.

واگذار.فرموده.است.
جمله.اَْمَر َخْلِقِه..در.فرمایش.امام.هادی.علیه.الّسالم.در.زیارت.جامعه.کبیره.اشاره.به.

این.است.که:
زعامت.امور.خلق.با.ما.است،.یعنی:.

هر.گونه.تصّرفی.در.امور.خلق.برای.ما.جایز.است،.و.در.یک.کالم:
خداوند.متعال.همه.امور.مخلوقات.را.به.ما.تفویض.نموده،.

و.ما.فقط.در.برابر.خداوند.متعال.مسئولیم.و.بس،.
و.دیگران.بر.ما.حق.اعتراض.ندارند.1

در.قسمت.دیگری.از.این.زیارتنامه.شریف.هنگام.زیارت.هر.کدام.از.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.به.آن.بزرگواران.عرض.می.کنیم:

َو اِياُب الَْخْلِق اِلَْيُکْم َو ِحسابُُهْم َعَلْيُکْم، یعنی:
بازگشت.خلق.به.سوی.شما.است،.

و.حساب.آن.ها.نیز.با.شما.می.باشد.»بازگشت.مردم.به.سوی.شما.است.و.حساب.
آن.ها.نیز.با.شما.است«.

1.شرحزیارتجامعهکبیرهتألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه600تا606.
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در.آیه.25.و.26.سوره.غاشیه.خداوند.متعال.می.فرماید:
اِنَّ اَ لَْينا اِيابَُهْم، ُثمَّ اِنَّ َعَليْنا ِحسابَُهْم، یعنی:

بازگشت.آن.ها.»همه.خلق،.همه.مردم«.به.سوی.ما.است،.
و.یقیناً.حساب.آن.ها.نیز.با.ما.است.

در.آیه.25.و.26.سوره.غاشیه.تصریح.شده.که.بازگشت.مردم.به.سوی.خدا.است.و.
حساب.مردم.نیز.با.خداوند.متعال.است،.

درحالی.که.در.زیارت.جامعه.کبیره.عنوان.شده.که.بازگشت.مردم.به.سوی.ائّمه.

با.آن.ذوات.مقّدسه.می.باشد. نیز. معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد.و.حساب.آن.ها.
»رسیدگی.به.حساب.اعمال.مردم.در.روز.قیامت«.

ظاهراً.بین.این.دو.موضوع.منافات.وجود.دارد.زیرا:
آیات.25.و.26.سوره.غاشیه.داللت.بر.این.دارند.که.رجوع.و.بازگشت.خلق.»مردم«.

به.خداوند.متعال.است.و.حساب.خلق.هم.با.خداوند.سبحان.می.باشد،.
و.این.موضوع.مطابق.با.اصل.و.قاعده.می.باشد،.

زیرا.خداوند.متعال.خالق.موجودات.است.و.به.مصداق.آیه.156.سوره.بقره.»اِنّا هلِلِ َو 
اِنّا اِلَْيِه راِجُعوَن«.باید.مخلوق.به.خالق.بازگردد.و.رجوع.نماید.

اّما.در.رابطه.با.کالم.نورانی.امام.هادی.علیه.الّسالم.در.زیارت.جامعه.کبیره.مبنی.بر.

اینکه.بازگشت.مردم.به.سوی.آن.بزرگواران.است.و.حساب.مردم.نیز.با.آن.ذوات.
مقّدسه.می.باشد.سه.وجه.به.نظر.می.رسد.که.هر.سه.نیز.صحیح.می.باشد.

1..مقصود.از.اِياُب الَْخْلِق اِلَْيُکْم َو ِحسابُُهْم َعَلْيُکْم.این.است.که:
خداوند.متعال.در.عالم.ذر.والیت.شما.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.را.بر.ذّرات.

عرضه.نمود.و.در.رابطه.با.والیت.شما.از.همه.ذّرات.عهد.و.پیمان.گرفت،.
لذا.هنگام.رجوع.و.بازگشت.به.خالق.»بعد.از.مرگ«.چنانچه.مردم.والیت.شما.را.

داشته.باشند.»با.والیت.شما.از.دنیا.رفته.باشند«.کامیاب.و.سعادتمند.می.باشند،.
و.اگر.بدون.والیت.شما.باشند.بدبخت.و.گرفتار.در.آتش.جهنّم،.

بنابراین:
حسابرسی.خداوند.متعال.از.مخلوق.در.روز.قیامت.بر.اساس.والیت.شما.می.باشد،.
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لذا:
اِياُب الَْخْلِق اِلَْيُکْم، یعنی:

رجوع.و.بازگشت.مردم.در.روز.قیامت.به.سوی.والیت.شما.است،.
و.چون.حساب.خلق.هم.به.سبب.والیت.شما.است،.

لذا.در.زیارت.جامعه.آمده.که.ِحسابُُهْم َعَلْيُکْم، .
و.این.موضوع.ابداً.با.توحید.منافات.نداشته.و.شرک.در.آن.راه.ندارد،.

چرا.که.این.مقام.و.منزلتی.که.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.دارند.اعطاء.و.افاضه.

خداوند.متعال.است.و..آن.بزرگواران.از.خودشان.چیزی.ندارند.و.هر.چه.دارند.از.
خداوند.متعال.است،.بنابراین:

والیت.آن.ذوات.مقّدسه.اعطاء.و.افاضه.خداوند.متعال.است،.
و.در.حقیقت.والیت.آن.بزرگواران.شعبه.ای.از.والیت.خداوند.متعال.است.

2..دّومین.حالت.این.است.که.در.رابطه.با.این.فرمایش.امام.هادی.علیه.الّسالم.که.در.

زیارت.جامعه.کبیره.آمده.»اِياُب الَْخْلِق اِلَْيُکْم َو ِحسابُُهْم َعَلْيُکْم«.به.جای.تأویل.به.ظاهر.این.
فرمایش.امام.هادی.علیه.الّسالم.توجه.نمائیم،.یعنی:

رجوع.و.بازگشت.مردم.به.سوی.این.بزرگواران.است،.
و.حساب.مردم.نیز.در.روز.قیامت.با.این.ذوات.مقّدسه.می.باشد.

در.این.صورت.باید.عرض.شود.که:
این.مقام.و.منصبی.است.که.خداوند.متعال.به.این.بزرگواران.اعطا.فرموده.و.هیچ.
اشکالی.ندارد.که.خداوند.متعال.هر.کس.را.که.صالح.بداند.برای.حسابرسی.اعمال.
مردم.در.روز.قیامت.معین.بفرماید.و.خود.ناظر.بر.آن.باشد.و.این.مسئله.در.جامعه.و.

در.عرف.هم.مصادیق.زیادی.دارد،.
یعنی.فراوان.دیده.شده.که.یک.سلطان.و.یک.حاکم.رسیدگی.به.امور.رعیّت.و.امور.

مردم.را.به.شخصی.از.افراد.مورد.وثوق.و.اطمینان.خویش.می.گمارد،.
و.این.امر.هیچ.منافاتی.با.سلطنت.سلطان.و.حکومت.حاکم.ندارد.زیرا.آن.شخص.از.

خودش.چیزی.ندارد.و.همه.اختیارات.او.از.ناحیه.سلطان.و.حاکم.می.باشد،.بنابراین:
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خداوند.متعال.در.روز.قیامت.امور.خلق.»مردم«.را.به.مقّربین.درگاه.خویش.یعنی.

وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.تفویض.و.واگذار.می.نماید.و.خود.او.
»خداوند.سبحان«.ناظر.و.مسّلط.به.همه.می.باشد،.

و.این.امر.به.معنای.سلب.قدرت.و.حکومت.از.خداوند.متعال.نیست،.
و.ایضاً.به.معنای.شرکت.در.الوهیّت.نیست.تا.کفر.الزم.آید.بلکه:

انجام.وظیفه.ای.است.که.از.جانب.موال.یعنی.خداوند.متعال.به.صالح.ترین.عباد.

یعنی.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.واگذار.شده.است.و.حاکی.از.اعتماد.حق.تعالی.به.
صالح.ترین.بندگان.خویش.و.مقّرب.ترین.آن.ها.به.درگاه.الهی.می.باشد،.

و.فلسفه.آن.نیز.شناساندن.و.فهماندن.مقام.و.منزلت.رفیع.این.مقّرب.ترین.بندگان.به.
سایر.مخلوق.می.باشد،.

یعنی.شناساندن.مقام.و.منزلت.اختصاصی.و.ویژه.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.به.
تمام.مخلوقات.

3..سّومین.وجه.درباره.فرمایش.امام.هادی.علیه.الّسالم.»اِياُب الَْخْلِق اِلَْيُکْم َو ِحسابُُهْم 
َعَلْيُکْم«.این.است.که:

رجوع.و.بازگشت.مخلوقات.به.اولياءاهلل.»چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم«.مانند.رجوع.
به.اهلل.است،.

یعنی.رجوع.به.حجج.خداوند.متعال.مانند.رجوع.به.خود.خداوند.متعال.است،.
زیرا.خداوند.متعال.اطاعت.از.آن.ذوات.مقّدسه.را.اطاعت.از.خود.و.نافرمانی.از.آنان.

را.نافرمانی.از.خود.دانسته.است،.بنابراین:.
آنچه.را.که.آن.ذوات.مقّدسه.بفرمایند.فرمایش.خداوند.متعال.است،.

و.آنچه.را.که.آن.ذوات.مقّدسه.عمل.نمایند.خواسته.خداوند.متعال.است.
در.حدیث.است.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

اِذا ِشْئنا شاَء اهللُ، 
َو اِذا شاَء اهللُ ِشْئنا، 
اِذا اََرْدنا اَراَد اهللُ، 
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َو اِذا اَراَد اهللُ اََرْدنا،
 : يا َعلىُّ

َمْن اَطاَعَک َفَقْد اَطاَعنى، 
َو َمْن اَطاَعنى َفَقد اَطاَع اهللُ،

َمْن َعصا َک َفَقْد َعصانى، 
َو َمْن َعصانى َفَقْد َعَصى اهلل،

 : يا َعلىُّ
َحْربَُک َحْربى َو َسْلُمَک ِسْلمى، 

و قاَل اهللَ تبارک و تعالى:
ُسوُل َفُخُذوُه َوما نََهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا،  ما آَتاُكُم الرَّ

سُوَل َو اُولِى ااْلَْمِر ِمْنُکْم، یعنی: اَطيُعوا اهللَ َو اَطيُعوا الرَّ
هنگامی.که.ما.چیزی.را.بخواهیم.خداوند.متعال.نیز.آن.را.می.خواهد،.

و.هنگامی.که.خداوند.متعال.چیزی.را.بخواهد.ما.نیز.آن.را.می.خواهیم،.
هنگامی.که.اراده.ما.به.امری.تعلق.بگیرد.اراده.خداوند.متعال.نیز.به.آن.امر.تعلق.

می.گیرد،.
و.هنگامی.که.اراده.خداوند.متعال.به.امری.تعّلق.بگیرد.اراده.ما.نیز.به.آن.امر.تعّلق.

می.گیرد.
سپس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.

را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.فرمودند:
یا.علی:.

هر.کس.تو.را.اطاعت.نماید.مثل.این.است.که.مرا.اطاعت.نموده.است،
و.هر.کس.مرا.اطاعت.کند.خداوند.متعال.را.اطاعت.نموده.است،.

هر.کس.از.دستورات.تو.سرپیچی.کند.از.دستورات.من.سرپیچی.کرده.است،.
و.هر.کس.از.دستورات.من.سرپیچی.کند.از.دستورات.خداوند.متعال.سرپیچی.کرده.

است.
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آنگاه.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.آیه.هفتم.سوره.حشر.و.آیه.پنجاه.و.نهم.
سوره.نساء.را.تالوت.فرمودند:

.آیه.7،.سوره.حشر«. ُسوُل َفُخُذوُه ...ـ. »ما آَتاُكُم الرَّ
.آیه.59،.سوره.نساء«. سُوَل َو اُولِى ااْلَْمِر ِمْنُکْمـ  »اَطيُعوا اهللَ َو اَطيُعواالرَّ

امثال.این.حدیث.فراوان.است.و.همه.این.ها.دلیل.بر.این.مّدعا.هستند.که:.
اطاعت.از.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.اطاعت.از.خداوند.متعال.می.باشد،.

