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 تَوسـل

احلمد هللا الذي دلّ علی استغنائه افتقار الـموجودات وعلی قدرته وعلمه 

الـمتعالی عن مشاهبة اجلسامنيات الـمنزه بجالل قدسه أحكام الـمصنوعات 

عن مناسبة الناقصات نحمده محداً يمأل أقطار األرض والسموات ونشكره 

شكراً علی نعمة الـمتظاهرات الـمتواترات ونستعينه علی دفع البأساء وكشف 

 الرضاء يف مجيع احلاالت.

دعلی نبيه  ة والسالموالصلو  همكمل بطريقتـات المبلغ اآليات والبين حممّ

 ورشيعته سائر الكامالت.
م الشأنی است که درهای لطف و مهربانی یش سزاوار خداوند عظیسپاس و ستا

ع و عاصی را اجازه داده تا هر موقع که بخواهند بدون یخود را بر بندگان گشوده و مط

 ند.یواسطه با او مکالمه نموده و عرض حاجات نما

 د:یفرمار میسوره غاف ٦٠ه یخداوند در آ

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ ﴿
َ
 .]۶۰[غافر:  ﴾لَُ�مۡ  تَِجۡب أ

 .»...شماد مرا تا اجابت کنم برای ی... بخوان«عنی: ی
م با خودش مناجات و عرض حاجات کنند و یو دستور داده تا بندگان مستق

ری گذاشته و نه حاجب و یان گذارند؛ نه امیهای خود را با خود او در مخواسته

د که از یفرما، سوره ق، می١٦ه یلی خداوند در آیری گماشته و نه وکیدربانی، نه وز
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د یتواند با او سخن گوتر است. هر کس که در هر جا باشد  میکیرگ گردن به ما نزد

گاه است نه احت اج به مترجم دارد و نه به واسطه و یو او به اسرار هر دل و هر زبانی آ

 ای.رشوه

سوره عنکبوت  ٦٥ه یبشر قرار داده است و در آخداوند فطرت خداشناسی را در 

دند و فقط یطلباری مییها خداوند را به ز در سختییم که مشرکان نیینمامشاهده می

ها را ش، متأسفانه به گمان خود، بتینمودند ولی در هنگام راحتی و آسااو را ندا می

 نمودند.ن خود و خدا تصور مییله بیوس

 د:یفرماعنکبوت میسوره  ٦٥ه یخداوند در آ

ْ  فَإَِذا﴿ ْ  ِك ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  َر�ُِبوا َ ٱ َدَعُوا ا ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ٰ  فَلَمَّ ِ لۡ ٱ إَِ�  ُهمۡ َ�َّٮ ّ�َ 
 .]۶۵[العنکبوت:  ﴾٦٥ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  ُهمۡ  إَِذا

خوانند، ولی شوند خدا را خالصانه میهنگامی که درکشتی سوار می«عنی: ی

 .»ورزندرساند و نجاتشان دهد به ناگاه شرک میخشکی آنان را، میهنگامی که به 

 د:یفرمای مشرکان میونس دربارهی، سوره ١٨ه ین خداوند در آیو همچن

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َوَ�ُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َ�  َما �َّ
ِۚ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ُ�َنّ�ِ  قُۡل  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�ٰ ٱ ِ�  لَمُ َ�عۡ  َ�  بَِما �َّ ٰ لسَّ  ِ�  َوَ�  تِ َ�

 ٱ
َ
ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ِض� �ۡ�  .]۱۸[یونس:  ﴾١٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

رساند و نه به پرستند که نه به آنان زیان میی را مییزهایو به جز خداوند چ«یعنی: 

ا خدا را به یبگو آ .شفاعتگران ما نزد خدا هستندنها یند ایگودهد و میآنان سود می

گاه مین نمییها و زمزی که در آسمانیچ د؟ او پاک و برتر است از آنچه یکنداند آ

  .»سازندک مییبا او شر
نماییم که مشرکان در زمان پیامبر، خداوند متعال را به در این آیه مشاهده می

آید که آنها خداوند را گر به دست مییکتایی قبول داشتند و همچنین از آیات دی
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 او ها و زمین و رازق بندگان میخالق آسمان
ً
دانستند، ولی به جای اینکه مستقیما

ها را واسطه و شفیع را ندا نمایند و از او حاجت بخواهند به گمان خود، بت

نمودند و خداوند در بسیاری از آیات قرآن، اعمال و گفتار آنان را شرک تصور می

 باشد.ترین گناه میدانیم که شرک ورزی بزرگامیده است و مین

-آمیز در جامعه ما ایران، قبرپرستی و توسل به انبیاء و انساناز اعمال و گفتار شرک
اند که در این فصل از کتاب به یاری خداوند های صالح است که از دنیا رحلت  نموده

 دهیم.نماییم و به آنها پاسخ میمیمتعال برای روشن شدن موضوع، سؤاالتی را مطرح 

ا یا در قبرشان است، یرود؟ آاء و شهدا بعد ازمرگشان به کجا مییسؤال: روح انب

 ا در بهشت روحانی در عالم برزخ؟یان مردم؟ و یدر م

  د:یفرماعمران میسوره آل ١٦٩ه یجواب: خداوند در آ

ِينَ ٱ َسَ�َّ َ�ۡ  َوَ� ﴿ َّ�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  قُتِلُوا مۡ  �َّ
َ
ٰ أ �َ ۢ حۡ  بَۡل  �ۚ تَ

َ
ٓ أ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءٌ َيا

 .]۱۶۹عمران:  [آل ﴾١٦٩ زَقُونَ يُرۡ 

اند مردگان هستند، بلکه مبر کسانی که در راه خدا کشته شدهو هرگز گمان«عنی: ی

 .»شوندزندگانند نزد پروردگارشان روزی داده  می

د یشهداء زنده هستند. حال بام که گفته شده است یینماه مشاهده میین آیدر ا

-سوره آل ١٦٩ه (یم در خود آینیبم میییاند؟ اگر دقت نماسؤال نمود که در کجا زنده

نزد پروردگارشان روزی داده  « عنی:ی ﴾َزقُونَ يُرۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ ﴿عمران) فرموده است: 

 .»شوندمی

ن است که یاد سؤال نمود که (نزد پروردگارشان) یعنی در کجا؟ جواب یحال با

سوره  ٢٧و  ٢٦ات ی(نزد پروردگارشان) یعنی در بهشت پروردگارشان. چنان چه در آ

د شدن آن مردی که از پیامبران دفاع نمود به او گفته یس آمده است که بعد از شهی

 شد که داخل بهشت شو.
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ۖ �َۡ ٱ ُخلِ دۡ ٱ �ِيَل ﴿  َرّ�ِ  ِ�  َ�َفرَ  بَِما ٢٦ لَُمونَ َ�عۡ  ِ� قَوۡ  َت لَيۡ َ�ٰ  قَاَل  نََّة
ۡ ٱ ِمنَ  وََجَعلَِ�   .]۲۷-۲۶[یس:  ﴾٢٧ َرمِ�َ ُمكۡ ل

) در ۲۶دانستند (گفته شد که داخل بهشت شو. گفت ای کاش قوم من می«عنی: ی

 .»)۲۷مقابل چه چیزی پروردگارم مرا آمرزید و مرا از اکرام شوندگان قرار داد (
-بهشت روحانی منتقل مید که شهداء بعد از مرگشان به یآه به دست میین آیاز ا

امت در آن بهشت قرار دارند و آن بهشت، بهشتی است روحانی که در یشوند و تا ق

 عالم برزخ قرار دارد.

 ، سوره المؤمنون آمده است:١٠٠ه یو در آ

ٓ  َوِمن﴿  ].۱۰۰[المؤمنون:  ﴾َعُثونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َزخٌ بَرۡ  �ِِهمَوَرا

گذارد) تا روزی که برانگیخته است (که نمی... و پیش رویشان حائلی «عنی: ی

 .»شوند (بازگردند)
ای ما یرند از دنیگاء و شهداء که در بعد از مرگشان در بهشت برزخی قرار مییانب

 سییم که عیینماسوره مائده مشاهده می ١١٧ه ین مورد در آیغافل هستند. در ا

 د:ینمان است به خداوند عرض مییکه از مقرب

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ لَيۡ عَ  َوُ�نُت ﴿ ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
 أ

نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ
َ
ٰ  َوأ  ].۱۱۷[المائدة:  ﴾َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

... و بر اعمال امتم مادامی که در میان آنها بودم شاهد بودم، ولی از «یعنی: 

 .»آنها مراقبی و تو بر هر چیزی شاهدیهنگامی که مرا میراندی تو بر 
ان امتش بوده است یسی هنگامی که در مید که عیآفه به دست مییه شرین آیاز ا

گاه بوده است همچنان که ما ناز اعمال کسانی که در اطرافش بوده ی آ
ّ

ز از یاند تا حد

گاهی دار ی آ
ّ

از م ولی از هنگامی که یاعمال کسانی که در اطراف ما هستند تا حد

 گر از اعمال امتش با خبر نیست.یا رحلت نموده از آن به بعد دین دنیا
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گاه است خداوند است. یشه و در همه جا حاضر و به هر چیآن کس که هم زی آ

 مشاهده مییو 
ً
ن جهان غافل یز بعد از رحلتش از ایم که حضرت محّمد نیینماا مثال

 د:یفرماباره مینیونس در ایسوره  ٤٦ه یباشد. خداوند در آمی

ا﴿ ِيٱ َض َ�عۡ  نُرَِ�نََّك  �مَّ وۡ  نَعُِدُهمۡ  �َّ
َ
َينََّك  أ ُ ٱ ُ�مَّ  ِجُعُهمۡ َمرۡ  َنافَإَِ�ۡ  َ�َتوَ�َّ َّ� 

ٰ  َشِهيدٌ   .]۴۶[یونس:  ﴾٤٦ َعلُونَ َ�فۡ  َما َ�َ

ایم یا تو را و اگر به تو نشان دهیم برخی ازآنچه را که به کفار وعده داده«عنی: ی

-بمیرانیم پس به سوی ما است بازگشت آنها سپس خداوند بر آنچه که انجام می

 .»دهند شاهد است
غمبر و مشاهده شکست ین زنده بودن پیم که فرقی بیینماه مشاهده میین آیدر ا

 دن شکست کفار قائل شده است.یکفار با مرده بودن او و ند

گری وجود دارد؛ یل دیان دالای ما، در بعد از رحلتشیاء از دنیدرباره غفلت انب

 د:یفرماسوره مائده است که در آن می ١٠٩ه یجمله آمن

ُ ٱ َمعُ َ�ۡ  مَ يَوۡ ﴿ ٓ  َ�يَُقوُل  لرُُّسَل ٱ �َّ ِجبۡ  َماَذا
ُ
ْ  ُتۡمۖ أ ٓۖ  مَ ِعلۡ  َ�  قَالُوا نَت  إِنََّك  َ�َا

َ
 أ

 ٰ  ].۱۰۹[المائدة:  ﴾١٠٩ ُغُيوِب لۡ ٱ مُ َع�َّ

پرسد چه مقدار مورد کند و از آنان میرا جمع میروزی که الله، پیامبران «یعنی: 

 .»هادانیم خدایا تنها تو هستی دانای غیبگویند نمیاجابت قرار گرفتید؟ می
مان آوردند و سوار کشتی شدند یدانست چه کسانی به او ااء بود و میینوح از انب

هی نشدند مان آوردند و دچار عذاب الیدانست چه کسانی به او ان لوط مییو همچن

دانستند اء در زمان خودشان تا حدی مییگر انبیب و دین هود و صالح و شعیو همچن

دانند چه ند نمییگومی ینیبنکه در قرآن مییچه مقدار مورد اجابت قرار گرفتند و ا

ه ین در آیاند اشاره به بعد از مرگشان است. و همچنمقدار مورد اجابت قرار گرفته

 ا، آمده است:یاء بعد از مرگش از دنیکی از انبیسوره بقره درباره غفلت  ٢٥٩
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وۡ ﴿
َ
ِيٱكَ  أ ٰ  َمرَّ  �َّ ٰ  َخاوَِ�ةٌ  َوِ�َ  َ�ةٖ قَرۡ  َ�َ ٰ  قَاَل  ُعُروِشَها َ�َ َّ�

َ
ِ َ�ٰ  ۦيُۡ�ِ  �  ِذه

ُ ٱ ۖ َموۡ  دَ َ�عۡ  �َّ َماتَهُ  تَِها
َ
ُ ٱ فَأ  قَاَل  َتۖ َ�ِثۡ  َ�مۡ  قَاَل  ۥۖ َ�َعَثهُ  ُ�مَّ  َ��ٖ  مِاْئَةَ  �َّ

وۡ  ًمايَوۡ  ُت َ�ِثۡ 
َ
ِثۡ  بَل قَاَل  �ٖ� يَوۡ  َض َ�عۡ  أ  َطَعامَِك  إَِ�ٰ  نُظرۡ ٱفَ  َ��ٖ  ِماْئَةَ  َت �َّ

ابَِك   إَِ�  نُظرۡ ٱوَ  ّلِلنَّاِس�  َءايَةٗ  َعلََك َوِ�َجۡ  ِ�َارِكَ  إَِ�ٰ  نُظرۡ ٱوَ  يَتََسنَّۡهۖ  لَمۡ  َوَ�َ
ۚ مٗ �َۡ  ُسوَهانَ�ۡ  ُ�مَّ  نُنِ�َُها َف َكيۡ  عَِظامِ لۡ ٱ ا ا َ  فَلَمَّ عۡ  قَاَل  ۥَ�ُ  تَبَ�َّ

َ
نَّ  لَمُ أ

َ
 أ

َ ٱ َّ�  ٰ  ].۲۵۹[البقرة:  ﴾٢٥٩ قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

ای عبور کرد مشاهده هیکی از پیامبران الهی بر قری«ن است که یه این آیمضمون ا

آن به هم ریخته و کسی در آن زندگی وارهای یها و دران شده و سقفیه وینمود آن قر

 کند؟نجا را خدا پس از موتشان زنده مییکند. گفت: چگونه اهل انمی

راند، سپس بعد از صد سال او را زنده کرد یخدای تعالی او را قبض روح نمود و م

 ای؟ن محل ماندهیو به او خطاب نمود که چه مدت در ا

 ک روز.یا مقداری از یگفت: روزی 

ای. پس نظر کن به خوردنی و نجا درنگ کردهید بلکه صد سال در ایخطاب رس

شده و ک ری نکرده و نظر کن به االغت که خاییآشامیدنی خود که از قدرت خدا تغ

-م و نظر کن به استخوانیتی قرار دهیاجزای آن متفرق گشته و باید تو را برای مردم آ
ن مطلب برای یم و چون ایپوشانهای االغ که چگونه آن را جمع و به آنها گوشت می

 ».ز تواناستیاو روشن شد، گفت: دانستم که خدا بر هر چ
غمبر خدا از دنیا یدهد که په شریفه نه تنها اثبات معاد است بلکه نشان میین آیا

رفته و در مدت صد سال که از دنیا رفته بود نه از بدن خود خبر داشت و نه از االغش 

 دانست.یو حتی مدت موت خود را نم

نماییم که اصحاب کهف که از اولیای سوره کهف مشاهده می ٢٠و همچنین در آیه 

سال در آن غار قبض روح شده و پس از آن زنده شدند و در این  ٣٠٩خدا بودند، مدت 

 مدت که قبض روح شده بودند از حال خود خبر نداشتند.
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ء در قیامت است و ایدر قرآن آیاتی است که در آنها سخن از شهادت دادن انب

-کردهامت از اعمال کسانی است که در دنیا با آنها زندگی مییشهادت پیامبران در ق
گاه بود شان یتوانند برااند ولی از کسانی که با خبر نبودند نمیهاند و تا حدی از آنها آ

در زمان   م که محّمدید در نظر داشته باشین نکته را هم بایشهادت بدهند و ا

دیده است با خبر نبوده است و اند و او آنها را نمیاز کسانی که دور از او بودهاتش یح

 د:یفرماسوره توبه می ١٠١اند. خداوند در آیه ن بودهیز چنیر انبیاء نیسا

نۡ ﴿  ٱ ّمِنَ  لَُ�مَحوۡ  َوِممَّ
َ
هۡ  َوِمنۡ  فُِقوَنۖ ُمَ�ٰ  َراِب عۡ ۡ�

َ
ۡ ٱ لِ أ ْ  َمِدينَةِ ل  َ�َ  َمَرُدوا

 ].۱۰۱[التوبة:  ﴾لَُمُهمۡ َ�عۡ  َ�  �َِّفاقِ ٱ

-در اطراف شما از اعراب منافق هستند و از اهل مدینه بر نفاق باقی مانده«عنی: ی

گاهی نداری...  .»اند تو از آنها آ
نه و یاتش به منافقان مدیم که پبامبر در زمان حیینماه مشاهده میین آیدر ا

گاهی نداشته و اگر مشاهده می غمبر همسرش را به یم که پیینمامنافقان اطرافش آ

گاه می کند در اثر خبری بوده که خداوند افشا نمودن رازی که به آن زن گفته بوده آ

ب بوده است نه عالم به یغمبر داده است و پیغمبر مؤمن به غیل به پیتوسط جبر

ا غافلند، ولی به یاء بعد از مرگشان از دنید که انبیات مشاهده نمودیب. و در آیغ

ا چه کسانی با آنها مخالفت یند که در دنیتوانند بگوجمل در آخرت میصورت م

گاهی به انبیاء اختصاص ندارد و هرکسی در زمان حیاند و انموده اتش تا حدی ین آ

 از اوضاع اطرافش با خبر است.

  فرماید: امت مییسوره نساء، درباره شهادت دادن پیامبر در ق ٤١خداوند در آیه 
ِۢ  ُ�ِّ  ِمن َناِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ ﴿ ة مَّ

ُ
ٰ  بَِك  َناوَِجئۡ  �َِشِهيدٖ  أ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َ�َ

 .]۴۱[النساء:  ﴾٤١اَشِهيدٗ 

پس چگونه است که از هر امتی در روز قیامت گواهی بیاوریم و تو را بر «یعنی:  

 .»اینها گواه بیاوریم
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دارد که وجود » هوالء«یم که کلمه ینماه دقت شود مشاهده مییاگر در این آ

سته و در یزک است و اشاره به کسانی است که در زمان پیامبر مییبرای اشاره به نزد

 ه آورده است:ین آیل ایوطی در ذیس» الدر الـمنثور«ر یاند و در تفساطراف او بوده

ِۢ  ُ�ِّ  ِمن َناِجئۡ  إَِذا َف فََكيۡ وأخرج ابن جر�ر عن ابن مسعود: ﴿« ة مَّ
ُ
 أ

: شهيدا عليهم ما دمت فيهم فإذا توفيت� ﴾ قال: قال رسول اهللا �َِشِهيدٖ 
ه: یر از ابن مسعود نقل نموده که پیامبر درباره آیابن جر«عنی: ی .»كنت الرقيب عليهم

ِۢ  ُ�ِّ  ِمن َناِجئۡ  إِذَا َف فََكيۡ ﴿ ة مَّ
ُ
ان آنها بودم بر یگفت: مادامی که در م ﴾...�َِشِهيدٖ  أ

 .»راندی تو بر آنها مراقبییهنگامی که مرا مآنها گواه بودم ولی از 
دهد  سوره مائده است که نشان می ١١٧ه یت مانند آین روایم ایینمامشاهده می

ز که از مقربین است بعد از وفاتش از اعمال امتش غافل است و به خداوند یسی نیع

 نماید: عرض می

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿ ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ نَت  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
َ
 أ

نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  لرَّ�ِيَب ٱ
َ
ٰ  َوأ  ].۱۱۷[المائدة:  ﴾َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

... و تا هنگامی که در میان آنها بودم بر آنها گواه بودم. آنگاه که مرا «عنی: ی

 .»میراندی تو بر آنها مراقبی و تو بر هر چیزی شاهدی
 دهند که أنبیاء بعد از رحلتشان از دنیا غافلند؟و روایات نشان میبببنید چگونه آیات 

اند به گمان ا رفتهیسنت، افراد صالحی راکه از دنبرخی از شیعیان و برخی از اهل

ند که آن صالحان در همه جا حضور دارند و آنان ینماند و گمان میینماخود ندا می

م که فقط الله است که در یلی باید بدانشوند. وع آنان مییند و شفینمارا اجابت می

گاه است و از رگ گردن به ما نزدیک تر است. همه جا حضور دارد و به احوال ما آ

ن صفت حضور در همه جا را برای غیر خدا قائل شود برای خدا در یحال اگر کسی ا
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ه یده است. در آین صفتش که مخصوص خود اوست شریک قائل شده و شرک ورزیا

 حدید در وصف خداوند آمده است.، سوره ٤

�ۡ  َمَعُ�مۡ  َوُهوَ ﴿
َ
ُ ٱوَ  ُكنُتمۚۡ  َما نَ �  .]۴[الحدید:  ﴾بَِص�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

 .»دهید بیناست... و او با شماست هر جا که باشید و الله به آنچه که انجام می«یعنی: 
جنگ به سوی البالغه آمده است که علی به هنگام رفتن به نهج ٤٦و در خطبه 

 د:ینماشام به خداوند تبارک و تعالی عرض می

السفر وأنت اخلليفة يف األهل وال جيمعهام غريك  اللهم أنت الصاحب يف«

 .»مستصحب ال يكون مستخلفاـمستخلف ال يكون مستصحبا والـألن ال
باشی و این صفت پروردگارا، تو مصاحب در سفر و جانشین در خانه می«یعنی: 

شود، زیرا کسی که جانشین باشد مصاحب (در همان تو جمع نمی در غیر از
 .»لحظه) نیست و کسی که مصاحب باشد جانشین (درهمان لحظه) نیست

دهند که فقط خداوند است که در همه جا ات قرآن نشان مییاین خطبه و آ

 ن صفت را ندارد، حتی رسول گرامی اسالم.یر از او کسی ایحضور دارد و غ

عنی در هنگام رفتن به سوی اهل شام، ین دعا را نموده، یهنگامی که علی او در 

جا نبوده  ها قبل از این واقعه رحلت نموده بوده است و روح او در همهپیامبر سال

 داند.ز فقط خداوند را حاضر و ناظر در همه جا مییاست و علی ن

-گیالنی را ندا می پس کسانی که به گمان خود محّمد و علی و عباس و عبدالقادر
 ورزند.نمایند برای خدا در صفت بودنش در همه جا، شریک قائل شده و شرک می

 سوره احقاف آمده است: ٦و  ٥ات ین افراد در آیدرباره ا

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿
َ
ن أ ْ يَدۡ  ِممَّ ِ ٱ ُدونِ  مِن ُعوا  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ۥٓ َ�ُ  َتِجيُب �َسۡ  �َّ  َمن �َّ

ٰ  �ِِهمۡ ُدَ�ٓ  َعن وَُهمۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ ْ  �َّاُس ٱ ُحِ�َ  �َذا ٥ فِلُونَ َ�  لَُهمۡ  َ�نُوا
عۡ 

َ
ٓ أ ْ  ءٗ َدا  . ]۶-۵[األحقاف:  ﴾٦فِرِ�نَ َ�ٰ  بِعَِباَدتِِهمۡ  َوَ�نُوا
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تر است از کسی که افرادی را بخواند که اگر تا روز قیامت چه کسی گمراه«عنی: ی

) و چون ۵یاِد فریاد زدگانند (گویند و غافل از فرنیز آنان را بخواند پاسخش نمی

 .»)۶مردم محشور گردند دشمن آنان (مشرکین) باشند و به عبادتشان انکار ورزند(
 ا مشرکان، به الله اعتقاد داشتند؟یسؤال: آ

دانستند. ن و رازق بندگان مییها و زمجواب: بلی، مشرکان، الله را خالق آسمان

-های ساختگی خود پناه میش به بتیدر آسابردند، ولی ها به الله پناه میدر سختی
 ع آنان شوند.یبردند تا به گمان خود، بتان نزد الله شف

 د:یفرماسوره زمر می ٣٨ه یخداوند در آ

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿
َ
نۡ  ُهمَس� َ�ٰ ٱ َخلَقَ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ُ ٱ َ�َُقولُنَّ  َض �ۡ�  .]۳۸[الزمر:  ﴾...�َّ

ها و زمین را خلق نمود البته کسی آسمان و اگر از مشرکان بپرسی چه«عنی: ی

 .»خواهند گفت، الله
 د:یفرماسوره عنکبوت می ٦٣ه یو در آ

ۡ�َ  َولَ�ِن﴿
َ
ن ُهمَس� َل  مَّ ٓ ٱ ِمنَ  نَّزَّ َما ٓ  ءِ لسَّ حۡ  ءٗ َما

َ
 ٱ بِهِ  َيافَأ

َ
 دِ َ�عۡ  مِنۢ  َض �ۡ�

ُ ٱ َ�َُقولُنَّ  تَِهاَموۡ   .]۶۳[العنکبوت:  ﴾...�َّ

مشرکان بپرسی چه کسی از آسمان آب فرستاد و زمین را بعد از و اگر از «عنی: ی

 .»مردنش زنده کرده، البته خواهند گفت، الله
 د: یفرما که ذکر شد، می ٦٣ه یه بعد از آیعنی دو آیسوره عنکبوت  ٦٥ه یو در آ

ْ  فَإَِذا﴿ ْ  ِك ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  َر�ُِبوا َ ٱ َدَعُوا ا ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ٰ  فَلَمَّ ِ لۡ ٱ إَِ�  ُهمۡ َ�َّٮ ّ�َ 
 . ]۶۵[العنکبوت:  ﴾٦٥ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  ُهمۡ  إَِذا

پس هنگامی که درکشتی سوارشدند، الله را خالصانه یاد کردند، ولی «یعنی: 

 .»هنگامی که آنها را به سالمت به خشکی رساند، آنگاه شرک آوردند
الله را قبول داشتند و م به روشنی معلوم است که مشرکان، یاتی که ذکر نمودیدر آ

بردند، ولی در هنگام رفاه و ها به او پناه میدانستند و در سختیاو را خالق و رازق می
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-عان خود نزد الله تصور مییشان پناه برده و آنان را شفیهای ساختگش به بتیآسا
  فرماید:باره مینیونس در ایسوره  ١٨ه ینمودند. خداوند در آ

ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َوَ�ُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َ�  َما �َّ
ِۚ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ُ�َنّ�ِ  قُۡل  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�ٰ ٱ ِ�  لَمُ َ�عۡ  َ�  بَِما �َّ ٰ لسَّ  ِ�  َوَ�  تِ َ�

 ٱ
َ
ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ِض� �ۡ�  . ]۱۸[یونس:  ﴾١٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

رساند و نه پرستند آنچه را که نه ضرری به آنها میمشرکان به جای خدا می«یعنی: 

گاه مینفعی و می کنید به گویند اینها شفیعان ما نزد خدا هستند. بگو آیا خدا را آ

ها و زمین از آن اطالع ندارد؟ الله منزه و برتر است از آنچه که خودش درآسمان

 .»آورندآنچه به او شرک می
ات روشن، باز برخی از افراد جامعه ما ین آیی بسی تأسف است که با وجود اجا

 ر خدا هستند.یمبتال به قبرپرستی و توسل به غ

 ارت نمودن قبور امر شده است؟یا در قرآن به زیسؤال: آ

ایی که قبل از محّمد بودند ین که قبر انبیبا ا  ر، در زمان محّمدیجواب: خ

ن یشود که در آن به مسلمافت نمییه در قرآن یک آیوجود داشته است، ولی حتی 

ن امر یند، بلکه مؤمنیارت نمایاء را زیند و قبر انبیر نماین سیگفته شده باشد در زم

 ینند و عبرت بگیند و عاقبت ستمگران را ببیر نماین سیاند که در زمشده
ً
رند که مثال

افت نمی شود و یران شده است و چگونه اثری از آنان یهای آنها وگونه کاخچ

ق یش بشر تحقیند و در مورد پیداین گردش نماین امر شده اند که در زمیهمچن

ا بنگرند و به ین وکوه و دشت و دریر کنند و به آسمان و زمین سیند و در زمینما

شود که در آن افت نمییه درقرآن یک آیقدرت پروردگار بیشتر پی ببرند، ولی حتی 

اتی در وجوب حج یاء بروند، ولی آیارت قبور انبیق شده باشند به زین تشویمؤمن

ع واجب یای هم به نام حج وجود دارد که بر مستطخانه خدا وجود دارد و حتی سوره

 است به حج خانه خدا برود.
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حلت ایشان فوت نموده ابراهیم و قاسم از فرزندان رسول الله بودند که قبل از ر 

بودند، ولی پیامبر برای هیچ یک از آنها ضریحی و گنبد و بارگاهی نساخت و همچنین 

برای همسرش خدیجه که سال ها قبل از ایشان از دنیا رحلت نموده بود هیچ ضریحی و 

 نمود.پرستی مبارزه میپرستی و قبریا گنبد و بارگاهی نساخت، بلکه به امر خداوند با بت

 اند.] آوردهاحكام الـمساكن، ابواب: كتاب الصلوة: وسائل الشيعةر [د

 .»... قال امريالـمؤمنني: بعثنی رسول اهللا فی هدم القبور وكرس الصور«

 .»ها... علی گفت: رسول خدا، مرا مأمور نمود در خراب کردن قبرها و شکستن بت«یعنی: 
ت قبر در کنار بت ذکر شده ین روایم که در اییم مشاهده می نماییاگر دقت نما

-ها قبرها بت شده بودند که علی به دستور رسول خدا مأمور میاست و در آن زمان
 د.یشود آنها را خراب نما

 اند:] آوردهابواب مكان الـمصلی: وسائل الشيعةن در [یهمچن

لعن ايلهود   ... قال انلىب: التتخذوا قربي قبلة وال مسجدا فإن اهللا«
ای ... رسول خدا فرمود: قبر مرا قبله«عنی: ی .»حيث اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

ائشان را ین که قبر انبیل اییهود را لعنت نمود به دل  د؛ چون خداوندیو مسجدی قرار نده

 .»مساجد قرار دادند

 اند: ] آوردهابواب مكان الـمصلی: وسائل الشيعههمچنین در [

 .»رسول اهللا هنی أن يصىل علی قربه أو يقعد عليه أو يبنی عليه... أن «
 . »... رسول خدا نهی نمود که بر قبرش نماز بخوانند یا بر آن بنشینند یا بر آن بنا کنند«یعنی: 

 اند:] آوردهكتاب الصلوة: صحيح البخاریدر [

نَّ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  ...«
َ
مَّ  أ

ُ
مَّ  َحبِيبَةَ  أ

ُ
ْ�نََها َكِنيَسةً  َذَكَرتَا َسلََمةَ  َوأ

َ
َبََشةِ  َرأ

ْ
 ِ�يَها بِاحل

وئَلَِك  إِنَّ  :َ�َقاَل  لِلنَّىِبِّ  فََذَكَرتَا ، تََصاِو�رُ 
ُ
الِحُ  الرَُّجُل  ِ�يِهمُ  اَكنَ  إَِذا أ  الصَّ
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ُروا َمْسِجًدا، َ�رْبِهِ  ىلَعَ  َ�نَْوا َ�َماَت  َوَر، تِلَْك  ِ�يهِ  وََصوَّ وئَلَِك  الصُّ
ُ
ارُ  فَأ َلِْق ا رِشَ

ْ
 خل

ِ  ِعنْدَ  ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ا�َّ
ْ
اد یبه و ام سلمه یشه نقل شده است که ام حبی... از عا«عنی: ی .»ال

 را برای پیامبرری بود، پس آنیده بودند که در آن تصاویای که در حبشه دسهینمودند از کن

-یانشان فوت میذکر نمودند. پیامبر فرمود: آنان قومی هستند که هرگاه بنده صالحی در م
ن یند. آنان بدترینمار مییها را تصوکنند و آن صورتکند بر قبرش مسجدی بنا می

 .»امت هستندیمخلوقات نزد خدا در ق

 از أبی عبدالله نقل نموده که فرمود: ]مساكنـاحكام الابواب  :ةعشيوسائل ال[در 

 سقوف البيوتوروا تص ل: ال تبنوا علی القبور والعبداهللا قاأيب ... عن «

د ی... ابی عبدالله (الصادق) فرمود: بر قبرها بنا نکن«عنی: ی .»لكن رسول اهللا كره ذإف

 .»خدا خوش نداشتزها را رسولین چیرا اید، زیر نکشیها را تصوو سقف خانه
 اند:ن در چگونگی غسل دادن پیامبر آوردهید بن علی بن الحسیدر مسند ز

رسول  ام قبضـل«قال:   ه عن علیجدبيه عن أد بن علی عن زينی ثحد«

 :فقالوا حدثتكم تمن شئإ : علی لفقا ؟ين يدفنأاختلف اصحابه  اهللا

 يقول لعن اهللا اليهود والنصاری كام اختذوا :ت رسول اهللامعل سفقا ،ناثحد

عنی: ی .»قبض فيه.. يال دفن مكانه الذإ نبينه مل يقبض إاجد سنبيائهم مأقبور 

هنگامی که رسول خدا رحلت نمود اصحاب اختالف «(از علی نقل شده که) گفت: ... «

د برای شما نقل می کنم. گفتند: یکردند که در کجا دفن شود؟ آنگاه علی گفت: اگر بخواه

هود و نصاری را لعت نمود که قبور یگفت خدا  دم که مییخدا شنبگو. گفت: از رسول

نکه در همان مکان که از یا نرفت مگر ایپیغمبری از دن اءشان را مساجد قرار دادند هیچیانب

 .»ا رفته بود دفن شدیدن
ت اختصار از ذکر آنها یادی وجود دارد که برای رعایات زیدر رد قبرپرستی، روا

 م.یینماخودداری می
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خدا در همان مکانی که رحلت نمود دفن شد؛ یعنی در حجره عایشه او را رسول

زنده بود یعنی پنجاه سال، هیچ کس نیامد درب حجره او که در دفن نمودند و تا عایشه 

های بعد به ها در قرنخدا را زیارت نماییم. این بدعتخواهیم قبر رسولرا باز کن می

های مختلف از یهود و نصاری و گبران و تدریج پیدا گردید؛ چون مسلمین با فرقه

قابر فراعنه و شاهان از قبیل مجوسان و بودائیان تماس گرفتند و در ممالک آنان م

کورش و داریوش و اهرام مصر را دیدند، این کارها میانشان رواج گرفت و به نام بزرگان 

جمله قبر شاهزاده حمزه، شاهزاده جعفر، شاهزاده و شاهزادگان قبور زیاد شد؛ من

چه  جالل الدین، شاهزاده عبدالعظیم و غیره و متولیان و خدامان هم برای نفع خود هر

توانستند به این کارها تشویق نمودند و دشمنان قرآن برای این کارهای بیهوده، جعل 

حدیث نمودند و فضیلت زیارت را بهتر از صد حج و یا هزار حج جلوه دادند و زیارت 

 خوران این اخبار را نشر دادند.نامه نوشتند و غالیان و کذابان و جعاالن و مفت

 ».دیای بجوئلهیبه سوی خدا وس«اید: فرمسؤال: مگر در قرآن نمی

له را به ین وسیین و لغویست؟ مفسریله چیم وسینید ببیجواب: آری، ولی با

آنچه از طاعات و علم که «عنی: ی »ا يتوسل به من الطاعات و العلمم«معنی 

ف یدر تعر ١٠٩اند و در نهج البالغه خطبه معنی نموده »ها توسل کنندبدان

 علی آمده است:از قول » لهیوس«

يامن به لی اهللا سبحانه وتعالی اإلإمتوسلون ـفضل ما توسل به الأن إ«

 ةهنا الفطرإخالص فاإل ةسالم وكلماإل ةنه ذروإسبيله ف يفواجلهاد  وبرسوله

ر رمضان هوصوم ش ةواجب ةيضرهنا فإة فايتاء الزكإملة وـهنا الإف ةقام الصالإو

هنا ينفيان الفقر ويرحضان الذنب إواعتامره فقاب وحج البيت عال من ةنه جنإف

هنا تكفر إ فرسال ةجل وصدقامل منساه فی األـال هنا رساه يفإف الرحم ةوصل
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همانا بهترین چیزي که «یعنی:  .»وءهنا تدفع ميته السإف ةالنيعالة قصدو ئةاخلطي

درخواست کنندگان از خداي عزیز به آن توسل جویند ایمان به خدا و به رسول 

ال «او و جهاد در راه خداست که موجب عظمت اسالم است و کلمه اخالص 

که امري است فطري. و به پا داشتن نماز که عالمت دین است و » اله اال اهللا

اي است اي است واجب. و روزه ماه رمضان که وسیلهپرداختن زکات که فریضه
کند و مرگ می کنبراي جلوگیري از عذاب الهی و حج و عمره که فقر را ریشه

پوشاند و صدقه آشکار که اندازد و صدقه پنهان که خطایا را میرا به تأخیر می
 .»کندمرگ بد را دفع می

-لهید که تمام این وسینماها را ذکر میلهیم که وسیینمان خطبه مشاهده مییدر ا
و  ستیله نیزی است که خداوند در قرآن به آنها امر نموده است. ولی بت، وسیها چ

ز به گمان یپرستان ند مشروع باشد و بتیله بایپرستی و قبرپرستی شرک است. وسبت

 د:یفرماسوره زمر می ٣ه یباره در آنیدانستند. در اله مییها را وسخود، بت

ٓ  إِ�َّ  ُبُدُهمۡ َ�عۡ  َما ﴿ ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا  .]۳الزمر: [ ﴾◌ٓ َ�ٰ ُزلۡ  �َّ

کنیم جز این که ما را به ها را عبادت نمیگفتند) بتپرستان می... (بت«یعنی: 

 .»سازند...خدا نزدیک می
 د:یفرمازمر) می ٣ه (ین آیو خداوند در آخر هم

َ ٱ إِنَّ ﴿ ارٞ  ِذبٞ َ�ٰ  ُهوَ  َمنۡ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  .]۳الزمر: [ ﴾َكفَّ
 .»کند... خداوند این کسانی را که دروغ پرداز ناسپاس هستند، هدایت نمی« یعنی: 

 م داده شده است؟یسؤال: دعا در قرآن چگونه تعل

 با خودش یجواب: خداوند در قرآن امر نموده است که مردم در دعا مستق
ً
ما

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ...﴿ند و فرموده: یرند و او را ندا نمایتماس بگ
َ
 :عنیی ﴾...لَُ�مۡ  تَِجۡب أ

 .»د مرا تا اجابت کنم برای شما...ی... بخوان«
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در زمان حضرت محّمد انبیای بزرگی چون ابراهیم و موسی و عیسی از با این که 

کنید که در آن گفته شده باشد جهان رفته بودند، شما حتی یک آیه در قرآن پیدا نمی

 ابراهیم را ندا کنید و به او توسل جویید و یا سایر أنبیاء را ندا کنید و به آنان متوسل شوید.

  فرماید:میسوره بقره  ١٨٦خداوند در آیه 

لََك  �َذا﴿
َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ  ﴾َدَ�نِ  إَِذا �َّ

 ].۱۸۶: ةالبقر[

هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند، بگو من نزدیکم و دعای دعا «یعنی:  

 .»کنم...کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت می
م داده، همگی با نام خدا آغاز یکه خداوند در قرآن به مردم تعلو دعاهای قرآن 

 د.یم در دعا خدا را ندا نماید مستقیعنی دعا کننده بایشوند می

ای از سوره آل عمران را که نمونه ١٦ه یاد است که برای نمونه آیدعاهای قرآنی ز

 م:ینمادعای قرآنی است ذکر می

ِينَ ٱ﴿ ٓ  َ�ُقولُونَ  �َّ ٓ  َر�ََّنا نَا ﴾ ١٦�َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا ُذنُوَ�َنا َ�َا فِرۡ غۡ ٱفَ  َءاَمنَّا إِ�َّ
 .]۱۶عمران:  آل[
پروردگارا، ما ایمان آوردیم، پس گناهان «گویند: (بندگان خوب خدا) می«یعنی:  

 .»»ما را بر ما ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه دار
 خدا را گونه تعلیم بینیم که دعا ایندر این آیه می

ً
داده شده که دعا کننده مستقیما

 خدا را ندا ندا نماید و تمام دعاهای قرآنی نیز این گونه
ً
اند که در آن دعا کننده مسقیما

 نماید. می

-عقوب استناد مییاء هستند به اوالد یبرخی از کسانی که معتقد به توسل به انب
طلب آمرزش کن، ما خطا  ای پدر ما، برای گناهان ما«کنند که به پدرشان گفتند: 

ند: پس اشکال ندارد، ما اکنون نزد پیغمبر رفته و به او متوسل یگوو می». میکار بود

 شویم.
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گاه که اوالد یعقوب از او خواستند که برایشان طلب آمرزش کند در آن جواب: آن

 شنید، ولیکن در زمان ما،دید و صدایشان را میوقت یعقوب زنده بود و آنها را  می

اند و از دنیای ما اند و در بهشت برزخی زندهپیامبر زنده نیست و انبیاء همگی مرده

 فرماید:سوره زمر خطاب به رسول گرامی اسالم می ٣٠باشند. خداوند در آیه غافل می

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿  .]۳۰الزمر: [ ﴾٣٠ مَّ

 .»میری و آنها نیز خواهند مردتو می«یعنی: 
پیامبران قبل از محّمد ، همگی مرده بودند و محّمد نیز طبق این آیه و برخی آیات 

 باشد.دیگر، اکنون مرده است و از ما خبری ندارد و ندا نمودن او، الهه گرفتن و شرک می

 د:یفرماسوره اعراف می ١٩٥و  ١٩٤ات یخداوند در آ

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ تَدۡ  �َّ مۡ  ِعبَادٌ  �َّ
َ
ْ يَسۡ فَلۡ  ُعوُهمۡ دۡ ٱفَ  ثَالُُ�ۡمۖ أ  َتِجيبُوا

لَُهمۡ  ١٩٤ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن لَُ�مۡ 
َ
رۡ  �

َ
ٓۖ  ُشونَ َ�مۡ  ُجلٞ أ مۡ  بَِها

َ
يۡ  لَُهمۡ  أ

َ
 دٖ �

ٓۖ  ِطُشونَ َ�بۡ  مۡ  بَِها
َ
�ۡ  لَُهمۡ  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  ُ�ٞ أ ُ�ِ  ۖٓ مۡ  بَِها

َ
ۗ  َمُعونَ �َسۡ  َءاَذانٞ  لَُهمۡ  أ  قُلِ  بَِها

ْ دۡ ٱ ٓ  ُعوا �َ  .]۱۹۵-۱۹۴األعراف: [ ﴾١٩٥ تُنِظُرونِ  فََ�  كِيُدونِ  ُ�مَّ  َءُ�مۡ ُ�َ

خوانید بندگانی مانند شما هستند پس همانا کسانی را که به غیر از خدا می«یعنی: 

آیا آنها پاهایی  )۱۹۴(آنان را بخوانید. اگر راست گویید باید پاسخ شما را بدهند 

ا هایی که با آن چیزی را بگیرند، یدارند که به وسیله آن راه بروند یا دست

هایی که با آن بشنوند؟ بگو شریکانتان را هایی که با آن ببینند، یا گوش چشم

 .»)۱۹۵(اندیشی کنید و به من مهلت ندهید بخوانید و چاره
ا ین بلند کند و یتوانست سنگی را از زمعلی بن موسی (الرضا) وقتی زنده بود می

زی را یا دستی دارد که چیتوانست راه برود، ولی حاال که جسدش خاک شده، آمی

 ی که با آن راه برود؟ و یا گوشی و چشمی؟یا پایرد و یبگ

ا در زمان ما بودند و زنده ین دنیگان از اگر رفتهیطالب و داگر او، و علی بن ابی

ند، اشکال یم برای ما طلب آمرزش نمایخواستم و از آنان  مییرفتبودند و نزدشان می
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-ستند صدا زدن آنها، الهه گرفتن آنها و شرک مییا نین دنینداشت، ولی حال که در ا
 باشد.

ا قبر آنها ست و به یند روح بزرگانشان در مجسمه ینمازگمان مییپرستان نبت

 ند. یجوخود، به خدا توسل میا قبر به گمان یله آن روح در مجسمه و یوس

گرامی اسالم، علی را که از م که رسول یو در صفحات قبل مشاهده نمود

 ها را بشکند و قبرها را با خاک مساوی گرداند.شکنان بود مأمور نمود که بت بت

گفت: مشرکان در زمان پیامبر از برخی از مؤمنان یکی از موحدین و یکتاپرستان می

ها خدا را ندا سوره عنکبوت در سختی ٦٥تر بودند. آنان طبق آیه در این زمان موحد

ها علی و عباس و حسین و نمودند، ولی برخی از مؤمنان زمان ما، در سختیمی

 فرماید:سوره عنکبوت می ٦٥طلبند. خداوند در آیه عبدالقادرگیالنی را به فریاد می

ْ  فَإَِذا﴿ ْ  ِك ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  َر�ُِبوا َ ٱ َدَعُوا ا ّ�ِينَ ٱ َ�ُ  لِِص�َ ُ�ۡ  �َّ ٰ  فَلَمَّ ِ لۡ ٱ إَِ�  ُهمۡ َ�َّٮ ّ�َ 
 .]۶۵العنکبوت: [ ﴾٦٥ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  ُهمۡ  إَِذا

هنگامی که در کشتی سوار شوند، خدا را خالصانه یاد نمایند، ولی «عنی: ی

 .»ورزندهنگامی که آنان را به خشکی رساند، آنگاه شرک  می
ل بر شنوا بودن یسوره اعراف را دل ٧٩ه یآن، آ یسندهیدر کتابی دیدم که نو

 د:یفرماه مذکوره مییمردگان گرفته بود. خداوند در آ

﴿ ٰ بۡ  لََقدۡ  مِ َقوۡ َ�ٰ  َوقَاَل  ُهمۡ َ�نۡ  َ�َتَو�َّ
َ
 لَُ�مۡ  ُت َونََصحۡ  َرّ�ِ  رَِسالَةَ  ُتُ�مۡ لَغۡ �

ٰ ٱ ُ�ِبُّونَ  �َّ  ِ�نَوَ�ٰ   .]۷۹األعراف: [ ﴾٧٩ ِصِح�َ ل�َّ

(صالح بعد از هالک شدن قومش) از آنان روی برگرداند و گفت: ای قوم «یعنی: 

من، همانا دستورات پروردگارم را به شما ابالغ کردم و شما را نصیحت نمودم، 

 .»ولیکن نصیحت کنندگان را دوست ندارید
شنوند.  گویند صالح با مردگان سخن گفته و این دلیل بر آن است که مردگان میو می

 باید گفت که اگر به آیه دقت نماییم، در ابتدای آیه گفته شده است:در جواب 
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خواست با آنان اگر صالح می. »از آنان روي برگرداند«. یعنی: »فتولی عنهم«

 ش را از آنان برگرداند.ین که روینمود، نه اش را به طرف آنان میید باید رویسخن گو

-ست که آن کس میین نیا ل بریشه دلین که خطاب قرار دادن کسی همیگر اید
ها م با بتیم که ابراهیینماسوره صافات مشاهده می ٩٢و  ٩١ات یرا در آیشنود، ز

  د:یفرماسوره صافات می ٩٢و  ٩١ات ید خداوند در آیگوسخن می

َ�  َ�َقاَل  َءالَِهتِِهمۡ  إَِ�ٰٓ  فََراغَ ﴿
َ
�  

ۡ
 ﴾٩٢ تَنِطُقونَ  َ�  لَُ�مۡ  َما ٩١ ُ�لُونَ تَأ

 .]۹۲-۹۱الصافات: [

 )۹۱(خورید های مشرکان رفت و گفت چرا نمی(ابراهیم) به سوی بت«یعنی: 

 .»)۹۲(گوییدشما را چه شده که سخن نمی
ها سخن گفته است، در م به ظاهر با بتیم که ابراهیینماه مشاهده میین آیدر ا

حدیث ها م با بتیقت سخن ابراهیها شعور ندارند و در حقم بتیدانصورتی که می

 نفس با خودش بوده است.

نماییم که همانند صالح که از قومش سوره یوسف مشاهده می ٨٤و یا این که در آیه 

 گوید:گرداند و میروی گرداند و آن جمالت را گفت، یعقوب نیز از پسرانش روی بر می

﴿ ٰ َسَ�ٰ َ�ٰٓ  َوقَاَل  ُهمۡ َ�نۡ  َوتََو�َّ
َ
ٰ  أ  .]۸۴یوسف: [ ﴾يُوُسَف  َ�َ

 . »و از آنها روی برگرداند و گفت: ای دریغ بر یوسف...«عنی: ی

-سخن یعقوب حدیث نفس با خودش بوده است همانند ابراهیم که به ظاهر با بت
 کنند.ها شعور ندارند و سخن او را درک نمیدانسته که بتها سخن گفته است و می

ای ما یمردگان از دنز در قرآن وجود دارند که به غافل بودن یگری نیات دیو آ

 م.یینماات خودداری مییت اختصار از ذکر آن آیداللت دارند که برای رعا

 د: یگوالبالغه درباره مردگان مینهج ٢٢١در خطبه 

... أصبحت مساكنهم أجداثا وأمواهلم مرياثا ال يعرفون من أتاهم وال حيفلون «

هایشان، قبرهایشان مردگان خانه... «یعنی:  .»من بكاهم وال جييبون من دعاهم...



 اسالم ناب  24

 

شناسند و به شد و اموال آنها تقسیم گردید، کسی را که بر سر گورشان آید نمی
 .»کسی که بر آنها گریه کند توجه ندارند و هر کس آنها را صدا بزند جواب ندهند...

 البالغه آمده است:نهج ١١٠و در خطبه 

ضيام وال يبالون مندبه ان ... فهم جرية ال جييبون داعيا وال يمنعون «

جيدوا مل يفرحوا وإن قحطوا مل يقنطوا، مجيع وهم آحاد وجريه وهم أبعاد 

... مردگان همسایگانی هستند که هرگاه آنان را «عنی: ی .»متدانون ال يتزاورون

سرایی ندا کنند جواب ندهند و ظلم و ستمی را جلوگیري ننمایند و به  نوحه
ایشان نیکی شود، شاد نگردند و اگر قحطی شود یأس  متوجه نشوند، اگر در حق

اند در حالی که از هم دورند ندارند. اطراف یکدیگرند ولی تنها هستند و همسایه
 .»با این که نزدیکند به دیدار هم نروند

ع ید ائمه را شفیم بایند ما گناهکاریم؛ نزد خدا آبرویی نداریگوبرخی می«سؤال: 

 ».ندیمام تا شفاعت ما را بنیکن

ً◌ در صفحات قبل مشاهده نمود
ً
ن مخلوقات یاء که برتریم که انبیجواب: اوال

؛ خداوند از یگران. ثانیای ما غافل هستند چه برسد به دیهستند بعد از مرگشان از دن
ً
ا

عنی یاست. » نیارحم الراحم«تر است. و کیات قرآن به ما نزدیرگ گردن بر طبق آ

 خداوند در آ تراز همه به بندگانش مهربان
ً
-سوره آل ١٣٦و  ١٣٥ات یاست. ثالثا

شمارد که هر گاه گناهی انجام دهند بعد از آن ن را بر میین ایعمران از صفات مؤمن

 ند:ینمااد نموده و از او طلب آمرزش مییخدا را 

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  إِذَا �َّ ٰ  َ�َعلُوا وۡ  ِحَشةً َ�
َ
ْ َظلَُموٓ  أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  �َّ  َفُروا

نُو�ِهِمۡ  نُوَب ٱ فِرُ َ�غۡ  َوَمن ِ�ُ ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ ْ  َولَمۡ  �َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  َما َ�َ  َوُهمۡ  َ�َعلُوا
ْوَ�ٰٓ  ١٣٥ لَُمونَ َ�عۡ 

ُ
ٓ  �َِك أ غۡ  ؤُُهمَجَزا ٞ مَّ ّ�ِِهمۡ  ّمِن فَِرة ٰ  رَّ  تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٞ وََج�َّ

 ٱ
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� جۡ  مَ َونِعۡ  �ِيَها

َ
 .]۱۳۶-۱۳۵عمران:  آل[ ﴾١٣٦ ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ
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مؤمنان هرگاه کار زشتی انجام دادند یا به خود ظلم نمودند خدا را یاد کرده «یعنی: 

و برای گناهانشان طلب آمرزش نمایند و غیر از خدا چه کسی گناهان را بیامرزد و 

پاداششان آمرزشی از  آنان )۱۳۵(دانند اصراری بر گناهان ندارند در حالی که می

هایی است که زیر آنها نهرها جاری است، جانب پروردگارشان است و بهشت

 .»)۱۳۶(همیشه در آن خواهند ماند، نیک است پاداش عمل کنندگان 
اد ید خدا را یم که مؤمنان بعد از انجام گناه بایینماات مشاهده میین آیدر ا

به عفو خداوند باشند و اصراری به انجام  دواریند و از او طلب آمرزش کنند و امینما

 اند نداشته باشند.گناهی که انجام داده

، خداوند به همه دستور داده که در شبانه روز پنج وقت نماز بخوانند و کسی 
ً
رابعا

 م:یین که گناهکار است نماز را ترک کند و در نماز است که بگویتواند به بهانه انمی

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ ٥ تَعِ�ُ �َسۡ  يَّاكَ � ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ  ﴿ ۡ ٱ َط لّصِ  ﴾٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل
 ].۶-۵: تحةالفا[

ما را به راه  )۵( جوییمپرستیم و تنها از تو یاری میخدایا، تنها تو را می«یعنی: 

 . »)۶(راست هدایت نما

د یفه دارد نماز بخواند. در نمازش بایم گناهکار هم که وظیینمامشاهده می

ن معنی است که ین بدید و ایت نمایخدا بخواهد که او را به راه راست هدام از یمستق

را خداوند از او خواسته که نماز بخواند و در ید شود، زید از خدا ناامیگناهکار نبا

 د.یاری بجویم خدا را بخواند و از او ینماز است که مستق

، می
ً
اد ید، خداوند را م که آدم و حوا بعد از آن گناهی که مرتکب شدنیدانخامسا

  نمودند و گفتند:
ٓ َظلَمۡ  َر�ََّنا﴿ نُفَسَنا َنا

َ
 ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  َناَ�ۡ َوتَرۡ  َ�َا فِرۡ َ�غۡ  لَّمۡ  �ن أ

 .]۲۳األعراف: [ ﴾ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ

... پروردگارا، ما به خود ظلم کردیم و اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی «عنی: ی

 .»بوداز زیانکاران خواهیم 
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ز ین دعا را نیم، بلکه ایی نداریم و نزد خدا آبرویاآدم و حوا نگفتند ما گناه کرده

م که بعد از آموختن یینماسوره بقره مشاهده می ٣٧خداوند به آنان آموخت و در آیه 

 یا
ً
ن دعا که ذکر شد و گفتن آن توسط آدم و حوا، خداوند توبه آنان را پذیرفت. اصوال

ن که خودشان حجاب و یک کنند، نه ایاند که بندگان را با خدا نزدشدهاء فرستاده یانب

 ای گردند. الهه

ستاد و به یغمبر بر باالی چاه بدر ایپ«ث آمده است که یند در حدیگوبرخی می

د؟ یا آنچه را که پروردگارتان به شما وعده داد یافتیکشته شدگان جنگ بدر گفت: آ

 ».میگونچه را که میشنوند آسپس گفت: آنها اکنون می

 ٢٢ه یات قرآن است و خداوند در آیث مخالف آین حدینکه، ایجواب: اول ا

 د: یفرماسوره فاطر می

﴿ ٓ نَت  َوَما
َ
ن ِمعٖ بُِمسۡ  أ  .]۲۲فاطر: [ ﴾ُقُبورِ لۡ ٱ ِ�  مَّ

 .»توانی کسانی را که در قبرها هستند بشنوانی... تو (ای محّمد) نمی« یعنی:

، باب قتل ابوجهل، حدیثی است که موافق ٥بخاری، جلد ح ینکه در صحیدوم ا

 باشد: با قرآن می

�ِيِه قَاَل «
َ
َساَمَة َ�ْن ِهَشاٍم َ�ْن أ

ُ
بُو أ

َ
َ�نَا أ ثَِ� ُ�بَيُْد ْ�ُن إِْسَماِ�يَل َحدَّ َحدَّ

 انلَّيِبّ  لُذِكَر ِعنَْد اَع�َِشةَ 
َ

نَّ اْ�َن ُ�َمَر َرَ�َع إىِل
َ
ُب يِف َ�رْبِِه إِنَّ الَْميَِّت ُ�عَ  �ِ  أ ذَّ

 ِ ْهِلِه َ�َقالَْت وََهَل إِ�ََّما قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ُب خِبَِطيئَتِِه وََذنْبِِه َو�ِنَّ   بِباَُكِء أ إِنَُّه يَلَُعذَّ

 ِ َن. قَالَْت: وََذاَك ِمثُْل قَْوهِلِ إِنَّ رَُسوَل ا�َّ
ْ

ْهلَُه يَلَبُْكوَن َعلَيِْه اآل
َ
قَاَم ىلَعَ   أ

َقِلي
ْ
قُوُل ال

َ
ُهْم لَيَْسَمُعوَن َما أ ِ�َ� َ�َقاَل لَُهْم َما قَاَل إِ�َّ ِب َوِ�يِه َ�تَْ� بَْدٍر ِمْن الُْمرْشِ

ْت:
َ
قُوُل لَُهْم َحقٌّ ُ�مَّ قََرأ

َ
نَّ َما ُكنُْت أ

َ
َن يَلَْعلَُموَن أ

ْ
 َ�  إِنََّك ﴿ إِ�ََّما قَاَل إِ�َُّهْم اآل

ۡ ٱ ِمعُ �ُسۡ  ٓ  ﴿. ]٥٢الروم: [ ﴾َ�ٰ َموۡ ل نَت  َوَما
َ
ن ِمعٖ بُِمسۡ  أ   .»]٢٢فاطر: [ ﴾ُقبُورِ لۡ ٱ ِ�  مَّ
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اش ه خانوادهیله گریمرده به وس«ث ابن عمر نقل شد که گفته بود یشه حدینزد عا«عنی: ی

 ».کشددر قبر عذاب می

له گناهانش یث را نگفت بلکه گفت مرده به وسیحدن گونه یعایشه گفت: رسول خدا ا

شه گفت که یکنند. همچنین عاه مییاش برای او گرکشد و خانوادهدر (برزخ) عذاب می

م یگوستاد و در آن کشته شدگان بدر بودند. پیغمبر نگفت آنچه را  مییغمبر بر چاه بدر ایپ

-فتم حق بوده (عذاب الهی را مینند آنچه را برای آنها گیبشنوند بلکه گفت آنها میمی
 ها را قرائت نمود: هین آیبینند). سپس عایشه ا

ۡ ٱ ِمعُ �ُسۡ  َ�  إِنََّك ﴿  .]۵۲الروم: [ ﴾...َ�ٰ َموۡ ل

 ».ها را بشنوانی توانی مرده ) تو نمی... (ای محّمد «یعنی: 

﴿... ٓ نَت  َوَما
َ
ن ِمعٖ بُِمسۡ  أ  .]۲۲فاطر: [ ﴾ُقُبورِ لۡ ٱ ِ�  مَّ

 .»»توانی بشنوانی(ای محّمد) تو کسانی را که در قبرها هستند نمی... «عنی: ی
غمبر با مردگان سخن نگفته و یدهد که پح مییت چگونه توضین رواید در اینیبب

 تواند مردگان را بشنواند. غمبر نمییآورد که پل مییاز قرآن دل

 م که فرموده است:یالبالغه مشاهده نمود نهج ٢٢١و در خطبه 

أصبحت مساكنهم أجداثا وأمواهلم مرياثا ال يعرفون من أتاهم وال حيفلون ... «

هایشان ... (مردگان) قبرهایشان خانه«یعنی:  .»من بكاهم وال جييبون من دعاهم...

شناسند و به کسی شد و اموالشان تقسیم گردید کسی را که بر سر گورشان آیه نمی
 .»آنان را صدا بزند جواب ندهند...که بر آنها گریه کند توجه ندارند و هر کس 

 دهند نظر شما چیست؟ها شفا میند امام رضا و امام زادهیگوسؤال: برخی می

یز گر نیپرستان هند و جاهای دخدا و بتپرستان در زمان رسولجواب: بت

عه ندارد. اگر ین سخن اختصاص به شیدهند و اهایشان شفا میگویند که بت می

آورند و اگر در راه، ش را در نمییدا نکنند صداید بروند و شفا پهزاران نفر به مشه

ا بروند کسی درباره شفادهی یماشین آنها تصادف کند و زخمی شوند و از دن
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ک نفر حالش خوب شود آن را معجزه امام رضا یآورد، ولی اگر ش را در نمییصدا

دهد؟ ی مییچه شفاست و در عالم برزخ است یای ما نیدانند آخر کسی که در دنمی

 اند به مرده. از خداوند حاجت نخواسته و پرداخته

یکی از بستگان ما که بیمار بود و اعتقادی به توسل داشت به مشهد برده شد تا به 

گمان خود، امام رضا از خدا بخواهد تا او را شفا بدهد و بعد از دو روز مراجعت از 

ما این که بسیاری از کسانی که مشهد فوت نمود حال اگر حالش خوب شده بود ک

شود این را به حساب رفتن به خواهند حالشان خوب میمستقیم از خداوند حاجت می

مشهد و به گمان خود متوسل به امام رضا شدن می دانستند و حال که حالش خوب 

نشد و فوت نمود بستگانش سکوت کردند. و دست دیگری نیز درکار است و آن این 

ه در گمراه بودن مردم منافعی دارند سعی می کنند برای گرم بودن است که کسانی ک

هایی را رواج دهند تا مردم به زیارت بروند و پول بازارشان هرچند وقت یکبار  دروغ

خواران دکانشان کساد نشود و چه بسا وابستگان داخل ضریح بریزند و خدامان و مفت

باشند. و از نظر قرآن امام رضا که  این خدامان در نشر این اکاذیب یاور خدامان می

کنند و دهند و نه کور میها نه نفعی دارند و نه ضرری و نه شفامیبت گشته و سایر بت

 ترین گناهان است.گردند و شرک از بزرگکسانی که متوسل به آنان شوند مشرک می

 د:یفرماونس مییسوره  ١٨ه یخداوند در آ

ِ ٱ ُدونِ  مِن ُبُدونَ َوَ�عۡ ﴿  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  َو�َُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  َوَ�  يَُ�ُُّهمۡ  َ�  َما �َّ
ِۚ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ُ�نَّ�ِ  قُۡل  �َّ

َ
َ ٱ ونَ  ُٔ � َ�ٰ ٱ ِ�  لَمُ َ�عۡ  َ�  بَِما �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَ�  تِ َ�

َ
 ِض� �ۡ�

ا َ�ٰ َوتََ�ٰ  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ   .]١٨یونس: [ ﴾١٨ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

رساند و نه پرستند آنچه را که نه ضرری به آنها می(مشرکان) به جز خدا می«یعنی: 

گاه مینفعی را و می کنید به گویند اینها شفیعان ما نزد خدا هستند. بگو آیا خدا را آ

ها و زمین از آن اطالعی ندارد؟ خداوند منزه و برتر است از آنچه به آنچه در آسمان

 .»آورنداو شرک می
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 د:یفرماسوره بقره می ١٨٦آیه  خداوند در

لََك  �َذا﴿
َ
ِجيُب  قَرِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َس�

ُ
اعِ ٱ َوةَ َدعۡ  أ  َدَ�ِن�  إَِذا �َّ

ْ يَسۡ فَلۡ  ْ ؤۡ َوۡ�ُ  ِ�  َتِجيُبوا  ].۱۸۶: ةالبقر[ ﴾١٨٦ ُشُدونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  ِ�  ِمُنوا

کنند بگو من نزدیکم و دعای  و هرگاه بندگان من از تو در باره من سؤال«یعنی: 

کنم. پس (آنان) باید فرمان مرا دعاکننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می

 .»گردن نهند و به من ایمان آورند، باشدکه راه یابند
 د:یفرماسوره فصلت می ٦ه یو درآ

ٓ  قُۡل ﴿ َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
ٓ  إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  � َما َّ�

َ
�  ٰ  ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�

ْ َتقِيُموٓ سۡ ٱفَ  ۗ َتغۡ سۡ ٱوَ  هِ إَِ�ۡ  ا  .]۶فصلت: [ ﴾٦ �ِ�َ ُمۡ�ِ ّلِلۡ  لٞ َوَو�ۡ  فُِروهُ

بگو من بشری چون شما هستم جز این که به من وحی می شود که معبود «یعنی: 

 به اوتوجه کنید و از او آمرزش بخواهید و 
ً
شما معبود واحدی است. پس مستقیما

 .»مشرکینوای بر 
ها ها و بته در قرآن در توجه دادن بشر به خداوند سبحان و نفی الههیو صدها آ

 م.یینمات اختصار از ذکر آنها خودداری مییوجود دارد که برای رعا

 ت سالم بر پیامبر در نماز چگونه است؟یفیسؤال: ک

-غافل میای ما یم که پیامبران و شهدا بعد از مرگشان از دنیاجواب: مکررگفته
د که چند نمونه از آنها را در یآن مطلب به دست مییز ایات نیات و روایباشند و از آ

 م. یلی ندارد که به مرده سالم کنیم. پس دلین فصل ذکر نمودیا

 کند که: ت مییروا» التشهد فی الصلوة«باب » موطاءـال«در کتاب 

ثَِ� « نَّ  نَافِعٍ  َ�نْ  َمالٍِك  َ�نْ  َحدَّ
َ
ِ  َ�بْدَ  أ دُ  اَكنَ  ُ�َمرَ  ْ�نَ  ا�َّ  َ�يَُقوُل  يَتََشهَّ

ِ  بِاْسمِ  ِ  اتلَِّحيَّاُت  ا�َّ لََواُت  ِ�َّ ِ  الصَّ اِكيَاُت  ِ�َّ ِ  الزَّ َالمُ  ِ�َّ  َورمَْحَةُ  انلَّىِبِّ  ىلَعَ  السَّ
 ِ َالمُ  َوَ�َرَ�تُهُ  ا�َّ ِ  ِعبَادِ  وىلََعَ  َعلَيْنَا السَّ احِلِ�َ  ا�َّ  .»الصَّ

الَمُ «ن روایت جمله یم که در اییمشاهده می نما ىلَ  السَّ  آمده است.» النَّبِىِّ  عَ
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گر این که در مسند عبدالله بن مسعود آمده است که پیامبر تشهد را به من ید

 گفت:آموزد، میای از قرآن را به من میداد همانند این که سورهم مییتعل

ايها انلىب ورمحة  كالسالم علي اتلحيات هللا و الصلوات هللا الطيبات هللا«
اهللا و بر�ته السالم علينا وىلع عبادا� الصاحل� اشهد ان ال اهل اال اهللا واشهد 

 .»ان �ّمداً عبده ورسوهل وهو ب� ظهرانينا فلما قبض قلنا السالم ىلع انلىب
 د: یگونماییم که مین روایت مشاهده مییدر آخر ا

 ن که پیامبر رحلت نمودیبعد از ا« عنی:ی .»انلىب فلما قبض قلنا السالم ىلع«

لَی النبی«م: یگفت  .»»السالم عَ

) نیز نظیر این روایت االخذ باليدينباب  استئذانو در صحیح بخاری (کتاب 

آید که در نماز جماعت هنگامی که آورده شده است از روایات این گونه به دست می

داده است. نمودند و او نیز جواب سالم میسالم مینمودند به او به رسول الله اقتدا می

آید که بعد از فوت پیامبر در نماز به و از این دو روایتی که مشاهده نمودید به دست می

 باشد.نمودند و این دو روایت و روایاتی نظیر آن موافق با قرآن میاو سالم نمی

 .»اهيا النبی السالم عليک«م: یگوبند ما وقتی در نماز مییگوبرخی می
م، بلکه یکنم و به او سالم مییدانست که او را حاضر و ناظر میین نیمنظورمان ا

 م. یخوانای را از روی کتابی مین است که جملهیمانند ا

ند الزم یر ننمایای سوء تعبن که ایجاد شبهه نشود و عدهیولی به نظر ما برای ا

م بلکه به جای آن جمله یینماز نگورا در » اهيا النبی كالسالم علي«است جمله 

گر یم اشکال ندارد. نکته دییم و اگر هم سالمی هم نگوییبگو» السالم علی النبی«

ان نماز، نمازگزاران به کسی که در دست راست و ین که در نماز جماعت در پایا

ن عمل معقولی است، ولی در نماز فرادا یند و ایگوچپشان نشسته است سالم می

ست که یک نفر نمازگزار به کسی که در طرف چپ و راستش وجود یی نگر منطقید
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ن گفته ما وجود دارند؛ من جمله در کتاب ید اییاتی در تأید و روایندارد سالم بگو

 اند: آورده» الصالة التشهد يف«باب » موطاءـال«

ثَِ� « نَّ  نَافِعٍ  َ�نْ  َمالٍِك  َ�نْ  وََحدَّ
َ
ِ  َ�بْدَ  أ دُ  اَكنَ  ُ�َمرَ  ْ�نَ  ا�َّ  بِاْسمِ  َ�يَُقوُل  يَتََشهَّ

 ِ ِ  اتلَِّحيَّاُت  ا�َّ َدهُ  قىََض  فَإَِذا...  ِ�َّ َرادَ  �ََشهُّ
َ
نْ  َوأ

َ
َالمُ  قَاَل  �َُسلِّمَ  أ  انلَّىِبِّ  ىلَعَ  السَّ

ِ  َورمَْحَةُ  َالمُ . َوَ�َرَ�تُهُ  ا�َّ ِ  ِعبَادِ  وىلََعَ  َعلَيْنَا السَّ احِلِ�َ  ا�َّ الَ  الصَّ  َ�نْ  َعلَيُْ�مْ  مُ السَّ
َحدٌ  َعلَيْهِ  َسلَّمَ  فَإِنْ  اإلَِمامِ  ىلَعَ  يَرُدُّ  ُ�مَّ  يَِمينِهِ 

َ
 .»َعلَيْهِ  رَدَّ  �ََسارِهِ  َ�نْ  أ

آید که در نماز جماعت نیز اگر در طرف چپ یا راست ما، از این روایت به دست می

َحدٌ  َعلَيْهِ  َسلَّمَ  فَإِنْ «کسی نباشد نباید سالم کنیم، زیرا در آخر روایت آمده است: 
َ
 أ

پس اگر سالم گفت کسی که سمت چپ اوست به او جواب « . یعنی:»َعلَيْهِ  رَدَّ  �ََسارِهِ  َ�نْ 

 .»دهد
و پر واضح است اگر در سمت چپ و یا راست نمازگزار در نماز جماعت کسی 

در آخر  ز سالمید و در نماز فرادا نینباشد نمازگزار نباید به چپ و راست سالم بگو

 نماز به چپ و راست معنی ندارد.

ن فصل مطرح شد این است که یات موافق با قرآن که در ایامی از قرآن و روایو پ

 در دعاهاید مستقیبا
ً
اد یشه به یم و دل ما همیم و به او پناه ببرییمان خدا را ندا نمایما

تر كیگ گردن به ما نزدم و او در همه جا حضور دارد و از ریاد کنیاو باشد و او را زیاد 

اء و شهدا از دنیای ما غافل هستند و ندا یاست. و انب» ارحم الرامحني«است و 

 نمودن آنها همان الهه گرفتن آنها و شرک است.

 د:یفرماسوره جن می ٢٠ه یخداوند در آ 

ٓ  قُۡل ﴿ َما دۡ  إِ�َّ
َ
ْ أ ۡ�ِ  َوَ�ٓ  َرّ�ِ  ُعوا

ُ
َحدٗ  ۦٓ بِهِ  كُ أ

َ
 .]۲۰الجن: [ ﴾٢٠ اأ

 .»شومخوانم و شریکی برای او قائل نمیبگو همانا پروردگارم را می«یعنی: 





 

 

 

 

 

 شفاعت

باشد و در اصطالح به می» جفت«و » زوج«به معنی » شفع«شفاعت از ماده 

گناهکاران و ن از خداوند برای گذشتن از عقاب یمعنی درخواست بعضی از صالح

 کاران است.تیمورد عفو قرار دادن معص

ه یم. خداوند در آیرانن فصل از کتاب درباره شفاعت در قیامت سخن مییدر ا

 د:یفرماسوره بقره می ٢٥٤

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا نفُِقوا

َ
ا أ ن لِ َ�بۡ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َرزَقۡ  ِممَّ

َ
  أ

ۡ
 عٞ َ�يۡ  �َّ  مٞ يَوۡ  ِ�َ يَأ

ۗ َشَ�ٰ  َوَ�  ُخلَّةٞ  َوَ�  �ِيهِ  ٰ لۡ ٱوَ  َعةٞ ٰ ٱ ُهمُ  فُِرونَ َ�  ].۲۵۴: ةالبقر[ ﴾٢٥٤ لُِمونَ ل�َّ

ایم قبل اید انفاق کنید از آنچه به شما روزی دادهای کسانی که ایمان آورده«عنی: ی

از آن که روزی بیاید که در آن نه خرید و فروشی است و نه دوستی و نه شفاعتی و 

 .»ستمگرندکافران 
این آیه داللت دارد بر این که در قیامت مال و ثروت دنیا وجود ندارد و دوست کسی 

 وجود ندارد یا آن گونه که 
ً
بودن فایده ندارد و شفاعت در قیامت طبق این آیه یا مطلقا

 باشد.پندارند که صالحین از خود اختیار شفاعت نمودن دارند نمیبرخی می

د، ولی ید که در محاکم قضایی بتوان با پول، قاضی را خرا امکان دارین دنیدر ا

امت حاکم مطلق خداوند است و خداوند یامت پول و پارتی وجود ندارد؛ در قیدر ق

 فرماید:سوره الرعد می ٤١ه یدر آ
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ُ ٱوَ ﴿  .]۴۱الرعد: [ ﴾َسابِ ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  َوُهوَ  ۦۚ ِمهِ ِ�ُكۡ  ُمَعّقَِب  َ�  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ

الحساب ای نیست و او سریعکند برای حکم او ردکنندهحکم می خداوند«عنی: ی

 .»است

 لَِّمنِ ﴿فرماید: سوره غافر می ١٦در قیامت، حاکم مطلق خداوند است. در آیه 
ۡ ٱ و در همین  »... فرمانروایی امروز از چه کسی است...«.  یعنی: ]١٦غافر: [ ﴾مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُك ُملۡ ل

ُ ٱ﴿دهد آیه خودش جواب می ٰ لۡ ٱ �َّ ارُ لۡ ٱ ِحدُ َ�  .»ازخدای واحد قهار است« یعنی: ﴾َقهَّ
 د:یفرماسوره زمر می ٤٤ه یار خداوند است. خداوند در آیشفاعت همه در اخت

ِ  قُل﴿ َّ َ�ٰ ٱ ّ�ِ ۖ َ�ِيعٗ  َعةُ لشَّ ُ  ا َ�ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  ِض� �ۡ�

 .]۴۴الزمر: [ ﴾٤٤َجُعونَ تُرۡ 

ها و زمین اختیار خداست، شفاعت همه، برای اوست ملک آسمان بگو در«عنی: ی

 .»سپس به سوی او بازگردانیده خواهید شد
اری ندارد و همه تحت فرمان خداوند هستند. یکس از خود اختچیامت هیدر ق

 د:یفرماسوره طه می ١١١تا  ١٠٨ات یخداوند در آ

اِ�َ ٱ يَتَّبُِعونَ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿  ٱ وََخَشَعِت  ۥۖ َ�ُ  ِعَوجَ  َ�  �َّ
َ
 فََ�  لِلرَّ� َواُت ۡص ۡ�

َ�ٰ ٱ تَنَفعُ  �َّ  َم�ِذٖ يَوۡ  ١٠٨ اٗس َهمۡ  إِ�َّ  َمعُ �َسۡ  ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َعةُ لشَّ
َ
 نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

يۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ  ١٠٩ ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُ  َورَِ�َ 
َ
 ۦبِهِ  ُ�ِيُطونَ  َوَ�  َفُهمۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ �

ۡ ٱ وََ�َنِت ۞ ١١٠ امٗ ِعلۡ   ﴾١١١ امٗ ُظلۡ  َ�ََل  َمنۡ  َخاَب  َوقَدۡ  َقيُّوِم� لۡ ٱ َ�ِّ لِلۡ  وُُجوهُ ل
 . ]۱۱۱-۱۰۸طه: [

کنند که درکارش کژی نیست و صداها در آن روز همه از منادی پیروی می«یعنی: 

در آن  )۱۰۸(در برابر خدای رحمان به خاموشی گراید و جز صدای آهسته نشنوی 

سودی ندارد مگرکسی را که اذن داده است خدای رحمان برای او و  روز شفاعت

رو و آنچه را پشت سرشان آنچه را پیش )۱۰۹(راضی شده است برای او سخنی 
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ی و سرها در برابر خداوند زنده )۱۱۰(است می داند و آنان به او احاطه ندارند 

 .»)۱۱۱(پاینده، فرود آید و هر کس بار ستمی برداشته باشد نا امید گردد 
ات یامت باشد آن شفاعت طبق همین آیات شفاعتی هم در قین آیاگر منظور از ا 

م که یینمایم مشاهده مییات دقت نماین آیرد و اگر در ایگبا اجازه خداوند انجام می

و به راستی هیچ کس از خداوند به  ت خداوند اشاره شده استیدوبار به رحمان

ر از ید و به غیست که برود شفاعت کسی را نزد خداوند بنمایتر نبندگان مهربان

گاه نچیخداوند ه اند و ا انجام دادهیست و از اعمالی که در دنیکس از حال بندگان آ

گاه نتین گاهی از این امور در قیهای بندگان آ و  ع شودیامت شفیست که بخواهد با آ

 د.یشفاعت بندگان را نزد خداوند بنما

ی و اجازه شفاعتی در یکس تواناچیات قرآن هینماییم طبق آپس مشاهده می

ه ین و به او اجازه شفاعت دهد و در آخر آییامت ندارد مگر آن کس را که خداوند تعیق

طه: [ ﴾امٗ ُظلۡ  َ�ََل  َمنۡ  َخاَب  َوقَدۡ ﴿د: یم که خداوند می فرمایینمامشاهده می ١١١

 .»د گرددی... و هرکس بار ستمی برداشته باشد نوم«یعنی:  . ]١١١
دوار به لطف یم و امییم و اوامر او را اجرا نمایید فقط خداوند را ذکر نمایپس با

 م.یوبخشش او باش

امت باشد نباید یسوره طه، شفاعتی هم در ق ١١١تا  ١٠٨ات یو اگر منظور از آ

امبر اجازه دهد که برای ما نزد خداوند در یخداوند به پم که ین باشیدوار به ایام

 باشد.م که نجات در تقوی مییید تقوی پیشه نماید بلکه بایامت شفاعت بنمایق

ی خدا که رسول گرامی اسالم ن بندهیامت از دست بهتریای برادر، بدان که در ق

 د:یفرمامی سوره الزمر ٢٠و  ١٩ات یست خداوند در آیز کاری ساخته نیباشد نمی

َ�َمنۡ ﴿
َ
نَت  َعَذاِب لۡ ٱ َ�َِمةُ  هِ َعلَيۡ  َحقَّ  أ

َ
فَأ

َ
 ِ�نِ َ�ٰ  ١٩ �َّارِ ٱ ِ�  َمن تُنقِذُ  أ

ِينَ ٱ ْ �ََّقوۡ ٱ �َّ بۡ  ُغَرٞف  قَِهافَوۡ  ّمِن ُغَرٞف  لَُهمۡ  َر�َُّهمۡ  ا  تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  نِيَّةٞ مَّ
 ٱ

َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� ِ ٱ دَ وَعۡ  ُر ُ ٱ لُِف ُ�ۡ  َ�  �َّ ۡ ٱ �َّ  . ]۲۰-۱۹الزمر: [ ﴾٢٠ ِميَعادَ ل
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آیا کسی که فرمان عذاب او ثابت شده آیا پس تو او را که در آتش است «یعنی: 

-لیکن آنان که از (نافرمانی) پروردگارشان بترسند برای ایشان غرفه )۱۹(رهانی می
ها بنا شده است و از زیر آنها نهرها جاری است، هایی است که باالی آن غرفه

 .»کندای است که خدا نموده و خداوند وعده را خالف نمیوعده
د که حتی یآان شده است به دست مییکه به صورت استفهام انکاری ب ١٩ه یاز آ

تواند ق آتش هستند کاری نمییامت برای کسانی که الیز در قیاسالم نگرامی رسول

تقوی داشتن  د که رستگاری و نجات از آتش دریآبه دست می ٢٠ه یبکند. و از آ

 میّسر است.