و.نافرمانی.از.آن.ذوات.مقّدسه.نافرمانی.از.خداوند.متعال،.و.به.همین.ترتیب:
رجوع.و.بازگشت.به.آن.بزرگواران.رجوع.و.بازگشت.به.خداوند.متعال.است،.

و.ُحکم.آن.ذوات.مقّدسه.در.مورد.مخلوقات.حکم.خداوند.متعال.است،.
و.رسیدگی.به.حساب.خلق.توسط.آن.بزرگواران.رسیدگی.به.حساب.خلق.توسط.

خداوند.متعال.می.باشد.

دالیل و براهین عقلی نیز مؤید این موضوع می باشد، یعنی:
این.بزرگواران.مقّرب.ترین.مخلوقات.در.درگاه.الهی.هستند،.

مقام.و.منزلت.آن.ها.از.همه.مخلوقات.برتر.و.باالتر.است،.
خلیفه.خداوند.متعال.و.امین.اسرار.خداوند.سبحان.و.حّجت.خداوند.متعال.بر.

مخلوقات.هستند،.
و.خداوند.متعال.کائنات.را.به.خاطر.این.بزرگواران.خلق.فرموده.است،.

لذا.خواسته.آن.ها.تابع.خواسته.خداوند.متعال.است،.
و.غیر.از.خواسته.خداوند.متعال.خواسته.ای.ندارند،.به.همین.جهت:

اطاعت.از.آن.ها.اطاعت.از.خداوند.متعال.است،.
و.نافرمانی.از.آن.ها.نافرمانی.از.خداوند.متعال،.

و.به.خاطر.همین.خصوصیّات.و.اوصاف.است.که.خداوند.متعال.امور.دنیا.و.آخرت.
مخلوقات.را.به.آن.ذوات.مقّدسه.تفویض.و.واگذار.فرموده.است.1

عالمه بزرگوار سیّد حسین همدانی درودآبادی در کتاب شموس الّطالعه که شرح زیارت 

1.شرحزیارتجامعهکبیرهتألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه346تا351ـ354.
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جامعه کبیره می باشد ذیل این قسمت از فرمایش امام هادی سالم اهلل علیه »اياُب الَْخْلق اِلَْيُکم 
َو ِحسابُُهْم َعَلْيُکْم َو اَْمُرُه اِلَْيُکْم« می گوید:

پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.آن.حضرت.یعنی.وجود.مقّدس.

چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.مظهر.اتّم.و.اکمل.و.مظهر.کّلی.اسم.اهلل.می.باشند.و.جامع.
همه.مراتب.آن.می.باشند،.

همچنین.به.دلیل.خالفت.این.بزرگواران.از.خداوند.متعال،.مردم.در.هر.بلیّه.ای.به.
ایشان.پناه.برده.و.در.هر.شبهه.ای.به.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.رجوع.می.کنند،.

و.چون.خداوند.متعال.بزرگ.تر.از.آن.است.که.برای.مردم.ظاهر.شود.و.به.حساب.
آن.ها.رسیدگی.کند،.چرا.که.عالم.امکان.وسعت.بر.ظهور.خداوند.متعال.را.ندارد،.

لذا.خداوند.متعال.خلیفه.ای.»جانشینی«.منصوب.می.فرماید.تا.روز.قیامت.به.حساب.
مردم.رسیدگی.نماید.و.از.مردم.حسابرسی.کند.

چون.هیچ..کس.قابلیّت.و.ظرفیت.خالفت.خداوند.متعال.»جانشینی.خداوند.متعال«.

از.ابتدای.خلقت.تا.پایان.دنیا.و.در.جهان.آخرت.را.ندارد.مگر.محّمد.و.آل.محّمد.
علیهم.الّسالم،.

لذا.خداوند.متعال.امور.مخلوقات.را.در.دنیا.و.آخرت.به.آن.ذوات.مقّدسه.تفویض.
و.واگذار.فرموده.است،.

و.به.همین.لحاظ.در.دنیا.اعمال.بندگان.به.آن.ذوات.مقّدسه.عرضه.می.گردد.و.آن.
بزرگواران.اعمال.بندگان.را.می.بینند،.

و.در.آخرت.نیز.به.حساب.آن.ها.رسیدگی.می.کنند.
به.عنوان.تیّمن.و.تبّرک.به.چند.حدیث.نورانی.در.باب.عرضه.اعمال.مردم.به.این.

ذوات.مقّدسه.در.دنیا.و.دیدن.اعمال.بندگان،..
همچنین.در.باب.رسیدگی.به.حساب.مردم.در.آخرت.اشاره.می.شود.

الف( احادیث مربوط به رؤیت اعمال بندگان در دنیا 
وجود.مقدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

وقتی.امام.معصوم.و.حّجت.خدا.متولّد.می.شود.برای.او.ستون.نوری.از.آسمان.به.
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زمین.نصب.می.گردد.که.با.آن.اعمال.بندگان.را.می.بیند.
در.حدیث.دیگری.آمده.که:

وقتی.امام.معصوم.و.حّجت.خداوند.متعال.به.دنیا.می.آید.برای.او.نوری.از.آسمان.به.
زمین.آشکار.می.شود.که.ما.بین.مشرق.و.مغرب.را.می.بیند،.یعنی.همه.دنیا.را.

قابل.ذکر.است.که:
حال.و.وضع.امام.معصوم.در.حیات.و.ممات.»در.حال.حیات.و.پس.از.مرگ«.

تفاوتی.ندارد،.
یعنی.حّجت.خداوند.متعال.پس.از.مرگ.نیز.مانند.زمان.حیات.خویش.می.باشد.و.

همه.چیز.را.می.بیند.و.می.داند،.
لیکن.مردم.موّظف.به.اطاعت.از.امام.َحّی.می.باشند.که.وصی.و.جانشین.امامی.است.

که.از.دنیا.رفته.است..
معصومین. ائّمه. به. مردم. اعمال. عرضه. در.خصوص. توبه. سوره. آیه.105. ذیل.

علیهم.الّسالم.احادیثی.درج.شده.است..
قابل.ذکر.است.که:

اوضاع.دنیا.برای.امامی.که.از.دنیا.رفته.آنچنان.ظهور.و.فعلیّت.می.یابد.که.برای.امام.

زنده.ظهور.و.فعلیّت.پیدا.می.کند.تا.امام.بعدی.»امام.زنده«.از.امام.قبلی.»امامی.که.از.دنیا.
رفته«.اعلم.نگردد.

ب( احادیث مربوط به حسابرسی مردم در آخرت
وجود.مقدس.امام.باقر.علیه.الّسالم.فرمودند:

هنگامی.که.قیامت.به.پا.می.شود.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.

و.سّلم.و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.طلبیده.و.به.امر.خداوند.متعال.

به.آن.دو.بزرگوار.جامه.سبزی.پوشانده.می.شود.که.بین.مشرق.و.مغرب.را.نورانی.
می.کند.

سپس.آن.دو.بزرگوار.به.جایگاه.رفیع.و.بلندی.صعود.کرده.و.ما.را.»ائّمه.معصومین.

علیهم.الّسالم«.را.به.حضور.پذیرفته.و.رسیدگی.به.حساب.مردم.به.ما.تفویض.و.
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واگذار.می.شود،.
و.ما.نیز.اهل.بهشت.را.داخل.بهشت.و.اهل.جهنّم.را.داخل.جهنّم.می.نمائیم.

در.حدیثی.که.از.وجود.مقّدس.امام.کاظم.علیه.الّسالم.نقل.شده.آمده.است.که.آن.
حضرت.فرمودند:

بازگشت.مردم.به.سوی.ما.است.و.ما.از.آن.ها.حساب.می.کشیم.
قابل.ذکر.است.که.خالفت.و.جانشینی.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.از.خداوند.متعال.

و.رجوع.مردم.به.آن.ذوات.مقّدسه.در.یک.امر.ویژه.ای.نیست،.
بلکه.هر.مطلبی.که.بندگان.با.خداوند.متعال.دارند.خداوند.متعال.آن.را.به.آن.ذوات.

مقّدسه.تفویض.و.واگذار.نموده.است،.
آن.ذوات. که. است.چرا. تفویض.شده. بزرگواران. آن. به. مردم. امور. یعنی.همه.
مقّدسه:.وجه اهلل، جنب اهلل، باب اهلل، آيت اهلل، صراط اهلل، نوراهلل، خيرةاهلل، حجت اهلل، ولى اهلل، 

خليفةاهلل و....هستند.
.و.خداوند.متعال.این.مقامات.را.به.آن.ذوات.مقّدسه.اعطا.فرموده.است.1

درودآبادی، همدانی سّیدحسین بزرگوار تألیفعالمه کبیره، جامعه زیارت الّطالعه،شرح ترجمهشموس .1
صفحه395تا401.
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آیه 20 سوره حشر:
»اَل َيْسَتِوي اَْصحاُب الّناِر َواَْصَحاُب الَْجنَِّة اَْصَحاُب الَْجنَِّة ُهُم الَْفائُِزوَن«.

ترجمه: 
خداوند متعال می فرماید:

هرگز.اهل.جهنّم.»دوزخیان«.و.اهل.بهشت.»بهشتیان«..یکسان.نیستند،.
اهل.بهشت.رستگار.و.پیروزند.1

شرح لغات و توضیحات:
اَْصحاب.=.جمع.صاحب.می.باشد.و.صاحب.یعنی.مالزم،.همراه؛

اَْصحاُب الّنار.=.مالزمین.و.همراهان.آتش.»یعنی.اهل.جهنّم«،.دوزخیان،.جهنّمیان؛
اَْصحاُب الَجنَِّة.=.مالزمین.و.همراهان.بهشت.»یعنی.اهل.بهشت«،.بهشتیان؛

َفْوز.=.رستگاری،.نجات،.با.سالمت.به.خیر.و.نیکی.رسیدن.و.رستگار.و.کامیاب.
شدن؛

فائِْز.=.رستگار،.نجات.یافته،.
هر.کس.که.از.مهلکه.ای.نجات.یافته.و.یا.به.مقامی.و.به.چیزی.دست.یافته.باشد.
که.مورد.حیرت.و.آرزوی.دیگران.قرار.بگیرد.گفته.می.شود.که.این.شخص.فائز.گشته.

است.2
در.آیه.هیجدهم.این.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.مؤمنین.را.مورد.خطاب.قرار.داده.

و.می.فرماید:
ای.کسانی.که.ایمان.آورده.اید.»ای.مؤمنین«:.

تقوا.را.پیشه.خود.کنید.و.از.خداوند.متعال.بترسید.
سپس.خداوند.متعال.می.فرماید:

1.تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه544.
2.مجمعالبیان،جلدچهارم،صفحه374»ذیلآیه185،سورهآلعمران«.

مفرداتراغب.
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هر.کس.باید.بنگرد.که.برای.روز.قیامت.و.روز.رسیدگی.به.اعمال.انسان.ها.چه.
چیزی.از.پیش.فرستاده.است،.

یعنی.انسان.باید.ببیند.که.برای.این.روز.عظیم.که.روز.حسابرسی.می.باشد.چه.کاری.
کرده.است،.

یعنی.چه.کار.خیری.در.دنیا.انجام.داده.که.نتیجه.مثبت.آن.را.در.قیامت.ببیند،..
و.یا.چه.گناهانی.مرتکب.شده.که.عقوبت.آن.ها.را.خواهد.دید.تا.بدین.وسیله.توبه.

و.استغفار.نماید.

خالصه کالم اینکه:
انسان.باید.به.فکر.قیامت.و.حسابرسی.اعمال.در.آن.روز.عظیم.باشد.و.خودش.قبل.

از.ورود.به.قیامت.به.حساب.خودش.رسیدگی.کند.
در.آیه.نوزدهم.این.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.تأکید.می.فرماید.که:.

باید.همیشه.به.یاد.خدا.باشید.و.خدا.را.فراموش.نکنید.و.از.آن.دسته.از.انسان.ها.
نباشید.که.خدا.را.فراموش.کردند،.

و.نتیجه.فراموش.کردن.خدا.این.شد.که.خداوند.متعال.آن.ها.را.به.خود.فراموشی.
مبتال.کرد.

خودفراموشی.یعنی.اینکه:.
برای.چه.هدفی.خلق.شده. که. نمی.فهمد. و. می.کند. فراموش. را. انسان.خودش.

است،
و.نمی.فهمد.که.ارزش.و.قیمت.انسان.این.نیست.که.غرق.در.لّذات.و.شهوات.
زودگذر.دنیوی.شده.و.این.دنیای.زودگذر.را.با.جهان.ابدی.آخرت.معاوضه.کند.
وقتی.انسان.خودش.را.فراموش.کرد.و.نفهمید.که.خداوند.متعال.او.را.خلق.کرده.
تا.با.انجام.اعمال.صالح،.سعادت.جاوید.اخروی.را.کسب.کند.در.این.صورت.غرق.
در.دنیا.و.لّذات.زودگذر.آن.شده.و.جسم.و.روح.خودش.را.به.تباهی.می.کشاند.و.با.
انجام.گناه.خود.را.در.گروه.گنهکاران.و.فاسقین.قرار.داده.و.خود.را.مستوجب.آتش.

جهنّم.می.نماید،.بنابراین:
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اگر.به.یاد.خدا.باشیم.و.اوامر.و.نواهی.خداوند.متعال.را.اجر.کنیم.اهل.بهشت.می.شویم،
و.اگر.خداوند.متعال.را.به.فراموشی.بسپاریم.و.اوامر.و.نواهی.خداوند.متعال.را.اجرا.

نکنیم.دچار.خودفراموشی.می.شویم.و.خیر.و.صالح.خودمان.را.نمی.فهمیم،.
و.در.نتیجه.به.فسق.و.فجور.روی.آورده.و.در.گروه.فاسقین.قرار.گرفته.و.اهل.جهنّم.

می.شویم.
در.آیه.بیستم.این.سوره.مبارکه.خداوند.متعال.به.مقایسه.بین.این.دو.گروه.»گروه.
مؤمنان.با.تقوا.که.همواره.به.یاد.خدا.بوده.و.اهل.نجات.می.باشند.و.به.بهشت.وارد.
می.شوند،.و.گروهی.که.خداوند.متعال.را.فراموش.کرده.و.در.زمره.فاسقین.قرار.گرفته.

و.اهل.جهنّم.هستند«.پرداخته.و.می.فرماید:
ال َيْسَتوى اَْصحاُب الّناِر َو اَْصحاُب الَْجنَِّة.=.هرگز.اصحاب.جهنّم.و.اصحاب.بهشت.

یکسان.نیستند.»هرگز.اهل.جهنّم.و.اهل.بهشت.یکسان.و.مثل.هم.نیستند«،.یعنی:
اهل.جهنّم.و.اهل.بهشت.»کسانی.که.وارد.جهنّم.می.شوند.و.کسانی.که.وارد.بهشت.

ً..مثل.هم.نیستند. می.شوند«.نه.در.دنیا.و.نه.در.آخرت.اصاًل.و.ابدا
اهل.جهنّم.در.دنیا.غرق.در.شهوات.و.لذات.زودگذر.دنیوی.بوده.و.تابع.هوا.و.هوس.
خویش.بودند.و.برای.رسیدن.به.لّذت.از.هیچ.کاری.مضایقه.نمی.کردند.و.حالل.و.حرام.

برای.آن.ها.معنا.نداشت،..
و.در.یک.کالم.اهل.جهنّم.در.دنیا.خدا.و.رسول.خدا.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.
را.به.فراموشی.سپرده.و.غرق.در.گناه.بودند.و.سرنوشت.آن.ها.نیز.در.آخرت.آتش.

سوزان.جهنّم.می.باشد،
لیکن.اهل.بهشت.در.دنیا.مطیع.محض.اوامر.و.نواهی.خداوند.متعال.بوده.و.به.امر.
خداوند.متعال.مطیع.محض.رسول.خدا.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.بوده.و.به.همه.
تکالیف.شرعی.خویش.عمل.می.نمودند.»یعنی.انجام.واجبات.و.ترک.محّرمات«.و.
سرنوشت.آن.ها.در.آخرت.ورود.به.بهشت.و.بهره.مندی.از.انواع.نعمات.بهشتی.است،..

بنابراین:
با.اَصحاُب.الَجّنّة.»اهل.بهشت«.یکسان.و. اَصحاُب الّنار.»اهل.جهنّم«.هرگز.و.ابداً.

مساوی.نیستند.و.مثل.هم.نمی.باشند،.نه.در.دنیا.و.نه.در.آخرت.
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مالحظه.فرمودید.که.انسان.دو.راه.بیشتر.در.مقابل.خویش.ندارد،.
یا.باید.به.گروه.اول.بپیوندد.یعنی.به.اصحاب.الّنار.»اهل.جهنّم«،.

و.یا.باید.به.گروه.دّوم.بپیوندد.یعنی.به.اصحاب.الجّنة.»اهل.بهشت«،.زیرا.راه.سّومی.
در.کار.نیست.و.وجود.ندارد،.

یعنی.انسان.در.انتخاب.دو.مسیر.و.دو.راه.مخیّر.می.باشد،.یعنی:
1..خدا.و.رسول.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.فراموش.کرده.و.از.هوای.نفس.و.
از.حکام.ظلم.و.جور.تبعیّت.کند.که.نتیجه.آن.داخل.شدن.در.گروه.اصحاب.النار.است.

2..همواره.به.یاد.خداوند.متعال.بوده.و.به.امر.خداوند.متعال.مطیع.محض.پیامبر.

اکرم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.باشد.و.به.تکالیف.شرعی.خویش.عمل.نماید.

»انجام.واجبات.ـ.ترک.محّرمات«.که.نتیجه.آن.داخل.شدن.در.گروه.اصحاب الجنة.
می.باشد.

خداوند.متعال.در.پایان.و.انتهای.آیه.شریفه.به.صورت.یک.حکم.قاطع.و.صریح.
بیان.می.فرماید.که:

اَْصحاُب الَْجنَِّة ُهُم الْفائُِزوَن =.فقط.اصحاب.الجنّة.یعنی.فقط.اهل.بهشت.رستگار.و.
پیروز.می.باشند،.

زیرا.در.بهشت.از.انواع.نعمات.ماّدی.و.معنوی.بهره.مند.و.متنّعم.می.باشند.آن.هم.
بهشتی.که.همه.نعمات.در.آن.جا.جمع.است،.

ضمن.اینکه.اهل.بهشت.برای.همیشه.و.جاوید.در.بهشت.خواهند.بود.و.از.نعمات.
الهی.بهره.مند.خواهند.شد.
وقتی.عنوان.می.شود.که:

فقط.اصحاب الجّنة.»اهل.بهشت«.فائز.و.رستگار.هستند.معنی.این.سخن.این.است.
که:

گروه.مقابل.که.اصحاب.الّنار.باشند.بدبخت.ترین.و.نگون.بخت.ترین.افراد.می.باشند،.
زیرا.مالزم.و.همراه.آتش.جهنّم.هستند.و.باید.عذاب.الیم.و.دردناک.جهنّم.را.بچشند.

اینکه.اصحاب.الجّنة.»اهل.بهشت«.و.اصحاب.الّنار.»اهل.جهنّم.و.اصحاب.آتش«.چه.
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کسانی.هستند.انشاء.اهلل.تعالی.در.بخش.حدیث.بیان.خواهد.شد.1

حدیث:
1..وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.از.پدر.بزرگوارشان.و.ایشان.از.پدر.بزرگوار.
خویش.و.به.همین.ترتیب.تا.برسد.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.
ایشان.نیز.از.پیامبر.اکرم.نقل.می.فرماید.که.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.آیه.بیستم.سوره.حشر.»اَل َيْسَتِوي اَْصَحاُب الّناِر َواَْصَحاُب الَْجنَِّة، اَْصحاُب 

الَْجنَِّة ُهُم الْفائُِزوَن«.را.تالوت.نموده.و.سپس.فرمودند:
الم بَْعدى َو اََقرَّ بِِوالَيِتِه، اَْصحاُب الْجنَِّة َمْن اَطاَعنى َو َسلََّم لَِعلىِّ بِن ابيطالٍب َعَليِه السَّ

َواَْصَحاُب الّناِر َمْن َسَخَط الِْوالَيَة َو نََقَض الَْعْهَد َو قاَتَلُه بَْعِدى، یعنی:
اهل.بهشت.کسی.است.که.از.من.اطاعت.کند،.

و.بعد.از.من.تسلیم.و.مطیع.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.باشد.و.به.والیت.آن.حضرت.
اقرار.نماید،

و.اهل.جهنّم.کسی.است.که.از.والیت.علی.علیه.الّسالم.به.خشم.آید.»والیت.آن.
حضرت.را.ناخوش.داشته.باشد«،.

با.آن. با.والیت.علی.علیه.الّسالم.بسته.بودند.و. و.نقض.عهد.نماید.»عهدی.که.
حضرت.بیعت.کرده.بودند«،.

و.بعد.از.من.با.علی.علیه.الّسالم.بجنگد.2
خالصه.فرمایش.نبّی.مکّرم.اسالم.این.است.که:

علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. تسلیم. من. از. بعد. و. کند. اطاعت. من. از. که. کسی.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوچهارم،صفحه342ـ343.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه90تا96.

تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه547ـ549تا551.
2.عیوناخبارالرضاعلیهالّسالم،جلداّول،باب28،صفحه571،حدیث22.

تفسیرصافی،جلدششم،صفحه301.
تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه581،حدیث72»حدیث11479«.

تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه845،حدیث1و2.
تفسیرنمونه،جلدبیستوسوم،صفحه551.
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علیه.الّسالم.باشد.و.مطیع.محض.آن.حضرت.باشد.و.امامت.و.والیت..آن.حضرت.را.

بپذیرد.وارد.بهشت.می.شود.و.مصداق.اصحاب.الجنّه.می.باشد.که.در.این.آیه.شریفه.
آمده.است،.

و.کسی.که.با.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.قهر.نماید.و.

امامت.و.والیت.آن.حضرت.را.نپذیرد.و.پیمان.شکنی.کند.و.نقض.عهد.نماید.»پیمان.

در.رابطه.با.بیعت.با.علی.علیه.الّسالم.به.عنوان.وصی.بالفصل.رسول.اهلل.و.امام.مسلمین«.

و.بعد.از.من.با.آن.حضرت.جنگ.نماید.وارد.جهنّم.می.شود.و.مصداق.اصحاب.النّار.
است.

2..جابر.بن.عبداهلل.می.گوید:
الم،  ُكّنا ِعْنَد النَِّبيِّ صّلى اهلل َعَلْيه َو آلِه َو َسّلم، َفَاْقَبَل َعِليُّ ْبن اَبِيَطالٍِب َعَلْيِه السَّ

َفقاَل النَِّبيُّ صلي اهلل عليه وآله و َسّلم: 
َقْد اَتاُكْم اَِخي، 

ُثمَّ اِلَْتَفَت اِلَى الَْکْعَبِة َفَضَربََها بَِيِدِه، َفقاَل:
َوالَِّذي نَْفِسي بَِيِدِه، 

اِنَّ َهَذا َوِشيَعَتُه ُهُم الْفائُِزوَن َيْوَم الِْقَياَمِة، یعنی:
جابر.بن.عبداهلل.می.گوید:

خدمت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بودیم.که.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.وارد.شد.

به.محض.ورود.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.
صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

برادرم.علی.بن.ابیطالب.بر.شما.وارد.شد،.و.سپس.پیامبر.اکرم.متوّجه.به.سوی.کعبه.