 

 

 

 

 

 امـامت

ر یغمبران و غید به امامت پیی است و در قرآن مجیشوایامامت به معنی رهبری و پ

 م.یپردازغمبران اشاره شده است که به ذکر آن مییپ

 امامت پیامبران 
اند و خداوند به آنان وحی امبر بودهیاند و چون پامبران، مقام رهبری (امامت) داشتهیپ

-نموده و آنان را انتخاب نموده است، لذا در امامتشان دچار خطا و اشتباه نمیمی
فرستاد در هر گرفت و به آنان وحی نمیامبری را از آنان مییشدند و اگر خداوند پ

طان شوند و یاز ش روییا پیز امکان داشت دچار خطا و یجمله امامتشان نکارشان من

 امامتشان مصون از خطا نبود.

عقوب اشاره یم، موسی، هارون، لوط، اسحاق و ید به امامت ابراهیدر قرآن مج

سوره  ٧٢تا  ٤٨ات یاند. و در آبوده یامبر الهینها پیم همگی ایدانشده است و می

 د:یفرمایم ٧٣ه ید و در آینماای فوق را ذکر مییاء، ابتدا خداوند داستان انبیانب

ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
وۡ  رِنَابِأ

َ
ٓ َحيۡ َوأ  �قَامَ  تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ َل فِعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  َنا

لَوٰ ٱ ٓ  ةِ لصَّ َكوٰ ٱ ءَ �يَتا ْ  ةِ� لزَّ ٰ  َ�َا َوَ�نُوا  .]۷۳األنبیاء: [ ﴾٧٣ بِِدينَ َ�

امامانی قرار دادیم  آنان (ابراهیم، موسی، هارون، لوط، اسحق، یعقوب) را«: یعنی

نمودند و به ایشان انجام کارهای نیک و برپایی نماز و دادن که به امر ما هدایت می

 .»کردندزکات را وحی نمودیم و ما را عبادت می
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ن مقام انتخاب نمود و به آنان یامبر بودند و خداوند آنان را به ایاء، چون پیانب

گرشان با ارزش یامامتشان مانند هر کار دوحی فرستاد و مورد مراقبت خداوند بودند 

فرستاد گر به آنان وحی نمیینمود و دامبری خلع مییبود و اگر خداوند آنان را از پ

-امبران مییر پیز مانند امامت غیشدند و امامتشان نهای معمولی میهمچون انسان
 شد و ارزش چندانی نداشت.

با متقی شدن و دعا و کوشش و  تواندکس نمیچیامبری مقامی است که هیمقام پ

خواست عطا یاضت به دست آورد و مقامی است که خداوند به هرکس که میر

 باشد.می  ن آنها محّمدیادی را مبعوث نموده که آخریای زینمود و خداوند انب می

اری کرده است و در یامبر کسی است که خداوند او را انتخاب نموده و یپ

 کسی یقیبد و یتوانسته او را بفرطان نمییه است و شش مصون از خطا بودیکارها
ً
نا

 خطا
ً
 خطای انجام نمییبوده که عمدا

ً
ک وحی او یداده پی انجام مییداده و اگر سهوا

امبری مقامی است بس واال، ولی امامت بدون یی می نموده است و پیرا راهنما

تر ا نبوت، کم ارزشسه بیتواند به آن برسد و در مقانبوت، مقامی است که هرکس می

 قابل مقا
ً
 باشند.سه با هم نمییو اصوال

مان به امامت جدا از نبوت وجود ندارد، یم که ایینماو لذا، در قرآن مشاهده می

د به یزی است که در قرآن ذکر شده است و مؤمنان بایاء چیمان به نبوت و انبیولی ا

 مان داشته باشند.یاء ایانب

 د:یفرمابقره می سوره ٢٨٥ هیخداوند در آ

ٓ  لرَُّسوُل ٱ َءاَمنَ ﴿ نزَِل  بَِما
ُ
ّ�ِهِ  ِمن هِ إَِ�ۡ  أ ۡ ٱوَ  ۦرَّ ِ  َءاَمنَ  ُ�ٌّ  ِمُنونَۚ ُمؤۡ ل ِ ٱب َّ� 

َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق  َ�  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ 
َ
ْ  ۦۚ رُُّسلِهِ  ّمِن أ  َوقَالُوا

َطعۡ  َناَسِمعۡ 
َ
ۖ َوأ ۡ ٱ َك �َ�ۡ  َر�ََّنا َرانََك ُ�فۡ  َنا  ].۲۸۵: ةالبقر[ ﴾٢٨٥ َمِص�ُ ل

پیامبر به آنچه از جانب پروردگارش به او نازل شد ایمان آورد و مؤمنان « عنی:ی 

هایش و پیامبرانش، گفتند فرق اش وکتابهمگی ایمان دارند به خدا و مالئکه
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فرمانبرداری کردیم گذاریم میان هیچ یک از پیامبرانش و گفتند شنیدیم و نمی

 .»خواهیم ای پروردگار ما، و به سوی توست بازگشتآمرزش تو را می
 ز ذکر شده است.یمان به پنج چیم که ایینماه مشاهده میین آیدر ا

 مان به خدایا -١

 مان به مالئکهیا -٢

 مان به کتب آسمانییا -٣

 یامبران الهیمان به پیا -٤

 امتیمان به روز قیا -٥

ک را آن کسی یم که خداوند، نیینمابقره مشاهده میسوره  ١٧٧ه ین در آیو همچن

 د:یفرمایمان داشته باشد و عمل صالح انجام دهد، میز این پنج چیداند که به هممی

ن ِ�َّ لۡ ٱ َس لَّيۡ ﴿
َ
ْ  أ ۡ ٱ قَِبَل  وُُجوَهُ�مۡ  تَُولُّوا ۡ ٱوَ  قِ َمۡ�ِ ل  ِ�َّ لۡ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  رِِب َمغۡ ل

ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  ِ ٱب ۡ ٱوَ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ  َوَءاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل
ۡ ٱ ٰ  َماَل ل ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذوِي ۦُحّبِهِ  َ�َ بِيلِ ٱ نَ �ۡ ٱوَ  ِك�َ َمَ�ٰ ل  لسَّ
ٓ ٱوَ  ا قَامَ  لّرِقَابِ ٱ َوِ�  �ِلِ�َ لسَّ

َ
لَوٰ ٱ َوأ َكوٰ ٱ َوَءاَ�  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ةَ لزَّ  ِدهِمۡ بَِعهۡ  ُموفُونَ ل

ٰ  إَِذا �َ ْۖ ٰ ٱوَ  َهُدوا  ۡ�َ ٱ ِ�  ِ�ِ�نَ ل�َّ
ۡ
ٓ أ ٓ ٱوَ  ءِ َسا ا َّ  ۡ�َ ٱ وَِح�َ  ءِ ل�َّ

ۡ
ْوَ�ٰٓ  ِس� أ

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ َّ� 

 ْۖ ْوَ�ٰٓ  َصَدقُوا
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  ].۱۷۷: ةالبقر[ ﴾١٧٧ ُمتَُّقونَ ل

از ز واجب شده است و اثری یمان به پنج چیم که ایینماه مشاهده میین آیدر ا

افرادی را بعد  یو تعالک عه وجود ندارد و اگر خداوند تباریمان به امامت امامان شیا

 نام و نشان آنها را در قرآن یقینمود ن مییین تعیاز حضرت محّمد به امامت مؤمن
ً
نا

اء ذکر یمان به انبیمان به امامت آنها را در قرآن در کنار ایا الاقل اینمود و ذکر می

 ینیبینمود، ولی ممی
ً
م در قرآن اثری از امامت افراد خاصی وجود ندارد و اصوال

 ١٣٦ه ین در آیست همچنیامامت بدون داشتن مقام نبوت، مقام آن چنان مهمی ن

داندکه به خدا و مالئکه و م که خداوند گمراه را کسی مییینماسوره نساء مشاهده می
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اشد و اگر امامانی از جانب امت کافر بیامبران الهی و به روز قیآسمانی و پکتب

ا بعد از حضرت محّمد برای مردم انتخاب شده بودند یخداوند متعال در زمان و 

 در ایقی
ً
دانست که به امامت آنها مان به آنها ذکر می شد و گمراه را کسی مییه این آینا

و  سوره نساء ١٣٦ه یعه در آیم اثری از امام و امامت امامان شینیبکافر باشد ولی می

 د:یفرماسوره نساء می ١٣٦ه یای از قرآن وجود ندارد درآهیچ آیدر ه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِ  َءامِنُوا ِ ٱب ِيٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ َل  �َّ ٰ  نَزَّ َ�َ 
ِيٓ ٱ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱوَ  ۦرَُسوِ�ِ  نَزَل  �َّ

َ
ۚ َ�بۡ  ِمن أ ِ  ُفرۡ يَ�ۡ  َوَمن ُل ِ ٱب  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  �َّ

 .]۱۳۶النساء: [ ﴾١٣٦ بَعِيًدا َ�ۢ َضَ�ٰ  َضلَّ  َ�َقدۡ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�تُبِهِ 

اش و کتبش و پیامبرانش و به روز قیامت ...و هرکس که به خدا و مالئکه«عنی: ی 

 .»کافر باشد پس گمراه شده، گمراهی دور از راه حق

 امامت بندگان خوب خداامامت غیر انبیاء، 
ان برسد و یتواند به امامت متقمان و تقوا و دعا و تالش مییک انسان در اثر ای

 د:یفرماباره مینیسوره فرقان در ا ٧٤ه یخداوند در آ

ِينَ ٱوَ ﴿ زۡ  ِمنۡ  َ�َا َهۡب  َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  �َّ
َ
ٰ  ِجَناَ�ٰ أ ةَ  تِنَاَوُذّرِ�َّ �ۡ  قُرَّ

َ
 َناَعلۡ جۡ ٱوَ  ُ�ٖ أ

 .]۷۴الفرقان: [ ﴾٧٤ إَِماًما ُمتَّقِ�َ لِلۡ 

گویند پروردگارا، از همسران و (بندگان خوب خدا) کسانی هستند که می«عنی: ی

 .»فرزندان ما، نور چشمی برای ما قرار بده و ما را امام متقیان قرار بده
 ر است ویپذامکان انیدن به مقام امامت متقید که رسیآدست میه بهین آیاز ا

ر اهل سنت و یل آمد و لذا در تفاسیمان و تقوا و دعا و تالش بدان مقام نایتوان با امی

عی یر شیر نمونه که از تفاسیتفس ١٥ن موضوع اشاره شده است و در جلد یعه به ایش

 سد: ینوه میین آیل ایاست در ذ

ز هر یگر نیه نخواهد بود که مؤمنان دین آین مانع از گسترش مفهوم ایاما ا«... 

 ».گران باشندیشوای دیهای مختلف امام و پکدام در شعاع
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رسد خداوند به او ابالغی ان میین که کسی که به مقام امامت متقیگر اینکته د

 از امروز امام متقنمی
ً
ان یدن او به امامت متقیبلکه همان رس یاان شدهیدهد که مثال

 د.ینمایای مارهه به آن اشی(قرار دادن) است که خداوند در آ» جعل«

ه وجود دارد ولی یدر آ ﴾إَِماًما ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َناَعلۡ جۡ ٱوَ ﴿درست است که جمله 

آمده » جعل«ز کلمه یسوره القصص درباره امامت کفار ن ٤١ه یگونه که در آهمان

 است و فرموده است: 

ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
 .]۴۱القصص: [ ﴾�َّارِ ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

 . »نمودندآنان را امامانی قرار دادیم که به آتش دعوت می«: یعنی

وجود دارد و پرواضح است که خداوند کسی را به جبر  ز کلمه جعلیه نین آیدر ا

است  ن شدهیدهد که امام کافربه او حکم و ابالغی نمی ایکند و ن نمییامام کافر

دادن) او توسط خداوند  (قرار» جعل«ن یمقام امامت کافر دن او بهیبلکه همان رس

 ن.ین به مقام امامت متقیدن متقین گونه است رسیهم ن مقام است ویبه ا
را پپامبر یباشد زن برسد مصون از خطا نمیین که کسی که به امامت متقیگر اید

ن حضرت محّمد ختم شده است و ییست که به او وحی شود و وحی به خاتم النبین

الرسل ... أرسله عىل حني فرتة من « است: البالغه آمدهنهج ١٣٢در خطبه 

 .»وتنازع من األلسن فقفى به الرسل وختم به الوحى
ها بود پیامبرى ...خداوند متعال، محمد را در زمانى فرستاد که مدت«عنی: ی

روى زمین نیامده بود ومردم به جان یکدیگر افتاده بودند. خداوند با فرستادن 
 .»ر را تعقیب کرد و وحى را به او ختم نمودمحمد، برنامه پیامبران دیگ

اند؛ من زگمراه شدهیهای باتقوا نم که انسانیینماخ مشاهده مییو لذا در طول تار

روی از یل بوده که در اثر پیکه از زاهدان و دانشمندان بنی اسرائ» بلعم باعورا«جمله 

 .سوره اعراف داستان او آمده است ١٧٦ه یطان گمراه شده و در آیش
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 امامت کفار
ر یب و تالش در مسیطان و خدعه و فریروی از شیتواند در اثر پک انسان میی

اند و فرعون و اد بودهیخ زیگونه امامان در طول تارنیطانی به امامت کفار برسد و ایش

سوره القصص  ٤١تا  ٣٩ات یباشند که در آقی از امامان کفر مییانش مصادیلشکر

 داستان آنان آمده است.

 د:یفرماخداوند می

 ٱ ِ�  ۥوَُجُنوُدهُ  ُهوَ  َ�َ َتكۡ سۡ ٱوَ ﴿
َ
ْ َوَظنُّوٓ  قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ِض �ۡ� �َُّهمۡ  ا

َ
 َ�  َناإَِ�ۡ  �

َخذۡ  ٣٩ َجُعونَ يُرۡ 
َ
ۖ ۡ�َ ٱ ِ�  ُهمۡ َ�ٰ َ�َنَبذۡ  ۥوَُجنُوَدهُ  هُ َ�ٰ فَأ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱفَ  ّمِ

 ٰ ٰ ٱ قَِبةُ َ� ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  ٤٠ لِِم�َ ل�َّ �ِمَّ
َ
 َ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ َوَ�وۡ  �َّارِ� ٱ إَِ�  ُعونَ يَدۡ  أ

ونَ   . ]۴۱-۳۹القصص: [ ﴾٤١ يُنَ�ُ

ن به ناحق سرکشی کردند و پنداشتند که یانش در آن سرزمیفرعون و سپاه«عنی: ی

م و آنان را در یانش را فرو گرفتیتا او و سپاه )٣٩(شوند به سوی ما بازگردانده نمی

م یوآنان را امامانی قرار داد ٤٠بنگرکه فرجام کار ستمگران چگونه بود  میا افکندیدر

 .»)٤١(اری نخواهند شد یامت ینمودند و روز قکه به سوی آتش دعوت می
م که به یآنان را امامانی قرار داد«م که فرموده است: یینمامشاهده می ٤١ه یدر آ

انش را یفرعون و لشکرو پر واضح است که خداوند ». نمودندسوی آتش دعوت می

ا ابالغی به آنان نداده است که ین حکم یبه جبر امام کفار قرار نداده است و همچن

دن آنان به مقام امامت کفار جعلی است که ید، بلکه همان رسیاشما امام کفار شده

ن و کفار و هر کس را در هر یه به آن اشاره نموده است و چون خداوند مؤمنیدر آ

دن آنان را به مقام امامت، جعل ید لذا رسینمااری مییر و چه شّر یراهی، چه خ

 داند.(قرار دادن) از جانب خود می
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 امامت کتب آسمانى
ن به قرآن امام گفته شده است ید به کتاب موسی (تورات) و همچنیدر قرآن مج

 د:یفرمایسوره احقاف م ١٢ه یخداوند در آ

 .]۱۲األحقاف: [ ﴾...ةٗ َورَۡ�َ  اَمامٗ إِ  ُموَ�ٰٓ  ُب كَِ�ٰ  ۦلِهِ َ�بۡ  َوِمن﴿

د که قبل از قرآن، تورات امام بوده است و از یآه به دست میین قسمت از آیاز ا

ز ید که قرآن نیآن است به دست مییچصورت نقطهن جا بهیه که در ایگر آیبخش د

ن یات اهل سنت به امام بودن قرآن اشاره شده است و همچنیباشد و در رواامام می

ت از ید و بنابه شکایالبالغه به امام بودن قرآن اشاره می نمانهج ١٤٦در خطبه 

 د: یگوندگان مییآ

(در آینده «عنی: ی .».... كأهنم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم..«

کنند) و مانند این است که آنها امام قرآن آیند که از قرآن پیروى نمیکسانى مى
 .»نیست... هستند و قرآن امام آنها

 امامت لوح محفوظ
 د:یفرماس مییسوره  ١٢ه یخداوند در آ

ۡ ٱ نُۡ�ِ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ ْ  َما ُتُب َونَ�ۡ  َ�ٰ َموۡ ل ُموا  ءٍ َ�ۡ  َوُ�َّ  رَُهمۚۡ َوَءاَ�ٰ  قَدَّ
حۡ 

َ
بِ�ٖ  إَِما�ٖ  ِ�ٓ  هُ َ�ٰ َصيۡ أ  . ]۱۲یس: [ ﴾١٢ مُّ

اند و تمام آثار آنها را فرستادهکنیم و آنچه را پیش ما، مردگان را زنده می«عنی: ی

 . »ایمنویسیم و همه چیز را در امام مبین احصاء کردهمی

ر اهل سنت و یاست در تفاس» لوح محفوظ«ه ین آیدر ا» نیامام مب«منظور از 

عی است در یر شیر نمونه که از تفاسین مطلب اشاره شده است و در تفسیعه به ایش

، »نیامام مب«ن که منظور از ی. و به هرحال در ا«..سد. ینومی ٣٣٨صفحه  ١٨جلد 

 ».ستیاست شکی ن» لوح محفوظ«
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امام «م که منظور از یرسیجه مین نتیم باز به ایز تدبر کنیات قرآن نیاگر در آ

 باشد.می» لوح محفوظ«، »نیمب

 د:یفرماس مییسوره  ١٢ه یدر آ

ۡ ٱ نُۡ�ِ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ ْ  َما ُتُب َونَ�ۡ  َ�ٰ َموۡ ل ُموا  ءٍ َ�ۡ  َوُ�َّ  رَُهمۚۡ َوَءاَ�ٰ  قَدَّ
حۡ 

َ
بِ�ٖ  إَِما�ٖ  ِ�ٓ  هُ َ�ٰ َصيۡ أ  .]۱۲یس: [ ﴾١٢ مُّ

 د:یفرماسوره نباء می ٢٩ه یو در آ

حۡ  ءٍ َ�ۡ  َوُ�َّ ﴿
َ
 .]۲۹النبأ: [ ﴾٢٩ ابٗ كَِ�ٰ  هُ َ�ٰ َصيۡ أ

سوره نباء،  ٢٩اگر دقت نماییم ظاهر دو آیه شبیه به هم هستند به جز این که در آیه  

 «کلمه » امام مبین«به جای کلمه 
ً
» امام مبین«دهد که آمده است و این نشان می» کتابا

 آوریم.فرماید هر چیز را در آن به شمارش در میهمان کتابی است که خداوند می

 ن کتاب اشاره نموده و فرموده است:یبه ا زیسوره کهف ن ٤٩ه یو در آ

ۡ ٱ َ�َ�َى ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُوِضعَ ﴿ ا فِقِ�َ ُمشۡ  رِمِ�َ ُمجۡ ل  َو�َُقولُونَ  �ِيهِ  مِمَّ
ٓ  َكبَِ�ةً  َوَ�  َصغِ�َةٗ  ُ�َغادِرُ  َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمالِ  لََتَناَو�ۡ َ�ٰ  حۡ  إِ�َّ

َ
ٰ أ ۚ َصٮ  َها

 ْ ْ  َما َووََجُدوا َحدٗ  َر�َُّك  لِمُ َ�ظۡ  َوَ�  �ۗ َحاِ�ٗ  َعِملُوا
َ
 .]۴۹الکهف: [ ﴾٤٩ اأ

بینی که از دیدن آنچه در آن شود و مجرمین را میو کتاب اعمال نهاده می« عنی:ی

وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل  گویند، ایشوند و میاست ترسان می

یله آنچه را که کوچک و بزرگ را رها نکرده است و همه را برشمرده است و بدین وس

 .»کندبینند و پروردگار تو به کسی ظلم  نمیاند حاضر و آماده میکرده
نماییم که کتاب اعمال (لوح محفوظ) همه چیز را احصاء در این آیه مشاهده می

-در آن وجود دارد و همان» امام مبین«سوره یس نیز  ١٢(شمارش) کرده است و در آیه 

حۡ  ءٍ َ�ۡ  َوُ�َّ ﴿گونه که مشاهده نمودید خداوند فرموده: 
َ
النبأ: [ ﴾٢٩ ابٗ كَِ�ٰ  هُ َ�ٰ َصيۡ أ

» امام مبین«دهد که و نشان می، »نماییمو هر چیز را در امام مبین احصاء می«. یعنی: ]٢٩

شود و شود و به آن لوح محفوظ نیز گفته میهمان کتاب اعمال است که در آن احصا می
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شود و ابهامی گویند که در قیامت مقابل همه نهاده میمی» امام مبین«ت به آن بدین جه

نماییم که نامه اعمال سوره اسراء نیز مشاهده می ٧١باشد و همچنین در آیه در آن نمی

 فرماید:سوره اسراء می ٧١گفته شده است. خداوند در آیه » امام«ها نیز امت

ْ نَدۡ  مَ يَوۡ ﴿ نَا� ُ�َّ  ُعوا
ُ
وِ�َ  َ�َمنۡ  ِمِهۡمۖ �ِإَِ�ٰ  �

ُ
ْوَ�ٰٓ  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ

ُ
 �َِك فَأ

 .]۷۱اإلسراء: [ ﴾٧١ فَتِيٗ�  لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  َبُهمۡ كَِ�ٰ  َرُءونَ َ�قۡ 

روزی که هر گروهی را با نامه اعمالشان بخوانیم پس هرکه نامه عملش به «یعنی: 

 .»ای ستم نشوندبخوانند و به مقدار ذرهی خود را دست راستش داده شود پس آنان نامه
باشند، ولی اگر در این آیه پیشوایان می» امام«اند که منظور از برخی تصور نموده

» امام«یابیم که منظور از که به معنی نامه عمل است درمی» کتاب«دقت نماییم ازکلمه 

جنس بشر باشند و  باشد. اگر منظور از امام در این آیه پیشوایان ازنیز نامه عمل می

خواند، زیرا خداوند هر امتی را با امامشان بخواند پس هر امتی را با پیامبرانش می

سوره انبیاء مشاهده نمودیم که خداوند  ٧٣تا  ٤٨اند و در آیات پیامبران امام امتشان بوده

د امام انتبارک و تعالی، ابراهیم، موسی، هارون، لوط، اسحاق و یعقوب را که پیامبر بوده

 حضرت محّمد نیز امام مسلمانان است پس اگر قرار باشد 
ً
(پیشوا) دانسته و یقینا

خواند، زیرا امامت اند میها را بخواند پیامبرانشان را که امام امتشان بودهپیشوایان امت

-دادهشده است و خطا انجام نمیانبیاء با ارزش است چون پیامبر بوده و به آنان وحی می
 نیز توضیح دادیم منظور از کلمه اند ولی 

ً
 سوره اسراء: ٧١در آیه » امام«همان گونه که قبال

ْ نَدۡ  مَ يَوۡ ﴿ نَا� ُ�َّ  ُعوا
ُ
وِ�َ  َ�َمنۡ  ِمِهۡمۖ �ِإَِ�ٰ  �

ُ
ْوَ�ٰٓ  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥَبهُ كَِ�ٰ  أ

ُ
 �َِك فَأ

 .]۷۱اإلسراء: [ ﴾٧١ فَتِيٗ�  لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  َبُهمۡ كَِ�ٰ  َرُءونَ َ�قۡ 

به معنی نامه اعمال که » کتاب«ه کلمه یرا در آیباشد زها میاعمال امتنامه 

-عه منیسنت و شر اهلیاست به کار برده شده است و در تفاس» امام«ح کلمه یتوض

 ه اشاره شده است.ین آیدر ا» امام«به نامه اعمال بودن » جممع البيان«ر یجمله تفس
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 امام به معنى جاده و راه
ز به کار برده شده است و خداوند در یبه معنی جاده و راه ن» ماما«د، یدر قرآن مج

د و در ینمارا نقل می» کهیا«سوره حجر، داستان قوم لوط و اصحاب  ٧٨تا  ٥٩ات یآ

 د:یفرمامی ٧٩ه یآ

ُهَما ُهمۡ ِمنۡ  َنانَتَقمۡ ٱفَ ﴿ بِ�ٖ  َ�ِإَِما�ٖ  ��َّ  . ]۷۹الحجر: [ ﴾٧٩ مُّ

ایکه)، (شهرهای پس ما از آنها انتقام گرفتیم و این دو (قوم لوط و اصحاب «عنی: ی

 . »شان) بر سر راه نمایان استویران شده

 اند.ن مطلب اشاره  نمودهیز به ایعه و اهل سنت نیر شیو در تفاس

باره نیدر ا ١٢١عی است در صفحه یر شیر نمونه که از تفاسیتفس ١١در جلد  

ن است که ین)، مشهور و معروف همیی (انهما لبامام مبر جملهیسند: در تفسینومی

به معنی راه و » امام«باشد و کلمه می» کهیا«اشاره به شهر لوط و شهر اصحاب 

معنی قصد کردن گرفته شده؛ چون انسان برای به» ام«را از ماده یجاده است (ز

 کند).یها عبور مدن به مقصد از راهیرس

 بود امامت در قرآن.خواننده گرامی این 

 م:یای از مطالب قبل را ارائه دهن مبحث خالصهیان ایبنده است در پایز

امبر یاند و چون پبوده» شوایپ«امبران امام ید که پیآدست میات قرآن بهیاز آ 

اند اری خداوند بودهید و یینموده است و مورد تأاند و خداوند به آنان وحی میبوده

اند و لذا امامتشان با ارزش شدهمله در امامتشان دچار خطا نمیجشان منیدر کارها

ان برسند و یتوانند با دعا و کوشش به مقام امامت متقز مییبوده است. افراد صالح ن

نگونه افراد یباشد، ولی اشان مییان اجابت شدن دعای ایدن به امامت متقیهمان رس

توان امبری، مقامی است که مییپ باشند و امامتشان برعکس مقاممصون از خطا نمی

امبران، مقام کم ارزشی است و یسه با مقام پیدست آورد و در مقابا دعا وکوشش به

 قابل مقا
ً
 باشد.سه نمییاصال
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قی از یانش مصادیاست و فرعون و لشکرز اشاره شده یدر قرآن به امامت کفار ن

 باشند.امامان کفر می

قت قرآن یقرآن اشاره شده است و در حق در قرآن به امامت تورات و امامت

 باشد.یامامی برای هر زمان م

 ز امام گفته شده است.یدر قرآن، راه و جاده ن

یابیم که ای از مبحث امامت در قرآن و با دقت در آیات قرآن درمیاین بود خالصه

 اثری از امامت افراد خاص در زمان حضرت محّمد و بعد از آن وجود ندارد و خداوند

تبارک و تعالی افراد معینی را برای امامت مسلمین تعیین ننموده است در قرآن نام انبیاء 

بزرگ آمده است، نام ابراهیم و محّمد و موسی و عیسی و یوسف و یعقوب و هود و یونس 

ها و نوح و اسماعیل و الیاس وجود دارد، حتی نام لقمان که حکیمی بوده است و قرن

زیسته است، ولی نام هیچ یک از کسانی که برخی آنان را ) میقبل از زمان محّمد(

 دانند در قرآن وجود ندارد.امامان از جانب خدای متعال بعد از حضرت محّمد می

وجود » ائمه«ای به نام وجود دارد، ولی سوره» اءیانب«ای به نام در قرآن سوره

اوند متعال افرادی را از وجود ندارد و اگر خد» تیوال«ای به نام ا سورهیندارد و 

د نامشان یا نبایداد آن قرار مییجانب خود بعد از حضرت محمد برای امامت مسلم

تنها اثری از داد؟ نهای را به نام سوره ائمه قرار میا سورهینمود؟ و یرا در قرآن ذکر م

مان به خدا و مالئکه و کتب آسمانی و روز یست بلکه در قرآن اینها در قرآن نیا

 عه در قرآن وجود ندارد.یمان به امامان شیاء واجب شده است و اثری از ایامت و انبیق

د گفت نماز یامده است، در جواب بایز در قرآن نیند رکعات نماز نیگوبرخی می

ن است مقدمه آن که وضو است ین وصف که جزء فروع دین است و با ایجزء فروع د

و اوقات نماز در قرآن آمده است و نماز در قرآن آمده است و شرح داده شده است 

د یآسوره نساء به دست می ١٠٢ه یده است و از آیجمعه و نماز شب در قرآن ذکرگرد

است و امبر نماز را با مؤمنان به صورت جماعت در سفر جنگی برپا نمودهیکه پ
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د که برای هر گروه ین به دست می آیز در آن نماز بوده است و همچنینماز آنان نشیپ

ش ید که رکعت نماز کامل بیآدست میک رکعت نماز به جا آورده و بهیاز مسلمانان 

ه در قرآن وجود دارد که مؤمنان را امر یها آک رکعت در هر نمازی است و دهیاز 

 نموده است که نماز بخوانند و... .

ن در قرآن زی از آیولی امامت که به قول طرفدارانش از اصول مذهب است چ

امده است و امامتی که خداوند در قرآن یوجود ندارد و امامت افراد خاصی در قرآن ن

د با امامت افراد خاصی ین فصل مشاهده نمودیات آن را در ایمطرح نموده است و آ

 اشارهیاز جانب خدا از زم
ً
نی از یای به امامت افراد معن تا آسمان تفاوت دارد و اصال

ه نوشته امام بعد از یای که به معاوز در نامهینشده است علی ن جانب خدا در قرآن

باشند و  ن و انصار او را انتخاب نمودهیرسول گرامی اسالم را کسی دانسته که مهاجر

 متعال. یامام را منتخب از سوی مردم دانسته نه منتصب از سوی خدا

 :دیفرماالبالغه میدر مکتوب ششم نهج

ين بايعوا أبابكر وعمر وعثامن، عىل ما بايعوهم عليه إنه بايعنى القوم الذ«

فلم يكن للشاهد أن خيتار وال للغائب أن يرد وإنام الشور للمهاجرين 

عنی: ی .»واألنصار فإن اجتمعوا عىل رجل وسموه إماما كان ذلك هللا رضا...

همان مردمى که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من هم با همان «
توان گفت هرکس که با آنان بیعت کردند بیعت نمودند، بنابراین نمى شرایطی

تواند مخالفت کند. حاضر بوده انتخاب کرده و هرکس خارج از مدینه بوده مى
شورى، مخصوص مهاجرین و انصار است و اگر آنان روى فردى توافق کردند 

 .»پذیرد...و او را به امامت برگزیدند خدا هم مى
د ین حضرت محمد باید که جانشیآدست مین نامه بهیر در ایی اخاز جمله

امبر، انتصابی از جانب ینی پین و انصار انتخاب شود و جانشیتوسط شورای مهاجر
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د که علی انتخاب ابوبکر و عمر و یآدست مین بهیست و همچنیخداوند متعال ن

 ه است.ت خداوند متعال دانستین و انصار مورد رضایعثمان را از سوی مهاجر

جمله سیره ی جانشینی بعد از رسول گرامی اسالم آن گونه که در تواریخ مندرباره

پس از «... است: آمده  ٤٣٠ابن هشام ترجمه رسولی محالتی جلد دوم صفحه

رحلت رسول خدا ، مردم به چند دسته شدند: گروهی از انصار خود را به سعد بن 

ابی طالب و زبیر و طلحه بن اع کردند. علیعباده رسانده ودر سقیفه بنی ساعده اجتم

به خانه فاطمه رفتند، مابقی مهاجرین نیز با اسید بن حضیر و قبیله بنی عبداالشهل به 

نزد ابوبکر رفتند. در این حال شخصی به نزد ابوبکر و عمر آمده و گفت: گروه انصار 

اند. اگر شما خواهان به نزد سعد بن عباده رفته و در سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده

 ».خالفت هستید پیش از آن که کارشان سر بگیرد خود را به آنها برسانید...