شده.»رو.به.سوی.کعبه.نموده«.و.با.دست.مبارک.خویش.به.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
اشاره.نموده.و.فرمودند:

قسم.به.آن.خدایی.که.جان.من.در.دست.او.است.»به.خدا.قسم«،.
این.مرد.»علی.علیه.الّسالم«.و.شیعیان.او.روز.قیامت.فائز.و.رستگار.می.باشند.
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این.حدیث.را.خطیب.خوارزمی.»از.علمای.معروف.اهل.سنّت«.نیز.در.کتاب.مناقب.
نقل.نموده.است.1

3..وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
ای.بندگان.خدا:

تقوای.الهی.را.پیشه.کنید.و.از.خداوند.متعال.بترسید.و.حکومت.را.به.اهلش.واگذار.
کنید.تا.فائز.و.رستگار.شوید،.و.سپس.آن.حضرت.این..آیه.شریفه.را.»ال َيْسَتوى اَْصحاُب 
الّناِر َو اَْصحاُب الَْجنَِّة، اَْصحاُب الَْجنَِّة ُهُم الْفائُِزوَن -.آیه.20.سوره.حشر«.تالوت.نموده.و.

فرمودند:
اهل.بهشت.شیعیان.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.هستند.که.روز.قیامت.فائز.و.رستگار.

می.باشند.
این.حدیث.را.صفوان.بن.یحیی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

4. اّم.سلمه.همسر.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.می.کند.که.روزی.
وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.این.آیه.شریفه.را.»ال َيْسَتوى اَْصحاُب الّناِر َو اَْصحاُب الَْجنَِّة، 

.آیه.20.سوره.حشر«.را.تالوت.فرمودند. اَْصحاُب الَْجنَِّة ُهُم الْفائُِزوَنـ 
به.پیامبر.اکرم.عرض.کردم.که.اصحاب.جهنّم.چه.کسانی.هستند.و.اهل.بهشت.و.

فائزین.چه.کسانی.می.باشند؟
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

اصحاب.جهنّم.کسانی.هستند.که.بغض.و.کینه.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.
و.فرزندانش.را.در.دل.دارند.و.درباره.آن.ها.عیب.گویی.می.کنند،.

و.اهل.بهشت.شیعیان.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.هستند.و.آن.ها.همان.
فائزین.و.رستگاران.می.باشد.3

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه847،حدیث5.
2.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه846،حدیث4.
3.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه847،حدیث4.
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5 ..مخدوج.ذهلی.با.عّده.ای.از.اقوام.خویش.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.
آله.و.سّلم.شرفیاب.شده.بودند.که.پیامبر.اکرم.آیه.بیستم.سوره.حشر.»ال َيْسَتوى اَْصحاُب 

الّناِر َو اَْصحاُب الَْجنَِّة، اَْصحاُب الَْجنَِّة ُهُم الْفائُِزوَن«.را.تالوت.فرمودند.
َمخدوج.ُذهلی.خدمت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.عرض.کرد:

یا.رسول.اهلل:
اصحاب.الجّنة.»اهل.بهشت،.بهشتیان«.چه.کسانی.هستند.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمود:
کسانی.که.از.من.اطاعت.کنند.و.پس.از.من.تسلیم.و.مطیع.این.مرد.باشند،.

و.در.همان.حال.دست.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.گرفته.و.بلند.کرده.
و.سپس.فرمودند:

بدانید.و.آگاه.باشید.که.علّی.بن.ابیطالب.از.من.است.و.من.از.او.هستم،.
هر.کس.با.او.مخالفت.کند.با.من.مخالفت.کرده،.

و.هر.کس.با.من.مخالفت.کند.خداوند.قادر.و.عزیز.را.خشمگین.و.غضبناک.نموده.
است.

سپس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.رو.به.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.نموده.و.به.آن.حضرت.فرمود:

 : يا َعِلىُّ
َحْربَُک َحْربى َو ِسْلُمَک ِسْلمى، یعنی:

یا.علی:.
جنگ.با.تو.جنگ.با.من.است،.

و.صلح.با.تو.صلح.با.من.است..
َعطیّة.بن.َسعد.عوفی.که.یکی.از.راویان.این.حدیث.شریف.می.باشد.می.گوید:

پس.از.گذشت.سال.ها.من.به.منزل.زید.بن.اَرَقم.رفتم.و.حدیث.مخدوج.ذهلی.
»مخدوج.بن.یزید.ذهلی«.را.به.زید.بن.ارقم.نقل.کردم.

زید.بن.ارقم.به.من.گفت:
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گمان.نمی.کردم.که.کسی.جز.من.مانده.باشد.که.آن.حدیث.را.از.پیامبر.اکرم.شنیده.
باشد.و.روایت.کند،.و.سپس.زید.بن.ارقم.به.من.گفت:

ای.عطیّه:
من.شهادت.و.گواهی.می.دهم.که.رسول.خدا.آن.مطلب.را.به.ما.فرمود.

»در.جلسه.ای.که.مخدوج.ذهلی.و.زید.بن.ارقم.و.تعداد.دیگری.حضور.داشتند«.
آنگاه.زید.بن.ارقم.افزود:

کسانی.بودند.که.این.سخن.رسول.خدا.درباره.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.شنیدند.
ولی.با.این.حال.با.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.مخالفت.نمودند.1

توضیح:
بحث.در.آیه.بیستم.سوره.مبارکه.حشر.در.رابطه.با.فوز.و.رستگاری.در.روز.قیامت.
می.باشد.و.عنوان.شد.که.فائز.و.رستگار.در.روز.قیامت.کسی.است.که.از.آتش.جهنّم.

نجات.یافته.و.به.بهشت.وارد.شود..
در.توضیحات.ذیل.آیه.شریفه.عرض.شد.که:

مردم.در.روز.قیامت.از.دو.حال.خارج.نیستند.یعنی.داخل.یکی.از.این.دو.گروه.
خواهند.بود:

یا.در.گروهی.هستند.که.افراد.آن.گروه.فائز.هستند.و.رستگار.یعنی.اهل.بهشت،.
یا.در.گروهی.هستند.که.افراد.آن.گروه.بدبخت.هستند.و.گرفتار.یعنی.اهل.جهنّم.

به.هر.حال.گروه.سّومی.در.کار.نیست،.یعنی.انسان.در.روز.قیامت:.
یا.فائز.است.و.رستگار.»اهل.بهشت«،.

یا.بدبخت.است.و.گرفتار.»اهل.جهنّم«.
در.احادیث.شریف.ذیل.آیه.بیستم.سوره.حشر.مالحظه.فرمودید.که.اهل.بهشت.
کسانی.هستند.که.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.یازده.امام.

1.امالیشیخطوسی،صفحه224و225،حدیث1063»32«،مجلسهفدهم.
تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه845،حدیث3.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه581،حدیث73»حدیث11480«.
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معصوم.از.نسل.آن.حضرت.را.پذیرفته.و.به.تکالیف.شرعی.خویش.عمل.نموده.اند،.
والیت. و. امامت. که. هستند. کسانی. جهنّم. اهل. که. فرمودید. مالحظه. همچنین.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.نپذیرفته.

و.از.خلفای.ظلم.و.جور.تبعیت.و.پیروی.کرده.اند.
اگر.در.ذیل.آ.یات.هفتم.تا.دوازدهم.سوره.واقعه.مالحظه.فرمودید.که.انسان.ها.در.
روز.قیامت.به.سه.گروه.تقسیم.می.شوند.با.این.مطلب.که.انسان.ها.در.روز.قیامت.دو.

گروه.هستند.منافاتی.ندارد،.زیرا:
در.آیات.هفتم.تا.دوازدهم.سوره.واقعه.»که.قباًل.راجع.به.آن.ها.مفّصاًل.بحث.شد«.

آمده.که.انسان.ها.در.روز.قیامت.سه.گروه.خواهند.شد.»به.قرار.ذیل«:

گروه اّول:
السابقون.»که.همان.مقّربین.درگاه.الهی.می.باشند.و.در.درجه.اعلی.هستند«.

گروه دّوم:
اصحاب.الیمین.»اصحاب.میمنه«.که.اهل.بهشت.می.باشند،.لیکن.در.مقام.گروه.اّول.

»السابقون«.نیستند.

گروه سّوم:
اصحاب.الّشمال.»اصحاب.الَمشئَمه«.که.اهل.جهنّم.هستند.

این.ها.گرچه.ظاهراً..سه.گروه.هستند.اما.در.واقع.دو.گروه.می.باشند،.یعنی:
بهشت. اهل. و. هستند. گروه. یک. واقع. در. الیمین. اصحاب. و. الّسابقون. گروه.

می.باشند،
و.گروه.دّوم.اصحاب.شمال.می.باشند.که.اهل.جهنّم.هستند.

ذیل.این.آیات.شریفه.نیز.عرض.شد.که.الّسابقون.و.اصحاب.یمین.وجود.مقّدس.
چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.می.باشند.و.شیعیان.آن.بزرگواران،.

و.اصحاب.شمال.نیز.دشمنان.آن.بزرگواران.و.منکرین.امامت.و.والیت.آن.ذوات.
مقّدسه.هستند.
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در.آیات.و.روایات.دیگری.نیز.از.فوز.و.رستگاری.صحبت.شده.و.عنوان.شده.که.

روز.قیامت.فقط.شیعیان.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.فائز.و.رستگار.هستند.و.الغیر،.که.
به.عنوان.نمونه.به.چند.مورد.اشاره.می.شود.

الف(.خداوند.متعال.در.آیه.185.سوره.آل.عمران.می.فرماید:
َفَمن ُزْحِزَح َعِن الّناِر َواُْدِخَل الَْجنََّة َفَقْد َفاَز، .یعنی:

هر.کس.از.آتش.جهنّم.دور.شود.و.داخل.بهشت.گردد.فائز.و.رستگار.است.
ذیل.این.آیه.شریفه.حدیثی.از.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.نقل.شد.که.آن.

حضرت.فرمودند.که.خداوند.تبارک.و.تعالی.می.فرماید:
تى َحَلْفُت َو بَِجاللى اَْقَسْمُت،  َفِبِعزَّ

اَ نَُّه ال َيَتَولّى َعِلّيًا َعْبٌد ِمْن ِعبادى ااِّل َزْحَزَحُتُه َعِن الّناِر َو اَْدَخْلُتُه الَْجنََّة، 
َو ال َيْبَغُضُه اََحٌد ِمْن ِعبادى ااِّل اَْبَغْضُتُه َو اَْدَخْلُتُه الّناَر َو بِْئَس الَْمصيُر، یعنی:

خداوند.متعال.می.فرماید:
قسم.به.عّزت.و.جاللم:.

هر.بنده.ای.از.بندگانم.که.والیت.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.بپذیرد.»پذیرفته.باشد«.
او.را.از.آتش.جهنّم.دور.خواهم.ساخت.و.به.بهشت.وارد.خواهم.نمود،.

و.هر.کس.از.بندگانم.بغض.و.کینه.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.در.دل.داشته.باشد.
او.را.داخل.آتش.جهنّم.خواهم.نمود،.و.جهنّم.چه.بَد.جایگاهی.است.

مالحظه.فرمودید.که.طبق.آیه.185.سوره.آل.عمران.فائز.کسی.است.که.از.آتش.
جهنّم.دور.شده.و.داخل.بهشت.شود،.

و.طبق.حدیث.شریف.ذیل.آیه.شریفه.فائز.و.رستگار.کسی.است.که.امامت.و.والیت.

امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.را.بپذیرد.
و.از.آن.بزرگواران.اطاعت.نماید.