نی که به نزد ابوبکر آمده بودند تا او ین که ابوبکر و عمر همراه مهاجریخالصه ا

-روند، در آنجا گفت وگو انجام میفه بنی ساعده مییامبر کنند به سقین پیرا جانش
 امبر کنند.ین پیرسند که ابوبکر را جانشه میجین نتیشود و به ا

 بعد از یقیامبر قرار داده بود، ین پی، علی را جانشیو تعالک اگر خداوند تبار
ً
نا

ف نموده و آنان را در ین و انصاری که خداوند از آنان تعریامبر ، مهاجریرحلت پ

امبر بر ینی پیاد نموده و وعده بهشت به آنان داده، علی را به جانشیقرآن به خوبی 

د که بعد از رحلت حضرت محّمد معلوم یآخ به دست مییدند، ولی از تاریگزمی

 امبر چه کسی است.ین پینبوده است که جانش

ن مجاهدان که در زمان ابوبکر با مرتدان جنگ نمودند و با جهاد فی یهمچن

 یقیامبر بود ین پیالله از جان و مال خود گذشتند اگر علی جانشلیسب
ً
-راضی نمی نا

آمد، ولی ش مییند و چند دستگی و اختالف بزرگی پیگری جای او بنشیشدند که د

ش یعت کردند و مشکلی پیت با ابوبکر بیم که مردم با رضایینمادر عمل مشاهده می

 امده است.ین
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از منشورات کتابخانه آقای مرعشی نجفی  ٤١٥صفحه » نیوقعه صف«در کتاب 

 ه آمده است:یدر نامه ابن عباس به معاو

مشورة وما أنت يا معاوية واخلالفة ـمن كانت له ىف الـ... وإنام اخلالفة ل«

وأنت طليق وابن طليق واخلالفة للمهاجرين األولني وليس الطلقاء منها يف 

گمان از براى کسى است که بر سر او ... خالفت بى«: عنیی  .»يشء. والسالم

وخالفت کجا؟ که تو آزاد شده هستى مشورت شده باشد. اى معاویه، تو کجا 
پسر آزاد شده، و خالفت از آنِ مهاجرانِ نخستین است و اسیران آزاد شده را در 

 .»آن هیچ حقى نباشد. والسالم
فه در اسالم ید که انتخاب خلیآدست میه بهیعباس به معاون نامه ابنیاز ا

ن یان مهاجریمد از ین او بایباشد و پس از حضرت محّمد، جانشی مییشورا

 ن انتخاب شود.ینخست

 در نامه علی به معاویه آمده است:» وقعه صفین«کتاب  ٢٩دیگر این که در صفحه  

...(اى معاویه) «یعنی: . »... واعلم أنك من الطلقاء الذين ال حتل هلم اخلالفة...«

 .»بدان تو از اسیران آزاد شده هستى؛ آن کسانی که خالفت براى آنان روا نباشد...
ه که خداوند متعال ین اولید که خالفت برای مهاجریآز به دست میین نامه نیاز ا

ز نبودند سزاوار و بالمانع بوده است. یر آزاد شده نیف نموده و اسیدر قرآن از آنان تعر

ن خود نساخته یامبر کسی را جانشید که پیآخ اسالم به دست مییبا مطالعه تار

 ٤عی است در صفحه یکه از کتب ش» عه نوبختییلشفرق ا«جمله درکتاب است؛ من

عت ابوبکر بن ابی قحافه یگروهی به ب«ترجمه محّمدجواد مشکور آمده است:  ٥و 

نی خود نامزد نفرموده و انتخاب یغمبر هرگز کسی را به جانشیدند و گفتند که پییگرا

د باشند ار امت واگذار کرد تا هر که را خواهند و از وی خوشنویامام را به اخت

امبر در شب وفات خود ابوبکر را به یشان گفتند که چون پینند. گروهی از ایبرگز
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ستگی و استحقاق وی به یل شایش با اصحاب امر به نماز فرمود، آن را دلیجای خو

ار کرد و ما او را برای کار ین ما اختیغمبر او را برای امر دیخالفت دانستند وگفتند پ

 ».م و او را در خور خالفت شمردند...یکنای خود انتخاب مییدن
-آمده است به دست می» نوبختى ةفرق الشيع«از این متن تاریخی که در کتاب 

آید که بعد از حضرت محّمد معلوم نبوده که چه کسی امام مسلمین است و همچنین 

نماز نموده است آید که پیغمبر در شب وفاتش ابوبکر را به جای خود پیشبه دست می

 این موضوع در تواریخ معتبر من جمله تاریخ طبری نیز اشاره شده است. و به

ن یعت نمودند و همچنین و انصار با ابوبکر بیم که مهاجریدانن که مییگر اید

ف شده ین بوده است که در قرآن از آنان تعرین نخستیم که ابوبکر از مهاجریدانمی

 د:یفرماسوره توبه می ١٠٠ه یاست. خداوند در آ

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

 ٱ
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  ].۱۰۰: بةالتو[ ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َ�

و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که با نیکوکاری از آنان «عنی: ی

-پیروی کردند خدا از ایشان خشنود وآنان نیز از خدا خشنودند و برای آنها بهشت
اند. این است هایی آماده نموده که زیر آن نهرها روان است، همیشه در آن جاودانه

 .»کامیابی بزرگ همان
ف ین، کسانی بودند که خداوند در قرآن از آنان تعرین و انصار نخستیمهاجر

ت خود را از آنان اعالم داشته است و وعده بهشت به آنان داده ینموده است و رضا

ق جهنم  یشدند و گناهشان آن حدی بود که اله گناهکار میین آیاست اگر بعد از ا

گاه است از آنان تعریبه گذشته و حال و آا خداوندی که یشدند، آیم -ف میینده آ
 نمود؟
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 د:یفرمان و انصار مییسوره حشر، درباره مهاجر ١٠و  ٩ات ین در آیو همچن

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  ا ْ  ّمِمَّ وتُوا

ُ
ٰٓ  ثُِرونَ َو�ُؤۡ  أ نُفِسهِمۡ  َ�َ

َ
 َ�نَ  َولَوۡ  أ

ۚ  بِِهمۡ  ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  ٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

ِينَ ٱوَ  َّ�  ٓ ٰ َوِ�ِخۡ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱ َر�ََّنا َ�ُقولُونَ  ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ُءوَجا ِينَ ٱ نَِناَ� َّ� 
ِ  َسَبُقونَا ِينَ  ِغّ�ٗ  قُلُو�َِنا ِ�  َعۡل َ�ۡ  َوَ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  ّلِ�َّ ٓ  َءاَمُنوا  إِنََّك  َر�ََّنا
 .]۱۰-۹الحشر: [ ﴾١٠ رَِّحيمٌ  رَُءوٞف 

و آن کسانی که قبل از مهاجرین (در مدینه) جای گرفتند و ایمان آوردند «عنی: ی

دارند و نسبت به آنچه به ایشان (انصار)، هرکس را به سوی آنان کوچ کرده دوست 

یابند و هرچند خودشان احتیاج مبرمی داده شده است در دل هایشان حسدی نمی

دارند و هرکس از خست نفس خود به آن داشته باشند آنها را بر خودشان مقدم می

وکسانی که بعد از ایشان (مهاجرین و انصار)  )۹(مصون ماند اینانند که رستگارند 

گویند (باید بگویند) پروردگارا، بر ما و بر آن برادرانمان که در ایمان بر ما بیایند می

هایمان نسبت به کسانی که ایمان آوردند هیچ گونه پیشی گرفتند ببخشای و در دل

 . »)۱۰(ای مگذار. پروردگارا، همانا تو رئوف و مهربانی کینه

نخستین بودند که در قرآن دانیم که ابوبکر و عمر و عثمان و علی، از مهاجرین می

از مهاجرین نخستین تعریف شده و از مؤمنین خواسته شده که آنان را برادران دینی 

 ای نسبت به آنان نداشته باشند.گونه کینهخود دانسته و برای آنان دعا کنند و هیچ

د برای ید که مسلمانان بایآسوره حشر به دست می ١٠و  ٩ه ین از آیو همچن

 عت نمودند.ین و انصار با ابوبکر بیم که مهاجریداننصار دعا کنند و میمهاجربن و ا

م یروت از حافظ ابونعیطبع ب ١٣٧جزء ثالث، صفحه » االولياء ةحلي«در کتاب 

ان) نقل کرده یعین (امام چهارم شیبسند خود از محّمدبن حاطب از علی بن الحس

 است که فرموده است:
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آمدند و درباره ابوبکر و عمر و عثمان سخنانی گروهی از اهل عراق به نزد من «

فرماید: ممکن پذیرد، آن گاه امام به ایشان میناپسند گفتند. چون سخنان آنها پایان می

است شما مرا خبر دهید؟ آیا شما از زمره مهاجران نخستین هستید که خدا درباره آنها 

حالی که فضل و خشنودی خدا را  ها و اموالشان بیرون راندند درفرموده: آنان را از خانه

 کنند و آنها در ایمان راستگو هستند.جویند و خدا و رسول او را یاری میمی

 م.یستیاهل عراق گفتند: نه، ما از آن گروه ن

دوباره امام پرسید: پس آیا شما از زمره انصار هستید که خدا در حقشان گفته پیش از 

ایمان استوار شدند و کسانی را که سوی آنها  مهاجران در سرای هجرت جای گرفتند و در

گونه حسدی از آنچه به مهاجرین داده شده در دارند و هیچمهاجرت کردند دوست می

 دارند.یابند و هر چند به آن نیاز داشته باشند آنها را بر خودشان مقدم میدل خود نمی

 م.یستیاهل عراق گفتند: نه، ما از انصار هم ن

د. ین دو دسته باشیکی از اید که در زمره یشما خود انکار کرد سپس امام فرمود:

عّزوجل درباره ید که خدایستیدهم که شما از دسته (سوم) هم نز گواهی مییمن ن

ن و انصار) یکه پس از (مهاجر یسوره حشر) فرموده است: و کسان ١٠ه یشان (در آیا

امرز و یشی گرفتند بیمان بر ما پیند پروردگارا، ما و برادرانمان را که در ایگوند مییآ

 . یای قرار مده. پروردگارا، تو رئوف و مهرباننهیدر دل ما نسبت به آنان ک

 ».د با شما بکندید که خدا هرچه سزاوار آن هستیرون رویب

ان) با یعین (امام چهارم شیم که علی بن الحسیینمات مشاهده میین روایدر ا

ف نموده و یحشر از ابوبکر و عمر و عثمان تعر سوره ١٠و  ٩و  ٨ات یاستناد به آ

 د.ینماکردند سرزنش میی مییکسانی را که از آنان بدگو

 م:ییز نقل نمایت فوق را نیبنده است متن عربی روایز

روى أبونعيم احلافظ �سنده عن �ّمد بن حاطب عن يلع بن احلس� «
فلما  وعثمان قال: أتا� نفر من أهل العراق فقالوا يف أيب ب�ر وعمر 
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مهاجرون األولون اذلين ـفرغوا قال هلم يلع بن احلس�: أال ختربون� أنتم ال
أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا و�نرصون اهللا 
ورسوهل أوئلك هم الصادقون؟ قالوا: ال، قال: فأنتم اذلين تبوؤا ادلار واإليمان 

وال �دون يف صدورهم حاجة ما أوتوا  من قبلهم �بون من هاجر إيلهم
و�ؤثرون ىلع أنفسهم ولو اكن بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأوئلك هم 

مفلحون؟ قالوا: ال، قال: أما أنتم فقد تربأتم أن ت�ونوا من أحد هذين ـال
 الفر�ق�. 

: واذلين جاؤا من  ثم قال: أشهد أن�م لستم من اذلين قال اهللا
اغفر نلا وإلخواننا اذلين سبقونا باإليمان وال جتعل يف بعدهم يقولون ر�نا 

  .»قلو�نا غال ل�ين آمنوا ر�نا انك رؤوف رحيم. اخرجوا فعل اهللا ب�م
ان) است در سئوالی که درباره یعین (امام چهارم شیالحسبنز که پسر علیید، نیز

اثر شهرستانی جلد اول » الملل و النحل«شان شده و در کتاب یابوبکر و عمر از ا

 آمده، فرموده است:  ١٥٥صفحه 

 .»رمحهام وغفر هلام ماسمعت أحداً من أهل بيتي يتربأ منهام وال يقول إال خرياً «

خداوند آن دو را رحمت کند و بیامرزد نشنیدم که هیچ یک از افراد «عنی: ی

 .»ید و جز نیکى درباره آن دو چیزى بگویدام از آنها بیزارى بجوخانواده
 عه است. ید علمای شیید مورد تأیم زیدانو می

ات از ابوبکر و عمر یاتی از رسول گرامی اسالم نقل شده که در آن روایروا

درباره ابوبکر » كتاب الصلوة« یح البخاریف نموده است، من جمله در صحیتعر

ِ  رَُسوُل  َخَرجَ ...« آمده است: ِى َمَرِضهِ  ىِف   ا�َّ
َّ

َسهُ  اَعِصٌب  ِ�يهِ  َماَت  اذل
ْ
 َرأ

ْرقَةٍ  َ  فََحِمدَ  ، الِْمنرَْبِ  ىلَعَ  َ�َقَعدَ  ، خِبِ ْ�َ�  ا�َّ
َ
 ِمنَ  لَيَْس  إِنَّهُ  :قَاَل  ُ�مَّ  َعلَيْهِ  َوأ
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َحدٌ  انلَّاِس 
َ
َمنَّ  أ

َ
َّ  أ ىِب  ِمنْ  َوَماهِلِ  َ�ْفِسهِ  ىِف  ىلَعَ

َ
ىِب  بِْن  بَْ�رِ  أ

َ
 ُكنُْت  َولَوْ  ، قَُحافَةَ  أ

َْذُت  َخِليالً  انلَّاِس  ِمنَ  ُمتَِّخًذا بَا َالختَّ
َ
از ابن عباس «عنی: ی .»...َخِليالً  بَْ�رٍ  أ

که منجر به فوت او شد خارج شد و با پارچه سرش را  یماریخدا در بت شده که رسولیروا

تر از غیدرش کرد و ثنا گفت، سپس گفت: بییبسته بود پس بر منبر نشست و خدا را ستا

لی برای یخواستم خلست و اگر مییابوبکر در جان ومالش نسبت به من از مردم کسی ن

 .»گرفتم ...ل مییرم ابوبکر را خلیخود بگ
ماری که منجر یم که حضرت محّمد در بیز مشاهده نمودیو در صفحات قبل ن

 نمازی قرار داد.شین خود برای پیبه مرگ او شد ابوبکر را جانش

نمود بلکه نام دو تن از اوالدش را ف مییتنها از ابوبکر و عمر تعرز نهیعلی ن

خ عباس قمی در فصل ذکر اوالد یش »االمالمنتهى«ابوبکر و عمر نهاد که درکتاب 

زهرا بود کلثوم را که مادر او فاطمهن مسطور است، حتی علی دخترش امیرالمؤمنیام

ن ازدواج است و درکتاب یجه اید بن عمر نتیبه نکاح عمر درآورده است و ز

 سد: ینوعی است در ذکر اوالد علی مییکه ازکتب ش »االمالمنتهى«
ست و هفت تن فرزند ید بیخ مفین را ذکور و اناث به قول شیرالمؤمنیحضرت ام«

صغری نبیله و زیکبری ملقب به عقنبین و زیشان حسن و حسیبود چهار نفر از ا

 شان حضرت فاطمه زهرا است.یادر اکلثوم ماست که مکناه به ام

جعفر بنحکایت تزویج او با عمر در کتب مسطور است و بعد ضجیع (زوجه) عون

 »هتذيب االحكام«و پس از او زوجه محّمد بن جعفر گشت و در دیگرکتب شیعه مانند 

 حر عاملی نیز وقوع این تزویج تصریح شده است. »ةوسائل الشيع«شیخ طوسی و 

د بن احلسن « میخوان) میمرياثـال(کتاب  »ةسائل الشيعو«چنان که در  حممّ

ل ماتت أم كلثوم بنت عىل وابنها (الطوسى) باسناده... عن جعفر عن أبيه: قا

زيد بن عمر بن اخلطاب ىف ساعة واحدة ال يدر أهيام هلک قبل فلم يورث 
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طوسى به شیخ محمد بن حسن «عنی: ی .»أحدمها من اآلخر وصىل عليهام مجيعاً 

اسناد خود از جعفر از پدرش نقل کرده است که فرموده: ام کلثوم دختر على و 
پسرش زید بن عمر بن خطاب در یک لحظه مردند ومعلوم نشد کدام یک قبل 

کدام از دیگرى میراث نبردند و بر هر دو نماز از دیگرى وفات یافتند، ناچار هیچ
 .»شد میت گزارده

د یزین هستند نسبت به یدر که برخی نسبت به عمر بدبن قیعی ما ایدر جامعه ش

است و داستانی ستند در صورتی که اجداد آتش پرست ما را عمر مسلمان نموده ین

رود و عت ببرد به درب خانه علی مییکه علی را برای بنیاند که عمر برای اساخته

-ای سقط میخورد و محسن بچهکند درب به شکم فاطمه میفاطمه درب را باز می
 چنیشود و غافل از ا

ً
چ گاه نام دو تن از اوالدش را ین بود علی هین هستندکه اگر واقعا

الزهرا  کلثوم را که مادرش فاطمهگذاشت و دخترش امعمر اکبر و عمر اصغر نمی

نمود، ف نمییآورد و از ابوبکر و عمر در هر مناسبتی تعراست به نکاح عمر در نمی

ز نام دو تن از فرزندانش را ابوبکر و عمر نهاد که یه فرزند او حسن نتنها علی، بلکنه

م که یدانمسطور است و می ٢٤٣و  ٢٤٠االمال، جلد اول صفحه در کتاب منتهی

 عی است.یاز کتب ش» منتهى االمال«کتاب 

کی از فرزندانتش را ین، نام یعلی بن الحس یعنیان یعین امام چهارم شیو همچن

 ٢جلد » االمالمنتهى«اشرف ملقب است و درکتاب ن عمر به عمریعمر نهاد که ا

د ید رضی و سیاشرف جد مادری سبه آن اشاره شده است و عمر  ٤٥صفحه 

های فرزندان علی، ابوبکر و ز نامیباشد و در کتب اهل سنت نالهدی میمرتضی علم

 ده است.یعمر ذکر گرد

ن در کتب یعه و همچنیکتب ش شتری دریات بین و انصار رواید مهاجرییدر تأ

 م.یینمات اختصار از ذکر آنها خودداری مییاهل سنت وجود دارد که برای رعا



 57 امامت

 

 ست؟یر چیقت داستان غدی: حقسؤال

 اتفاق نیفتاده و ساختگی است و : برخی معتقدند که مسئلهجواب
ً
ی غدیر خم اصال

ترین شده است و نزدیکای است که نوشته ترین سیرهاگر به سیره ابن اسحاق که قدیمی

بینیم که اثری از غدیر خم در آن وجود باشد مراجعه نماییم میسیره به زمان پیامبر می

 ترین کتب سیره است ذکری از غدیر خمندارد. همچنین در سیره ابن هشام که از قدیمی

 ندارد.کتب تاریخ اسالم اثری از غدیر خم وجود  وجود ندارد و همچنین در برخی دیگر از

گر از کتب، یخ طبری و برخی دیف ابن هشام و تاریتأل» ةیالنبو ةریس«در کتاب 

بنده است یاند که زد آوردهیبن ولطالب و خالدبن ابین علییداستانی را درباره نزاع ب

 م:یآن را مورد توجه قرار ده

 ٢ف ابن هشام ترجمه رسولی محالتی جلد یتأل» ةالنبوي ةسري«در کتاب 

 ن باره آمده است:ی، در ا٣٧٣صفحه 

چنان که پیش از این گفتیم رسول خدا علی بن ابی طالب را به نجران (یکی از «

آوری کرده و جزیه نصاری آن شهر را شهرهای یمن) فرستاده بود تا صدقات آنجا را جمع

گشت نیز گرفته به نزد رسول خدا آورد و هنگامی که علی بن ابی طالب از آنجا باز می

مصادف با آمدن آن حضرت به مکه بود از این رو علی نیز احرام بسته و برای دیدار رسول 

خدا پیش از همراهان خود به مکه آمد و آن حضرت را در حالی که احرام داشت مالقات 

کرد ولی هنگامی که به نزد همسرش فاطمه دختر رسول خدا رفت دید فاطمه از احرام 

 ای؟: ای دختر رسول خدا، چه شده که از احرام بیرون آمدهبیرون آمده از این رو پرسید

م و از احرام یت عمره کنیپاسخ داد: برای آن که رسول خدا به ما دستور داد ن

 م.یخارج شو

رسول خدا بازگشت و پس از فراغت از گزارش اخبار  یطالب به سوابیبن  علی

سجد برو طواف کن و ز و به میش، رسول خدا به او فرمود: اکنون برخیسفر خو

 گران از احرام خارج شو.یسپس مانند د



 اسالم ناب  58

 

 ام.ا رسول الله، من مانند شما احرام بستهیعرض کرد: 

 رون آی.یگران از احرام بیفرمود: اکنون مانند د

خواستم احرام ببندم گفتم بار ، هنگامی که من مییا رسول اللهعرض کرد: 

رسولت محّمد احرام بسته من هم به همان غمبر و بنده و یا، به همان نحو که پیخدا

 ای؟با خودت آورده یا قربانید: آیخدا از او پرسرسول بندم.ینحو احرام م

 گفت: نه.

ک ساخت ومانند آنحضرت تا هنگام یخدا او را در قربانی خود شرپس رسول

را برای خود و  یخدا شتران قربانش باقی ماند و رسولیفراغت از حج بر احرام خو

 کرد. یطالب هر دو تن قربانبن ابیلیع

خدا دار رسولیطالب از همراهان خود جدا شد و برای دبن ابیهنگامی که علی

ز پس یر ساخت و آن مرد نیجلوتر ازآنها به مکه آمد، مردی را به جای خود بر آنها ام

خود ان همراهان یی راکه از نجران آورده بودند میهاطالب حلهبن ابیاز رفتن علی

رون آمد و یدار آنها از مکه بیدند علی برای دیکی مکه رسیم کرد و چون به نزدیتقس

 ن چه کاری بود کردی؟یاند، گفت: وای بر تو، ادهیها را پوشمشاهده کرد حله

شان، آنها هنگام ورود به مکه یها بر ان حلهیپاسخ داد: خواستم تا با پوشاندن ا

 اشند.ی به تن داشته بیبایلباس نو و ز

ن یرون آر و بدیم از تنشان بیخدا بروش از آن که به نزد رسولیعلی گفت: آنها را پ

ن یرون آورد و در بارها گذاشت. ایها را از تن آنها بطالب حلهبن ابیب علییترت

 ت کنند.یخدا شکاطالب بر رسول بن ابیان سبب شد که لشکر از علییجر

-بن ابیت علییکند که چون مردم شکاث ید خدری حدیابن اسحاق از ابی سع
ای خواند و ان ما برخاسته خطبهیخدا کردند آن حضرت در مطالب را به رسول

تر ا فرمود: در راه خدا سختید که او در خدا، یت نکنیفرمود: ای مردم، از علی شکا

 ».ت کندیاز آن است که کسی بتواند از او شکا
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 طالب. بن ابیعلیخدا از رسول ین بود داستان طرفداریا

امبر از یز پیر خم نیح باشد و در محل غدین داستان صحیرسد اگر ابه نظر می

گونه که ر خم مربوط به ابن داستان است. همانیف کرده باشد مسئله غدیعلی تعر

ی یهارهین سین و معتبرتریترمییره ابن اسحاق و ابن هشام که از قدیگفته شد در س

ن داستان را که یره ابن هشام ایست بلکه در سیرخم نیی از غداست که نوشته شده اثر

 د ذکر نموده است.یمشاهده نمود

نه یا در مدین خود گرداند در حجة الوداع و یخواست علی را جانشامبر مییاگر پ

ق نقل ین طرین که امروزه ثابت شده که بدتریگر ایداد. دن عمل را انجام مییا

 ق شفاهی است.یاطالعات از طر

ای رخ داده و ای از تهران حادثههیام که در ناحجانب بارها مشاهده نمودهنیا

اند ولی پس از گذشت چند ساعت از آن حادثه در افرادی آن حادثه را مشاهده نموده

د در یریاند حال شما در نظر بگضی از آن حادثه دادهیهمان روز گزارشات ضد و نق

-های خبرگزاری، چگونه مینه مجله و نه دستگاه خدا که نه روزنامه بودهزمان رسول
 ند؟ینی علی را به نسل های بعد منتقل نماینه جانشینه به سیتوانستند س

ن رسول گرامی اسالم یخواست علی را جانشم اگر مییخداوند دانای حک

ق مسلمانان ین طرین که بدیفرمود تا اان میین مهم را به صراحت بید، در قرآن ایبنما

ن او بوده است و خداوند قادر است یخدا علی جانشامت بدانند که پس از رسولیتا ق

ف مصون داشته و در قرآن به ین که از تحریف مصون بدارد کما ایقرآن را از تحر

 ف قرآن اشاره نموده است.یعدم تحر

ف نموده یم که علی از ابوبکر و عمر تعریینمااری مشاهده مییات بسیو در روا

مؤسسه دارالکتب «چاپ » الغارات ثقفى شيعى«کتاب  ه درجملاست؟ من

ما عليه قبضه  كفلام قىض من ذل ...« آمده است: ١٢٩و  ١٢٨صفحه » اسالمی

مسلمني من بعده استخلفوا ـاهللا صلوات اهللا و سالمه و رمحته... ثم إن ال



 اسالم ناب  60

 

توفامها امرأين منهم صاحلني عمال بالكتاب وأحسنا السرية ومل يعتديا السنة ثم 

... چون رسول خدا انجام داد از فرایض آنچه بر «عنی: ی .»...اهللا فرمحهام اهللا

عهده او بود خداى عزوجل او را وفات داد صلوات خدا و رحمت و برکات او 
بر او باد. سپس مسلمین دو نفر امیر بایسته از خودشان را جانشین او نمودند و 

سیره خود را نیکو نموده و از سنت و  آن دو امیر به کتاب و سنت عمل کرده و
آندو را قبض روح نمود.   خدا تجاوز نکردند سپس خداىروش رسول

 .»خداوند آندو را مورد مرحمت قرار دهد...
ن علی نام دو تن از فرزندانش را عمر اصغر و عمر اکبر نهاده است و نام یو همچن

منتهى «ن یهل سنت و همچنک تن از فرزندانش را ابوبکر نهاده است که درکتب ای

 است.عی است آمده یکه از کتب ش» خ عباس قمییش االمال

م که حسن بن علی نام دو تن از فرزندانش را ابوبکر و ین مشاهده نمودیهمچن

کی از فرزندانش را یان) نام یعین (امام چهارم شیعمر نهاده است و علی بن الحس

ن یحال اگر علی از جانب خدا جانشعمر نهاده است که به عمراشرف ملقب است. 

ا نامشان را بر روی یامبر شده بود و ابوبکر و عمر خالفت او را غصب نموده بودند آیپ

 گذاشت؟فرزندانش می

را که از فاطمه داشت به » ام کلثوم«خی است که علی دخترش یو از مسلمات تار

گر یو برخی د» المنتهى االم«ره ابن اسحاق و یازدواج عمر درآورده است که در س

 ازکتب معتبر آمده است.

ای به د که علی در نامهیالبالغه مشاهده نمودن در مکتوب ششم نهجیو همچن

ن و انصار مورد یه انتخاب ابوبکر و عمر و عثمان را از سوی شورای مهاجریمعاو

امبر از ین پیل وجود دارد که علی جانشیاری دالیت خداوند دانسته است. و بسیرضا

انش که با او در یعیاست. و در زمان خودش مردم و حتی شخداوند نبوده  سوی
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امبر از سوی خدا و رسول ین پین و نهروان همراه بودند او را جانشیجنگ جمل و صف

ان یعیدهد حتی شیادی است که نشان میهای زخ نمونهیدانستند. در تواراو نمی

» نیوقعه صف«دانستند و ما از کتاب امبر از جانب خدا نمیین پیز او را جانشیعلی ن

 م.یآورل مییه است دلیهای علی با معاوعی است و درباره جنگیکه ازکتب معتبر ش

ن مرعشی نجفی، یاز منشورات کتابخانه آقای شهاب الد» نیوقعه صف«در کتاب 

... إن « ان علی بوده است آمده است:یعیس که از شیدر خطبه زحر بن ق ١٧صفحه 

مدينة من غري حماباة له بيعتهم لعلمه بكتاب اهللا وسنن ـبايعوا عليا بالالناس 

... مردم در مدینه با على به خاطر دانش او به کتاب خدا و «عنی: ی .»احلق...

 .»هاى حق بیعت کردند بى آنکه او خود خواستار بیعت ایشان باشد...سنت
هل شام نموده مشاهده قیس مردم را تشویق به جنگ با ادر این خطبه که زحربن

نماییم که یادی از غدیر خم و یا صحبتی از جانشینی علی وجود ندارد و اگر علی می

 در این خطبه ذکر میجانشین پیامبر بود زحر بن 
ً
 نمود.قیس که از شیعیان او بود حتما

م که ابومسلم یینمامشاهده می» نیوقعه صف«کتاب  ٨٥ن که در صفحه یگر اید

ش از حرکت علی به یاز زاهدان شام بود با مردمی از روستاهای شام پخوالنی که 

يا معاوية! عالم تقاتل عليا وليس « د:یگورود و به او میه میین نزد معاویصف

 .»مثل صحبته وال هجرته وال قرابته وال سابقته كل
کنى که نه تو را صحبت و اى با على پیکار مىاى معاویه، بر چه پایه« عنی:ی

 .»اى چون او باشد؟خویشاوندى (با پیامبر) و نه هجرت و نه سابقهنه 
نماییم که هاشم بن مشاهده  می» وقعه صفین«کتاب  ١١٢دیگر اینکه در صفحه 

 گوید:کند می داران جنگ صفین است در سخنرانی که ایراد میعتبه که از شیعیان و پرچم

رمحا وأفضل  اهللامؤمنني أقرب الناس من رسول ـ... وأنت يا أمريال«

مؤمنني منك مثل الذي علمنا ولكن كتب ـالناس سابقة وقدما وهم يا أمريال
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... و تو اى امیر «عنی: ی .»عليهم الشقاء ومالت هبم األهواء وكانوا ضالني...

ترین مردم از نظر خویشاوندى به پیامبرخدا و برترین مردم از مؤمنان، نزدیک
ایم رحق تو همین را که دانستهى وآنان نیز دنظر سابقه وتقدم در اسالم هست

دانند ولیکن شقاوت گریبانگیرشان شده و هواى نفس ایشان را از راه حق  مى
 .»اند...منحرف کرده و ستمکار شده

آید که آنان به نیز به دست می» هاشم بن عتبه«و » ابومسلم خوالنی«از سخنان 

و به سبب مجاهد بودن و مهاجر سبب خویشاوندی که علی با پیامبر داشته است 

-بودنش و به سبب این که در کودکی به پیا مبر ایمان آورده بوده است از او تبعیت می
 دانستند.نمودند و او را امام از سوی خداوند برای مردم بعد از رسول گرامی اسالم نمی

 آمده است:» نیوقعه صف«کتاب  ١٧١ن که در صفحه یگر اید

األشعث يوم الفرات وقد كان له غناء عظيم من  قال: حدثنى من سمع«

أهل العراق وقتل رجاال من أهل الشام بيده وهو يقول: واهللا إن كنت لكارها 

قتال أهل الصالة ولكن معي من هو أقدم مني يف اإلسالم وأعلم بالكتاب 

روز فرات، نیروى بزرگى از عراقیان «عنی: ی .»والسنة وهو الذي يسخى بنفسه

-ث بودند و او به دست خود چند تن از مردان شامى را بکشت و مىهمراه اشع

گفت: به خدا سوگند، از کشتن نمازگزاران سخت کراهت داشتم ولى همراه من 
اش در اسالم بیش ازمن و علمش به قرآن و سنت کسى است (على) که سابقه

 .»کندبیش ازمن است و هموست که خود جانبازى مى
آمده است که مالک اشتر در » نیوقعه صف«کتاب  ٢٣٨ن که در صفحه یگر اید

ق نموده است و در یه تشویای خوانده است و مردم را به جنگ با معاون خطبهیقناصر

 د:یگون خطبه مییبخشی از ا

  ... معنا ابن عم نبينا وسيف اهللا عىل ابن ابى طالب صىل مع رسول اهللا«
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ومل يسبقه بالصالة ذكر حتى كان شيخا مل يكن له صبوة وال نبوة وال هفوة فقيه 

عنی: ی .»ىف دين اهللا عامل بحدود اهللا ذو رأ أصيل وصرب مجيل وعفاف قديم

... همراه ما، پسر عموى پیامبر است. شمشیرى است از شمشیرهاى الهى على «
و هیچکس از مردان نماز نکرده بن ابی طالب که با پیامبرخدا نماز کرد پیش از ا

گاه که بزرگسال شد هرگز عملى کودکانه وکوتاهى و لغزشى از او سر بود و آن
اى استوار و صبرى نزد. دانا به دین خدا و دانا به حدود الهى و صاحب اندیشه

 .»زیبا و پاکدامنى دیرینه
نموده است راد یه ایق مردم به جنگ با معاوین خطبه مالک اشترکه در تشویاز ا

نی علی مطرح نبوده است و اگر یها سخنی از جانشد که در آن زمانیآدست میبه

امبر اعالم نموده بود کسانی که به نفع یامبر بود و پین پیعلی از جانب خدا جانش

 نمودند.نی او را ذکر میینمودند جانشه مییق به جنگ با معاویعلی مردم را تشو

جمل و صفین برخی از شیعیان در حق بودن جهادشان های که در جنگدیگر این

افتاده و حدیثی از پیغمبر را که شنیده نمودند تا اینکه اتفاقی میشک داشتند و جنگ نمی

شدند. گشته و درکارزار وارد میپیوسته و در نتیجه حق بر آنها روشن میبودند به وقوع می

 بعد از قتل عمار ولوله
ً
افتد و معاویه از این جریان در سپاه علی می ای در سپاه شام ومثال

تقتلك « زیرا مردم این حدیث را به خاطر داشتند که پیغمبر فرموده بود:  )١(شودنگران می

 .»کشند(اى عمار)، تو را مردمان ستم پیشه مى«یعنی: » الفئة الباغية
ابت مه بن ثیم که برخی از افراد همچون خزیینماخ مشاهده مییو در کتب تار

د داشته به محض کشته شدن عمار یکه در لشکر علی بوده و برای جنگ نمودن ترد

 .)٢(شودجنگد تا کشته میشود و میوارد معرکه  می

                                           
 .۳۴۵ صفحه  وقعه صفین، -١

 .۳۱۳، صفحه ۲: جلد یانساب االشراف بالذر -٢
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به  ز حضور داشت ولی دستیمه کسی بود که در جنگ جمل نین خزیو همچن

بود ن عمار کشته نشده یهان تا در صفیثم بن التین ابوالهیبرد و همچنر نمییشمش

شود و باالخره ر نبرد ولی به محض کشته شدن عمار وارد معرکه مییدست به شمش

عمار را گروه «غمبر فرموده بود: یده بود که پیث را شنین حدیرا ای. ز)١(شودکشته می

 ».کشندشه مییستم پ

ث کشته شدن عمار در ذهن یها حدد که در آن زمانیآن مطلب به دست مییاز ا

 از سوی ینی علی جای داشته است و یاز جانشتر شیان بیعیش
ً
ا به عبارتی علی اصال

شتری وجود دارد که برای یل بیات و دالیامبر نبوده است. و رواین پیخداوند جانش

 م.یینمامی یت اختصار از ذکر آنها خودداریرعا

امبر نشده است معلوم است که ین پیطالب از جانب خدا جانشوقتی علی بن ابی

باشند و لذا در کتاب مروج الذهب ن او نمییز از جانب خداوند جانشیاو نفرزندان 

م که بعد از ضربت خوردن یینماعه است مشاهده مییخ شیمسعودی که از توار

م یرمؤمنان، اگر تو را از دست دهیای ام«ند: یگوروند و میان نزد وی مییعیعلی، ش

 م؟یعت کنیم، با حسن بید است ازدست ندهیو ام

 ».دیدانکنم. شما بهتر مییدهم و نه منع مگفت: نه دستور می

 امامی برای شیعیان مشخص نبوده است. ١٢ها، دهدکه در آن زمانو این نشان می

باب االشاره والنص عىل ابى » «ةكتاب احلج«ن در اصول کافی یو همچن

 آمده است. » احلسن الرضا

د بن عىل عن ايب عىل«  اخلزار عن داود بن سليامن امحد بن مهران عن حممّ

فاخربين من  كقال: قلت البى ابراهيم: اين اخاف ان حيدث حدث وال القا

داود بن سلیمان گوید: «عنی: ی .»ل: ابنى فالن يعنى ابا احلسن؟ فقاكاالمام بعد

                                           
 .۳۱۹، صفحه ۲، جلد یانساب االشراف بالذر -١
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ترسم پیش آمدى کند و من شما را نبینم. به موسى بن جعفر عرض کردم: مى
 .»شما کیست؟ فرمود: فالن پسرم یعنى ابوالحسنبفرمایید: امام بعد از 

حتی اصحاب خاص آن حضرت نیز امام بعد از او را  -و در مورد حضرت صادق 

که از اصحاب خاص آن حضرت بوده امام بعد » ابوحمزه ثمالی«جمله شناختند مننمی

 ٣٢٨صفحه  :خرائج راوندی[کتاب  شناخته است چنان که دراز حضرت صادق را نمی

آمده: چون وفات حضرت ] ٢٥١صفحه  ٤٧چاپ اسالمیه جلد : بحاراالنوارکتاب و 

صادق را از اعرابی شنید صیحه زد و دست بر زمین کوبید وآن گاه از اعرابی پرسید 

شنیدی وصیتی کرده باشد؟ اعرابی گفت او به فرزندش عبدالله و فرزند دیگرش موسی و 

 .»احلمدهللا الذ مل يضلنا«وحمزه گفت: گاه اببه منصور دوانیقی وصیت کرده و آن
معروف به مؤمن » محّمد بن علی االحول«گر از اصحاب خاص آن حضرت ید

-الطاق است و او با همه ارادتی که به حضرت صادق داشته امام بعد از او را نمی

بحار «و کتاب  ٣٣٠صفحه » خرائج راوندی«شناخته است چنان که درکتاب 

 کند که گفت:ت مییاز هشام بن سالم روا ٢٦٢صفحه  ٤٧جلد » االنوار

نه یپس از وفات حضرت صادق، من و ابو جعفر احول (مؤمن الطاق) در مد«

رامون عبدالله بن جعفر (پسر حضرت صادق) اجتماع کرده بودند یم و مردم پیبود

باشد پس من و مؤمن الطاق بر او وارد ن عنوان که وی امام بعد ازپدرش مییبد

تر است اند که امر امامت با پسر بزرگت آوردهیآن جهت که مردم در روا م و ازیشد

دم پس از یپرسم که از پدرش مییدیبی نباشد ما از او مسائلی پرسیمادامی که در او ع

 شود؟م که زکات در چقدر واجب مییاو سؤال کرد

 ست درهم پنج درهم.یعبدالله گفت: در هر دو

 م: در صد درهم چقدر؟یگفت

 م.یدو درهم و ن گفت:
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ند (عبدالله متهم بود که یگوزی نمیین چیم: به خدا سوگند، مرجئه هم چنیگفت

در مذهب مرجئه است) پس عبدالله دست خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت 

 ند.یگویدانم مرجئه چه مبه خدا سوگند من نمی

م به کجا روی یدانستم و نمییم در حالی که سرگردان بودیرون آمدیپس از نزد او ب

م که چه یدانستم و نمییها نشستای ازکوچهم؟ من و ابوجعفر احول در گوشهیآور

مرجئه؟ ايل القدريه؟ ـاىل ال« میگفتیم؟ و میم و به کجا روی آوریکسی را قصد کن

 .»اىل الزيديه؟ اىل اخلوارج....
ز حضرت پس شخصی چون مؤمن الطاق و هشام بن سالم که ندانند امام بعد ا

امامی را از جانب خود  ١٢رساند خداوند لی است که  مییکی از دالیست یصادق ک

عه است در یکه از کتب معتبر ش» ةفرق الشيع«ن ننموده است و لذا درکتاب یمع

م که بعد از فوت یینمامشاهده می» محّمدجواد مشکور«و بعد ترجمه  ٩٩صفحه 

 اند:انش شش دسته شدهیعیحضرت صادق، ش

 رد.یشان گفتند که جعفر بن محّمد زنده است و نمرده و نمیگروهی از ا

 ل بن جعفر امام بود.یگروهی گفتند که پس از جعفر بن محّمد، پسرش اسماع

استی بود که پدرش ین سیل را در زمان پدرش انکار کرده گفتند ایو مرگ اسماع

 م مردمان او را پنهان کرده است.یساخته و از ب

ل که یتند که پس از جعفر بن محّمد، نوه او محّمد بن اسماعگروه سوم گف

ل بدان یرا در روزگار جعفر بن محّمد، پسرش اسماعیز بود امام است، زیمادرش کن

ن خود ساخت، یکار نامزد بود و چون درگذشت، جعفر، پسر او محّمد را جانش

 ست.یسته نیگری را شایامامت حق محّمد است و به جز او د

اران جعفر بن محّمد گفتند: پس از وی پسرش محّمد بن جعفر یم از گروه چهار

د دانست که موسی و اسحاق یده نام داشت امام است بایز بود و حمیکه مادرش کن

 ک مادر بودند.یگر جعفر با محّمد از یدو پسر د
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اند که محّمد بن جعفر در هنگام کودکی روزی به نزد پدر آمد همچنان که آورده

ن خورد پدر او را از یر او شد و با روی به زمیگاش پاید دامن جامهیدومی به سوی او

از چهره بزدود و گفت: از پدرم ک ن بلند کرده بوسه بر سر و روی او داد و خایزم

را ید زیدم که گفت اگر تو را فرزندی باشد که مرا مانند، نام من به روی او بگذاریشن

ن دسته امامت را در محّمد بن یباشد. اسنت او می غمبر است و بریاو به مانند من و پ

ط، یی بن ابی سمیحیشوای خود یباج) و فرزندانش دانند و به نام پیجعفر (ملقب به د

 اند.ده شدهیه نامیطیسم

گروه پنجم گفتند که پس از جعفر بن محّمد، پسرش عبدالله بن جعفر (ملقب به 

ن فرزند او بود و در مجلس آن یهترافطح) امام است چون وی در هنگام مرگ پدر م

ثی از یروان او حدینی پدر کرد. پینشست دعوی امامت و جانشحضرت می

ن فرزند یاند که گفته است امامت در بزرگترت کردهیابوعبدالله جعفر بن محّمد روا

ن به امامت جعفر بن محّمد یش از ایکه پ یاز کسان یارین رو بسیامام است. از ا

 دند. ییپسرش عبدالله گرا قائل بودند به

شان گفتند که (پس از جعفر بن محّمد) پسرش موسی بن جعفر یگروه ششم از ا

ده بودند با وی خالف نجسته یامام است. باری، گروهی که به موسی بن جعفر گرو

و تا بار دوم که به زندان افتاد به امامت او استوار ماندند، اما از آنگاه که به زندان افتاد 

د یامامت او درگمان شدند؛ چون در زندان هارون الرش ار او اختالف کرده دربارهدر ک

 دند...یدرگذشت، بر پنج دسته گرد

ز یم و از کتب اهل سنت نیل آوردیعه دلیشتر از کتب شین فصل از کتاب، بیدر ا

 لشيعةن نبوده است. در فرق ایامامی مع ١٢ها، د که در آن زمانیآبه دست می

عه نشان داده شده است که بعد از فوت هر امامی یگر از کتب شیبرخی دنوبختی و 

نی برای آن امامشان یافتن جانشیان سرگردان شده و به دنبال یعیان، شیعیاز امامان ش

 اند.بوده
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ن فصل از کتاب برای اثبات مدعای یلی که ما، در ایات و دالین روایعالوه بر ا

د ادعای ما وجود دارد که برای ییز در تأینگری یل دیات و دالیم، روایخود آورد

ن یم. و در فصل پرسش و پاسخ در ایینمات اختصار از ذکر آنها خودداری مییرعا

م که یام و به آنها پاسخ گفتهیاکتاب، سؤاالتی را درباره امامت مطرح نموده

 ند.یتوانند به آن فصل مراجعه نماخوانندگان گرامی می



 

 

 

 

 

 عـزادارى

ها در تاریخ بشریت، رحلت پدر مسلمانان، حضرت ترین مصیبتکی از بزرگی

م را پدر مسلمانان نام نهاده است و یسوره حج ابراه ٧٨ه یم است. خداوند در آیابراه

 فرموده است:

ْ َوَ�ٰ ﴿ ِ ٱ ِ�  ِهُدوا ِ  َحقَّ  �َّ ٰ جۡ ٱ ُهوَ  ۦۚ ِجَهادِه  ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َجَعَل  َوَما ُ�مۡ َتبَٮ
�ِيُ�مۡ  ّمِلَّةَ  َحَرٖج�  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ

َ
ٰ  ُهوَ  هِيمَۚ َ�ٰ إِبۡ  أ ٮ ۡ ٱ ُ�مُ َسمَّ  ُل َ�بۡ  ِمن لِِم�َ ُمسۡ ل

ْ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َشِهيًدا لرَُّسوُل ٱ ِ�َُكونَ  َذاَ�ٰ  َوِ�  ٓ  َوتَُ�ونُوا  �َّاِس� ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا
 ْ �ِيُموا

َ
لَوٰ ٱ فَأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ �ۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ِ  تَِصُموا ِ ٱب ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ  مَ فَنِعۡ  ُ�ۡمۖ لَٮ
ۡ ٱ  ].۷۸الحج: [ ﴾٧٨ �َِّص�ُ ٱ مَ َونِعۡ  َ�ٰ َموۡ ل

و در راه خدا چنان که حق جهاد (در راه) اوست جهاد کنید اوست که « عنی:ی 

ابراهیم (نیز  شما را برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است، آیین پدرتان

 شما را مسلمان نامیده و در این (قرآن نیز 
ً
چنین بوده است) او (خدا) بود که قبال

 .»همین مطلب آمده است)...
م پدر امت اسالم و مسلمانان است ولی پیامبر در سالگرد فوتش ین که ابراهیبا ا

موده است، خوانی بر پا نننه نزده و روضهیبرای او مجلس سالگردی برقرار نکرده و س

 ر بوده است.یدی مغایپرستان بوده و با تعالیم توحن اعمال مشرکان و بتیرا ایز

ن یم مجلس ختمی بر پا ننموده است و همچنیامبر اسالم در سالگرد فوت ابراهیپ

خوانی و چ کدام از فرزندانش که قبل از خودش رحلت نمودند مراسم روضهیبرای ه
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اد یدن چهره و فریها و خراشزدن به بدن و گونهضربهزنی بر پا ننموده است. نهیس

ت بوده که خداوند در یهای دوران جاهلبت از سنتیدن در هنگام مصیال کشیواو

 قرآن از آن نهی نموده است.

نی در کتاب کافی به سند خود از ابوعبدالله صادق گزارش کرده است یخ کلیش

دا مردان و سپس زنان به مکه آمدند چون رسول خدا مکه را فتح نمود ابت«که فرمود: 

 فه را نازل نمود:یه شرین آیعت کنند در آن هنگام خدای بزرگ ایتا با او ب

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  إَِذا �َِّ�ُّ ٱ � ۡ ٱ َءكَ َجا ٰٓ  َنَك ُ�َبايِعۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل ن َ�َ

َ
ِ  نَ �ۡ �ُۡ�ِ  �َّ  أ ِ ٱب َّ� 

وۡ  نَ ُتلۡ َ�قۡ  َوَ�  �ِ�َ يَزۡ  َوَ�  نَ �ۡ �َۡ�ِ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ� 
َ
  َوَ�  َدُهنَّ َ�ٰ أ

ۡ
 نٖ َ�ٰ بُِبهۡ  �ِ�َ يَأ

يۡ  َ�ۡ�َ  ۥَ�ِ�َنهُ َ�فۡ 
َ
رۡ  ِديِهنَّ �

َ
 ُهنَّ َ�َبايِعۡ  ُروٖف َمعۡ  ِ�  ِصيَنَك َ�عۡ  َوَ�  ُجلِِهنَّ َوأ

ۚ ٱ لَُهنَّ  فِرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  َ َ ٱ إِنَّ  �َّ  ].۱۲: [الـممتحنة ﴾١٢ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

هنگامی که زنان مؤمن به سویت آمدند تا با تو بیعت کنند که هیچ ای پیامبر، «یعنی:  

چیز را شریک خدا نگیرند و دزدی نکنند و زنا نکنند و اوالدشان را نکشند و بر کسی از 

پیش خود افترا نبندند و در هیچ کار نیکی از تو نافرمانی نکنند با آنها بیعت کن و برای 

 .»خداوند بسیار آمرزنده و مهربان استایشان از خدا آمرزش بخواه زیرا که 
م، دختر حارث ابن هشام که همسر عکرمه فرزند ابی جهل یدر آن هنگام ام حک

کی که خدا به آن فرمان داده تا درباره آن از تو ید: ای رسول خدا، آن کار نیبود، پرس

 م کدام است؟ینافرمانی نکن

وال تنتفن شعراً وال ال تلطمن خداً وال ختمشن وجهاً « امبر فرمود:یپ
هیچ گاه ضربه بر «عنی: ی .»�شققن جيباً وال �سودن ثو�اً وال تدع� بو�ل

گونه نزنید و چهره را نخراشید و مویى را نکنید و گریبانى را مدرید و جامه را 
 .»سیاه نکنید و فریاد واویال مکشید

اب النکاح، ج ، (فروع کافی کت»عت کردیط با آنها بین شرایگاه رسول خدا بدآن«

 .، چاپ تهران)٥٢٧، ص ٥
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 گری از عمرو بن مقدام گزارش کرده که گفت:ینی به سند دیخ کلیش

ن گفتار خدای تعالی ید معنای ایدانا مییگفت: آدم که مییاز ابوجعفر باقر شن

 .»در هیچ کار نیکى از تو نافرمانى نکنند« »معروف يف كال يعصين«ست؟ یچ

 پاسخ دادم: نه.

إذا أنا مت فال ختمىش ىلعَّ وجها وال «گفت: رسول خدا به فاطمه فرموده: 

هنگامى که «: عنیی .»تنرشى ىلعَّ شعرا وال تنادي بالو�ل وال تقي� ىلعَّ راحئة

من مردم، گونه بر من نخراش و موى را پریشان مکن و فریاد واویال بر مدار و 
 .»خوانى براى من بپا مکننوحه

کی که خداوند بزرگ دستور داده ین است کار نیا«باقر فرمود: سپس ابوجعفر 

 )٥٢٧ص  ،٥جلد  ،(فروع کافی کتاب النکاح». است

شود لذا در کتاب ار ناراحت مییاختدهد بیزی را از دست مییانسان وقتی عز

م که رسول خدا یینمامشاهده می ٩٠ترجمه عباس دزفولی صفحه » مسكن الفواد«

رود چشمان آن حضرت پر از ا مییفرزندانش به نام طاهر از دنکی از یهنگامی که 

 کنی؟ه مییا رسول الله، گریند: ینماشود اصحاب عرض میاشک می

شود، شود و دل محزون میگرید و اشک جاری میفرماید: چشم میدر جواب می

 شود.کنم یعنی سخنی که سبب عصیان است گفته نمیولی به خدا معصیت نمی

شود که آن حضرت بعد از فوت کسی یا در ای یافت نمیی پیامبر نمونهدر زندگ

زنی به راه انداخته باشد و لذا در خوانی کرده و یا سینهحال تشییع جنازه کسی نوحه

 نماییم که از نوحه و فریاد در هنگام تشییع جنازه نهی شده است.روایات مشاهده  می

 کند:ت مییروااز ابن مسعود » مسكن الفواد«در کتاب 

ُُدوَد، رَضََب  َمنْ  ِمنَّا لَيَْس :  قال رسول اهللا «
ْ
ُيُوَب  وََشقَّ  اخل

ْ
پیغمبر « یعنی:. »اجل

 .»فرمودند: از ما نیست کسی که در مصیبت به صورت خود بزند و جامه خود را چاک نماید
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 آمده است: ٩٥ن در همان کتاب، صفحه یو همچن

از پیامبر نقل شده که «عنی: ی .»جنازه معهارنهعن انلىب انه ن� ان تتبع «
 .»اى که با آن نوحه و فریاد باشدحضرت نهى فرموده از تشییع جنازه

 کند:ت مییاز ام سلمه روا ٩٦در صفحه 

ما مات أبو سلمة قلت: غر�ب و� أرض ـ، قالت: لل عن ام سلمه«
غر�بة ألب�� عليه ب�اء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للباكء إذ أقبلت 

فقال: أتر�دين أن تدخ�  امرأة تر�د أن �ساعد� واستقبلها رسول اهللا 
هنگامی که «: عنیی .»الشيطان بيتا قد أخرجه اهللا منه فكففت عن ابلاكء

بت ین مصین، من به این سرزمیا رفت من با خود گفتم: در ایابوسلمه (شوهر اولش) از دن

بنده باشد و خود را برای آن آماده یکنم که زه و عزاداری برای او بر پا مییگرفتار شدم گر

 زنی که نوحهمی
ً
بت یخواست مرا در آن مصگر بود هم بر من وارد شد و میکردم. اتفاقا

ن خانه یطان را که خدای تعالی از اید دوباره شیخواها مییغمبر اکرم فرمود: آیکمک کند. پ

 .»ی رسول خدا از عزاداری خودداری کردمن جملهید؟ من با ایرون رانده است برگردانیب
دانی است برای یبت، میسرایی در مصن که نوحهیت داللت دارد بر این روایو ا

 طانی.یوساوس ش

ت حسین به خواهرش زینـب آورده که حضر» ارشاد«همچنین شیخ مفید در کتاب 

َّ جيبا وال ختمشى « فرمود: ىلَ يا أختي! إنی أقسمت عليک فابر قسمى ال تشقی عَ

َّ بالويل والثبور إذا أنا هلكت ىلَ َّ وجها وال تدعى عَ ىلَ اى خواهر جان، « یعنی:. »عَ

من تو را سوگند دادم تو به سوگند من وفادار باش؛ چون کشته شدم گریبان بر من 
 .»مکن و چهره مخراش و در مرگ من واویال واثبورا مگوچاك 

 ف رضی در نهج البالغه از حضرت علی آورده که فرمود:ین شریو همچن

مصيبة ومن رضب يده عٰىل فخذه عند مصيبته ـينزل الصرب عٰىل قدر ال«
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، ١٤٤، شماره مؤمننيـمختار من حكم امريالـالباب  :ةالبالغهنج[ .»حبط عمله

رسد و کسی که در بت به انسان مییصبر به اندازه مص«یعنی:  .]روتیچاپ ب

 .»شودبت بر ران خود بکوبد اجرش تباه مییمص
 ز به سند خود از امام موسی بن جعفر آورده که فرموده:ین» کافی«نی در یکل

الفروع من . [»مصيبة إحباط ألجرهـرضب الرجل يده عٰىل فخذه عند ال«

مردى که به هنگام مصیبت دست خود را بر « عنی:ی ].٢٢٥، ص ٣ج  :الكاىف

 .»شودرانش بکوبد موجب تباه کردن اجرش مى
سوره بقره با صبر و  ١٥٦و  ١٥٣ات ین است که طبق آیدگان ایبت دیفه مصیو وظ

ِ  إِنَّا﴿ند یند و بگویاری جوینماز از خدا  َّ�ِ  ٓ ا  ]. ١٥٦: ةالبقر[ ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ
وسف بن عبدالله بن سالم نقل کرده یاز » مسكن الفواد«کتاب  ٥٦و در صفحه 

کرد شان را امر مییشد ااش وارد  میبتی بر خانوادهیغمبر هر وقتی شدت و مصیکه پ

 ﴿کرد ه را قرائت میین آیبه نماز خواندن و ا
ۡ
هۡ  ُمرۡ َوأ

َ
ِ  لََك أ لَوٰ ٱب ِ لصَّ  َطِ�ۡ ۡص ٱوَ  ة

 .»ریات را به نماز و صبر را درباره آن بپذخانوادهامر کن «عنی: ی ].١٣٢طه: [ ﴾َهاَعلَيۡ 

 آورده است:» مسكن الفواد«کتاب  ٥٧در صفحه 

ل: أشد اجلزع الرصاخ بالويل والعويل ولطم الوجه عن جابر عن الباقر قا«

والصدر وجز الشعر ومن اقام النواحة فقد ترک الصرب ومن صرب و اسرتجع 

ومن مل يفعل  اهللا و وقع اجره عىل اهللاومحداهللا جل ذكره فقد رىض بام صنع 

جابر بن عبداهللا «عنی: ی .»جر عليه القضا و هو ذميم و احبط اهللا اجره كذل

ها فریاد به واویال و تابىترین بىانصارى از امام باقر نقل کرده که فرمود: سخت
ناله کشیدن و لطمه به صورت زدن و به سینه کوبیدن و موى کندن است 
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اند و کسانی که کنند صبر بر مصیبت نکردهسرایى برپا مىجلسه نوحهکسانیکه 
شود در حالى که مذمومند و صبر نکنند قضا و حکم الهى بر ایشان جارى مى

 .»اجر ایشان ضایع شده است
خدا همگی اجماع همچنین علمای قدیم امامیه به پیروی از قرآن و سنت رسول

های باطل خواندن در هنگام اندوه و و چهره و نوحه که ضربه زدن بر بدناند بر آنکرده

 اند و خداوند این قبیل کارها را بر مسلمانان روا نشمرده است.مصیبت همگی حرام

البكاء ليس به امجاعا باس واما « نویسد:می» مبسوط«ابوجعفر طوسی درکتاب 

جلد  :مبسوطـال[. »اللطم واخلدش وجز الشعر و النوح فانه كله باطل حمرم امجاعاً 

زدن بر بدن و گریستن گناهى ندارد اما ضربه«یعنی:  .]چاپ تهران 189، صفحه 1
هاي پیکر و چهره و خراشیدن و چیدن (یا تراشیدن مو به هنگام مصیبت) و نوحه

 .»اند شده همگی به اجماع فقها باطل و حرام باطل خواندن در هنگام اندوه و مصیبت

البكاء ليس « سد:ینومی»  الرسائر«حلی درکتاب س ین محّمد بن ادریو همچن

. »به باس واما اللطم واخلدش وجز الشعر و النوح بالباطل فانه حمرم امجاعا

 .]، چاپ قم173، ص 1جلد  :الرسائر[

زدن بر پیکر و چهره و خراشیدن و گریستن گناهى ندارد ولى ضربه« عنی:ی
باطل خواندن در هنگام اندوه  هاىچیدن یا (تراشیدن مو هنگام مصیبت) و نوحه

 .»اندو مصیبت همگى به اجماع فقها حرام شده

نعم ال جيوز « نویسد:می» جواهر«و همچنین شیخ محّمدحسین نجفی درکتاب 

آرى، «یعنی:  .]، چاپ بیروت367، ص 4ج  :اجلواهر[. »اللطم وجز الشعر امجاعاً 

 .»به اجماع فقها جایز نیستزدن بر پیکر و چیدن موى براى مصیبت واردشده ضربه
دانیم رحلت رسول گرامی اسالم مصیبت بزرگی برای مؤمنین است، دیگر این که می
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با این وصف حتی یک آیه در قرآن نیامده که در آن دستور داده شده باشد که بعد از فوت 

 زنی به راه بیندازید.پیامبر برای او روضه خوانی کنید و سینه

زنی راه نهیها سگر جنگیشهدای جنگ بدر و جنگ احد و دز برای یغمبر نیو پ

ات مشاهد یی قرآن و رواگونه که در آیهخوانی برپا نکرد و هماننداخت و روضهین

ل کارها در اسالم ین قبیزنی و از ازنی و قمهنهیخوانی و سی و روضهیسراد نوحهینمود

 نهی شده است.

زنی و نهیخوانی و سخ روضهین تاریولی متأسفانه مشاهده شده است که تا ا

چ بدعت و یتر شده است و مداحان از هران روز بروز پر رونقیمجالس سوگواری در ا

ن کتاب باعث آگاهی مردم و نجات یم ایدواریاند. امشرک و خرافاتی فروگذار نکرده

ز برای آخرت ما یای نور هستند و توشهافرادی باشد که در شرک و خرافات غوطه

 د.باش





 

 

 

 

 

 نذر و قربـانى در اسالم

نذر، عبارت از آن است که کسی جهت انجام مقصودی که از خدا خواسته با 

ا ید ید به عملی برای خدا اقدام نمایخدای خود شرط کند که اگر حاجت وی برآ

 فعلی راترک کند.

در  ]يةمرتضوـ، چاپ ال٤٩٣صفحه : زبده البيان[لی در کتاب یمقدس اردب

ٰىل نفسه فعل شيئى من الرب برشط ـالنذر هو عقد ال« د:یگوف نذر مییتعر مرء عَ

َّ كذا«اال بقوله  كوال ينعقد ذل ىلَ نذر، «عنی: ی .»وال يثبت بغري هذا اللفظ» هللا عَ

کند، میعبارت از عقدى است که به وسیله آن، انسان چیزى را بر خود واجب 
البته از اعمال وکارهاى خوب و آنچه در جهت نیکى باشد با شرایط خاص و 

باشدکه با غیر این مى» براى خدا بر عهده من فالن نذر«انعقاد شرعى آن با لفظ 
 .»»شودلفظ شرعاً منعقد نمى

و عن «آمده است:  ]٢١٩، کتاب النذر، ص ١٦جلد  :ةوسائل الشيع[و در 

محد بن �ّمد عن �ّمد بن اسماعيل عن �ّمد بن �ّمد بن �� عن ا
َّ نذر  الفضيل عن اىب الصباح الكنا� قال: سالت ابا عبدا� رجل قال: ىلَعَ

 .»قال ليس انلذر �شيىئ حىت �س� هللا صياما او صدقه او هديا او حجا
گوید): از حضرت صادق درباره مردى که بگوید بر من فالن (کنانى می«عنی: ی

 .»ت سؤال نمودم، ایشان گفتند تا نام خدا را نبرد نذر صحیح نخواهد بودنذر اس



 اسالم ناب  78

 

نذر از عبادات است و عبادات فقط باید برای خدا باشد و در قرآن مجید سوره مریم 

 دهد که به قومش بگوید:نماییم که خداوند به مریم تعلیم میمشاهده می ٢٦آیه 

َ�ّلِمَ  فَلَنۡ  امٗ َصوۡ  لِلرَّ� ُت نََذرۡ  إِّ�ِ ﴿
ُ
 .]۲۶مریم: [ ﴾اإِ�ِسيّٗ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ أ

(ای مریم به قومت بگو) برای خداوند رحمان روزه (سکوت) نذر دارم «عنی: ی

 .»پس امروز با بشری سخن نگویم
د که یآآمده به دست می» رحمن«ه بر سرکلمه ین آیو از، الم اختصاص که در ا

 برای خداینذر را بدون ق
ً
 رخدا شرک است.یکرده و نذر برای غ د و شرط اختصاصا

ن یشود برخی از عوام برای حضرت عباس و حضرت حسده مییولی متأسفانه د

مانی است که فقط با خداوند و برای او یم نذر پیدانکنند در صورتی که مینذر می

ر یرا عبادت غیشود زد مشرک مییر خدا نذر نماید منعقد شود و اگر کسی برای غیبا

ن جهان ین که از این حضرت عباس و حضرت حسیموده است. و عالوه بر اخدا را ن

نند و اگر کسی یا ما را ببیاند حضور ندارند تا صدای ما را بشنوند و رحلت نموده

د آنها در همه جا حاضرند مشرک در صفت خدا که حضور در همه جا است یبگو

 م.یان راندهباره بسی سخنین کتاب در ایشده است. و ما در فصل اول ا

ن کار یکه ا» نیا حسی«سند ینوبرخی از عوام بر روی شله زرد نذری خود می

فرموده که از  ٣ه یم خداوند در سوره مائده آیداناست و میک آنها شرک در شر

د (چون شرک است) یر از خداوند بر آنها بانگ زده شده است نخوریی که غیزهایچ

ا در روز عاشورا یه کند ین گریه برای حسند کسی کینمابرخی از عوام گمان می

ات یعش خواهد شد در صورتی که طبق آیامت شفین در روز قیخرجی دهد حس

چ کس در آن روز از خود یامت همه کارها به دست خدا است و هیقرآن در روز ق

ز برای یامبر نیات قرآن، پیم که طبق آیار و قدرتی ندارد و در فصل شفاعت گفتیاخت

 تواند بکند.شوند کاری نمیکه مستحق آتش می نجات کسانی
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 د:یفرماد و مییگوسوره آل عمران از نذر سخن می ٣٥ه یخداوند در آ

ُت مۡ ٱ قَالَِت  إِذۡ ﴿
َ
رٗ  ِ� َ�طۡ  ِ�  َما لََك  ُت نََذرۡ  إِّ�ِ  َرّبِ  نَ َ�ٰ ِعمۡ  َرأ  َ�تََقبَّۡل  �ُ�َرَّ

 � ٓ نَت  إِنََّك  ِمّ�ِ
َ
ِميعُ ٱ أ  .]۳۵عمران:  آل[ ﴾٣٥ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

-همسر عمران گفت: پروردگارا، آنچه در شکم خود دارم برای تو نذر می« عنی:ی 

 .»کنم تا آزاد شده باشد، پس از من قبول کن همانا تویی شنوای دانا
 خدا را ندا مییم که همسر عمران مستقییه مشاهده می نماین آیدر ا

ً
د و ینماما

د یگوا از من قبول کن و در آخر میید خدایگوا برای تو نذرکردم و میید خدایگومی

د برای خدا باشد ین مخلوق و خالق و بایمانی است بینذر پ ی شنوای دانا.یهمانا تو

کند و خداست که در همه جا حاضر است و به اسرار و خداست که نذر را قبول می

گاه است و شنواست.  دل همه آ

ن مخلوق و خالق یمانی است بینذر پد برای خدا باشد. ینذر از عبادات است و با

زمانند خدا در همه جا حاضر و ناظر بداند و با آنها یاء و شهدا را نیو اگرکسی انب

ن که نذر را که از عبادات است و یکی ایگردد: مان نذر ببندد به دو شرک مبتال مییپ

 دهد.ر از خدا قرار میید برای خدا باشد برای غیبا

گاه بودن به هر چی ین که صفت خدایدوم ا ز یرا که حاضر بودن در همه جا و آ

 دهد.است را به مخلوق می

د یر خداست و ذبح و قربانی بایگر از اقسام شرک، ذبح و قربانی برای غیکی دی

 ر خدا در وقت ذبح و نحر ذکر نشود.یبرای خدا باشد و نام غ

 د:یفرماسوره بقره می ١٧٣ه یخداوند در آ

َما﴿ ۡ ٱ ُ�مُ لَيۡ عَ  َحرَّمَ  إِ�َّ مَ ٱوَ  تَةَ َميۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مَ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
 لَِغۡ�ِ  ۦبِهِ  أ

ِ ٱ  ].۱۷۳: ةالبقر[ ﴾�َّ

حرام کرده است بر شما مردار را و خون را و گوشت خوک را و آنچه را که «عنی: ی

 .»در وقت قربانی بر آن غیر خدا بانگ بردارند...
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ٓ ﴿و منظور از  هِلَّ  َما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  ۦبِهِ  أ ن است که مشرکان به نام یه این آیدر ا ﴾�َّ

ای بت، «گفتند: کردند و در موقع قربانی میر خدا قربانی مییها و معبودهای غبت

 ».مییجوم و به واسطه تو به خدا تقرب مییکنن گوسفند را به نذر تو قربانی مییا
نام خدا هم برده شود و اگر  د برای خدا باشد و در هنگام قربانی نمودنیقربانی با

 برای خدا نباشد ولی در موقع قربانی نام خدا هم برده شود باز هم شرک خواهد شد.

 د:یفرماسوره انعام می ١٦٢ه یخداوند در آ

ِ  َوَمَماِ�  َيايَ َوَ�ۡ  َو�ُُسِ�  َصَ�ِ�  إِنَّ  قُۡل ﴿  ﴾١٦٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّبِ  ِ�َّ
 .]۱۶۲األنعام: [

نماز و قربانی و زندگی و مرگم برای خدایی است که پروردگار بگو «: عنیی

 .»جهانیان است
ن است که برای خدا قربانی کنند و نام خدا را در موقع قربانی یحکمت قربانی ا

 ا برای رضای خدا از گوشت قربانی به مستمندان بدهند.یکردن ببرند و اغن

 د:یفرماسوره حج می ٣٧و  ٣٦اتیخداوند در آ

ِ ٱ �ِرِ َشَ�ٰٓ  ّمِن لَُ�م َهاَ�ٰ َجَعلۡ  نَ دۡ ۡ�ُ ٱوَ ﴿ ۖ  �ِيَها لَُ�مۡ  �َّ ْ ذۡ ٱفَ  َخۡ�ٞ  مَ سۡ ٱ ُكُروا
ِ ٱ ٓ  َهاَعلَيۡ  �َّ ۖ َصَوا ْ  ُجنُو�َُها وََجبَۡت  فَإَِذا فَّ طۡ  َهامِنۡ  فَُ�ُوا

َ
ْ َوأ  َقانِعَ لۡ ٱ عُِموا

ۡ ٱوَ  ۚ ُمعۡ ل رۡ  لَِك َكَ�ٰ  َ�َّ َ ٱ َ�نَاَل  لَن ٣٦ ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ  لَُ�مۡ  َهاَ�ٰ َسخَّ َّ� 
ٓ  َوَ�  ُ�ُوُمَها رََها لَِك َكَ�ٰ  مِنُ�مۚۡ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�نَاُ�ُ  ِ�نَوَ�ٰ  ؤَُهادَِما  لَُ�مۡ  َسخَّ

 ْ وا ُ َ ٱ ِ�َُكّ�ِ َّ�  ٰ ٰ  َما َ�َ ِ  ُ�ۡمۗ َهَدٮ ۡ ٱ َو�َّ�ِ  .]۳۷-۳۶الحج: [ ﴾٣٧ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

ی) شعائر خدا قرار دادیم درآنها برای شما خیر و شتران را برای شما از (جمله«یعنی:  

اند ببرید و چون به پهلو غلتیدند است. پس نام خدا را بر آنها در حالی که برپای ایستاده

گونه آنها را برای شما رام کردیم تا که دست و بینوا بخورانید ایناز آنها بخورید و به تنگ

آنها به خدا نخواهد رسید ولی تقوای  هایها و خونهرگز گوشت )۳۶(شکرگزار باشید 
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گونه خداوند آنها را برای شما رام کرد تا خدا را به پاس رسد اینشما است که به او می

 .»)۳۷(آن که شما را هدایت نموده به بزرگی یاد کنید و نیکوکاران را مژده بده 
ت یا جلوی جسد میا جلوی عروس و حاجی و ین و یبرخی از عوام جلوی ماش

باشد. و دکتر شهابی که از استادان ن اعمال بدعتی در اسالم مییکنندکه اقربانی می

-باره مینی، در ا٢٠٥جلد دوم، صفحه » ادوار فقه«باشد درکتاب عه مذهب مییش

رسد که با دقتی چنان به نظر می» ما اهل لغري اهللا به«ی از جمله«سد: ینو

ر یغ ینها اهالل برایا داماد و امثال ایوس ا عریکشتارهای به عنوان جلو پای مسافر 

را با » اهل لغري اهللا به«دکه یخدا باشد و لو ذکر نام خدا هم درموقع ذبح بشود و شا

وجه باشد پس حاللی و نسبت عموم و خصوص من» ذكر اسم اهللا عليه«اسم 

دا مذکی موقعی است که اهالل برای خدا و ذکر نام خدا هم با آن باشد و اگر نام خ

ا اهالل برای خدا باشد و نام خدا (بسم الله) یر خدا باشد یباشد و اهاللی برای غ

 ».خواهد بودک ه اشکال و الاقل مشکویگفته نشد در تذک

هقی از زهری و او از رسول خدا یو ب »معانى االخبار«خ صدوق درکتاب یش

يشرت الدار ل: وذبايح اجلن أن إنه هنى عن ذبائح اجلن قا« ت کرده است:یروا

أو يستخرج العني وما أشبه ذلک فيذبح هلا ذبيحة للطرية وكانوا ىف اجلاهليه 

 .»وهنى كلن يرض أهلها اجلن فأبطل ذل كيقولون إذا فعل ذل
هاى جن نهى فرمود و مراد از قربانى جن این است (پیغمبر) ازقربانی«عنی: ی

براى رفع تشام گوسفندى کند اى احداث میخرد یا چشمهاى مىکه کسى خانه
گفتند اگر گوسفندى در وقت خریدن خانه یا احداث بکشد. در جاهلیت می

چشمه قربانی شود اهل آن خانه و چشمه از آزار جن در امان خواهند ماند. 
 .»رسول گرامى اسالم این کارها را باطل و نهى فرمود

 باشد.یر خدا شرک میخدا و با نام خدا باشد و قربانی برای غ ید برایقربانی با





 

 

 

 

 

 استخـاره

ج است و در واقع یران، به اسم اسالم رایی ما اکی از خرافاتی که در جامعهی

چه بسا از افرادی که در اثر استخاره نمودن  ،باشد، استخاره استبرخالف اسالم می

اند که به مودهیروی استخاره پیا بد آمدن، راهی را به پیح و خوب و یا تسبیبا قرآن و 

 شان بوده است.ان خودشان و خانواده و جامعهیز

ای در آن طرف مسجد در حال خواندم و عدهی مسجدی فرادا نماز میدر گوشه

دم خادم مسجد با یخواندن نماز جماعت بودند. بعد از تمام شدن نماز جماعت شن

نماز شیپ» دیش استخاره کنیخواهد براخانمی می«ش نماز گفت: یای بلند به پصد

 ».ر است انشاءاللهیخ«هم قرآن را باز نمود و بعد از مدتی گفت: 

شود و برخی که معتقد به استخاره ران روزانه هزارها استخاره انجام مییدر ا

کنند. در صورتی که می دایله استخاره پیشان را به گمان خود به وسیهستند راه زندگ

ا یزدن به قرآن و چ جای قرآن نفرموده است که راه زندگی خود را با فالیخداوند در ه

ن در کارها عقل خود را به کار ید، بلکه فرموده که مؤمنیر آن معلوم کنیح و نظایتسب

 ند.یگر مشورت نمایکدیاندازند و با 

ان نموده یگر بیکدینمودن با ن را مشورت یکی از صفات مؤمنیخداوند در قرآن 

 د:یفرمامی ٣٨ه یاست. و در سوره شوری، آ

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ سۡ ٱ �َّ ْ  لَِرّ�ِِهمۡ  َتَجابُوا قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ مۡ  ةَ لصَّ

َ
ا َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  ُرُهمۡ َوأ  َوِممَّ

 .]۳۸الشوری: [ ﴾٣٨ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ 
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پروردگار خود را و بر پا داشتند نماز را، کارشان مؤمنین که قبول نمودند فرمان «یعنی: 

 .»میانشان با مشورت انجام شود و از آن چه ایشان را روزی دادیم انفاق نمایند
ه یش از پنجاه آیها را به تعقل و تفکر امر نموده است و در بخداوند در قرآن انسان

ونس کسانی را یره سو ١٠٠ه یاز قرآن سفارش به تعقل و تفکر وجود دارد و حتی در آ

 د:یفرماده است و میید نامیکنند پلکه تعقل  نمی

ِينَ ٱ َ�َ  َس لرِّجۡ ٱ َعُل َوَ�جۡ ﴿  . ]۱۰۰یونس: [ ﴾قِلُونَ َ�عۡ  َ�  �َّ

 . »دهدکنند قرار می... (خداوند) پلیدی را برکسانی که تعقل نمی«عنی: ی

 فرماید:سوره انفال می ۲۲و در آیه 

ٓ ٱ َ�َّ  إِنَّ ﴿ َوا ِ ٱ ِعندَ  ّبِ �َّ مُّ ٱ �َّ ِينَ ٱ مُ �ۡ ۡ�ُ ٱ لصُّ  ﴾٢٢ قِلُونَ َ�عۡ  َ�  �َّ
 .]۲۲األنفال: [

هایی هستند که عقل خود همانا بدترین جنبندگان در نظر خدا آن کر و الل«عنی: ی

 .»اندازندرا به کار نمی
کارها  د درین باید که مؤمنیآات قرآن به دست مییگر از آیات و برخی دین آیاز ا

 ند.یز بنمایگر مشورت نیکدیند و با یتعقل نما

اشاره نموده است و فرموده » ازالم«سوره مائده به  ٩٠دیگر این که خداوند در آیه 

سوره مائده نیز از  ٣از عمل شیطان است از آن دوری نمایید و همچنین در آیه » ازالم«

که از تفاسیر شیعی است و  »نجممع البيا«به بدی یاد نموده است و در تفسیر » ازالم«

(ازالم) « اند: سوره مائده گفته ٣در تفسیر طبری و برخی دیگر از تفاسیر در ذیل آیه 

» امر ربى«تیرهایی بوده که مشرکین دوران جاهلیت بر روی بعضی از آنها نوشته بودند 

(پروردگارم » هنانى ربى«(پروردگارم امر نمود) و بر روی برخی از تیرها نوشته بودند 

نوشتند و تیرها را در قدحی ریخته و نهی نمود) و بر روی بقیه آن تیرها چیزی نمی

خواستند به مسافرت بروند و یا کار مهمی را انجام دهند قدح را تکان هنگامی که می
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بردند اگر تیری بیرون کردند و دستشان را داخل قدح میدادند و تیرها را مخلوط میمی

 اگر میآن کار را انجام می» امر ربى«روی آن نوشته شده بود  آمد که برمی
ً
-دادند مثال

رفتند و اگر بر روی تیری که از قدح بیرون خواستند به مسافرت بروند به مسافرت می

دادند و اگر بر روی تیری آن کار را انجام نمی» هنانى ربى«آوردند نوشته شده بود می

ی نوشته نشده بود مخیر بودند که آن کار را انجام دهند آوردند چیزکه از قدح بیرون می

و یا انجام ندهند و یا در برخی از مواقع آن تیری را که روی آن چیزی نوشته نشده بود 

سوره مائده مشاهده  ٩٠و در آیه » نمودندانداختند و استخاره میدوباره به قدح  می

 فرماید:شیطانی دانسته است و مینماییم که خداوند این عمل مشرکین را نیز عمل می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ ٱوَ  رُ مۡ �َۡ ٱ إِ�ََّما ا  ٱوَ  ِ�ُ َميۡ ل

َ
 ٱوَ  نَصاُب ۡ�

َ
 ٞس رِجۡ  مُ َ�ٰ زۡ ۡ�

يۡ ٱ َ�َملِ  ّمِنۡ   ].۹۰: ةالمائد[ ﴾٩٠ لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  َتنُِبوهُ جۡ ٱفَ  نِ َ�ٰ لشَّ

پلید » ازالم«ها وهمانا شراب و قمار و بتاید ای کسانی که ایمان آورده«عنی: ی

 .»است و از عمل شیطان است پس ازآنها اجتناب کنید شاید که رستگار گردید
ال تتفال «ت کرده است یاز حضرت صادق روا» فضل قرآن«در اصول کافی باب 

یعنى: ». قرآن را کتاب فال قرار مده« عنی:ی. »تفأل به قرآن نزن«عنی: ی». بالقرآن

 .»قرآن استخاره نکنبا «
یز ح نیکنند بلکه با تسبمتأسفانه در زمان ما، نه تنها با قرآن استخاره می

 ند.ینمامی استخاره

 داستان جالب از استخاره
عه درکتاب استعاذه (پناهندگی به خدا) در صفحات یکی از علمای شیب یآقای دستغ

 م:یآورنجا میی، داستانی نقل کرده که آن را در ا١٤٨و  ١٤٧

ز یکی از اعالم به مرض حصبه مبتال شد، پس از مداوا و اوان پرهیدر اصفهان «

 از زیبود که با
ً
 کند.ز کند وگرنه حصبه عود مییروی در خوراک پرهادهید مخصوصا
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ن را یکند سفره رنگشان دعوت  مییان اصفهان از علما از آن جمله ایکی از اعی

-ن بزرگوار مردد میین حال ایموجود بود. در اها کنند در آن انواع خوراکیپهن می
-خانه برمیگذرد و هم به صاحبشود چه کند؟ اگر نخورد به خودش سخت می

ه: فیه شرید استخاره کرد آیخورد و اگر بخورد خوف ضرر است. باالخره با قرآن مج

به زنبور نی یآمد که مضمونش آن است که وحی تکو ﴾...تِ �ََّمَ�ٰ ٱ ُ�ِّ  ِمن ُ�ِ  ُ�مَّ ﴿

 آستیا» وه بخور...یاز هر م« د که یعسل رس
ً
نش را باال زد و از ین بزرگوار هم فورا

ها مشغول شد، خوردنی آن هم چه خوردنی، کسی که چند روز در انواع خوردنی

 در همان مجلس نعشینی رسین سفره رنگیز بود حاال به چنیپره
ً
کش ده اجماال

 ».مت جانش تمام شدیش همان سفره به قرون بردند و آخریآوردند و او را ب

 استخاره نمودن عالمه طباطبایی
کی از شاگردان ینی که ینی تهرانی، معروف به عالمه حسین حسید محّمد حسیس

از انتشارات » مهر تابان«زان است درکتاب یرالمیی، صاحب تفسیعالمه طباطبا

 سد:ینوی مییدرباره استخاره عالمه طباطبا ٦١و  ٦٠باقرالعلوم در صفحات 

و به همین علت مهاجرت عالمه طباطبایی به قم و تحمل این همه مشکالت و «

دوری از وطن مألوف برای احیای امر معنویت و ادای رسالت الهی در نشر و تبلیغ دین 

و رشد افکار طلالب و تصحیح عقاید حقه نشان دادن راه مستقیم تهذیب نفس و تزکیه 

باشد. چنان چه آن ه لقاءالله و ربط با عالم معنی  میو اخالق و طهارت و تشرف ب

فقید سعید فرمودند: وقتی از تبریز به قم آمدم و درس اسفار را شروع کردم و طالب بر 

صد نفر در مجلس حضور پیدا کردند حضرت آیت درس گرد آمدند و قریب به یک

 دستور دادند شهریه طالبی ر ةالله بروجردی رحم
ً
-ا که به درس اسفار میالله علیه اوال

آمدند قطع کنند بر همین اساس چون خبر آن به من رسید متحیر شدم که خدایا چه 

اند و بضاعت که از شهرهای دورآمدهکنم؟ اگر شهریه طالب قطع شود این افراد بی

فقط ممر معاش آنها شهریه است چه کنند؟ و اگر به خاطر شهریه، اسفار را ترک کنم 
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آید. من همین طور در تحیر به سر  می و عقیدتی طالب وارد میلطمه به سطح عل

-بردم تا باالخره یک روز که به حال تحیر بودم و در اتاق منزل از دور کرسی میمی
خواستم برگردم چشمم به دیوان حافظ افتاد که روی کرسی اتاق بود آن را برداشتم و 

 یا نه؟ این غزل آمد:تفأل زدم که چه کنم؟ آیا تدریس اسفار را ترک کنم 

 من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغرکنم
 

 محتسب داند که من این کارها کمتر کنم
 

 کاران کرده باشم بارهامن که عیب توبه
 

 توبه از می وقت گل دیوانه باشم گرکنم
 

 چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست
 

 کج دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم
 

 دردانه است و من غواص و دریا میکدهعشق 
 

 سر فرو بردم در آنجا تا کجا بر سر کنم
 

 الله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق
 

 داوری دارم بسی یا رب که را داور کنم
 

فهماند که تدریس اسفار الزم و ترک ن غزل مییب غزلی است ایدم عجیباری، د

 ».آن در حکم کفر سلوکی است

ند کتاب اسفار را درس بدهد و ین که ببیی برای ایخواننده گرامی، عالمه طباطبا

د یجه گرفته است که بایا درس ندهد به کتاب حافظ تفأل زده و غزلی آمده و نتی

دا نمودن راه به یکتاب اسفار را درس بدهد. آخر درکجای قرآن گفته شده که برای پ

وان ین به قرآن نهی شده است چه برسد به دد؟ در قرآن فال زدیکتاب حافظ تفأل بزن

د و در زندگی به ید مطالعه نمود و معنی آن را فهمیش. قرآن را بایهاحافظ با آن غزل

ا بد، یجه گرفتن که خوب است یای آمدن و از آن نتهیکار برد. باز نمودن قرآن و آ

خداست که ات قرآن است و دروغ بستن به ین و بازی گرفتن آیطانی و توهیعملی ش
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 وان حافظ که شاعری آن را نوشته است.ین گناهان است؛ چه برسد به دیتراز بزرگ

ای به ران، برخی از افراد معتقد به فال حافظ هستند و عالقهیچون در جامعه ما ا

 م.یوانش سخن برانیست مختصری درباره حافظ و دیاشعار حافظ دارند بد ن

ظ داشتن قرآن خوب است، ولی متأسفانه ن که حافظ قرآن بوده و حفیحافظ با ا

ها در اشعارش ن گمراهییراهه رفته است که اعامل به قرآن نبوده است و به بی

 د:یگوداست. درباره توبه  مییپ

 به قصد توبه سحر گفتم استخاره کنم
 

 رسد چه چاره کنم؟بهار توبه شکن می 
 ج

یک ح ندارد. حافظ یتوضاج به یان است و احتین شعر نمایگمراهی حافظ در ا

خورده گاهی خود را مسلمان نشان انسان سرگردانی بوده که نان را به نرخ روز می

شده. به قضا و قدر معتقد بوده و مداح پادشاهان ظالم ن مییداده گاهی منکر دمی

 بوده و هدفش از مداحی نمودن، گرفتن پول از پادشاهان بوده است.