ب(.خداوند.متعال.در.آیه.71.سوره.احزاب.می.فرماید:
َو َمْن ُيِطِع اهللَ َو َرُسولَُه َفَقد فاَز َفْوزاً َعظيمًا،.یعنی:

هر.کس.خداوند.متعال.و.پیامبرش.را.اطاعت.کند.فائز.و.رستگار.شده.و.به.فوز.
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عظیمی.نائل.شده.است.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

این.آیه.شریفه.»آیه.71.سوره.احزاب«.اینگونه.بر.پیامبر.اکرم.نازل.شده.است:
ِة ِمْن بَْعِدِه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما، یعنی: َو َمْن ُيِطِع اهللَ َوَرُسولَُه فى ِوالَيِة َعِلىٍّ َو ِوالَيِة ااْلَئِمَّ

آن. از. ائّمه.پس. و. علیه.الّسالم. علی.بن.ابیطالب. امیرالمؤمنین. در.والیت. هر.کس.

حضرت.از.خدا.و.رسول.خدا.اطاعت.و.پیروی.نماید.فائز.شده.و.به.فوز.و.رستگاری.
عظیمی.نائل.شده.است.

این.حدیث.را.ابوبصیر.از.وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.
این.فرمایش.امام.صادق.علیه.الّسالم.تأویل.آیه.شریفه.را.بیان.می.فرماید.نه.اینکه.
نام.مبارک.حضرت.علی.علیه.الّسالم.در.این.آیه.شریفه.بوده.و.بعداً.حذف.شده.

باشد،.
و.معنی.این.آیه.شریفه.با.توّجه.به.این.حدیث.این.می.شود.که:

هر.کس.از.خداوند.متعال.و.پیامبر.اکرم.اطاعت.نماید،.
و.امامت.و.والیت.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.دیگر.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.را.بپذیرد.و.مطیع.محض.آن.ذوات.مقّدسه.باشد.فائز.و.رستگار.خواهد.

شد.1

ج(.وجود.مقّدس.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.فرمودند:
بِنا َيُفوُز َمْن فاَز َيْوَم الِْقياَمِة، یعنی:

هر.کس.روز.قیامت.فائز.و.رستگار.شود.رستگاری.او.به.خاطر.ما.است،.
یعنی.هر.کس.امامت.و.والیت.ما.را.بپذیرد.روز.قیامت.فائز.و.رستگار.است.

این.حدیث.را.اصبغ.بن.نباته.از.حضرت.امیر.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.اصولکافی،جلددّوم،صفحه279،حدیث8»حدیث1087«.
تفسیرصافی،جلدپنجم،صفحه363.

تفسیربرهان،جلدهفتم،صفحه509،حدیث2و3.
تفسیرنورالثقلین،جلدششم،صفحه177،حدیث257»حدیث9084«.

2.اصولکافی،جلداّول،صفحه315،حدیث1»حدیث565«.
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د(.در.زیارت.جامعه.کبیره.که.از.ناحیه.مقّدسه.امام.هادی.علیه.الّسالم.صادر.شده.هنگام.
زیارت.هر.یک.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.به.آن.بزرگواران.عرض.می.کنیم:

َک بُِکْم، یعنی: َو فاَز َمْن َتَمسَّ
هر.کس.به.شما.تمّسک.نمود.»نماید«.فائز.و.رستگار.شد.»می.شود«.
تمّسک.و.اعتصام.یک.معنا.دارند.و.معنی.آن.ها.چنگ.زدن.می.باشد،.

مثاًل.چنگ.زدن.به.یک.دستگیره.محکم.تا.مانع.سقوط.انسان.از.یک.پرتگاه.بشود.
عّلت.فائز.شدن.انسان.در.صورت.تمّسک.به.این.بزرگواران.چند.سطر.باالتر.از.

َک بُِکْم«.آمده.و.عنوان.شده.که: جمله »َو فاَز َمْن َتَمسَّ
َو َمِن اْعَتَصَم بُِکْم َفَقِد اْعَتَصَم بِاهللِ، یعنی:

هر.کس.به.شما.چنگ.بزند.به.خداوند.متعال.چنگ.زده.است.
بدیهی.است.که.هر.کس.هم.که.به.خدا.چنگ.بزند.فائز.و.رستگار.می.باشد،.بنابراین:
ک.و.اعتصام.»چنگ.زدن«.به.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.یعنی.تمّسک.و. تمسُّ

اعتصام.به.خداوند.متعال،.
لذا.کسی.که.به.این.ذوات.مقّدسه.تمّسک.و.اعتصام.نماید.فائز.می.باشد،.
و.خداوند.متعال.در.آیه.بیستم.سوره.حشر.بهشتیان.را.فائز.دانسته.است.1

ه  (.در.قسمت.دیگری.از.زیارت.جامعه.کبیره.هنگام.زیارت.هر.کدام.از.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.به.آن.بزرگواران.عرض.می.کنیم:

َو فاَز الْفائُِزوَن بِِوالَيِتُکْم،.یعنی:
همه.آن.هایی.که.فائز.و.رستگار.شدند.با.والیت.شما.فائز.و.رستگار.شدند،.

یعنی.آن.هایی.که.فائز.و.رستگار.شدند.عّلت.فوز.و.رستگاری.آن.ها.این.بود.که.

امامت.و.والیت.شما.را.پذیرفتند.و.در.پرتو.والیت.شما.فائز.شدند.و.اهل.بهشت.
گردیدند،

1.شرحزیارتجامعهکبیره،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،صفحه358ـ359و391.
شرحزیارتجامعهکبیره،ترجمهشموسالطالعه،تألیفعالمهبزرگوارسیدحسینهمدانیدرودآبادی،صفحه

407ـ434.
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و.به.عبارت.دیگر:
سعادت.و.رستگاری.و.رسیدن.به.فوز.عظیم.در.پرتو.امامت.و.والیت.ائّمه.معصومین.
علیهم.الّسالم.امکان.پذیر.می.باشد.و.بدون.والیت.فوز.و.رستگاری.و.نجات.ممکن.

نیست،.
زیرا.بدون.والیت،.اعمال.نیکی.هم.که.انسان.انجام.داده.َحبط.و.نابود.و.باطل.می.شود،.
لذا.شرط.قبولی.اعمال.پذیرفتن.امامت.و.والیت.آن.بزرگواران.و.عمل.به.تکالیف.
شرعی.تحت.زعامت.و.امامت.و.والیت.آن.بزرگواران.است.و.قباًل.به.کّرات.در.این.
خصوص.صحبت.شده.و.مطالبی.عرض.شده.است.»در.خصوص.اینکه.شرط.قبولی.

اعمال.پذیرفتن.امامت.و.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.می.باشد«.
در.این.رابطه.فقط.به.یک.نمونه.اشاره.می.شود.

در.زیارت.جامعه.کبیره.آمده.که:
َو بُِمواالِتُکْم ُتْقَبُل الّطاَعُة الُْمْفَتَرَضةُ ، یعنی:

با.پذیرش.امامت.و.والیت.شما.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.طاعات.و.فرائض.و.

اعمال.واجبی.که.انسان.انجام.داده.»از.قبیل.نماز،.روزه،.حج.و...«.مورد.قبول.درگاه.الهی.
واقع.می.شود.

بنابراین.الزمه.رسیدن.به.فوز.و.رستگاری.و.ورود.به.بهشت.که.در.آیه.بیستم.سوره.

َحْشر.آمده.قبول.والیت.و.امامت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.و.انجام.تکالیف.شرعی.
تحت.زعامت.و.امامت.و.والیت.آن.ذوات.مقّدسه.می.باشد.

در.جلد.دّوم.اصول.کافی.»صفحه.203.تا.209،.حدیث.964.تا.972«.آمده.که:
اعمال.انسان.ها.بدون.والیت.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.پذیرفته.نمی.شود،.

و.اگر.کسی.از.دنیا.برود.و.منکر.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.باشد.به.مرگ.جاهلیّت.
از.دنیا.رفته.است،..

یعنی.به.حال.کفر.و.شرک.از.دنیا.رفته.است.1

1.شرحزیارتجامعهکبیره،تألیفآیتاهللسیدمحمدتقینقوی،صفحه557ـ578تا580.
ترجمهشموسالّطالعهشرحزیارتجامعهکبیره،تألیفعالمهبزرگوارسیدحسینهمدانیدرودآبادی،صفحه

613تا627،626،623.
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و(.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.دختر.گرانقدر.خویش.
فاطمه.زهرا.سالم.اهلل.علیها.فرمود:

روز.قیامت.وقتی.که.برانگیخته.شوم.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.نیز.با.
من.و.همراه.من.است.

وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فاطمه.
زهرا.سالم.اهلل.علیها.را.مورد.خطاب.قرار.داده.و.فرمودند:

ای.فاطمه:
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.شیعیان.او.همان.فائزین.و.رستگاران.

هستند.که.وارد.بهشت.می.شوند.
این.حدیث.را.خطیب.خوارزمی.»از.علمای.اهل.تسنّن«.نیز.در.کتاب.مناقب.نقل.

نموده.است.1

ز(.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.روز.هیجدهم.ذیحّجه.سال.

دهم.هجری.پس.از.پایان.مناسک.حج.و.هنگام.بازگشت.از.مّکه.به.مدینه.در.محّل.غدیر.

خم.و.در.حضور.هزاران.نفر.از.حّجاج.بیت.اهلل.الحرام.که.در.محضر.آن.حضرت.بودند.

خطبه.مفّصلی.ایراد.فرموده.و.پس.از.حمد.و.ثنای.خداوند.متعال.قطره.ای.از.دریای.

بیکران.فضائل.و.مناقب.مولی.الموّحدین.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.بیان.

فرموده.و.سپس.به.دستور.خداوند.متعال.آن.حضرت.را.به.عنوان.وصی.و.جانشین.
خویش.و.به.عنوان.امام.مسلمین.معّرفی.و.منصوب.فرمودند.

وجود.مبارک.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.در.قسمتی.از.فرمایشات.خویش.
فرمودند:

َمعاِشَر الّناِس:
َوَجلَّ َو َقْد اَْنَزلَها ِفى الُْقْرآِن اَْكَثُر ِمْن »اَْن« اُْحصَيها  اَِنّ َفضائَِل َعِلّى ْبِن اَبيطالٍِب ِعْنَد اهللِ َعزَّ

فى َمقاٍم واِحٍد، 
ُقوُه، َفها َفَصِدّ َفَمْن اَْنبَأُكْم بِها َو َعرَّ

1.تفسیربرهان،جلدهشتم،صفحه848،حدیث6.



455 سوره حشر

َمعاِشَر الّناِس:
َة الَّذيَن َذكْرُتُهْم َفَقْد فاَز َفْوزاً َعظيمًا، َمْن ُيِطِع اهللَ َو َرُسولَُه َو َعِلّيًا َو ااْلَئَِمّ

َمعاِشَر الّناِس:
الّسابُِقوَن اِلى ُمباَيَعِتِه َو ُمواالِتِه َو التَّْسليِم َعَلْيِه بِِاْمَرِة الُْمْؤِمنيَن، 

اُولِئَک ُهُم الْفائُِزوَن فى َجّناِت النَّعيِم،  یعنی:
وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:

ای.مردم:.
به.درستی.که.فضائل.و.مناقب.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.که.خداوند.متعال.در.قرآن.
کریم.به.آن.ها.اشاره.فرموده.بیش.از.آن.است.که.من.بتوانم.در.یک.مجلس.و.در.یک.

جلسه.برای.شما.بیان.کنم،.
پس.هر.کس.درباره.آن.ها.به.شما.خبر.بدهد.و.شما.را.از.آن.فضائل.آگاه.نماید.و.آنان.
را.بشناسد.»هر.کس.آن.فضائل.را.بشناسد.و.شما.را.از.آن.ها.آگاه.نماید«.او.را.تصدیق.

کنید.»حرف.او.را.بپذیرید«.
ای.مردم:

هر.کس.از.خدا.و.رسول.خدا.و.علی.و.امامانی.که.ذکر.کردم.اطاعت.نماید.به.تحقیق.
به.فوز.عظیم.»رستگاری.و.نجات.بزرگ«.نائل.شده.است.

ای.مردم:
کسانی.که.برای.بیعت.با.علی.بن.ابیطالب.و.پذیرش.والیت.او.و.سالم.کردن.به.او.با.