 د:یگوحافظ می

 شیرین ز شاهنشه عجب دارمبدین شعر تر 
 

 گیردکه سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی 
 

 گوید:حافظ درباره سلطان اویس می

 سمیمن از جان بنده سلطان او
 ج

 اگر چه یادش از چاکر نباشد 
 ج

 د:یگوحافظ درباره سلطان منصور می

 شاه منصور واقف است که ما
 

 روی همت به هر که بنهیم 
 

 میخون کفن سازدشمنان را ز 
 

 میدوستان را قبای فتح ده 
 

 وام حافظ بگو که باز دهند
 

َوهکرده 
ُ
 میای اعتراف و ما گ

 

ل کرده در صورتی که یوانش تجلیمور که کشنده شاه منصور بود در دیحافظ از ت

 رحم و خونخوار بود.مور چقدر بییم که تیدانمی

ف نموده یر تعریشاه و وز ستیش از بیوانش از بین که حافظ در دیخالصه ا

ف نموده بلکه از گبرانی که در زمان یاست. حافظ نه تنها از پادشاهان زمان خود تعر
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 خسرو پرویاند تعراو نبوده
ً
غمبر را پاره نمود و از یز که نامه پیف نموده است؟ مثال

 ری و کشتن آن حضرت مأمور فرستاد.یران برای دستگیا

 د:یگوز مییحافظ در مدح خسرو پرو

 بده ساقی آن می که عکسش ز جام
 

 امیخسرو و جم فرستد پیبه ک 
 

 روان بزرگان ز خود شاد کن
 

 اد کنیز و از بارُبد یز پرو 
 

ز و گبرانی چون یعنی خسرو پرویغمبر یف از کفار زمان پین شعر نه تنها تعریا

ز یپرو روان بزرگان زخود شاد کن، ز«خسرو و جم است بلکه در شعر گفته است یک

 ».اد کنیو از باربد 

روند بعد از و ما در فصل اول این کتاب ثابت نمودیم که کسانی که از این جهان می

 شود آگاه نیست.مرگشان از دنیا غافلند و روحشان از کارهایی که در این جهان انجام می

 د:یگومی» می«ف از یحافظ در تعر

 ز و در ده جام رایا برخیساق
 

 ام رایغم ا خاک بر سر کن 
 

 ساغر می بر کفم نه تازه بر
 

 ن دلق ازرق فام رایبر کشم ا 
 

می «است نه » می معنوی«وان حافظ ی، در د»می«ند منظور از یگوبرخی می

 د:یگووانش مییم حافظ در دییگو، در جواب می»انگوری

 بر سر آنم که ننوشم می و گنه نکنم
 

 رین تقدیر من شود ایاگر موافق تدب 
 

را » می«بود، پس چرا حافظ تصمیم گرفت که آن » می معنوی«، »می«اگر منظور از 

 گناهی ندارد که حافظ تصمیم داشته آن را ننوشد.» می معنوی«ننوشد؟ دیگر این که 

 وانش آخرت را به مسخره گرفته و گفته است:یحافظ در د

 شودمن که امروزم بهشت نقد حاصل می
 

 باور کنموعده فردای زاهد را چرا  
 

 حافظ ماه رمضان را به مسخره گرفته و گفته است:

 ام رفتیار باده که ماه صیساقی ب
 

 در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت 
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 میا تا قضا کنیز برفت بیعمر عز
 

 حضور صراحی و جام رفتعمری که بی 

 د:یگوداند و میحافظ، قائل به جبر بوده و بد نامی خود را از قضا و قدر می

 ک نامی ما را گذر ندادندیدر کوی ن
 

 ر ده قضا راییپسندی تغگر تو نمی 
 

فی که از پادشاهان یوان حافظ با آن همه مداحی و تعریا دیز، آیعز ای خواننده

ی قرار ید کتاب فال عالمه طباطبایره که در آن است بایار و غیو » می«ستمگر و 

 به دست آورد؟ وان حافظیش را از دیرد و راه زندگیبگ

د تفأل به قرآن حرام یچه مشاهده نمودن فرمانی داده؟ و چنانیا خداوند چنیآ

تان را با تفأل زدن به قرآن به دست یج جا نفرموده که راه زندگیاست و خداوند در ه

م و در زندگی یم و معنی آن را بفهمید بلکه به ما دستور داده که قرآن را مطالعه کنیآور

ج یران، استخاره رایی ما ام در  جامعهیینما، ولی متأسفانه مشاهده میمیبه کار ببر

کنند و از آن بدتر تفألی است که ر آن استخاره مییح و نظایاست و با قرآن و تسب

 ا درس ندهد.یا اسفار را درس بدهد و یوان حافظ زده که آیی با دیعالمه طباطبا

در کتاب » محّمدجواد خراسانی«سندگانی چون یات حافظ، نویدر نقد غزل

مال محّمدطاهر «و » حافظ شکن«در کتاب » عالمه برقعی«و » والتحرف ةالبدع«

سندگان یگر از نوین برخی دینوشتاری دارند. همچن» اریتحفة االخ«در کتاب » قمی

 م.ینمائکه برای اختصار از ذکر نام و کتب آنها خودداری می

 استخاره نظر عالمه فرید تنکابنى درباره 
درباره استخاره  ١٩٤در صفحه » اسالم چنان که بود«د تنکابنی در کتاب یعالمه فر

 سد:ینومی

ه ضعف یز در عداد آنها است چون ماین گونه امور که استخاره نیاعتقاد به ا«

ن کار و کوشش است و یینی همچون اسالم که آیینفس و تزلزل عزم و اراده است در آ

چگاه روا نباشد و یباشد هم و اراده مورد توجه مخصوص میمان و ثبات عزیقوت ا

 مجاز نشده چنان که پ
ً
ست یزی نیغمبر اکرم تفأل با قرآن را که جز استخاره چیقهرا
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ثی ید. احادیان کتاب خدا را مورد تفأل قرار ندهیهودینهی فرموده و دستور داده مانند 

 منظورش معنی لغوی آن 
ً
که متضمن استخاره است در صورت صحت آنها حتما

 ر بکن.یعنی در اقدام به هر کاری از خدا طلب خیاست. 

ن که رواتش یات استخاره را به مناسبت این که روایچنان که ابن ادریس پس از ا

ا و در صورت صحت آنها منظور آنها دع«د: یگوکند  میفطحی مذهب بودند رد می

 ».ر از خداوند در موقع شروع به کار استیطلب خ

) استخاره را عبارت از دعا و طلب جممع البحرينز در کتابش (یحی نیخ طریش

ت هنگامی که یکه اعراب در جاهل» ازالم«داند و گرنه با استقسام با ر از خدا مییخ

 ایر بودند معمول بود و در قرآن اکیکی از دو امر متحیدر انجام 
ً
ز آن نهی شده چه دا

 ».حیا تسبین هم نوعی استقسام است منتهی با قرآن یفرق دارد چه ا

 م.ینظر عالمه تنکابنی را درباره استخاره مشاهده نمود

 نظر آقاى دستغیب درباره استخاره:
ب که از یی آقای دستغنوشته» استعاذه«ما، در چند صفحه قبل داستانی از کتاب 

کتابش  ١٤٦ن وی در صفحه یم. همچنیاستخاره آورد عه است را دربارهیعلمای ش

 درباره استخاره نوشته است:

خواهد معامله بکند اند؟ فالنی میدا کردهیچقدر عادت زشتی مسلمانان پ«

 ».ن که استخاره نشدید. ایایبرد خوب بکند که اگر منفعت فراوانی میاستخاره می

 کتاب استعاذه نوشته است: ١٥٠در صفحه

 ها به قرآن غلط است اینها آتیهها و فال گرفتناستخاره بعضی از«
ً
بینی است مثال

شود؟ کند ببیند پیش آمدش چه میخواهد دخترش را شوهر دهد استخاره میزنی می

رود گیرد جای دیگر میگوید بد است دلش آرام نمیرود میدرب خانه فالن آقا می

گوید خوب، شود یکی میمی گوید این چه جورگوید خوب است آن وقت میمی

 کدام روایت به تو دستور داده که این کار را بکنی؟دیگری می
ً
 ».گوید بد؟ اصال
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 نوشته است: ١٥٨در صفحه 

ا نزد یسند و ینوا بد مییها خوب و آنچه در زمان ما مرسوم است که باالی قرآن«

برای نمونه ما «د: یفرماند که برای ما استخاره کن، عالمه مجلسی مییآعالمی می

ان خدمت امام آمده باشد که آقا برای من با یعیک نفر از شیم که یتی نداریک روای

 بنا نبوده ایقرآن استخاره کن
ً
 ».ن کار را بکنندید، اصال

 نوشته است: ٧٠ب در صفحه یآقای دستغ

ک استخاره یند که آقا یآی  مییهاشود مکرر جوانهنگام امتحان مدارس که می«

 آنچه در شرع است مییم یشود قبول میینید ببیریبگ
ً
م شما هم به یگوا نه؟ اجماال

 ».دین را با خرافات آلوده نکنید و دین راه غلط را ترک کنید این برسانیغائب

د. یرا مشاهده نمود» استعاذه«ب در کتاب یی از نوشته آقای دستغیهانمونه

ح استخاره نپرداخته و به یقد صحبه ن» استعاذه«ب در کتاب یمتأسفانه آقای دستغ

ن نوشتار آن قسمت از نوشته او را یخ، که ما، در ایکی به میکی به نعل زده یاصطالح 

 م.یح بود آوردیکه صح

 کشـىقرعه
 اشکالی نداشته باشد و برخالف عقل نیز نمیرسد که قرعهبه نظر می

ً
باشد. کشی شرعا

باشد و هم زمان دویست نفر مشتری.  ای صد عدد کیف داشتهفرض بفرمایید فروشنده

 کشی کند و به آن صد نفری که قرعه به نامشان افتاده کیفاگر قرعه
ً
ها را بفروشد ظاهرا

دادند و کشی که در زمان طاغوت رایج بود که دو تومان  میاشکالی ندارد البته آن قرعه

 مبلغی برنده میآزمایی میبلیط بخت
ً
 بود و گناه بزرگی بود. شدند قمارخریدند و احیانا

تواند قرعه را به کشی، خداوند میا در قرعهیشود که آن سؤال مطرح مییحال، ا

 نی قرار دهد؟ینام شخص مع

عمران سوره آل ٤٤ه ین است که خداوند بر هر کاری قادر است و در آیجواب ا

د خداوند م انداختنیل برای مرین کفییای که برای تعم که در قرعهینمایمشاهده می
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 فتد.یا بیاراده نموده که قرعه به نام زکر

ونس یای که م که در قرعهیینماسوره الصافات مشاهده می ١٤١ه ین در آیهمچن

 افتادن قرعه به نام او به خواست یقیافتد و اندازد قرعه به نام او میدر کشتی می
ً
نا

مانده است. ماهی میشده و مدتی در شکم ه میید تنبیرا او بایخداوند بوده است ز

زی قادر است ما یم که چون خدا بر هر چییم بگویتوانا استخاره نمییولی در قرعه و 

اورد یر آن را آن گونه بیح و نظایا تسبیا استخاره با قرآن و یم که قرعه و یکنهم دعا می

از تان را یچ جا نفرموده که اگر راه زندگیرا خداوند در هیکه صالح ما، در آن است ز

م که یکنم بلکه مشاهده نموداری میید شما را ید به دست آوریق بخواهین طریا

ت بوده در قرآن نهی شده است. یک نوع استخاره در زمان جاهلیکه » ازالم«

م ادعا یتوانش را انداخت و به اذن خدا اژدها شد، حال ما نمییحضرت موسی عصا

 م اژدها شود.یندازیمان را بیعصام که اگر یخواهم که با درخواست از خدا مییکن

جه به ی)، در جنگ بدر، مشتی خاک به سوی دشمن پرتاب نمود در نتمحّمد (

م که اگر خاکی را ییم ادعا نمایتوانجاد شد. ما نمییمی ایاذن خداوند گرد و غبار عظ

شود. و به وجود آمدن گرد جاد مییمی ایم گرد و غبار عظییبه سوی دشمن پرتاب نما

ک بار انجام شده که خداوند در قرآن یله پرتاب خاک به سوی دشمن یار به وسو غب

 د: یفرماباره مینیدر ا

َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  َت َرَميۡ  إِذۡ  َت َرَميۡ  َوَما﴿  .]۷۱األنفال: [ ﴾َرَ�ٰ  �َّ

ن که قرعه به یم که چون اراده خدا تعلق گرفته است بر اییم بگویتوانپس ما نمی

فتد پس ما هم یامبر است بیونس که پیا قرعه به نام یفتد و یامبر است بیا که پینام زکر

ن که یدهد، مضاعف بر ام خداوند راه را به ما نشان مییم و استخاره کنیاگر دعا کن

ر آن خدا یح و نظایا تسبیله استخاره با قرآن و یه از قرآن گفته نشده که به وسیچ آیدر ه

د در قرآن از استخاره نمودن یچنان چه مشاهده نمود دهد بلکهراه را به شما نشان می

 طانی دانسته است.ی(ازالم) نهی نموده و آن را عملی ش
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 استخاره مورد تأیید خداوند، چگونه است؟
رکردن از خدا کاری است خداپسندانه و یچنانچه گفته شد دعا نمودن و طلب خ

ه در دعای یفه سجادین آنچه در صحین مدعا است. همچنیل بر ایدعاهای قرآن دل

ی است که دعا یح البخاری آمده است دعایجمله صحسنت منو در کتب اهل ٣٣

ن کار موفق بدار یر است مرا در ایم من خیخواهد که اگر تصمکننده در آن از خدا می

 ست مرا موفق مدار.یر نیم خیو اگر برا

ر را در نظر ق و تفکر و جوانب شرعی کاید بعد از مشورت و تحقیالبته دعا با

ز یر عربی نیی با توکل به خدا انجام شود البته دعا به زبان غیم نهایگرفتن بعد از تصم

د و معنی دعا را بداند و یگون است که دعا کننده بداند چه مییاشکال ندارد و اصل ا

 ن است:یم قلب و خالصانه باشد و آن دعا ایاز صم

ْستَِخُ�َك بِِعلْمِ «
َ
لَُك ِمْن فَْضِلَك اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

َ
ْسأ

َ
ْستَْقِدرَُك بُِقْدَرتَِك َوأ

َ
َك َوأ

ُغيُوِب، اللَُّهمَّ إِْن 
ْ
ُم ال نَْت َعالَّ

َ
ْعلَُم َوأ

َ
 أ

َ
قِْدُر َوَ�ْعلَُم َوال

َ
 أ

َ
َعِظيِم، فَإِنََّك َ�ْقِدُر َوال

ْ
ال

ْمَر 
َ ْ
يِه بَِعيِْنهِ  -ُكنَْت َ�ْعلَُم َهَذا األ  ِديِ� َوَمَعايِش واََعقِبَِة َخْ�ًا يِل يِف  -ُ�مَّ �َُسمِّ

نَُّه رَشٌّ يِل يِف ِديِ� 
َ
ُه يِل ُ�مَّ بَارِْك يِل ِ�يِه، َو�ِْن ُكنَْت َ�ْعلَُم � ْ ْمِري فَاقُْدرُْه يِل َو�رَسِّ

َ
أ

َْ�َ َحيُْث اَكَن 
ْ
فِْ� َ�نُْه َواقُْدْر يِل اخل فُْه َ��ِّ َوارْصِ ْمِري فَارْصِ

َ
َوَمَعايِش واََعقِبَِة أ

ِ� بِهِ  کنم و به کی درخواست مییر و نیت خیا، من از تو به دانائیخدا«عنی: ی .»ُ�مَّ رَضِّ

ی یرا تو توانایطلبم زر را بهره من گردانی و احسان بزرگ تو را مییخواهم که خت مییتوانائ

 ی.یها دانادانم تو به نهاندانی و من نمیستم تو  مییو من ن

ای پس برایم آسان و دانی و برایم خیر در دین و دنیا قرار دادهخیر میخدایا، اگر این را برایم 

دانی آن در دین و زندگی و پایان کارم برایم شر و بدی است برایم در آن مبارک گردان و اگر می

 .»پس آن را از من دور گردان و آنچه خیر من است برایم مقدر کن و مرا به آن خشنود نما
-ق و تفکر وقتی میید که مؤمن بعد از مشورت و تحقیآن دعا به دست مییاز ا

ن دعا را بنماید یر ایا نظین دعا و یخواهد وارد عمل بشود با توکل به خدا بهتر است ا
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 باشد.ر (استخاره) از خداوند میین گونه دعا طلب خیکه ا

 اى تاریخى از استخارهنمونه

اصفهان در محاصره محمود اند که هنگامی که آورده» رستم التواريخ«در کتاب 

 ن علما را جمع نمود که نظر دهند چه کند؟یافغان بود. سلطان حس

ر است و تا ظهور مهدی ادامه یناپذای استخاره کرده و گفتند ملک شما زوالعده

گفتند که ستاره اصفهان مشتری است آمدند و مین مییای از منجمد. عدهیدارد نترس

ن شده بود بعد یرون خواهد آمد و مقارنه نحسیه و از وبال بافته و وبال افتادیاقتران 

شوند شود و ناگاه دشمنانت مانند بنات النعش متفرق و پراکنده مین مییمقارنه سعد

 ان ظاهرگرداند.ین اساس را بر پا نموده که قوت طالع تو را بر عالمیو خدای تعالی ا

د به خدمت یسیضه بنویرگفتند که عآمدند و به خدمتش میبعضی از علما می

ضه ید و روز و شب به قدر هزار عرید در آب روان نهیب و آن را به مشمع نهیامام غا

 م پادشاهی نوشتند و به آب جاری انداختند.یاهل حر

ب سودی نداشته و ین خرافات و اکاذیک از ایچ یم که هیینمامشاهده می

 د.شون به دست محمود افغان سرنگون مییحکومت سلطان حس

برخی از افراد اعتقاد چندانی هم به استخاره ندارند ولی با گفتارشان مروج 

 برای دختری خواستگار می ،شونداستخاره می
ً
-غام مییپسندند پد او را نمییآمثال

د استخاره و یین گفتار نه تنها دروغ است بلکه تأیم بد آمد. ایدهند که استخاره کرد

 شود.ز مییج آن نیباعث ترو

اند و بسا از افرادی که در اثر خوب آمدن استخاره کار غلطی را انجام دادهچه 

 به رنج و هالکت افتاده
ً
-اند و چه بسا افرادی که در اثر بد آمدن استخاره فرصتبعدا

 پشهای خوبی را از دست داده
ً
 اند.مان شدهیاند و بعدا

 طانی.یاستخاره نمودن گناهی است بزرگ و عملی است ش





 

 

 

 

 

 پرسش و پاسـخ

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ آیه:
َ
 ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

م و خود یینمای را مطرح مییهااری خداوند پرسشین کتاب به ینجا به بعد در ایاز ا

 م.یدهبه آنها پاسخ می

اند که ر آوردهیگر از تفاسیدو برخی  ٢٦٦صفحه  ٤ر نمونه، جلد یسؤال: در تفس

 فه:یه شریآ

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ...﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 .]5: ةالمائد[ ﴾...َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

ن است: یفه ایه شرید و معنی آیت علی نازل گردیرخم و به دنبال والیدر روز غد

نظر شما » بر شما تمام نمودم...نتان را برای شما کامل کردم و نعمتم را یامروز د«... 

 ست؟ین باره چیدر ا

د و در آن یایسوره مائده ب ٦٧ه ید آیبود اول بان مییز چنیجواب؟ اگر به فرض ن

 گفته شود:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ].۶۷: ةالمائد[ ﴾رَّ

سوی تو از جانب پروردگارت نازل شده ای پیامبر، برسان آنچه را که به «: یعنی

 . »است

ز برخالف آنچه یسوره مائده ن ٦٧ه ید هر چند که آیایسوره مائده ب ٣ه یبعد آ

 ست.ینی علی نیند درباره جانشیگوان مییعیش



 اسالم ناب  98

 

اند به معنی نموده» امروز«عه آنرا یکه مفسران ش» اليوم«ن که کلمه یگر اید 

م یمعنی کن» امروز«باشد و اگر آنرا می» امروزه«ست بلکه به معنی ین» امروز«معنی 

 م که فرموده است:ینمائن سوره مشاهده مییهم ٥ه یرا در آیشود زغلط می

ِحلَّ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
ُ
ّيَِ�ٰ ٱ لَُ�مُ  أ  ].۵: ةالمائد[ ﴾ُت لطَّ

 .»امروزه چیزهای پاکیزه برای شما حالل شده است« عنی:ی

ن یها قبل از ارا سالیشود زم اشتباه مییریبگ» امروز«را به معنی » اليوم«اگر ما 

 د:یفرمایسوره اعراف م ١٥٧ه یزهای پاک حالل شده بوده است و خداوند در آیه چیآ

ّيَِ�ٰ ٱ لَُهمُ  َوُ�ِحلُّ ...﴿  .]۱۵۷األعراف: [ ﴾...�َِث َ�ٰٓ �َۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َو�َُحّرِمُ  ِت لطَّ

ث یزهای خبید و چینماحالل میزه را برای آنها یزهای پاکیامبر) چی... (پ«: عنیی

 .»گرداند...را بر آنها حرام می
ها قبل از سوره مائده نازل شده است آمده سوره بقره که سال ١٧٢ه ین در آیهمچن

 است.

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ َرَزقۡ  َما ِت َطّيَِ�ٰ  مِن ُ�ُوا ِ  ُكُروا  إِن ِ�َّ
 ].۱۷۲: ةالبقر[ ﴾١٧٢ ُبُدونَ َ�عۡ  إِيَّاهُ  ُكنُتمۡ 

ایم های آنچه به شما روزی دادهاید از پاکیزهای کسانی که ایمان آورده«عنی: ی

 .»بخورید و خدا را شکرگزار باشید...
 حالل شده بوده و یزه (طیزهای پاکیپس به روشنی معلوم است که چ

ً
بات) قبال

 از آخریدر سوره مائده که تقر
ً
غمبر نازل شده حالل یکه به پ ها استن سورهیبا

ات سوره مائده برخالف آنچه مفسران یدر آ» ومیال«ده است. پس معنی کلمه ینگرد

 باشد.می» امروزه«ست بلکه ین» امروز«اند عه پنداشتهیش

» امروزه«به معنی » ومیال«دهد کلمه م که نشان مییز داریگری نیه دین آیهمچن

 است.
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 د.یگوفرعون میم که مؤمن آلیینمامی سوره غافر مشاهده ٢٩ه یدر آ

ۡ ٱ لَُ�مُ  مِ َقوۡ َ�ٰ ﴿  ٱ ِ�  ِهرِ�نَ َ�ٰ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُك ُملۡ ل
َ
 .]۲۹غافر: [ ﴾ِض �ۡ�

 .»ای قوم من، امروزه پادشاهی در زمین به دست شماست...« عنی:ی

باشد می» امروزه«به معنی » اليوم«م که کلمه یینماز مشاهده مییه نین آیدر ا

ن سخن را گفته است پادشاهی در دست یفرعون اآن روزی که مؤمن آل چون تنها در

ها قبل، پادشاهی دست انش بوده نبوده است بلکه از سالیقوم او که فرعون و لشکر

در «ا ی» امروزه«به معنی » اليوم«د که کلمه یآفرعون بوده است. پس به دست می

 باشد.می» ن زمانهیا

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿سؤال: پس معنی جمله 
َ
ه یدر آ ].٣: ةالمائد[ ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

 ست؟یسوره مائده چ ٣

 ام.ان برداشتهینی را از میض دین است که امروزه موانع انجام فرایجواب: منظور ا

ز ین وجود داشته باشد ولی موانعی برای انجام آنها نیم که اگر احکام دیدانو می

ه ین منظور است که در آیناقص است و بد نین است که دیوجود داشته باشد مثل ا

 د:یفرمایسوره انفال م ٣٩

﴿ ٰ ٰ  تِلُوُهمۡ َوَ� ِ  ۥُ�ُّهُ  ّ�ِينُ ٱ َو�َُ�ونَ  نَةٞ فِتۡ  تَُ�ونَ  َ�  َح�َّ  ].۳۹األنفال: [ ﴾ِ�َّ

 .»ای نماند و تمام دین برای خدا باشد...با آنها کارزار کنید تا فتنه«عنی: ی
ض ین رفتن فتنه (موانع انجام فرایم که از بیینمامی فه مشاهدهیه شرین آیدر ا

» فتنه«به دست آوردن معنی  ین برای خدا باشد. و برایشود تا تمام دنی) باعث میید

شود که  م معلوم مییسوره بقره توجه کن ٢١٧ه یه آمده است اگر به آین آیکه در ا

اند برای رفتن نه بودهیر مدارانش که دیامبر و یمانعی بوده که کفار مکه برای پ» فتنه«

 اند.آوردهبه حج بوجود می
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 د:یفرماسوره بقره می ٢١٧ه یدر آ

هۡ ٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ�  ﴿ ۚ  �ِيهِ  قَِتالٞ  قُۡل  �ِيهِ�  قَِتالٖ  َرامِ �َۡ ٱ رِ لشَّ  َعن َوَصدٌّ  َكبِ�ٞ
ِ ٱ َسبِيلِ  ۢ َوُ�فۡ  �َّ ۡ ٱوَ  ۦبِهِ  ُر هۡ  َراجُ �خۡ  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل

َ
�ۡ  هُ ِمنۡ  ۦلِهِ أ

َ
 ِعندَ  َ�ُ أ

ِۚ ٱ �ۡ  َنةُ فِتۡ لۡ ٱوَ  �َّ
َ
 ].۲۱۷: ةالبقر[ ﴾...لِ َقتۡ لۡ ٱ ِمنَ  َ�ُ أ

پرسند بگو جنگ در آن از تو درباره ماهی که جنگ کردن در آن حرام است می«عنی: ی

دن به او و بازداشتن از مسجد حرام (حج) و یگناهی بزرگ و بازداشتن از راه خدا و کفر ورز

 .»تر است...تر و فتنه از کشتار بزرگرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا (گناهی) بزرگیب
ن به حج و یمانع شدن از رفتن مؤمن» فتنه«د که منظور از یآه به دست میین آیاز ا

 اخراج اهل مکه بوده است.

جامع «ر یعی است و در تفسیر شیکه از تفاس» انیمجمع الب«ر یو لذا در تفس

 مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ه: یل آیم که در ذیینمار مشاهده مییگر از تفاسی(طبری) و برخی د» البيان
 ۡ�

َ
 اند: آورده ﴾...دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱك: ﴿معنى ذل«
َ
حجكم فافردتم بالبلد  ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

مرشكني ال خيالطكم ىف حجكم ـمؤمنون دون الـاحلرام حتجونه أنتم أهيا ال

معناى اکملت لکم دینکم حج شما است که بدون مشرکین در «عنی: ی .»كمرش

 .»کنید و مشرکین با شما نیستندبلد امن حج مى
سوره  ٣ه ین موانع برداشته شده است و خداوند در آیم با فتح مکه ایدانو می

 آخریها بعد از فتح مکه نازل شده است و تقرمائده که ماه
ً
بر ای است که ن سورهیبا

 د:یفرما کند و میح میین تشریت آن زمان را برای مؤمنیامبر نازل شده است موقعیپ

ِينَ ٱ يَ�َِس  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ َّ�  ْ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ِن� َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َ�ۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  مِن َ�َفُروا
 ۡ�

َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�
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 ].۳: ةالمائد[ ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ

اند پس از آنان نترسید اند از دین شما ناامید شده... امروزه کسانی که کفر پیشه«یعنی: 

و از من بترسید در این دوران (به وسیله برداشتن موانع عبادت) دینتان را برای شما کامل 

 .»ام... ای شما برگزیدهام و دین اسالم را برام و نعمتم را بر شما تمام نمودهکرده

�ۡ ﴿سؤال: ممکن است معنی جمله 
َ
را که بعد از  ﴾...َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ �

�ۡ ﴿جمله 
َ
 د؟ییآمده است بفرما ﴾دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

�ۡ ﴿جواب: جمله 
َ
اشاره به فتح مکه است خداوند   ﴾...َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ �

 د:یفرماسوره فتح می ٢و  ١ات یدر آ

بِينٗ  احٗ َ�تۡ  لََك  َناَ�َتحۡ  إِنَّا﴿ َغۡ  ١ امُّ ُ ٱ لََك  فِرَ ّ�ِ مَ  َما �َّ  َوَما بَِك ذَ� ِمن َ�َقدَّ
رَ  خَّ

َ
سۡ  اطٗ ِصَ�ٰ  ِديََك َو�َهۡ  َك َعلَيۡ  ۥَمتَهُ نِعۡ  َو�ُتِمَّ  تَأ  .]۲-۱الفتح: [ ﴾٢ اَتقِيمٗ مُّ

تا خداوند از گناه  )۱(ایم پیروزی درخشانی ما تو را پیروزی بخشیده«عنی: ی

گذشته و آینده تو در گذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست 

 .»)۲ (هدایت نماید
ب یروزی را که در فتح مکه نصیم که خداوند فتح و پیینماه مشاهده میین آیدر ا

 غمبر دانسته است.ین نموده است نعمت خود بر پیمؤمن

 ٣ها قبل از نزول آیه ه که مورد بحث ما است به این فتح که ماهسوره مائد ٣و در آیه 

�ۡ ﴿فرماید. نماید و میسوره مائده انجام شده است اشاره  می
َ
 .﴾َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿که بعد از جمله  ﴾ادِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت ﴿و معنی جمله 
 ۡ�

َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
آمده است معلوم است و  ﴾َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

 ده است.ین پسندین اسالم را برای مؤمنیخداوند د

سوره  ٣ه یبنده است آیکنند؟ و زر مییگر را تفسیکدیات قرآن ید چگونه آینیبب

 م.ییمائده را از ابتدا تا انتهای آن ترجمه نما
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 د:یفرماسوره مائده می ٣ه یخداوند در آ

ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مُ ٱوَ  َتةُ َميۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  أ  ۦبِهِ  �َّ

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  َخنَِقةُ ُمنۡ ل ۡ ٱوَ  قُوذَةُ َموۡ ل ٓ  �َِّطيَحةُ ٱوَ  ُمَ�َّدِيَةُ ل َ�َل  َوَما
َ
ُبعُ ٱ أ  َما إِ�َّ  لسَّ

يۡ  ن �ُُّصبِ ٱ َ�َ  ُذبِحَ  َوَما ُتمۡ َذكَّ
َ
ْ َتقۡ �َسۡ  َوأ ِ  ِسُموا  ٱب

َ
ٰ  ِم� َ�ٰ زۡ ۡ� ۗ فِسۡ  لُِ�مۡ َ�  ٌق

ِينَ ٱ يَ�َِس  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َّ�  ْ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ِن� َشوۡ خۡ ٱوَ  ُهمۡ َشوۡ َ�ۡ  فََ�  دِينُِ�مۡ  مِن َ�َفُروا
 ۡ�

َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

ۚ دِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ ثۡ  ُمتََجانِٖف  َ�ۡ�َ  َمَصةٍ َ�ۡ  ِ�  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ا ِ َ ٱ فَإِنَّ  �ٖ ّ�ِ َّ� 
 ].۳: ةالمائد[ ﴾٣ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 

حرام شده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا «یعنی:  

کشته شده باشد و حیوانی که خفه شده باشد و (به چوب) مرده و از بلندی افتاده و به 

شاخ) مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را (زنده یافته خود) سر (ضرب 

ببرید وهمچنین آنچه برای بتان سر بریده شده باشد و قسمت کردن شما به وسیله 

اند از تیرهای قرعه، همه این کارها نافرمانی است، امروزه کسانی که کفر پیشه

پس از ایشان نترسید و از من بترسید امروزه اند (کارشکنی در دین شما) نومید  گردیده

ام و (به وسیله فتح (به وسیله رفع موانع انجام فرایض) دینتان را برای شما کامل نموده

ام (و از جمله ام و آیین اسالم را برای شما اختیار نمودهمکه) نعمتم را بر شما تمام نموده

آنکه به گناه متمایل باشد بیالطاف دیگر من آن است) که هرکس دچار گرسنگی شود 

 .»اگر از آنچه منع شده است بخورد در آن صورت خدا آمرزنده مهربان است

َهاَ�ٰٓ ﴿آیه:  ُّ�
َ
ٓ  بَلِّغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
 ﴾َك إَِ�ۡ  أ

دانم باشد. نمینی علی مییند درباره جانشیگوسوره مائده که می ٦٧ه یم به آیبرگرد

ست ابتدا آن فصل را با یا نه؟ بد نید یاکتاب مطالعه نمودهن یفصل امامت را در ا

 م.یدهیح میسوره مائده را توض ٦٧ه ید. حال برای شما آییدقت مطالعه نما
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 د:یفرماسوره مائده می ٦٧ه یخداوند در آ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َ ٱ إِنَّ  �َّاِس� ٱ مِنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ  مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ
ٰ لۡ ٱ  ].۶۷: ةالمائد[ ﴾٦٧فِرِ�نَ َ�

ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابالغ کن و « عنی:ی 

دارد، همانا (گزند) مردم نگاه میای و خداوند تو را از اگر نکنی پیامش را نرسانده

 .»)۶۷(کند خدا گروه کافران را هدایت نمی
-امبر سازد مگر نمیین پیه جانشین آیخواست علی را توسط ااگر خداوند می

تا هر کسی که قرآن را ». ن خود گردانیامبر، علی را جانشیای پ«د: یتوانست بگو

امبر ساخته است مگر خداوند یپ نیکند بداند که خداوند، علی را جانشمطالعه می

ن را نداشت که قرآن را از حوادث یی اید؟ و توانایترسا از کسی مییناتوان بود و 

 ن که مصون نگه داشته است.یروزگار مصون بدارد؟ کما ا

نماییم معنی آیه چیز دیگری است و شیعه امامیه هیچ دلیل قرآنی پس مشاهده می

به گمان خود برای اثبات جانشینی علی به این آیه ندارند و شیاطین انس در گذشته 

اند و همان استناد، برای شیعیاِن زماِن ما حجت شده است. در صورتی که استناد نموده

 اگر قرار 
ً
قرآن برای رفع اختالفات است و آیات آن صریح و روشن است مخصوصا

 با صراحت و روشنی می
ً
 شد.بیان میبود در باب جانشینی کسی آیه بیاید، یقینا

 م که خداوند فرموده است:یینماسوره مائده) مشاهده می ٦٧ه (ین آیدر ا

 ».امبر، آنچه را که از جانب پروردگارت به تو نازل شده است برسان...یای پ«

زی نازل یامبر نازل شده چه بوده؟ چه چیم آنچه از جانب پروردگار بر پیپرسمی

 اند؟فه داشته آن را برسیامبر وظیشده که پ

اند منظور اند برخی گفتهمفسران شیعه و سنی هر یک به گمان خویش جوابی داده

-الوداع بوده است، برخی گفته ةاند منظور پیام حجاست، برخی گفته حرام و حالل بوده
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اند منظور احکام بوده است و خالصه اند منظور جانشینی علی بوده است، برخی گفته