عنوان.امیرالمؤمنین.بر.دیگران.سبقت.و.پیشی.بگیرند.آن.ها.فائز.و.رستگار.می.باشند،.
و.داخل.باغ.های.پرنعمت.بهشت.خواهند.شد،.

و.در.بهشت.از.انواع.نعمات.الهی.بهره.مند.خواهند.گردید.1

1.احتجاجطبرسی،جلداول،صفحه118تا146،حدیث32.
ـ477. شرحخطبهپیامبراکرمصلیاهللعلیهوآلهوسلّمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسّیدمحمدتقینقوی،صفحه472

ترجمهوتوضیحخطابهغدیر،تألیفمحّمدباقرانصاری،صفحه56ـ57و80.





» سوره جمعه «

آیه 4 سوره جمعه:
»ٰذلَِک َفْضُل اهللِ ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء َواهللُ ُذوالَْفْضِل الَْعِظيِم«.

ترجمه: 
این.»نبّوت«.فضل.و.بخشش.خداوند.متعال.است.که.به.هر.کس.بخواهد.می.بخشد.

و.عطا.می.کند،.و.خداوند.صاحب.فضل.عظیم.است.1

شرح لغات و توضیحات:
َفْضْل.=.فزونی،.زیادتی،.مقدار.زاید.از.حّد.متوسط.که.بیشتر.در.امور.پسندیده.به.کار.

می.رود.
همچنین،.هر.عطیّه.و.احسانی.را.که.بر.ُمعطی.الزم.و.واجب.نیست.فضل.می.گویند.
»هر.احسان.و.بخششی.که.بر.احسان.کننده.الزم.و.واجب.نباشد.به.آن.فضل.گفته.

می.شود«،.
یعنی.اگر.در.مقابل.کاری.که.کسی.انجام.داده.کارفرما.چندین.برابر.مزد.معمول.به.او.

پرداخت.نماید.مبلغی.که.اضافه.پرداخت.شده.از.روی.فضل.می.باشد،.
و.به.عبارت.دیگر:

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه5.
تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه116.
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اگر.مزد.یک.کارگر.در.یک.روز.مثاًل..بیست.هزار.تومان.باشد،.لیکن.در.پایان.روز،.

کارفرما.به.کارگر.خویش.صد.هزار.تومان.پرداخت.نماید،.هشتاد.هزار.تومانی.که.اضافه.
پرداخت.شده.فضل.می.باشد،.یعنی:

نه.کارگر.آن.را.طلب.داشته.و.نه.کارفرما.الزامی.به.پرداختن.آن.داشته.است،.
بلکه.این.هشتاد.هزار.تومان.را.کارفرما.به.کارگر.خویش.اعطا.نموده.و.بخشیده.

است،.
و.به.عبارت.دیگر:

دادن.پاداش.که.متناسب.با.عمل.باشد.عدالت.است،.لیکن:
فضل،.دادن.پاداش.عظیم.و.فراوان.در.مقابل.عمل.بسیار.اندک.می.باشد،.

و.خداوند.متعال.دارای.فضل.عظیم.است،.
یعنی.به.بندگان.خویش.در.مقابل.عمل.بسیار.اندک.و.بسیار.ناچیز.آن.ها.پاداش.عظیم.

اعطا.می.فرماید.یعنی.بهشت.جاویدان.
در.آیات.قبل.آمده.است.که:

آنچه.در.آسمان.ها.و..آنچه.در.زمین.است.همواره.خداوند.متعال.را.تسبیح.می.گویند.

»شهادت.به.وحدانیّت.و.ربوبیت.خداوند.متعال.داده.و.خداوند.متعال.را.از.هر.عیب.و.
نقص.مبّرا.می.دانند«،.

همان.خداوندی.که.عزیز.و.حکیم.است.»خداوندی.که.شکست.ناپذیر.است.و.قاهر.

غیرمقهور،.و.همه.کارهای.خداوند.متعال.از.روی.حکمت.است.یعنی.هر.چیزی.را.
جای.خودش.می.گذارد«.

خداوند.متعال.کسی.است.که.در.میان.جمعیّت.درس.نخوانده،.رسولی.را.از.بین.

خودشان.برانگیخت.و.به.رسالت.مبعوث.نمود.»یعنی.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.
اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم«،.

تا.آیات.قرآن.کریم.را.به.آن.ها.بخواند.و.آن.ها.را.تزکیه.نماید.»آن.ها.را.از.هر.گونه.

شرک.و.کفر.و.انحراف.و.فساد.پاک.و.پاکیزه.نماید.تا.آن.ها.در.زمره.پاکان.و.نیکان.قرار.
بگیرند«،.

و.به.آن.ها.کتاب.و.حکمت.بیاموزد.
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قابل.ذکر.است.که:
مقصود.از.کتاب،.قرآن.کریم.است،.

و.مقصود.از.حکمت،.فرمایشات.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.تعلیمات.
آن.حضرت.می.باشد.1

خداوند.متعال.در.ادامه.آن.آیات.شریفه.در.آیه.چهارم.این.سوره.مبارکه.در.خصوص.

نبّوت.و.رسالت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.صحبت.فرموده.و.نبّوت.و.

رسالت.را.فضل.و.بخشش.خداوند.متعال.دانسته.که.آن.را.به.هر.کس.که.اراده.بفرماید.
اعطا.می.کند.

در.این.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:
ذلَِک.=.اشاره.به.نبّوت.و.رسالت.پیامبر.اکرم.صلی.اهلل.علیه.و.آله.می.باشد.

کلمه.ذلَِک.اشاره.به.دور.می.باشد.و.به.خاطر.اینکه.امر.نبّوت.و.رسالت.پیامبر.اکرم.

صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.تعظیم.و.تکریم.شود.خداوند.متعال.با.کلمه.ذلَِک.آن.را.
مورد.اشاره.قرار.داده.است.

اساساً.چنانچه.خداوند.متعال.بخواهد.امری.را.بزرگ.و.عظیم.و.قابل.احترام.معّرفی.
بفرماید.با.کلمه.ذلَِک.که.اشاره.به.دور.می.باشد.به.آن.موضوع.می.پردازد،.

قرآن.کریم.صحبت. به. متعال.راجع. بقره.وقتی.خداوند. آیه.دوم.سوره. مثالً..در.

می.فرماید.به.منظور.تعظیم.و.بزرگداشت.قرآن.کریم.مطلب.را.با.کلمه.ذلَِک.شروع.
نموده.و.می.فرماید:

ْذلَِک الِْکتاُب ال َرْيَب فيِه ُهَدًى لِْلُمتَّقيَن.
در.ادامه.آیه.شریفه.خداوند.متعال.می.فرماید:

َفضُل اهللِ.=.نبّوت.و.رسالت،.فضل.و.بخشش.بزرگ.خداوند.متعال.می.باشد.که:
ُيْؤتيِه َمْن َيشاُء =.به.هر.کس.که.بخواهد.و.صالح.بداند.می.دهد.و.اعطا.می.فرماید.»به.

هر.کس.که.الیق.ببیند.می.بخشد«.

1.مفرداتراغب.
مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه6تا8.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه119،117،116.
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بدین.ترتیب.معنی.آیه.شریفه.تا.این.جا.این.شد.که:
نبّوت.و.رسالت.و.به.تبع.آن.امامت،.فضل.و.بخشش.خداوند.متعال.است،.

و.خداوند.متعال.آن.را.به.هر.کسی.که.بخواهد.و.صالح.بداند.اعطا.می.فرماید،.
و.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.شخصیّت.بی.نظیر.و.ممتازی.است.که.این.
امر.بزرگ.»یعنی.نبّوت.و.رسالت«.به.ایشان.اختصاص.یافته.تا.آن.حضرت.مردم.را.

تزکیه.نماید.و.کتاب.و.حکمت.بیاموزد.
بنابراین:

نبّوت.و.رسالت،.فضل.و.بخشش.بزرگ.خداوند.متعال.است.که.خداوند.متعال.آن.

را.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.اعطا.فرموده.تا.آن.حضرت.مردم.را.به.راه.
راست.هدایت.نماید.

امامت.نیز.فضل.و.بخشش.بزرگ.خداوند.متعال.است.که.خداوند.متعال.آن.را.به.هر.
کسی.که.بخواهد.و.اراده.بفرماید.اعطا.می.کند،.

و.اراده.و.مشیّت.خداوند.متعال.بر.این.تعّلق.گرفته.که.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.
علیه.و.آله.و.سّلم.از.هر.گونه.رجس.و.پلیدی.به.دور.باشند،.

و.این.بزرگواران.»حضرت.علی.و.زهرا.و.یازده.امام.معصوم.علیهم.الّسالم.از.ذریّه.

آن.دو.بزرگوار«.حّجت.خداوند.متعال.بر.مخلوقاتش.باشند.که.انشاءاهلل.تعالی.در.بخش.
حدیث.به.این.موضوع.اشاره.خواهد.شد.

در.ادامه.آیه.شریفه.آمده.است.که:
َو اهللُ ُذوالَْفْضِل الَْعظيِم.=.خداوند.متعال.صاحب.فضل.عظیم.و.بزرگ.می.باشد.1

توضیح:
الف(.خداوند.متعال.در.آیه.124.سوره.انعام.می.فرماید:

اهللُ َيْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتُه،..یعنی:
خداوند.متعال.از.همه.بهتر.می.داند.که.رسالت.خویش.را.در.کجا.قرار.دهد.و.چه.

1.مجمعالبیان،جلدبیستوپنجم،صفحه11.
المیزان،جلدسیوهشتم،صفحه181.

تفسیرنمونه،جلدبیستوچهارم،صفحه121ـ122.
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کسی.را.به.عنوان.پیامبر.انتخاب.نماید،.یعنی:
رسالت.و.امامت.امری.الهی.است.که.خداوند.متعال.آن.را.به.هر.کسی.که.بخواهد.

و.اراده.بفرماید.اعطا.می.کند،.
و.قطعاً.این.فیض.عظیم.و.بزرگ.نصیب.صالح.ترین.عباد.می.شود.یعنی.وجود.مقّدس.

چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.

شأن نزول آیه 124 سوره انعام این است که:
وقتی.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.از.جانب.خداوند.متعال.به.رسالت.
مبعوث.شد.عّده.ای.از.سران.مشرکین.قریش.عنوان.نمودند.که.چرا.ما.به.رسالت.مبعوث.

نشدیم.
در.جواب.این.سؤال.ابلهانه.سران.مشرکین.قریش.بود.که.خداوند.متعال.آیه.124.

سوره.انعام.را.نازل.نموده.و.فرمودند:
خداوند.متعال.از.همه.بهتر.می.داند.که.چه.کسی.را.به.عنوان.رسول.و.نبی.انتخاب.

نماید.
اوصیاء.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.یعنی.ائّمه.معصومین.علیه.الّسالم.نیز.

اینگونه.می.باشند،
یعنی.انتخاب.آن.ها.توسط.خداوند.متعال.است.نه.خلق.خدا،.و.نه.از.طریق.انتخاب.

مردم.و.شورا،.بنابراین:
پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم.حّجت.خداوند.
متعال.و.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.می.باشند.جهت.هدایت.خلق،.که..آیه.چهارم.

سوره.جمعه.و.آیه.124.سوره.انعام.این.موضوع.را.تصریح.می.فرمایند.

ب( در.آیه.سی.و.یکم.سوره.زخرف.آمده.که:
وقتی.که.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.به.رسالت.مبعوث.شد.و..آیات.شریفه.
قرآن.کریم.از.جانب.خداوند.متعال.به..آن.حضرت.نازل.شد.عّده.ای.از.سران.مشرکین.
قریش.به.این.قضیّه.معترض.شدند.که.چرا.خداوند.متعال.فرد.دیگری.را.مبعوث.به.
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رسالت.ننموده..است.
خداوند.متعال.در.آیه.سی.و.یکم.سوره.زخرف.زبان.حال.سران.مشرکین.را.پس.از.

بعثت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.بیان.می.فرماید:
در.این.آیه.شریفه.آمده.است.که:

َل َهذا الُْقْرآُن َعلى َرُجٍل ِمَن الَْقْرَيَتْيِن َعِظيٍم،..یعنی.: َوقالُوا لَْوال نُزِّ
سران.مشرکین.قریش.گفتند:.

چرا.قرآن.به.مرد.بزرگ.و.ثروتمند.این.دو.قریه.بزرگ.»یعنی.شهر.مکه.و.طائف«.
نازل.نشده.است،.یعنی:.

چرا.قرآن.کریم.به.افراد.پولدار.و.متمّکن.و.صاحبان.ایل.و.عشیره.و.روسای.طوایف.
نازل.نشده.است.

آیه.124.سوره.انعام.»اهللُ َيْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرسالََتهُ«،.
و.آیه.چهارم.سوره.جمعه.»ذلَِک َفْضُل اهللِ ُيْؤِتيِه َمْن َيشاُء...«.پاسخ.به.یاوه.گویی.های.

مشرکین.و.کّفار.می.باشد،.و.خالصه.معنی.این.دو.آیه.شریفه.این.است.که:
خداوند.متعال.از.همه.بهتر.می.داند.که.چه.کسی.را.مبعوث.به.رسالت.نماید،.

و.رسالت.و.نبّوت،.فضل.و.بخشش.خداوند.متعال.است،.
و.خداوند.متعال.آن.را.به.هر.کسی.که.الیق.بداند.و.بخواهد.و.صالح.بداند.اعطا.

می.فرماید.

ج( مالحظه.فرمودید.که:
نبّوت.و.امامت.َمنصبی.است.الهی،.و.فضل.عظیم.خداوند.متعال.است.که.خداوند.

متعال.به.هر.کس.که.بخواهد.و.صالح.بداند.اعطا.می.فرماید.
همانطور.که.در.بخش.حدیث.مالحظه.خواهید.فرمود،.

ارادت.داشتن.و.محبّت.داشتن.به.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.و.اهل.بیت.
آن.حضرت.یعنی.وجود.مقّدس.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم،.

و.اطاعت.بی.قید.و.شرط.از..آن.ذوات.مقّدسه.نیز.فضل.عظیم.خداوند.متعال.است.که.
خداوند.متعال.آن.را.به.هر.کس.که.بخواهد.و.صالح.بداند.اعطا.می.فرماید.
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اشتباه.نشود،.کسانی.که.از.اطاعت.آن.ذوات.مقّدسه.سرپیچی.نموده.و.افراد.دیگری.

را.به.عنوان.رهبران.خویش.انتخاب.کردند.و.از.صراط.مستقیم.انحراف.پیدا.نموده.و.

مستحّق.آتش.جهنّم.شدند.قطعاً.خودشان.راه.ضاللت.را.انتخاب.نمودند،.نه.اینکه.
نعوذباهلل.خداوند.متعال.مانع.آن.ها.بوده.است،.

زیرا.خداوند.متعال.پیامبر.اکرم.را.به.رسالت.مبعوث.نمود،.
و.آن.حضرت.نیز.همگان.را.دعوت.به.راه.حق.نمود.و.همگان.را.به.اطاعت.از.
امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.یازده.امام.معصوم.از.نسل.آن.حضرت.
دعوت.فرمود،.که.عّده.ای.به.دعوت.پیامبر.اکرم.لبّیک.گفته.و.مشمول.فضل.عظیم.

الهی.شدند.»فضل.عظیم.پیروی.و.تبعیّت.از.ائّمه.معصومین.علیهم.الّسالم«،.
و.عّده.ای.نیز.از.دستورات.آن.ذوات.مقّدسه.سرپیچی.نموده.و.از.دیگران.تبعیّت.

کردند.و.بدین.وسیله.خودشان.را.اهل.جهنّم.نمودند،.و.خالصه.کالم.اینکه:
آنچه.که.خیر.است.از.ناحیه.خداوند.متعال.می.باشد.که.به.بندگان.می.رسد،.

و.آنچه.که.شر.است.از.ناحیه.خود.انسان.ها.است.که.متوّجه.خودشان.می.شود،.
و.آن.نیز.ناشی.از.اعتقادات.باطل.و.اعمال.خالف.انسان.ها.است.

حدیث:
1..وجود.مقدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:

مالئکه.الهی.از.حال.افرادی.که.در.روی.زمین.فضائل.و.مناقب.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.

را.بیان.می.کنند.اّطالع.دارند.»از.حال.افرادی.که.ممکن.است.دو.نفر.یا.سه.نفر.بیشتر.
نبوده.و.فضائل.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.را.بیان.می.کنند«.

این.مالئکه.که.ذکر.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.را.از.این.مؤمنین.کم.تعداد.می.شنوند.به.
یکدیگر.می.گویند:

آیا.نمی.بینید.این.اقلیّت.مؤمن.را.که.با.وجود.داشتن.دشمنان.زیاد.چگونه.مشغول.ذکر.
فضائل.و.مناقب.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.می.باشند.

گروه.دیگری.از.مالئکه.الهی.به.این.مالئکه.می..گویند:
ذلَِک َفْضُل اهللِ ُيْؤِتيِه َمْن َيشاُء َواهللُ ُذوالَْفْضِل الَْعِظيِم.»آیه.4.سوره.جمعه«،.یعنی:
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این.فضل.و.بخشش.خداوند.متعال.است.که.به.هر.کس.که.بخواهد.و.صالح.بداند.
اعطا.می.فرماید،.

و.خداوند.متعال.صاحب.فضل.عظیم.است.
این.حدیث.را.مستورد.نخعی.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

توضیح:
فضل.خداوند.متعال.شامل.حال.شیعیانی.شده.که.آن.ها.در.گروه.های.دو.سه.نفره.و.
یا.بیشتر.اجتماع.نموده.و.فضائل.و.مناقب.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.

سّلم.را.بیان.می.کنند،.
و.ذکر.فضائل.اهل.بیت.پیامبر.اکرم.فضل.خداوند.متعال.است.که.به.هر.کس.که.

بخواهد.و.اراده.بفرماید.اعطا.می.کند.

2..وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.صّلی.اهلل.علیه.و.آله.و.سّلم.فرمودند:
هیچ.قوم.و.طایفه.ای.نیست.که.تجمع.کنند.و.فضائل.و.مناقب.من.»پیامبر.اکرم«.
و.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.و.اهل.بیت.مرا.بیان.کنند.مگر.اینکه.مالئکه.الهی.از.
آسمان.نازل.شده.و.گرد.آن.ها.جمع.می.شوند.»هر.گاه.چند.انسان.دور.هم.جمع.
شوند.و.فضائل.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.را.بیان.نمایند.در.همان.حال.مالئکه.
الهی.از.آسمان.نازل.شده.و.در.اطراف.ذاکرین.فضائل.چهارده.معصوم.علیهم.الّسالم.

حلقه.می.زنند«.
وقتی.ذاکرین.فضائل.و.مناقب.ما.متفّرق.شدند.مالئکه.الهی.نیز.به.آسمان.عروج.

می.کنند.
وقتی.که.این.مالئکه.از.زمین.به.آسمان.عروج.نمودند.طایفه.دیگری.از.مالئکه.الهی.

به.آن.ها.می.گویند:
ما.از.شما.بو.و.رایحه.ای.استشمام.می.کنیم.که.تا.به.حال.استشمام.نکرده.ایم،.

1.اصولکافی،جلدسّوم،صفحه269،حدیث4»حدیث2119«.
تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه16،حدیث1.

تفسیرنورالثقلین،جلدهفتم،صفحه649،حدیث24»حدیث11611«.
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و.هیچ.رایحه.و.بویی.خوش.بوتر.از.آن.وجود.ندارد.
مالئکه.ای.که.از.زمین.به.آسمان.عروج.کرده.اند.در.جواب.آن.ها.می.گویند:

ما.در.زمین.نزد.طایفه.و.گروهی.نشسته.بودیم.که.آن.ها.فضایل.و.مناقب.محّمد.و.آل.
محّمد.علیهم.الّسالم.را.بیان.می.کردند،.

و.ما.از.رایحه.و.بوی.آن.ها.خوشبو.و.معّطر.شدیم.
این.مالئکه.الهی.به.مالئکه.عروج.کننده.از.زمین.می.گویند:

ما.را.هم.ببرید.به.آن.جایی.که.آن.گروه.انسان.ها.فضائل.و.مناقب.محّمد.و.آل.محّمد.
علیهم.الّسالم.را.بیان.می.کنند.

مالئکه.عروج..کننده.از.زمین.به.آن.مالئکه.می.گویند:
جمعیّتی.که.فضائل.و.مناقب.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.را.بیان.می.کردند.متفّرق.

شدند.
این.حدیث.را.اّم.سلمه.همسر.پیامبر.اکرم.از.آن.حضرت.نقل.نموده.است.1

3. وجود.مقدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
شیعیان.ما.با.خودشان.مهربان.هستند.»شیعیان.با.یکدیگر.مهربان.هستند«،.

شیعیان.ما.وقتی.تنها.می.شوند.»با.خودشان.خلوت.می.کنند«.خداوند.متعال.را.یاد.
می.کنند.

امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:
اِنّا اِذا ُذِكْرنا ُذِكَر اهللُ، 

ْيطاُن، یعنی: نا ُذِكَر الشَّ َو اِذا ُذِكَر َعُدوُّ
هر.گاه.از.ما.یاد.شود.»فضائل.ما.گفته.شود«.خداوند.متعال.یاد.شده.است،.

و.هر.گاه.از.دشمنان.ما.یاد.شود.شیطان.یاد.شده.است.
این.حدیث.را.علی.بن.حمزه.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.2

1.تفسیربرهان،جلدنهم،صفحه17،حدیث2.
2.اصولکافی،جلدسّوم،صفحه268،حدیث1»حدیث2116«.
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4..امام.صادق.علیه.الّسالم.فرمودند:
خداوند.متعال.را.مالئکه.ای.است.که.هر.گاه.این.مالئکه.به.گروهی.برسند.که.آن.
گروه.فضائل.و.مناقب.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.را.بیان.می.کنند.به.آن.ها.می.گویند.

»به.مردمی.که.مشغول.بیان.مناقب.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.هستند«:
شما.به.حاجت.خودتان.رسیدید.»کنایه.از.این.است.که.رستگار.شدید«،

سپس.این.مالئکه.الهی.کنار.آن.ها.نشسته.و.با.آن.ها.علم.و.دانش.می.آموزند..
هنگامی.که.مالئکه.الهی.از.جای.خود.برمی.خیزند.»پس.از.پایان.جلسه«.از.بیماران.
آن.ذاکرین.محّمد.و.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.عیادت.کرده.و.در.تشییع.جنازه.مرده.های.
آنان.شرکت.می.کنند.و.به.غایبین.آن.ها.سر.می.زنند.»به.شیعیان.والیتمداری.که.قلبًا..محّب.

و.دوستدار.محّمد.و.آل.محّمد.هستند.لیکن.در.آن.جلسه.حضور.نداشته.اند«.
وجود.مقّدس.امام.صادق.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایشات.خویش.فرمودند:

این.است.آن.مجلسی.که.هر.کس.در.آن.حضور.یابد.َشقی.نگردد.
»شقی.یعنی.بدبخت،.گرفتار،.بدکار،.شریر.ـ.ضد.شقی.سعید.است.و.سعید.یعنی.

خوشبخت،.سعادتمند«.
این.حدیث.را.عباد.بن.کثیر.از.امام.صادق.علیه.الّسالم.نقل.نموده.است.1

5..عبدالعزیز.بن.مسلم.می.گوید:
در.زمان.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.مرو.بودیم.و.در.آغاز.ورود.به.مرو.
روز.جمعه.ای.در.مسجد.جامع.مرو.گرد.آمدیم،.و.حاضران.در.مسجد.درباره.امامت.و.

کثرت.اختالف.مردم.در.باب.امامت.سخن.می.گفتند.و.بحث.و.گفتگو.می.نمودند.
من.خدمت.آقا.و.سرورم.امام.رضا.علیه.الّسالم.شرفیاب.شده.و.بحث.و.گفتگوهای.