اند و برای شناخت معنی این آیه باید قرآن را با قرآن تفسیر دهکه احتماالت زیادی دااین

ای بخریم نماییم و باید قبل و بعد آیه را در نظر بگیریم کما این که اگر ما بخواهیم خانه

 گیریم.خواهیم بخریم در نظر میای را که میهای اطراف آن خانهموقعیت محل و خانه

ه یغمبر نازل شده و در آیزی که به پیآن چ د کهیآگونه نگرش به دست مینیبا ا

 را برسان، در خود قرآن است.د آنیفرمامی

 ٦٦ات یم خداوند در آیینمارا ترجمه می ٦٨و  ٦٧و  ٦٦ات ین مقدمه ابتدا آیبا ا

 د:یفرماسوره مائده می ٦٨و  ٦٧و 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَلِّغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  مِن َك إَِ�ۡ  أ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َ ٱ إِنَّ  �َّاِس� ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ٦٧ فِرِ�نَ َ�
هۡ َ�ٰٓ  قُۡل 

َ
ٰ  تُمۡ لَسۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ٰ  ءٍ َ�ۡ  َ�َ ْ  َح�َّ ٰ �َّوۡ ٱ تُقِيُموا ٓ  �ِيَل ۡ�ِ ٱوَ  ةَ َرٮ  َوَما

نزَِل 
ُ
ّ�ُِ�ۡمۗ  ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  أ ٓ  ُهمّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  َولََ�ِ�َدنَّ  رَّ ا نزَِل  مَّ

ُ
�َِّك  مِن َك إَِ�ۡ  أ  رَّ

  فََ�  �ۖ رٗ َوُ�فۡ  انٗ َ�ٰ ُطغۡ 
ۡ
ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  َس تَأ   ].۶۸-۶۷: ةالمائد[ ﴾٦٨ فِرِ�نَ َ�

و اگر اهل کتاب به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به «عنی: ی

 از باالی سرشان (نعمتسویشان نازل شده عمل می
ً
های آسمانی) و از کردند قطعا

شدند از میان آنها گروهی میانه رو های زمینی) برخوردار میزیر پایشان (نعمت

ای پیامبر، آنچه را از جانب  )۶۶(هستند و بسیاری از ایشان بد رفتارند 

ای و خدا نکنی پیامش را نرسانده پروردگارت به سوی تو نازل شده ابالغ کن و اگر

کند دارد. همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمیتو را از (گزند) مردم نگاه می

بگو ای اهل کتاب، تا هنگامی که به تورات و انجیل و آنچه ازجانب  )۶۷(

اید بر هیچ (آیین حقی) پروردگارتان به سوی شما نازل شده است عمل نکرده

 ◌ً
ً
آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده بر طغیان و  نیستید و قطعا

 .»)۶۸(سرکشی بسیاری از آنان خواهد افزود پس بر گروه کافران اندوه مخور 
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نیز بعد از آیه مورد  ٦٨درباره اهل کتاب است و آیه  ٦٦نماییم که آیه مشاهده می

آیه مورد بحث یعنی است و درباره اهل کتاب است و  ٦٧بحث ما، یعنی بعد از آیه 

ٰ لۡ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ﴿بین این دو آیه واقع شده است و با توجه به جمله  ٦٧ که در آخر  ﴾فِرِ�نَ َ�

آید که این دو آیه بی ارتباط با هم نیستند دست میوجود دارد به ٦٨و در آخر آیه  ٦٧آیه 

که با هم ای را بین دو آیه باره آیهکند و یکو خداوند در قرآن روی حساب صحبت می

 آورد مگر این که آن آیه با آن دو آیه در قبل و بعد از خود در ارتباط باشد.ربط دارند نمی

ٓ  بَّلِغۡ ﴿ن توجه منظور از جمله ید که با اییپس اگر سؤال نما نزَِل  َما
ُ
 ِمن َك إَِ�ۡ  أ

ّ�َِك   د؟یزی را ابالغ نمایفه داشته چه چیغمبر وظیا در واقع پیست؟ یچ ﴾رَّ

 د:یفرماخداوند می ٦٨ه یرا برساند و در آ ٦٨ه یفه داشته که آیوظ مییگومی

هۡ َ�ٰٓ  قُۡل  ﴿
َ
ٰ  ُتمۡ لَسۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ٰ  ءٍ َ�ۡ  َ�َ ْ  َح�َّ ٰ �َّوۡ ٱ تُقِيُموا ٓ  ِ�يَل ۡ�ِ ٱوَ  ةَ َرٮ  َوَما

نزَِل 
ُ
ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  أ  ].٦٨: ةالمائد[ ﴾رَّ

 .٦٧ه ید و بعد آیایب ٦٨ه ید آیبا ن طور است ابتداید اگر اییممکن است بگو

جاد آمادگی یام برای ایام را برسان و سپس آوردن پین که پیق به ایم: تشوییگومی

مشخصات  سوره بقره ابتدا ٧١تا  ٦٧ات یکه در آنیامبر است. و شاهد مثال ایدر پ

شدن ازکشته  ٧٢ه یان نموده است و در آینمودند بد ذبح مییل بایاسرائگاوی که بنی

رسد زدند تا زنده شود در حالی که به نظر مید گاو را به بدن او مییآن شخص که با

ن گونه بوده است یقه خداوند ای، ولی سل٧١تا  ٦٧ات ید و بعد آیایب ٧٢ه ید آیابتدا با

را و  ٦٨ه یرا فرموده و بعد آ ٦٧ه یجاد آمادگی ابتدا آیات مورد بحث ما برای ایو در آ

 ا ٦٨و  ٦٧ه یآجه معنی یدر نت
ً
 شود:ن گونه مییمجموعا

بگو ای اهل کتاب، تا هنگامی که به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارتان «

 آنچه از جانب 
ً
به سوی شما نازل شده عمل نکنید بر هیج (آیین حقی) نیستید و قطعا

ود پس بر پروردگارت به سوی تو نازل شده بر طغیان و کفر بسیاری از آنان خواهد افز
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ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده (آیه  ٦٨گروه کافران اندوه مخور 

دارد ای و خدا تو را از گزند مردم نگه می) ابالغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده٦٨

 ».)٦٧(کندهمانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی

و در  ».برگروه کافران اندوه مخور«فرموده: نماییم که مشاهده می ٦٨در آخر آیه 

 ».کندخداوند گروه کافران را هدایت نمی«نماییم که فرموده: مشاهده می ٦٧آخر آیه 

ات ید چگونه آینیه در ارتباط با هم هستند. ببین دو آیرساند که ان مطلب مییو ا

 کنند؟ر مییگر را تفسیکدیقرآن 

 آنچه که خدا به پ
ً
د در خود قرآن ینموده و فرموده آن را برسان باامبر وحی یاصال

د آن را در قرآن یامبر وحی کند و بگویرا به پ یزیطور نبوده که خداوند چباشد. آن

سند ولی خودت آن را به مردم برسان و نترس و خداوند تو را از گزند کفار حفظ یننو

ام یخدا خودش آن پشود که چرا ن سؤال مطرح نمییا این گونه باشد آیکند. اگر امی

 اورده است؟یرا در قرآن ن

 خداوند آن را بیقیدرباره خالفت علی بود  ٦٧ه یو اگر آ
ً
نمود تا همه ان میینا

ز اشاره شد نه تنها در یگونه که در فصل امامت نی خود را بدانند ولی همانفهیوظ

اند شدهقرآن امامانی از جانب خداوند متعال بعد از رسول گرامی اسالم معرفی ن

 ز در قرآن وجود ندارد.یمان به امامت نیبلکه ا

 االمر اولى
 د:یفرماسوره نساء که می ٥٩ه یدر آ» اولی االمر«د ییسؤال: ممکن است بفرما

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمنُوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 فَإِن مِنُ�ۡمۖ  رِ مۡ ۡ�

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ   چه کسانی هستند؟ .]٥٩النساء: [ ﴾...لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

ه ین آیدر ا» اوىل االمر«سنت معتقدند که منظور از ای از اهلجواب: عده

ند، ید دستورات آنها را همه مسلمانان اطاعت نمایزمامداران کشوری هستند که با
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دانند و امام معصوم خود می ١٢را منحصر به » اوىل االمر«ان واژه یعیای از شعده

 ست.ین» اوىل االمر«بت امام دوازدهمشان یمعتقدند در زمان غ

امام خود ندانسته و معتقدند  ١٢را منحصر به » اوىل االمر«ان واژه یعیبرخی از ش

المر شان اولی ایدشان هستند ایبان امام زمانشان که مراجع تقلیبت، نایدر دوران غ

 را:ید خطا است زین عقایباشند ولی از نظر قرآن همه امی

، اگر 
ً
 خداوند در قرآن که کتاب هدا ١٢اوال

ً
ت یامامی از جانب خدا بودند حتما

ست ینها در قرآن نینمود و نه تنها نام و نشانی از اآنان را ذکر می یاست نام و نشان

مان به خدا و روز یامده ولی ایقرآن نز در یمان به امامت نیبلکه چنان چه گفته شد ا

امبران در قرآن آمده و واجب شمرده شده است یامت و مالئکه و کتب آسمانی و پیق

گونه رساند که امامتی آنن مییامده است و ایمان به امامت در قرآن نیولی ذکری از ا

 وجود ندارد.ان  مییعیکه ش
ً
 پندارند اصال

سازان به امام تا قرن چهارم هجری فرقهخ اسالم به خصوص یو در طول تار

عه به وجود آمده است یش از صد فرقه در شیاند و بی مشغول بودهیتراشی و فرقه گرا

کی از آن یامامی)  ١٢ه (یاند که فرقه امامدهیان برای خود تراشیعیادی را شیو امامان ز

 باشد.ها میفرقه

امام از  ١٢د یمام است اول باا ١٢» اوىل االمر«ند منظور از یگوکسانی که می

 بگو
ً
 یامام است. ثان ١٢» اوىل االمر«ند منظور از یجانب خدا را ثابت کنند و بعدا

ً
ا

ن یرساند که در زمان نزول ان مییبه صورت جمع آمده و ا» اوىل االمر«ن که واژه یا

دست  ن سوره بهیهم ٨٣ه یاند و از آوجود داشته» اوىل االمر«ه افرادی به عنوان یآ

م منظور از ییاند و اگر دقت نمافرماندهان لشکری  بوده» اوىل االمر«د که یآمی

-ن به کتاب خدا و سنت رسول او تمام مییرا دیست زینی نیدر امور د» اوىل االمر«
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ن دو مأخوذ نباشد از ین گفت که در ایدی را به عنوان دیتوان سخن جدشود و نمی

 د:یفرمایم که میینمامشاهده مین سوره یهم ٨٣ه یطرفی در آ

ٓ  �َذا﴿ مۡ  َءُهمۡ َجا
َ
 ٱ ّمِنَ  رٞ أ

َ
وِ  نِ مۡ ۡ�

َ
ْ  ِف وۡ �َۡ ٱ أ ذَاُعوا

َ
 لرَُّسولِ ٱ إَِ�  َردُّوهُ  َولَوۡ  ۦۖ بِهِ  أ

ْوِ�  �َ�ٰٓ 
ُ
 ٱ أ

َ
ِينَ ٱ لََعلَِمهُ  ُهمۡ ِمنۡ  رِ مۡ ۡ�  .]٨٣النساء: [ ﴾...ُهمۡ ِمنۡ  ۥبُِطونَهُ َت��َسۡ  �َّ

رسد که خوف و هراس تی میین) را خبری از مسائل امنیشان (منافقیا و چون« عنی:ی

ت خاطر بخشد بی مهابا انتشارش دهند حال آن که یا امنید یجاد نمایشان ایهادر دل

ان خودشان باشد یگونه اخبار را) به رسول و کاردانانی (اولی االمر) که از منیسته بود  (ایشا

 .»ارجاع دهند...

د که موضوع مربوط به یآدر آن است به دست می» اوىل االمر«واژه ه که ین آیاز ا

ست بلکه در ارتباط با اسرار نظامی یچ اشکالی ندارد نینی که انتشارشان هیمسائل د

مأموران و » اوىل االمر«د که یآست و به دست مییاست که فاش ساختن آن صالح ن

 سرپرستان مختلف کشوری و لشکری بودند.

ند در سوره مائده (چند سال بعد از سوره نساء نازل یگوان مییعیشن که یگر اید

م به ییگون خود گرداند مییغمبر امر فرموده که علی را جانشیشده) خداوند به پ

سوره نساء) که در آن  ٥٩ه یه (آین آیفرض، ادعای شما درست باشد در زمان نزول ا

ه یعه که در آیه امامان شیبرسد به بقآمده علی هنوز امام نشده بوده چه » اوىل االمر«

سوره مائده  ٦٧ه یم که آیبه آنان اشاره نموده باشد. و در چند صفحه قبل ثابت نمود

 گری است.یز دیدانند درباره چنی علی مییان آن را درباره جانشیعیکه ش

مرجع » االمراوىل«د که یآسوره نساء به دست می ٥٩ه ین که از دنباله آیگر اید

ن یا اموری اختالف داشت. که در ایشان در امر و یتوان با استند و میین مطلق

 د مورد اختالف را به مرجع باالترکه کتاب و سنت است ارجاع داد.یصورت با
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  د:یفرماسوره نساء می ٥٩ه یخداوند در آ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 ِمنُ�ۡمۖ  رِ مۡ ۡ�

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن ِ  مُِنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱب َّ� 
 .]۵۹النساء: [ ﴾...ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ 

االمر اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولیای کسانی که ایمان آورده«عنی: ی

اطاعت نمایید و اگر در چیزی اختالف نمودید آن را به خدا و رسول ارجاع خودتان 

 .»کنید اگر به خدا و روز دیگر ایمان دارید...
آید که مؤمنین در اثر اختالف در چیزی باید ببینند خداوند در از این آیه به دست می

آیه مشاهده   قرآن چه گفته است و سنت رسول او در مورد آن چیز چه بوده است و در این

اوىل «رساند که مؤمنین با نماییم که ذکری از رجوع به اولی االمر نیست و این آیه  میمی

توانند تنازع داشته باشند و بعد از اختالف باید به کتاب خدا و سنت رسول نیز می» االمر

 او مراجعه نمایند و لذا در تفسیری در ذیل همین آیه شریفه آمده است که:

کی از مسلمانان برای مقابله با تجاوزی یرا به فرماندهی  یاامبر عدهیزمانی پ

ر سپاه خواست فرمانبری سربازان را امتحان کند. آتشی ین راه امیفرستاد در ب

 ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ شان امر کرد داخل شوند. همگی به استنادیافروخت و به ا
ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ه اول اطاعت از یدر آ«از فرمان وی امتناع کردند وگفتند:   ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

د و دستور تو وقتی معتبر است که یخدا است که او هم در قرآن فرموده خود را نکش

گاه شد عمل ایپ». رت با آن نداشته باشدیمغا  د کرد.ییشان را تأیغمبر وقتی از ماجرا آ

 ﴾ۥرسولُهو للَّهٱ ولیکُم إِنَّما﴿آیه: 
 ی:هیند آیگوسؤال: می

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ  ةَ لصَّ
َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ    ].۵۵: ةالمائد[ ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ
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در نماز  گاه کهکه در سوره مائده است درباره حضرت علی نازل شده است؛ آن

 ست؟یباره چنیانگشترش را به سائل داده است. نظر شما درا
سوره مائده است. ابتدا آن را ترجمه  ٥٥ه ید آیای را که مطرح نمودهیجواب: آ

 م.یپردازح آن مییم و سپس به توضیینمامی

 د:یفرماسوره مائده می ٥٥ه یخداوند در آ

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ  ةَ لصَّ
َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ   ].۵۵: ةالمائد[ ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ

جز این نیست که دوست و یاور شما خداست و پیامبر او وآنان که ایمان آورده « یعنی:

 .»دهندمی دارند و با خضوع (طیب خاطر) زکاتآنان که نماز را بر پا می ،اند
ست در آن یباه در شأن حضرت علی نازل شده بود مگر نمیین آین که اگر ایاول ا

 گفته میبه صراحت نام و نشان حضرت علی ذکر می
ً
ست ین نیجز ا«شد: شد؟ مثال

 ».که ولی شما خدا و رسول او و علی بن ابی طالب است

افعال و ضمایر به صورت نماییم که سوره مائده مشاهده می ٥٥دوم این که در آیه 

 آمد.اند و اگر منظور شخص معینی بود و یک نفر بود باید به صورت مفرد میجمع آمده

سوره ص  ٢٤ه یز آمده است و در آین که رکوع در قرآن به معنی خضوع نیگر اید

 آمده است:

�ََّما دُ ۥَداوُ  َوَظنَّ ﴿
َ
�  ٰ نَاَب  � َو� ۥَر�َّهُ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱفَ  هُ َ�تَ�َّ

َ
 .]۲۴ص: [ ﴾۩َو�

م پس طلب آمرزش نمود از پروردگار خود و یاو گمان نمود داوود که او را آزموده«عنی: ی

 «د که یآه به دست میین آیاز ا. »بازگشت به خدا با حالت خضوع
ً
، به معنی »راکعا

را اگر به معنی رکوع در نماز بود در یست زیخضوع است و به معنی رکوع در نماز ن

ناب«د به صورت جمله یه باین آیا
َ
 َو ا

ً
ّر ساِجدا

َ
سوره مائده  ٥٥ه ید. و در آیایب» خ

َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ ﴿ه مورد بحث ما فرموده: یعنی آی ... و با «عنی: ی .﴾كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ

 .»پردازندحالت فروتنی زکات می
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-زکات میب خاطر ین است که با حالت فروتنی و از طین از صفات مؤمنیو ا
سوره  ٥٤ه یدهند و وصفشان در آن که با کراهت زکات مییپردازند برخالف منافق

 د:یفرماتوبه آمده است که خداوند درباره آنها می

ن َمَنَعُهمۡ  َوَما﴿
َ
ٓ  ُتُهمۡ َ�َفَ�ٰ  ُهمۡ ِمنۡ  َبَل ُ�قۡ  أ �َُّهمۡ  إِ�َّ

َ
�  ْ ِ  َ�َفُروا ِ ٱب  ۦَو�ِرَُسوِ�ِ  �َّ

  َوَ� 
ۡ
لَوٰ ٱ تُونَ يَ�  ﴾٥٤ رُِهونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  إِ�َّ  يُنفُِقونَ  َوَ�  ُكَساَ�ٰ  َوُهمۡ  إِ�َّ  ةَ لصَّ

 ].۵۴: بةالتو[

های آنان نشد جز با (حال) کسالت وهیچ چیز مانع از پذیرفته شدن انفاق«عنی: ی

 .»کنندآورند و جز با کراهت انفاق  نمینماز به جا نمی
ل بودند با ین ماید که برخی از مؤمنیآمی سوره مائده به دست ٥٣تا  ٥١ه یو از آ

ل را داشتند که ین میز این منافقان نیهود و نصاری دوستی برقرار کنند و همچنی

سوره مائده  ٥٥ه یکند و در آن کار نهی مییسوره مائده آنان را از ا ٥١ه یخداوند در آ

 د که فرموده است:یمشاهده نمود

َما﴿ ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥُسوُ�ُ َورَ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ  ةَ لصَّ
َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ   ].۵۵: ةالمائد[ ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ

ی یگری برپایمان است و دیکی این را که یه سه صفت از صفات مؤمنین آیو در ا

 ٥٥ه یقت در آیدارد و در حقان مییب خاطر، بینماز و سومی پرداختن زکات با ط

هود و نصاری که معاند یسوره مائده فرموده که به جای دوستی گرفتن آن گروه از 

د که یآرند و از قرآن به دست مییهستند خدا و رسولش و مؤمنان را به دوستی بگ

(دوست) برای مؤمن » ولی«عنی هر مؤمنی یروابط دوستی مؤمنان دو طرفه هست؛ 

 سوره انفال آمده است: ٧٢ه یدر آن باره یباشد. و در اگر میید

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا مۡ  َهُدوا
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ َّ� 

ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ وٓ  َءاَووا نََ�ُ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ  ا
ُ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  �َِك أ

َ
ٓ أ  .]۷۲األنفال: [ ﴾....ٖ◌ ضَ�عۡ  ءُ ِ�َا
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هایشان ها و جانکه ایمان آوردند و هجرت کردند و با مالهمانا آن کسانی «عنی: ی

در راه خدا جهاد نمودند و آن کسانی که پناه دادند و یاری نمودند دوستان (اولیاء) 

 .»یکدیگرند...
ست. در مورد داستان یسوره مائده چ ٥٥ه یپس به روشنی معلوم است که معنی آ

نی درکتاب کافی نوشته یخ کلیاز، شانگشتر دادن علی به سائل در موقع نم یساختگ

من بود و یاست که انگشتری که علی در موقع رکوع به سائل داد خراج چند سال 

 رش داد.یآوری شده به فقحضرت به عنوان حقی از زکات جمع

ن که یگر ایر داد؟ دیک فقیم را علی چرا به ین ثروت عظیم اییگودر جواب می

د افعال و یه درباره حضرت علی نازل شده بود باین آیم اگر ایگونه که اشاره نمودهمان

 -يقيمون -الذينر به صورت (یآمد ولی افعال و ضمار به صورت مفرد مییضما

 ) جمع آمده است.راكعون -هم -يؤتون

ت او سخن یا درباره والیامبر کند و ین پیخواست علی را جانشو اگر خداوند می

نی و ید و از جانشیراحت نام و نشان او را بگوه به صیک آیتوانست در د مگر نمییگو

 ان آورد؟یت او سخن به میا والی

ای به م ولی سورهیای به نام مؤمنون دارم و سورهیاء داریای به نام انبدر قرآن سوره

 م.یت نداریا والینام امامت و 

گری است و یز دیسوره مائده چ ٥٥ه ید معنی آیگونه که مشاهده نمودو همان

اند به برخی ت نداشتهیلی برای اثبات امامت و والیخ چون دلین در طول تارایعیش

 اند.ت ندارد متمسک شدهیه که ربطی به مسأله والین آیجمله اات منیآ

سوره مائده در شأن حضرت علی نازل  ٥٥ه ین که آیز درباره ایگری نیل دیدال

 م.یینماخودداری میل یت اختصار از ذکر آن دالینشده وجود دارد که برای رعا
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 فناء فى اهللا
 ست؟یچ» فناء فی الله«ی سؤال: نظر شما درباره

این است که این عقیده بر » فناء ىف اهللا«جانب از قرآن درباره جواب: برداشت این

پیوندیم این گویند از خداییم و به خدا میخالف آیات قرآن است، این که برخی می

خدا هستیم و یا به عبارتی خدا ما را آفریده است ولی سخن صحیحی نیست. بلی، ما از 

شویم بلکه از جنس خدا نیستیم؛ نه جسممان و نه روحمان. و هیچگاه با خدا یکی نمی

شویم و در آیات مربوط به بهشت آیاتی اگر متقی باشیم در آخرت به بهشت خدا برده می

است و مؤمنین در آنجا به دهد در آنجا نیز بین خالق و مخلوق فرق است که نشان می

گونه که در دنیا حمد خداوند مشغول خواهند بود و در آنجا نعیم مادی وجود دارد و همان

 شود در آنجا نیز مخلوق است و خالق نیست.نیز مخلوق هیچگاه خالق نمی

ِ  إِنَّا﴿ه یسؤال: پس معنی آ َّ�ِ  ٓ ا که د یفرماست؟ مگر نمییچ ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ

 ؟»میوندیپم و به او میییما از خدا«... ند: یگویبت میت شدگان هنگام مصیهدا
ت شدگان) یبت (هدایسوره بقره آمده است که در هنگام مص ١٥٦ه یجواب: در آ

ِ  إِنَّا﴿ند: یگومی َّ�ِ  ٓ ا  . ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ
خداوند ما را برای عبادت . »میینمام و به سوی او رجعت مییی... برای خدا« عنی:ی

 د:یفرماات مییسوره الذار ٥٦ه یده است و در آینمودن خود آفر

 .]٥٦الذاریات: [ ﴾٥٦ ُبُدونِ ِ�َعۡ  إِ�َّ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َخلَقۡ  َوَما﴿

م یینماپس مشاهده می. »ن که مرا عبادت کنندیدم مگر ایافریجن و انس را ن«عنی: ی 

ن یگر ایم. دیین که از جنس خداینه ا» مییبرای خدا«ن است که یا» انا لله«که معنی 

ِ  إِنَّا﴿که معنی  َّ�ِ  ٓ ا امت (قبل از ورود به ین است که در قیا ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ

 ٢٨١ه یباره در آنیم. و خداوند در ایریگقرار می یا بهشت) در محکمه الهیدوزخ 

 د:یفرماسوره بقره به رباخواران می
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ْ ٱوَ ﴿ ُقوا ِۖ ٱ إَِ�  �ِيهِ  َجُعونَ تُرۡ  امٗ يَوۡ  �َّ ٰ  ُ�مَّ  �َّ ا ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ  تَُو�َّ  َوُهمۡ  َكَسَبۡت  مَّ
 ].۲۸۱: ةالبقر[ ﴾٢٨١ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ� 

-بترسید از روزی که در آن روز به سوی (محکه الهی) بازگشت داده می«عنی: ی

 .»و ظلم کرده نشوندشود شوید سپس به هر نفسی آنچه کسب کرده داده می
امت یم که رجوع به الله، حاضر شدن در محکمه الهی در قیینماپس مشاهده می

 ندارد.» فناء فی الله«ا بهشت. و ارتباطی به یاست و آن هم قبل از ورود به دوزخ 

 تناسخ
 ا تناسخ وجود دارد؟یسؤال: آ

ن ید ایقرآن مؤاتی در ید و آیآا نمییشتر به دنیبار بیک چکس یر، هیجواب: خ

 د:یفرماسوره بقره می ٢٨ه ین که خداوند در آیجمله امن ،مدعا است

ِ  ُفُرونَ تَ�ۡ  َف َكيۡ ﴿ ِ ٱب مۡ  َوُ�نُتمۡ  �َّ
َ
ٰ أ حۡ  اتٗ َ�

َ
 ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  ُ�ۡمۖ َ�ٰ فَأ

 ].۲۸: ة[البقر ﴾٢٨ َجُعونَ تُرۡ  هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  يِيُ�مۡ ُ�ۡ 

حالی که جماد بودید پس زنده کرد شما را سپس چگونه به خدا کافرید در «عنی: ی

 .»شویدکند شما را سپس به سوی او بازگردانده میمیراند شما را سپس زنده میمی
ک مرگ در یا و یک زندگی در دنیدهد که برای هر بشری فه نشان مییه شرین آیا

 امت است.یا و بعد از آن زنده شدن در قیدن

مۡ  َوُ�نُتمۡ ﴿ د آمده استیده که مطرح نموین آیسؤال: در ا
َ
ٰ أ مرده «عنی: ی ﴾اتٗ َ�

 ست؟یا است. نظر شما چین دنیو منظور مرده بودن قبل از آمدن به ا »دیبود

ز که از یها ند است و درباره بتیبه معنی جماد بود» وکنتم امواتا«جواب: جمله 

است. در به کار رفته که به معنی جماد » اموات«سنگ وگل و امثال آن است کلمه 

 د:یفرماسوره نحل می ٢١و  ٢٠ه ین باره در آیا
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ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ُعونَ يَدۡ  �َّ  ٢٠ لَُقونَ ُ�ۡ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  لُُقونَ َ�ۡ  َ�  �َّ
مۡ 
َ
ٰ أ حۡ  َ�ۡ�ُ  ٌت َ�

َ
ٓ أ يَّانَ  ُعُرونَ �َشۡ  َوَما ءٖ� َيا

َ
 .]۲۱-۲۰النحل: [ ﴾٢١ َعُثونَ ُ�بۡ  �

کنند و خوانند چیزی را خلق نمیاز خدا می آن کسانی را که به غیر« عنی:ی

امواتی (جماداتی) هستند و نه زندگان و درنیابند که  )۲۰(اند خودشان خلق شده

 .»)۲۱(چه وقت برانگیخته شوند 
سوره بقره برای هرکسی یک زنده شدن در دنیا  ٢٨آید که طبق آیه پس به دست می

 نماید.و این آیه، تناسخ را رد می یک مرگ در دنیا و یک زنده شدن در قیامت است

م که کسی که از یینماسوره مؤمنون مشاهده  می ١٠٠و  ٩٩ات ین درآیو همچن

امت یگردد بلکه روحش در برزخ تا قن جهان باز نمیید به این جهان رحلت نمایا

ٰٓ ﴿ د:یفرماسوره مؤمنون می ١٠٠و  ٩٩ات یخواهد ماند. خداوند در آ ٓ  إَِذا َح�َّ  ءَ َجا
َحَدُهمُ 

َ
ۡ ٱ أ ٓ  ٩٩ ِجُعونِ رۡ ٱ َرّبِ  قَاَل  ُت َموۡ ل �ۡ  لََعّ�ِ

َ
ۚ  ُتۚ تََر�ۡ  �ِيَما الِحٗ َ�ٰ  َمُل أ ٓ َها َ�َّ  إِ�َّ

ٓ  ُهوَ  َ�َِمةٌ  ۖ قَا ٓ  َوِمن �ِلَُها  . ]١٠٠-٩٩المؤمنون: [ ﴾١٠٠ َعُثونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َزخٌ بَرۡ  �ِهِمَوَرا

 )٩٩(د ید: پروردگارا مرا باز گردانیرسد گو شان فرایکی از ایگاه که مرگ تا آن«عنی: ی

ن سخنی است که او ین است ایکی انجام دهم. نه چنیام کار ند من در آنچه وانهادهیتا شا

 .»)١٠٠(خته خواهند شد یشان برزخی است تا روزی که برانگینده آن است و ورای ایگو
برزخ خواهد بود و به امت در عالم یرد تا قیدهدکه هر کس که بمیه نشان مین آیا

 ده نخواهد شد.یا بازگردانین دنیا

 وحدت وجود
 سؤال: درباره وحدت وجود در قرآن چه آمده است؟

ای در قرآن وجود ندارد که هیچ آیجواب: وحدت وجود در قرآن رد شده است ه

ات قرآن خدا را خالق یئی است بلکه در آین هر شیدر آن گفته شده باشد خداوند ع

ز یاست که خدا را به هر چ یاتین در قرآن آیرفی نموده است و همچنء معیکل ش



 اسالم ناب  116

 

�ۡ  َمَعُ�مۡ  َوُهوَ  ﴿د: یفرماط دانسته است و خداوند در قرآن مییمح
َ
 ُكنُتمۚۡ  َما نَ �

ُ ٱوَ  د و ی... و او با شماست هرجا که باش«عنی: ی ].٤الحدید: [ ﴾بَِص�ٞ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ

 .»ناستید بیدهخدا به آنچه انجام می
خدا با شماست هرجا که «... نماییم که فرموده است: در این آیه شریفه مشاهده می

عالم محدود است و خدا نامحدود ». خدا عین شماست«و نفرموده است » باشید.

است و قبل از این که عالم را خدا به وجود آورده باشد خدا وجود داشته است و از ازل 

 الم حادث است و محدود و خدا قدیم است و نامحدود.وجود داشته است ولی ع

اتی که درباره خدا در قرآن است یر جالبی از آیالبالغه تفسدر خطبه اول نهج

 نموده وگفته است:

، والَ « ادُّونَ هُ العَ ءَ امَ ْيصِ نَعْ الِ حيُ ، وَ ائِلُونَ تَهُ القَ حَ دْ بْلُغُ مِ ي الَ يَ دُ هللاِ الَّذَ احلَمْ

هُ  قَّ دِّي حَ ؤَ ،  يُ طَنِ صُ الفِ وْ هُ غَ نَالُ الَ يَ ، وَ مِ مَ دُ اهلِ عْ هُ بُ ركُ دْ ي الَ يُ ، الَّذِ ونَ دُ تَهِ املُجْ

لٌ  ال أَجَ ، وَ ودٌ دُ عْ قْتٌ مَ ال وَ ، وَ ودٌ جُ وْ تٌ مَ الَ نَعْ ، وَ ودٌ ْدُ دٌّ حمَ تِهِ حَ فَ يْسَ لِصِ ي لَ ذِ الَّ

احَ بِ  يَ َ الرِّ نَرشَ ، وَ تِهَ رَ دْ َالئِقَ بِقُ رَ اخلْ .فَطَ ودٌ ْدُ . ممَ هِ ضِ انَ أَرْ يَدَ ورِ مَ خُ دَ بِالصُّ تَّ وَ ، وَ تِهِ َ محْ رَ

 ، هُ يدُ حِ يقِ بِهِ تَوْ دِ لُ التَّصْ امَ كَ ، وَ ديقُ بِهِ تِهِ التَّصْ فَ رِ عْ لُ مَ امَ كَ ، وَ تُهُ فَ رِ عْ ينِ مَ لُ الدِّ أَوَّ

اتِ عَ  فَ يُ الصِّ هُ نَفْ الصِ لَ ِخْ لُ اإلْ امَ كَ ، وَ هُ الصُ لَ ِخْ هِ اإلْ يدِ حِ لُ تَوْ امَ كَ ةِ وَ ادَ هَ ، لِشَ نْهُ

نْ  ، فَمَ ةِ فَ ُ الصِّ ريْ وفٍ أَنَّهُ غَ صُ وْ لِّ مَ ةِ كُ ادَ هَ شَ ، وَ وفِ صُ ُ املَوْ ريْ ا غَ ةٍ أَهنَّ فَ لِّ صِ كُ

نْ  مَ ، وَ أَهُ زَّ د جَ قَ نَّاهُ فَ نْ ثَ ، و َمَ نَّاهُ دْ ثَ قَ هُ فَ نَ رَ نْ قَ ، وَ مَ هُ نَ رَ دْ قَ قَ هُ فَ انَ بْحَ فَ اهللاَ سُ صَ وَ

دْ جَ  قَ أَهُ فَ زَّ هُ جَ دَّ نْ حَ مَ ، وَ هُ دَّ دْ حَ قَ يْهِ فَ ارَ إِلَ نْ أَشَ مَ ، وَ يْهِ ارَ إِلَ دْ أَشَ قَ لَهُ فَ هِ نْ جَ مَ ، وَ لَهُ هِ

 : نْ قَالَ مَ ، وَ هُ دَّ دْ عَ قَ : » فِيمَ «فَ نْ قَالَ مَ ، وَ نَهُ مَّ دْ ضَ قَ ؟«فَ الَمَ . كائِنٌ » عَ نُهُ يلَ مِ دْ أَخْ قَ فَ

مٍ  دَ نْ عَ ودٌ الَ عَ جُ وْ ث، مَ دَ نْ حَ ءٍ الَ الَ عَ لِّ يشَ ُ كُ ريْ غَ ، وَ ةٍ نَ ارَ قَ ءٍ الَ بِمُ ْ لِّ يشَ عَ كُ ، مَ
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 ، هِ قِ لْ نْ خَ يْهِ مِ نْظُورَ إلَ ريٌ إذْ الَ مَ ، بَصِ ةِ لَ اآلْ اتِ وَ كَ َرَ نَي احلْ عْ لٌ ال بِمَ ، فَاعِ ةٍ لَ ايَ زَ بِمُ

أَ  هِ. أَنْشَ دِ قْ شُ لِفَ حِ توْ سْ الَ يَ تَأْنِسُ بهِ وَ نَ يَسْ كَ دٌ إذْ الَ سَ حِّ تَوَ أَهُ  مُ تَدَ ابْ ، وَ اءً اخلَلْقَ إنْشَ

ةِ نَفْسٍ  امَ َ الَمهَ ا، وَ ثَهَ دَ ةٍ أَحْ كَ رَ الَ حَ ا، وَ هَ ادَ تَفَ ةٍ اسْ بَ رِ ْ الَ جتَ َا، وَ اهلَ ةٍ أَجَ يَّ وِ ، بِالَ رَ اءً تِدَ ابْ

ا... بَ فِيهَ طَرَ اى است که سخنگویان ستایش مخصوص آفریننده«عنی: ی .»اضْ

نرسند و محاسبان دقیق نعمت بى شمارش ى توصیف او فصیح به کمترین پایه
کوشند آن گونه که الیق را به تعداد در نیاورند. خداپرستان که در اطاعتش مى

توانند او را پرستش کنند. افکار بلندنظران به حقیقت ذاتش راه نیابد اوست نمى
و عقول عالیه هوشمندان در دریاى حقیقتش غوص نتواند. خدایى که اوصاف 

را حد و نهایت نیست و به وصف و تعریف درنیاید و در حدود زمان اش کمالیه
و امتداد زمانى نگنجد. جهانیان را به قدرت کامله خود بیافرید. بادها را براى 

ها استوار انبساط رحمت خود در جهان برانگیخت و عرصه زمین را به کوه
ید اخالص ساخت. نخستین پایه دین ایمان و معرفت اوست و کمال مرتبه توح

اش از هر وصفى که به اوست و کمال اخالص منزه دانستن ذات یکتا و یگانه
باشد زیرا هر صفتى مغایر با موصوف و هر موصوفى عقول در او بیندیشد مى

مباین با صفت است. پس هر که خدا را توصیف کند به صفاتى که عین ذات او 
او بیندیشد از مقام شناسایى و نباشد براى او قرین ثابت کرده و هرکه قرین براى 

توحید او درمانده و به ورطه شرك افتاده است و هر که در او مشرك گردد وى 
را به یکتایى نشناخته و مرکب پنداشته و چنین کس جاهل به معرفت خدا و 
جاهل به توحید اوست و دلیل جهل به توحید خداي متعال اشاره کردن به 

به او حد و اندازه و تعدد وى است و خدا از آن اوست زیرا الزمه اشاره مکانى 
معانى منزه است و هر که خدا را در مکان پندارد او را محاط دانسته و هرکه 
خدا را بر چیزى تصور کند عالم را از احاطه او خالى تصور کرده است. خداوند 
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موجود ازلى است. نه حادث است که از عدم به وجود آمده باشد. با همه 
ات هست ولى نه به طور اتصال و بیرون از هر موجودى هست ولى نه موجود

به صورت دورى و به وسیله و حرکت نیازمند نیست. خداوند بیناست به حقایق 
که اشیاء را به عرصه وجود درآورد و او فرد یگانه است موجودات پیش از آن

شت. زیرا موجودى که به او انس جوید نبود و از این یگانگى وحشتى ندا
که به فکر و خالیق را به نظمى که علم ازلى او مقتضى بود ایجاد فرمود بى آن

 .»تأمل و حرکت و تجربه نیازمند باشد...
ات قرآن است خدا را به خوبی وصف نموده و ین خطبه که الهام گرفته شده از آیا