مردم.درباره.امامت.را.به.استحضار.ایشان.رساندم.
وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.تبّسمی.نموده.و.فرمودند:

ای.عبدالعزیز:
خداوند.تبارک.و.تعالی.پیامبر.اکرم.را.قبض.روح.نکرد.مگر.بعد.از.اینکه.اسالم.را.

1.اصولکافی،جلدسّوم،صفحه268ـ269،حدیث3»حدیث2118«.
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برای.آن.حضرت.کامل.نمود.و.آن.را.به.کمال.رساند.
مسئله.امامت.تمام.کننده.و.کامل.کنندة.دین.است،.

و.وجود.مقّدس.پیامبر.اکرم.قبل.از.رحلت.خویش.راه.را.برای.مردم.آشکار.کرد.و.
آن.ها.را.در.مسیر.حق.قرار.داد،.

و.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.علیه.الّسالم.را.به.عنوان.امام.مسلمین.منصوب.فرمود،.
بنابراین:.

هر.کس.گمان.کند.که.خداوند.متعال.دینش.را.»دین.اسالم.را«.کامل.نکرده.قرآن.را.
رد.کرده،.

و.هر.کس.قرآن.را.رد.کند.کافر.است.
وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.ادامه.فرمایش.خویش.فرمودند:

مگر.مردم.مقام.و.منزلت.امامت.را.می.دانند.که.انتخاب.امام.بر.عهده.مردم.باشد.و.به.
عهده.مردم.واگذار.شود.

همانا.امامت.جلیل.القدرتر.»گرامی.تر«،.عظیم.الشأن.تر،.واالتر،.منیع.تر.و.عمیق.تر.از.آن.

است.که.مردم.بتوانند.با.عقل.خویش.به.آن.برسند.و.یا.برای.خودشان.امامی.انتخاب.
کنند.

امامت.خالفت.و.جانشینی.خدا.و.رسول.خدا.است.و.مقام.امیرالمؤمنین.علی.بن.ابیطالب.
علیه.الّسالم.و.حسن.و.حسین.علیهماالّسالم.می.باشد

.امام.کجا.و.انتخاب.بشر.کجا،
امام.کجا.و.عقل.بشر.کجا،

امام.کجا.و.همانندی.برای.او.کجا،
گمان.می.برند.که.امام.در.غیر.خاندان.پیامبر.و.غیر.آل.محّمد.علیهم.الّسالم.یافت.

می.شود،.
آنان.»غیرشیعه«.انتخاب.خدا.و.رسول.خدا.را.کنار.گذاشته.و.انتخاب.خود.را.در.نظر.
گرفتند.»غیرشیعه.امام.منصوب.از.ناحیه.خداوند.متعال.را.کنار.گذاشته.و.با.عقل.ناقص.

خویش.برای.خودشان.امام.انتخاب.کردند«،.
مردم.را.چه.به.انتخاب.امام.
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وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.در.فرمایشات.خویش.به.طور.مبسوط.در.رابطه.

با.مقام.منیع.امامت.مطالبی.بیان.نموده.و.در.قسمتی.از.فرمایش.خویش.در.رابطه.با.
منصب.امامت.فرمودند:

بَْل ُهَو َفْضُل اهللِ ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء َواهللُ ُذوالَْفْضِل الَْعِظيِم »آیه 4 سوره جمعه«، یعنی:
امامت،.فضل.و.بخشش.خداوند.متعال.است.که.خداوند.متعال.آن.را.به.هر.کس.که.

بخواهد.اعطا.می.فرماید،.
و.خداوند.متعال.دارای.فضل.عظیم.است.1

توضیح:
الف(.حدیث.شریفی.که.از.وجود.مقّدس.امام.رضا.علیه.الّسالم.نقل.شد.مفصل.تر.از.

این.است.که.مالحظه.فرمودید،.
فقط.قسمتی.از.حدیث.شریف.که.به..آیه.چهارم.سوره.جمعه.مربوط.می.شد.نقل.

گردید.

ب(.این.حدیث.شریف.ذیل.آیات.هشتم.و.نهم.سوره.مبارکه.محّمد.صّلی.اهلل.علیه.
و.آله.و.سّلم.نیز.نقل.شده.است.

289،حدیث1»حدیث518«،»بابنادروجامعدرفضیلتوصفاتامام«. 1.اصولکافی،جلداّول،صفحه288ـ
عیوناخبارالّرضاعلیهالّسالم،جلداّول،باببیستم،صفحه454،حدیث1.

احتجاجطبرسی،جلددّوم،صفحه482ـ483،حدیث310.
»احتجاجامامرضاعلیهالّسالمدررابطهباامامت«.
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َمعاِشَر الّناِس، َفاتَُّقواهللَ َو باِيُعوا َعِلّيًا اميَرالُمْوِمنيَن َو الَْحَسَن َو الُْحَسْيَن َو ااْلَئَِمة َكِلَمًة َطيَِّبًة باِقيًة، 

164 .................. ُيْهِلُک اهللُ َمْن َغَدَر َو َيْرَحُم اهللُ َمْن َوفى، َفَمْن نََکَث َفِانَّما َيْنُکُث ُعلى نَْفِسِه،:

َمعاِشَرالّناس؛ َقْد بَيَّْنُت لَُکْم َو اَْفَهْمُتُکْم َو هذا َعلىٌّ َيْفِهُمُکْم بَْعدى، ااَل َو اِنّى ِعْنَد اْنِقضاِء ُخْطَبتى 
اَْدُعوُكْم اِلى ُمصاَفَقتى َعلى بَْيَعِتِه َو ااْلِْقراِر بِِه ُثمَّ ُمصاَفَقِتِه بَعدى، ااَل َو اِنّى َقْد باَيْعُت اهللَ َو َعِلىٌّ َقْد 

165 ............... ، َفَمْن نََکَث َفِانَّما َيْنُکُث َعلى نَْفِسِه، َوَجلَّ باَيَعنى، َو اَنَا آِخُذُكْم بِْالَبْيَعِة لَُه َعِن اهللِ َعزَّ
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ُسوَل َفَقْد اَطاَع اهللَ، اِنَّ الَِّذيَن ُيباِيُعونََک اِنَّما ُيباِيُعوَن اهلَل  : ًمْن ُيِطِع الرَّ َوَجلَّ اآِلَخرِة ِزياَرَتُه، َفقاَل َعزَّ
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224 .................... نَْحُن الَِّذيَن َفَرَض اهللُ طاَعَتَنا، َمْن َعَرَفنا كاَن مْوِمنًا، َو َمْن اَْنَکَرنَا َكاَن كاِفراً،

يا اَيَُّها الّناُس: ما اَنَا َسَدْدُتها َو ال اَنَا َفَتْحُتها َو ال اَنَا اَْخَرْجُتُکْم و اَْسَکْنُتُه، ُثمَّ َقَراَ »َوالنَّْجِم اِذا َهوى، 
ما َضلَّ صاِحُبُکْم َوما َغوى، َوما َينِطُق َعِن الَْهوى، اِْن ُهَو ااِّل َوْحٌي ُيوَحى«...................... 239

ما َضلَّ صاِحُبُکْم فى َعلىٍّ َوما َغوى، َوما َينِطُق فيه َعِن الَْهوى، َو ما كاَن َقْد قاَل فيِه ااِّل بِالَْوْحِى 
240 ...................................................................................................... الَّذى اُوِحَى اِلَْيِه،

ما َضَلَّ صاِحُبُکْم بَِتْفضيله ِ اَْهِل بَْيِتِه  َو ما َغوى، َو ما َيْنِطُق فى اَْهِل بَْيِتِه بِالَْْهوى، ِإْن ُهَو ااِّل َوْحٌي 
ُيوحى،............................................................................................................................ 240

قاَل َرُسوُل اهلل صلى اهلل على و آله و سلم لِعلّى بن ابيطالب عليه الّسالم: َمْن اََحبََّک َو َتَواّل َک 
اَْسَکَنُه اهللُ َمَعنا ِفى الَْجنَِّة َو َتال هِذِه اآلِية: اِنَّ الُْمتَِّقيَن في َجّناٍت َونََهٍر ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍک 

ْقَتِدٍر.............................................................................................................................. 247 مُّ

الُم اَنَُّه َحٌق،......................................................... 253 « بِِقياِم اْلقائِم َعَلْيه السَّ َمْن آَمَن »َمْن اََقرَّ

ِتى َعلى َثالٍث َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة، ُكلُّها ِفى الَنّاِر ااِّل واِحَدةً، َو ِهَى الَّتى َتتَِّبُع َوصّيى َعِلّياً،.... 259 ُق اَُمّ َسُتَفِرّ

271 ......................... نَْحُن َو اهللِ ااْلَْسماُء الُْحْسنى، الَّتى الَيْقَبُل اهللُ ِمَن الِْعباِد َعَماًل ااِّل بَِمْعِرَفِتنا،

274 ................................................................................................................. نَْحُن َوْجُه اهللِ،

راُط اْلُمسَتقيم............................................................................ 275 نَْحُن اَْبواُب اهللِ، نَْحُن الِصّ

ٍد َصَلواُت اهللِ َعَلْيِهْم ُهْم َحْبلُ اهلل،......................................................................... 275 آُل ُمَحمَّ



276 ............................................................................. الُم َحْبلُ اهلل. علىُّ ْبُن اَبيطالٍب َعَلْيِه السَّ

ٌة َيْهدوَن  اَنَا ِصراُط اهلل الُْمْسَتقيُم الَّذى َأَمَرُكْم بِاتِّباِعِه، ُثمَّ َعلىٌّ ِمْن بَْعدى، ُثمَّ ُولْدى ِمْن ُصْلِبِه اَئِمَّ
اِلَى الَْحقِّ َو بِِه َيْعِدلوَن..................................................................................................... 276

اَنَا َعْيُن اهللِ، اَنَا َجْنُب اهللِ، اَنَا باُب اهللِ. اَنَا قائُد الُْمْوِمنيَن اِلَى اْلَجنَِّة، اَنَا َحْبُل اهللِ اْلَمتيُن، اَنَا ُعْرَوُة اهلِل 
276 .......................................................................................................................... اْلُوْثقى، 

278 ......................................................................................... نَْحُن َوْجُه اهللِ الَّذى الَيْهِلُک، 
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18ـامالی،تألیفمحمدبنمحمدبننعمان»شیخمفید«،
ترجمه:عقیقیبخشایشی،
قم،انتشاراتنویداسالم.

19ـارشاد،تألیفمحمدبنمحمدبننعمان»شیخمفید«،
ترجمه:سیدهاشمرسولیمحاّلتی،
تهران،دفترنشرفرهنگاسالمی.



20ـارشادالقلوب،تألیفحسنبنابیالحسنمحمددیلمی،
ترجمه:علیُسلگینهاوندی،باتصحیحوپاورقیعالمهشعرانی،

قم،چاپامین.

21ـکاملالّزیارات،تألیفابنقولویه،
ترجمه:سیدمحمدجوادذهنیتهرانی،

تهران،انتشاراتپیامحق.

22ـبصائرالّدرجات،تألیفمحمدبنحسنصفارقمی،
ترجمه:علیرضازکیزادهرنانی،

قم،انتشاراتوثوق.

23ـشرحخطبهپیامبراکرمدرغدیرخم،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،
تهران،موسسهفرهنگیانتشاراتیمنیر.

24ـشرحزیارتجامعهکبیره،تألیفآیتاهللسّیدمحّمدتقینقوی،
تهران،انتشاراتقائن.

25ـشرحزیارتجامعهکبیره،»ترجمهکتابالّشموسالّطالعه«،تألیفعالمهسیدحسینهمدانی
درودآبادی،

ترجمه:محمدحسیننائیجی،
قم،انتشاراتمسجدمقّدسجمکران.

26ـفاطمهزهراسروردلپیامبراکرم،تألیفآیتاهللاحمدرحمانیهمدانی،
ترجمه:مهدیجعفری،

نشرمرکزفرهنگیانتشاراتمنیر.