 کند.وحدت وجود را رد می

 بینایی چشم یعقوب به وسیله پیراهن یوسف
سوره یوسف آمده است که پیراهن یوسف را وقتی به روی صورت یعقوب  سؤال: در

 شود که یک پیراهن باعث بینایی کوری شود؟انداختند چشم یعقوب بینا شد. چگونه می

بوده است همچنان که عصای موسی باعث شکافته  ین معجزه الهیجواب: ا

 ا شد.یشدن در

راهنی باعث ین است که هر پیان مورد در نظر داشت ید در ایای را که بانکته 

عقوب شده یی ینایوسف بوده است که باعث بیراهن یشود و فقط پی کسی نمیینایب

راهن را یعقوب شده و اگر آن پیپدرش  یینایوسف باعث بیراهن یکه پنیگر ایاست. د

شدند و در نا نمییانداختند آنها بی که در آن زمان بودند  مییبه روی صورت کورها

ی کورها در جامعه ینایراهن باعث بیم که نوشته شده باشد آن پیسراغ ندارخ یتار

اش نشده یینایامبر بوده باعث بیعقوب که پیراهن ین که پیگر ایوسف شده است. دی

نا شود و یانداخت تا بداد آن را به روی چشمش میعقوب شفا مییراهن یاست و اگرپ

گونه که گفته شد خداوند اراده کرده بود وسف نبود و همانیراهن یاجی به پیگر احتید

است و در آن زمان بوده یی پدرش شود و معجزه الهینایوسف باعث بیراهن یکه پ
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ن هنگامی که آن را به سنگ یا شد و همچنیعصای موسی که باعث شکافته شدن در

بوده است وآن عصا در دست موسی باعث شد  یزد باعث فوران آب شد معجزه اله

گری بود و ید و اگر دست شخص دیایرون بیا از سنگ آب بیا شکافته شود و یکه در

رون یزد آب از سنگ بشد و اگر آن را به سنگ میا شکافته نمییزد درا مییآن را به در

ان یآمد بلکه خداوند اراده نمود که اگر موسی آن عصا را در هنگام فرار از فرعوننمی

ن اراده نمود که ید. و همچنید آیا پدیخشکی در درا شکافته شود و یا بزند دریبه در

ش را به سنگ یبعد از طلب آبی که موسی از خدا نمود به دستور خدا موسی عصا

ش را یی از آب ظاهر شود و چه بسا در حالت عادی موسی عصایهابزند و چشمه

ها زد چشمهش را به سنگ مییا اگر عصایشد و ا شکافته نمییزد درا مییاگر به در

ن یله ایبار خداوند اراده نمود که به وسکیز یوسف نیراهن یآمد و در مورد پد نمییپد

وست ولذا اگر کسی یبه وقوع پ ین معجزه الهینا گرداند و ایعقوب را بیراهن یپ

 یا آن شیراهن و ید آن پیگر قائل شود و بگویء دیا شیراهنی و یتی برای پیخاص
ً
ء ذاتا

 بندد.شود و به خدا افترا میپرست میدهد بتشفا می

تی ین برای خاصیشوند و اها گاهی باعث شفا میوهیالبته عسل و داروها و م

ت فوق یگر که خاصیئی دیا شیراهن و یاست که خداوند در آنها نهاده است ولی پ

 است.ک عی ندارند باعث شفا نخواهند شد و اعتقاد به شفابخشی آنها شریطب

 آیه تطهیر

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿فرماید: در آیه تطهیر که می» اهل بیت«از  سؤال: منظور  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ 

َ
 چه کسانی هستند؟ .]٣٣األحزاب: [ ﴾�هِ�ٗ َ�ۡط  َو�َُطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

ات ین آیه و همچنیمه قبل آید به نید بایه را خواندیمی از آیجواب: شما تنها ن

د همه جانبه مورد بررسی قرارداد. خداوند یات قرآن را بایم. آیمابعد توجه کنماقبل و 

دهد و ارشاد امبر را مخاطب قرار مییسوره احزاب، همسران پ ٣٣تا  ٢٨ات یدر آ
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 د:یفرمابه آنان می ٣٣ه ید و در آینمامی

 ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّجَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿
ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ  ةَ لصَّ

َكوٰ ٱ َوَءا�ِ�َ  ِطعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ َوأ َما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ  َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

هۡ  َس لرِّجۡ ٱ
َ
 .]۳۳األحزاب: [ ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

های خود روزگار جاهلیت قدیم زینتهایتان قرار گیرید و مانند و در خانه«: یعنی

را آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و رسولش را فرمان برید جز 

بیت بزداید و شما را پاک و نماید آلودگی را از شما اهلاین نیست که خدا اراده می

 .»پاکیزه گرداند
ست که با توجه به احزاب ا ٣٣ه ین آید همیکه شما در سؤال مطرح نمود یاهیآ

-ه بعد از آن معلوم است که مقصود از (اهلیه و آین خود آیات قبل از آن و همچنیآ
 امبر هستند.یه همسران پین آیت) در ایب

سوره هود  ٧٣ه یرا در آیم بوده است زیز همسر ابراهیم نیت حضرت ابراهیبو اهل

 ند:یگویم میبه همسر ابراه ید که رسوالن الهیینمایمشاهده م

ْ قَالُوٓ ﴿ َ�عۡ  ا
َ
مۡ  ِمنۡ  َجبِ�َ �

َ
ِۖ ٱ رِ أ ِ ٱ ُت رَۡ�َ  �َّ هۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥُتهُ َو�َرََ�ٰ  �َّ

َ
 َل أ

ِيدٞ  َ�ِيدٞ  ۥإِنَّهُ  ِت� يۡ ۡ�َ ٱ  .]۷۳هود: [ ﴾٧٣ �َّ

کنی؟ (رسوالن الهی به همسر ابراهیم) گفتند: آیا تو از کار خدا تعجب می«عنی: ی

ای بزرگوار اهل بیت باد و همانا او (خدا) ستودهرحمت خدا و برکات او بر شما 

 .»است
-م معرفی مییت ابراهیبم را اهلیم که همسر ابراهیینماه مشاهده میین آیدر ا

دهد که منظور از سوره احزاب به روشنی نشان می ٣٤و  ٣٣و  ٣٢ات ید و آینما

دارد که عالوه ن احتمال وجود یباشند و ایامبر در درجه اول همسرانش میت پیباهل

اند امبر بودهیت پیه در بین آیز که در زمان نزول ایامبر را نیبر همسران، دختران پ

سوره احزاب چرا  ٣٣شامل شود. حال ممکن است این سؤال به نظر برسد که درآیه 
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که برای جمع مخاطب مؤنث است به کار » کن«ضمیر (کم) آمده است و چرا ضمیر 

که چون پیامبر نیز اهل آن بیت بوده است برای قاعده  نرفته است؟ جواب این است

سوره هود  ٧٣تغلیب ضمیر را به صورت مذکرآورده است و اگر دقت نماییم درآیه 

نیزکه مخاطب همسر ابراهیم است ضمیر به جای (ك) به صورت (کم) آمده است 

ر چون ابراهیم نیز از اعضای بیت خودش بوده است و دلیل دیگر اینکه چون ضمی

 گردد بصورت جمع مذکر آورده شده است.به اهل که مذکر است بر می» کم«

سوره احزاب  ٣٣ه یدر آ» تیاهل الب«پس به روشنی معلوم است که مقصود از 

 امبر بوده است.یهمسران پ

دی یامبر از پلیه است اراده خدا بر پاک نمودن خانواده پین آیگری که در اینکته د

ات قرآن که یله آیست. خداوند به وسینی نیبوده و اراده تکو عیین اراده تشریاست و ا

ا به عبارتی یدی پاک گرداند و یامبر را از پلیامبر فرستاده اراده نموده که خانواده پیبر پ

 آلوده نگردند. و ایند به پلینما یرویاگر آنان از دستورات قرآن پ
ً
ن بستگی یدی اصال

که درباره نیات قرآن باشند. کما این و آیع فرامیمطبه خود آنها داشته که تا چه اندازه 

ن ین به خود مؤمنیگرداند و اک ن را پایله وضو مؤمنیز خداوند خواسته به وسیوضو ن

 ٦ه ید به نماز خواندن و وضوگرفتن باشند. و در آیبستگی دارد که تا چه اندازه مق

 د:یفرمایسوره مائده که درباره وضو است م

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿  ﴾ۡ◌ ِ�َُطّهَِرُ�م يُرِ�دُ  ِ�نَوَ�ٰ  َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
 ].۶: ةالمائد[

خواهد بر شما تنگ گیرد (به وسیله احکام وضو و غسل و تیمم) خدا نمی« عنی:ی 

 .»کند شما را پاک گرداند...ولی اراده می
له احکام وضو و یم که خداوند اراده نموده به وسیینماه مشاهده میین آیدر ا

عی یجا تشرنیمم (جسم و روح) مؤمنان را پاک گرداند و اراده خدا در ایغسل و ت

ا هنگامی که یرد و یست. و لذا اگر برای نماز کسی وضو نگینی نیاست و اراده تکو
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ن خدا که در یشود بلکه اطاعت از فرامجنب است غسل نکند البته به اجبار پاک نمی

ز اطاعت از قرآن است که یر نیه تطهیشود و در مورد آدن میقرآن است باعت پاک ش

له قرآن و ارشادات در آن اراده یشود و خداوند به وسامبر مییباعث پاکی خانواده پ

روی از قرآن به یله پیا به عبارتی آنها به وسیامبر را پاک گرداند و ینموده که خانواده پ

نمودند به اجبار پاک روی نمییقرآن پرجس و گناه آلوده نشوند. حال اگر آنان از 

سوره  ٣٣ه یدر آ» تیاهل ب«شدند پس به روشنی معلوم است که منظور از نمی

 باشند.امبر مییاحزاب همسران پ

 برند؟آیا در آخر زمان بندگان صالح زمین را به ارث مى
 برند؟ن را به ارث مییا در آخر زمان بندگان صالح زمیسؤال: آ

ن را ین در آخر زمان زمیامده که صالحیست و در قرآن نین طور نیر، ایجواب: خ

 برند.به ارث می

  د:یفرمااء نمییسوره انب ١٠٥ه یسؤال: مگر خداوند درآ

�ُورِ ٱ ِ�  َناَكَتبۡ  َولََقدۡ ﴿ نَّ  رِ ّ�ِكۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  لزَّ
َ
 ٱ أ

َ
 ِعَبادِيَ  يَرُِ�َها َض �ۡ�

ٰ ٱ  .]۱۰۵األنبیاء: [ ﴾١٠٥ لُِحونَ ل�َّ

 .»برنددر زبور بعد از ذکر نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به ارث می«عنی: ی

ه توجه ین آیات قبل از ایه را فرموده است ولی اگر به آین آیجواب: بلی، خداوند ا

که اگر به زبور نیگر ایامت است دیات درباره قیم که آن آیینمام مشاهده مییکن

ر یمزام ٢٩ه یم در آییداده شده است مراجعه نماه، آدرس آن یحضرت داوود که در آ

ن خواهند شد و در آن تا یصالحان وارث زم«د: یفرمام که مییینمامشاهده می ٣٧

 ».ابد سکونت خواهند کرد

ن در آن تا ابد سکونت یه از کتاب زبور اشاره به بهشت است که مؤمنین آیا

ا تا یرا کسی در دنیا. زین دنیزمن بهشت است نه اشاره به یخواهند نمود. اشاره به زم
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 ٧٤ه یشود و در آامت برپا مییابد زندگی نخواهد کرد و فانی خواهد شد و باالخره ق

 د:یفرمان بهشت است و مییزم» ارض«م که منظور از یینماسوره زمر مشاهده می

﴿ ْ ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َوقَالُوا ِيٱ ِ�َّ وۡ  ۥَدهُ وَعۡ  َصَدَ�َنا �َّ
َ
 ٱ َرَ�َناَوأ

َ
  َض �ۡ�

ُ
أ  مِنَ  نَتََبوَّ

ٓ  ُث َحيۡ  نَّةِ �َۡ ٱ ۖ �ََشا جۡ  مَ فَنِعۡ  ُء
َ
 .]۷۴الزمر: [ ﴾٧٤ ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ

(بهشتیان در بهشت خواهند گفت) سپاس برای خدایی است که به وعده «عنی: ی 

خویش وفا نمود و به ما زمین را به ارث داد. جای گیریم از بهشت هر جا که 

 .»پاداش عمل کنندگانخواهیم و چه خوب است 
امت نصاری در روی ید که تا قیآسوره مائده به دست می ٦٤و  ١٤ات یو از آ

 یهود بر رویامت ین تا قیان برخی از آنان دشمنی است و همچنین هستند و میزم

-آلی را که برخی میدهیان برخی ازآنان دشمنی است. پس جامعه این هستند و میزم
ات قرآن هرگز به یگر از آیات و برخی دین آید طبق ایآود میا به وجیپندارند که در دن

ل زم
ُ
 ن نخواهند شد.یوجود نخواهد آمد و صالحان وارثان ک

ن َونُرِ�دُ ﴿آیه: 
َ
ِينَ ٱ َ�َ  �َُّمنَّ  أ ْ تُۡض سۡ ٱ �َّ  ﴾عُِفوا

 د:یفرماسوره القصص که در آن می ٥ه یند آیگویسؤال: م

ن َونُرِ�دُ ﴿
َ
ِينَ ٱ َ�َ  �َُّمنَّ  أ ْ ُتۡض سۡ ٱ �َّ  ٱ ِ�  عُِفوا

َ
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  ِض �ۡ� �ِمَّ

َ
 أ

ٰ لۡ ٱ َعلَُهمُ َوَ�ۡ   .]۵القصص: [ ﴾٥ رِ�ِ�َ َ�

اراده کردیم که منت نهیم بر کسانی که مورد استضعاف در زمین قرار «عنی: ی

 .»گرفتند و آنها را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم
 ن خواهند شد.یوارثان زمن است که مستضعفان یل بر ایدل

ه را مورد توجه قرار داد ید ما قبل و ما بعد آیه از قرآن بایر هر آیجواب: در تفس

ه یم. خداوند در آیدهرا مورد توجه قرار می ٥ه یه بعد از آیک آیه قبل تا یک آیحال از 

 د:یفرماسوره القصص می ٦تا  ٤
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 ٱ ِ�  َعَ�  نَ َعوۡ فِرۡ  إِنَّ ﴿
َ
هۡ  وََجَعَل  ِض �ۡ�

َ
ٓ  عُِف َتۡض �َسۡ  اِشَيعٗ  لََهاأ  �َِفةٗ َطا

�ۡ  يَُذبِّحُ  ُهمۡ ّمِنۡ 
َ
� ٓ ٓ  ۦَتۡ�ِ َو�َسۡ  َءُهمۡ َنا ۡ ٱ ِمنَ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  َءُهمۚۡ �َِسا  ٤ ِسِدينَ ُمفۡ ل

ن َونُرِ�دُ 
َ
ِينَ ٱ َ�َ  �َُّمنَّ  أ ْ ُتۡض سۡ ٱ �َّ  ٱ ِ�  عُِفوا

َ
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  ِض �ۡ� �ِمَّ

َ
 أ

ٰ لۡ ٱ َعلَُهمُ َوَ�ۡ  نَ  ٥ رِ�ِ�َ َ�  ٱ ِ�  لَُهمۡ  َوُ�َمّ�ِ
َ
 نَ َ�ٰ َوَ�ٰ  نَ َعوۡ فِرۡ  َونُرِيَ  ِض �ۡ�

ا ُهمِمنۡ  وَُجُنوَدُهَما ْ  مَّ  . ]۶-۴القصص: [ ﴾٦ َذُرونَ َ�ۡ  َ�نُوا

فرعون در سرزمین (مصر) سر برافراشت و مردم آنجا را گروه گروه « عنی:ی

برید و زنانشان را داشت پسرانشان را سر میساخت، گروهی از آنان را زبون می

و اراده نمودیم برکسانی که در آن  )۴(گذاشت و از فسادکاران بود زنده بر جای می

سرزمین زبون شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان (مردم) گردانیم و آنان را 

ن و و در زمین قدرتشان دهیم و به فرعون و هاما )۵(وارث آن (زمین) کنیم 

 .»)۶(لشکریانشان آنچه را که از جانب آن بیمناک بودند بنمایانیم 
-ن بنییات، مستضعفین آین در ایبه روشنی معلوم است که منظور از مستضعف

ان را به ارث بردند و یهای فرعون و فرعوننیل در زمان موسی هستند که سرزمیاسرائ

ل یاسرائتوسط مستضعفاِن بنی هانیسوره اعراف به ارث بردن زم ١٣٧ه یخداوند در آ

 د:یفرمایاشاره م

وۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ نَاَر�ۡ َوأ َّ�  ْ  ٱ رَِق َمَ�ٰ  َعُفونَ تَۡض �ُسۡ  َ�نُوا

َ
 لَِّ� ٱ رِ�ََهاَوَمَ�ٰ  ِض �ۡ�

ۖ  نَاَر�ۡ َ�ٰ  ٰ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ َر�َِّك  َ�َِمُت  َو�َمَّۡت  �ِيَها ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  َ�َ ْۖ  بَِما ءِيَل َ� رۡ  َصَ�ُوا  نَاَوَدمَّ
ْ  َوَما ۥُمهُ َوقَوۡ  نُ َعوۡ فِرۡ  نَعُ يَۡص  َ�نَ  َما  .]۱۳۷األعراف: [ ﴾١٣٧ رُِشونَ َ�عۡ  َ�نُوا

های) باختری و شدند (بخشو به آن گروهی که پیوسته تضعیف می«عنی: ی

خاوری سرزمین (فلسطین) را که در آن برکت قرار داده بودیم به میراث عطا کردیم 

اسرائیل تحقق یافت و آنچه صبرکردند وعده نیکوی پروردگارت به بنیو برای آن که 

 .»را که فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ویران کردیم
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سوره  ٦و  ٥و  ٤ات ین در آیم که منظور از مستضعفیینماپس مشاهده می

 ها شدند.نیل هستند که وارث آن سرزمیاسرائن بنییالقصص همان مستضعف

به صورت » نرید«فعل  ٥ست کسی سؤال نماید که چرا در آیه شماره حال ممکن ا

مضارع آمده است؟ و اگر مربوط به فرعون و مستضعفان آن دوره بوده است پس چرا به 

 چون افعال 
ً
به » جعل -عال «صورت ماضی نیامده است؟ جواب این است که اوال

مضارع است این  که بعد از آن افعال به صورت» نرید«صورت ماضی است و فعل 

 چون اراده خدا به زمانی بعد از فعل (نرید) ماضی استمراری را معنی می
ً
دهد. ثانیا

اسرائیل بوده است به صورت مضارع بیان فرموده است و همچنین استضعاف قوم بنی

برد) نیز به صورت (سر می» یذبح«نماییم که فعل سوره القصص مشاهده می ٤در آیه 

دانیم فرعون درگذشته در زمان موسی پسران را سر ر صورتی که میمضارع آمده است د

که به صورت ماضی هستند در قبل از » جعل«و » عال«بریده است ولی چون فعل می

سر «دهد و به معنی ماضی استمراری را معنی می» یذبح«هستند فعل » یذبح«فعل 

ز استضعاف قومش است و همچنین چون سر بریدن قوم توسط فرعون بعد ا» می برید

نماییم مشاهده می ٦بوده است به صورت مضارع بیان شده است. و همچنین در آیه 

به صورت مضارع آورده شده است در صورتی که فرعون و » نری« -» نمکن«که افعال 

 ٤اند پس به روشنی معلوم است که منظور از مستضعف در آیات هامان در گذشته بوده

 باشند.اسرائیل در زمان فرعون مین مستضعفین بنیسوره القصص هما ٦و  ٥و 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ آیه:  رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ  ﴾ُهَدىٰ ل
 د:یفرماسوره صف، خداوند می ٩ه یسؤال: در آ

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ   .]۹الصف: [ ﴾٩ ُ�ونَ ُمۡ�ِ ل

او (خدا) کسی است که پیامبرش را با هدایت و آئین حق به سوی مردم فرستاد «یعنی:  

 .»ها پیروز گرداند هرچند که مشرکان را خوش آیند نباشدتا آئین او را بر تمام آیین
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 شوند؟مسلمان میآیا این آیه دلیل بر این نیست که باالخره تمام مردم جهان در آینده 

جواب: در مورد این آیه باید دانست که برخی از علمای شیعه این آیه را تحقق 

العرب مسلط شدند و  ةدانستند که پیغمبر و اصحابش بر جزیریافته در صدر اسالم می

» البيان«جمله آقای ابوالقاسم خویی درکتاب ها غلبه نمود؟ مناسالم بر همه آن مکان

داند و برخی از مفسرین قرآن این آیه را تحقق یافته در صدر اسالم میدر بحث اعجاز 

 های جنگ بر یهود و نصاری و کفار غلبه یافت.گویند اسالم در میدانمی

 ه در چه موردی است:ین آیم که ایسازیحال ما روشن م

عنی خداوند رسولش را فرستاد تا یآمده است » ارسل رسوله«د یه قین آیدر ا -١

-ن حق بهییشود غلبه آگر غالب گرداند پس معلوم مییهای دنییخود را بر آن ییآ
اند در ن جهت است که برخی گفتهید انجام شود و بدیعنی محّمد بایله رسول یوس

 های جنگ محّمد بر کفار و اهل کتاب غلبه نمود.دانیم

ا روز هود تیح نموده که نصاری و یسوره مائده تصر ٦٤و  ١٤ه یدر قرآن در آ -٢

سوره صف)  ٩ه یه (آین آیم اییامت وجود دارند و محو نخواهند شد و اگر ما بگویق

 ٦٤و  ١٤ه یشوند با آروند و همه در جهان مسلمان مین مییان از بید تمام ادیگومی

 د:یفرماسوره مائده می ٦٤ه یشود. خداوند در آر مییسوره مائده مغا

ِ ٱ يَدُ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَِت ﴿ ۚ َمغۡ  �َّ يۡ  ُغلَّۡت  لُولٌَة
َ
ْ  ِديهِمۡ � ْۘ  بَِما َولُعُِنوا  يََداهُ  بَۡل  قَالُوا

ٓ  َف َكيۡ  يُنفِقُ  ُسوَطَتانِ َمبۡ  ۚ �ََشا ٓ  ُهمّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  َولََ�ِ�َدنَّ  ُء ا نزَِل  مَّ
ُ
 مِن َك إَِ�ۡ  أ

ّ�َِك  لۡ  �ۚ رٗ َوُ�فۡ  انٗ َ�ٰ ُطغۡ  رَّ
َ
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َوةَ َعَ�ٰ لۡ ٱ َنُهمُ بَيۡ  َناَقيۡ َو�  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا

 ].۶۴: ةالمائد[ ﴾...َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ

یهودیان گفتند که دست خدا بسته است دستشان بسته باد و لعنت کرده «عنی: ی

-کند آنشدند به واسطه آنچه گفتند، بلکه دست (قدرت) خدا باز است انفاق می
کفر و گونه که بخواهد و البته آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده 

 .»کند و میانشان تا روز قیامت کینه و دشمنی افکندیم...طغیان آنها را زیاد می
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آید که تا روز قیامت یهود وجود دارند و میان برخی از آنان از این آیه به دست می

آید دست میسوره مائده نیز به  ١٤کینه و دشمنی وجود خواهد داشت و همچنین از آیه 

ی وجود خواهد داشت و میان برخی از آنان کینه و دشمنی که تا روز قیامت نصار

گاه بر روی کره زمین همه مسلمان نخواهند شد وجود خواهد داشت و به عبارتی هیچ

 دهند که مهدویت یک عقیده بی اساسی است.و در حقیقت، این آیات نشان می

است  د خداوند نفرمودهیسوره صف که در ابتدای سؤال مطرح نمود ٩ه یدر آ -٣

د بلکه فرموده بر آنها غالب گرداند و یگر را محو نمایان دیکه رسول را فرستاد تا اد

 د:یفرماسوره مجادله می ٢١ه یخداوند در آ

ُ ٱ َكَتَب ﴿ غۡ  �َّ
َ
۠  لَِ�َّ َ� نَا

َ
 ].۲۱: لةالمجاد[ ﴾َورُُسِ�ٓ  �

 .»شوم من و رسوالنم...نوشت خدا که پیروز می«عنی: ی
را کشتند و در ظاهر رسوالن شکست  یبرخی از رسوالن الهم که یدانو می

ن یخوردند. پس منظور از غلبه، غلبه معنوی است نه غلبه ظاهری. و منظور از غلبه د

 باشد.ان غلبه معنوی مییحق بر همه اد

ُ ٱ وََعدَ ﴿آیه:  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ   ﴾مِنُ�مۡ  َءاَمنُوا
 است:سوره نور فرموده  ٥٥ه یسؤال: خداوند در آ

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ

َ
ِينَ ٱ لََف تَخۡ سۡ ٱ َكَما ِض �ۡ� ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ َّ� 

َ�َُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ مۡ  فِِهمۡ َخوۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوَ�َُبّدِ
َ
ۚ نٗ أ  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  ُبُدونَِ� َ�عۡ  ا

ۚ  ٔٗ َشۡ�  ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َفرَ  َوَمن ا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 .]۵۵النور: [ ﴾٥٥ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

های صالح انجام وعده داد خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل«یعنی: 

که کسانی را که قبل از ایشان  طوراند که آنها را در زمین خلیفه گرداند همانداده

بودند در زمین خلیفه گردانید و برای ایشان دینشان را که برایشان برگزید مکنت دهد 
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و ترس آنها را بعد از خوفشان تبدیل به امنیت گرداند تا این که مرا عبادت کنند و 

 .»شریکی برایم قرار ندهند و هر کس بعد از آن کافر شود آنان فاسقان خواهند بود
شود و ل مییشود که در آخر زمان حکومت عدل تشکن نمییل بر ایه دلین آیا ایآ

 ن خواهد شد؟ین از آِن مؤمنیی زمهمه

ْ ﴿ه ذکر ین آیدر ا -١جواب:  به طور خطاب است که معلوم  ﴾ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا

 اند.دهیامبر شنیه را از پین آیامبر بوده و ایشود درباره کسانی است که در زمان پمی

ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما﴿د شده: یه قین آیدر ا -٢ مان ی(ا«عنی: ی .﴾لِِهمۡ َ�بۡ  مِن �َّ

 .»ن گرداندیشان را جانشیگونه که قبل از اسازد) همانن مییآورندگان از شما را جانش
م که خداوند کسانی را که قبل از یینمام مشاهده میییو اگر در قرآن دقت نما

ن خالفت و سلطنت نداده یه ذکر فرموده بر تمام کره زمین آیدر ااند و محّمد بوده

 در آ
ً
 ِ�  َخلِيَفةٗ  َك َ�ٰ َجَعلۡ  إِنَّا دُ ۥَداوُ َ�ٰ ﴿ د:یفرماسوره ص می ٢٦ه یاست. مثال

 ٱ
َ
ِ  �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ�محۡ ٱفَ  ِض �ۡ� ای داوود، ما تو را «عنی: ی .]٢٦ص: [ ﴾...قِّ �َۡ ٱب

 .»ن مردم مطابق حق حکم کن...یپس ب مین قرار دادیای در زمفهیخل

 ٱ ِ�  َخلِيَفةٗ ﴿د که منظور از یآدست میه بهین آیاز ا
َ
فه شدن در یخل ﴾ِض �ۡ�

ن حکومت نموده و بر یرا حضرت داوود بر بخشی از زمیست. زین نیتمام کره زم

مان یرا در قرآن در داستان حضرت سلیکرده است. زتمام اهل آن حکومت نمی

گری ین او بوده از شهر دیمان که فرزند داوود بوده و جانشیم که سلیینمامشاهده می

ش وجود داشته بی خبر بوده است و هدهد برای او یای دور از فرمانروائکه در نقطه

د پرست بودند و اگر داوود (پدر ین در آن شهر مردم خورشیخبر آورده است و همچن

نش به آن شهری که افراد ییکرد آمی ن در آن زمان حکومتیمان) بر تمام کره زمیسل

فه شدن یگردد که مقصود از خلد. پس معلوم مییرسد پرست بودند  مییآن خورش

ن ساختن یسوره نور به آنان وعده داده است جانش ٥٥ه یمسلمانان که خداوند در آ

ه مکه و اطراف آن است که در صدر اسالم به یآنها به جای کفار و غلبه آنها در ناح
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ال اهل « وست و در دعای وحدت که هنگام فتح مکه خوانده شده آمده است:یع پوقو
 .»اال اهللا وحده وحده وحده ا�ز وعده و نرص عبده و هزم االحزاب وحده

ه ین در مکه است که در آیهمان وعده خالفت مسلم» انجز وعده«و منظور از 

 سوره نور وعده آن داده شده است. ٥٥

ه اشاره ین آیران، علی به این با ایاست که هنگام جنگ مسلمالبالغه آمده در نهج

 .»ونحن عىل موعود من اهللا واهللا منجز وعده« گفت: نموده و به عمر
-اش مىاى از خدا قرار داریم و خدا وفا کننده به وعدهما بر وعده«عنی: ی

وعده دهد که خداوند به صحابه رسول یالبالغه نشان من جمله از نهجیو ا. »باشد

ز مؤمن باشند و عمل صالح انجام دهند یران) نیروزی بر اینده (پیداده است اگر در آ

 روز گرداند.یآنان را پ

و تنها پیروزی بر ایران نبوده بلکه در فتح مکه نیز آنها را بر کفار مکه پیروز گرداند و 

 ٥٥یه (در این آ» االرض«فتوحات دیگری را نیز مسلمین داشتند. دیگر این که کلمه 

توان گفت الف و الم عهد است و بخشی از سوره نور) با الف و الم آمده است که می

 فرماید:سوره االسراء می ٧٦شود نه همه کره زمین را کما اینکه در آیه زمین را شامل می

ْ  �ن﴿ ونََك لَيَسۡ  َ�ُدوا  ٱ مِنَ  تَفِزُّ
َ
 .]۷۶اإلسراء: [ ﴾...َهامِنۡ  رُِجوكَ ِ�ُخۡ  ِض �ۡ�

 .»و (کفار) نزدیک بود که بلغزانندت از زمین تا تو را از آن بیرون کنند...« عنی:ی

خواستند ن مکه است که کفار مییزم» األرض«و پر واضح است که منظور از 

ن. و مشاهده یغمبر در مکه بود او را از آنجا خارج کنند، نه تمام زمیهنگامی که پ

ن یی در روی کره زمیهامکه و بخش اش درالله و صحابهم که رسولیینمامی

 سوره نور بود که در آن فرمود: ٥٥ه ین مهم تحقق آیدا نمودند و ایحکومت پ

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ

َ
ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما ِض �ۡ�  .]۵۵النور: [ ﴾...لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ
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 اهللا بقیـ

الله  ةجواب: صحیح این است که سؤال شود بقی کیست؟ اللهة بقیسؤال: 

 ٨٦در آن است و آن آیه » بقیت الله«چیست؟ در قرآن فقط یک آیه است که کلمه 

 سوره هود است.

 د:یفرماسوره هود می ٨٦ه یخداوند در آ

ِ ٱ بَقِيَُّت ﴿ ؤۡ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  �َّ  .]۸۶هود: [ ﴾...ِمنِ�َ مُّ

 .»آنچه خدا برای شما باقی گذارد بهتر است برای شما اگر ایمان دارید...«عنی: ی
م و یه را مورد توجه قرار دهید قبل و بعد آیه بایک آیح معنی یبرای درک صح 

م. خداوند یدهسوره هود را مورد توجه قرار می ٨٦ه یات قبل و بعد آین منظور ما آیبد

 د:یفرماسوره هود می ٨٧تا  ٨٤ات یآدر 

َخاُهمۡ  َ�نَ َمدۡ  �َ�ٰ ﴿
َ
ۚ بٗ ُشَعيۡ  أ ْ �ۡ ٱ مِ َقوۡ َ�ٰ  قَاَل  ا َ ٱ ُبُدوا ٰ  ّمِنۡ  لَُ�م َما �َّ  هٍ إَِ�

ْ  َوَ�  ۥۖ هُ َ�ۡ�ُ  ۡ ٱ تَنُقُصوا ۡ ٱوَ  يَاَل ِمكۡ ل ٓ  ِمَ�اَنۖ ل ٰ  إِّ�ِ َرٮ
َ
ۡ�ٖ  ُ�مأ

َ�ِ  ٓ َخاُف  �ّ�ِ
َ
 أ

ِيٖط  �ٖ يَوۡ  َعَذاَب  ُ�مۡ َعلَيۡ  وۡ  مِ َقوۡ َوَ�ٰ  ٨٤ �ُّ
َ
ْ أ ۡ ٱ فُوا ۡ ٱوَ  يَاَل ِمكۡ ل ِ  ِمَ�انَ ل  ِط� قِسۡ لۡ ٱب

ْ َ�بۡ  َوَ�  شۡ  �َّاَس ٱ َخُسوا
َ
ٓ أ ْ َثوۡ َ�عۡ  َوَ�  َءُهمۡ َيا  ٱ ِ�  ا

َ
 بَقِيَُّت  ٨٥ ِسِدينَ ُمفۡ  ِض �ۡ�

ِ ٱ ؤۡ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  �َّ ٓ  مِنَِ�ۚ مُّ ۠  َوَما نَا
َ
ْ  ٨٦ ِ�َفِيٖظ  ُ�مَعلَيۡ  �  قَالُوا

َصلَوٰ  ُب ُشَعيۡ َ�ٰ 
َ
  تَُك أ

ۡ
ن ُمُركَ تَأ

َ
ٓ  ُبدُ َ�عۡ  َما كَ �َّۡ�ُ  أ ٓ َءابَا وۡ  ُؤنَا

َ
ن أ

َ
 ِ�ٓ  َعَل �َّفۡ  أ

مۡ 
َ
ٰ أ ْۖ �ََ�ٰٓ  َما ِ�َاَ� نَت  إِنََّك  ُؤا

َ
 .]۸۷-۸۴هود: [ ﴾٨٧ لرَِّشيدُ ٱ لِيمُ �َۡ ٱ َ�

من عبادت کنید به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت ای قوم « یعنی:

خدا را معبودی برای شما جز او نیست و از پیمانه و ترازو کم مگذارید من خیر شما 

ای قوم من پیمانه و ترازو را تمام  )۸۴(خواهم از عذاب فراگیر بر شما بیمناکم را می

باقیمانده ) ۸۵(بدهید و حقوق مردم را کم مدهید و در زمین به فساد سر برمدارید 

گفتند  )۸۶(ا بهتر است اگر مؤمن هستید و من بر شما نگهبان نیستم خدا برای شم
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اند رها پرستیدهدهد که آنچه را پدران ما میای شعیب، آیا نماز تو به تو دستور می

 .»)۸۷(ای کنیم یا دراموال خود به میل خود تصرف نکنیم؟ راستی که تو بردبار فرزانه

سود حاللی است که از » بقيت اهللا«از  نماییم که منظوردر این آیه مشاهده می

که از تفاسیر شیعی است در ذیل » جممع البيان«آید و در تفسیر کسب به دست می

ل البقية به معنى الباقى أي ما أبقى اهللا تعاىل لكم من احلال«گوید: این آیه می

بعد إمتام الكيل والوزن خري من البخس والتطفيف ورشط اإليامن ىف كونه 

بقیه در این «یعنی:  .»هلم ألهنم إن كانوا مؤمنني باهللا عرفوا صحة القولخريا 

آیه به معناى باقى مانده است آن چیزى است که خداى تعالى از حالل براى 
شما گذارد پس از آن که شما کیل و ترازو را کامل و تمام نمایید و بهتر است 

ایمان که در این آیه ذکر شده فروشى و منظور از شرط دادن وکمبراى شما از کم
یعنى تمام دادن پیمانه و ترازو براي ایشان بهتر است اگر به خدا ایمان داشته و 

 .»صحت این قول را بفهمند

يت بق«ز یعه نیگری از شیر دیبلکه در تفاس »جممع البيان«ر یو نه فقط در تفس

 سود حالل ناشی از کسب و کار معنی شده است.» اهللا

ِ ٱ بَقِيَُّت ﴿م جمله ینید ببین که بایگر اینکته د ؤۡ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  �َّ  ِمنَِ�ۚ مُّ
 ٓ ۠  َوَما نَا

َ
 ین سخن را مستقیا ایرا چه کسی گفته است آ ﴾٨٦ ِ�َفِيٖظ  ُ�مَعلَيۡ  �

ً
ما

-ِن زماِن بعد از محّمد که قرآن را مطالعه مییِن زماِن محّمد و مؤمنیخداوند به مؤمن
ب یا سخن شعین سخنی است که محّمد به قومش گفته و یا ایکنند فرموده است؟ و 

 به کم فروشاِن زماِن خودش بوده است.

ِن زماِن بعد یامبر و مؤمنیِن زماِن پیم خداوند به مؤمنین سخِن مستقیم اییاگر بگو

 ه فرموده است:ین آیم که در همیشون اشکال مواجه مییاز او باشد با ا
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﴿ ٓ ۠  َوَما نَا
َ
در صورتی که . »ستمی... من حافظ شما ن«عنی: ی ﴾ِ�َفِيٖظ  ُ�مَعلَيۡ  �

ن خطاب یزی دانسته است. پس ایگر قرآن، خداوند خود را حافظ هر چیات دیدر آ

ِ ٱ بَقِيَُّت ﴿م جمله ییست اگر بگوین نیخداوند به مؤمن  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  �َّ
ؤۡ  ٓ  ِمنَِ�ۚ مُّ ۠  َوَما نَا

َ
ن گفته یبه قومش است ا  سخن محّمد ﴾٨٦ ِ�َفِيٖظ  ُ�مَعلَيۡ  �

ن جمله یب است و اگر ایات قبل و بعد سخن شعیباشد چون در آح نمییز صحیما ن

يا أهيا النبي قل بقيت اهللا «د به صورت ین بود الاقل بایبه مؤمن  سخن محّمد

 آمد.می »خري لكم إن كنتم مؤمنني...

ِ ٱ بَقِيَُّت ﴿م که  یین که قبول نمایام جز یای ندارو چاره  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  �َّ
ؤۡ  باشد که خداوند آن را در ب به کم فروشان زمان خودش مییسخن شع ﴾...ِمنِ�َ مُّ

 قرآن ذکر نموده است.

سود حاللی است که از کسب و کار » بقيت اهللا«پس به روشنی معلوم است که 

مان خودش مردم را از کم فروشی نهی نموده و از آنان ب در زید و شعیآبه دست می

 ند.یخواسته که به سود حالل قناعت نما

 راسخون در علم چه کسانی هستند؟
ر قرآن را به جز الله و یعمران گفته شده است که تفسسوره آل ٧ه یسؤال: در آ

 د؟یه چه نظری دارین برداشت از آیداند. شما درباره ایراسخون در علم کسی نم

 در آ
ً
ر قرآن را به جز الله یعمران گفته نشده است که تفسسوره آل ٧ه یجواب: اوال

ل قرآن را کسی یر از الله تأویداند بلکه گفته شده غو راسخون در علم کسی نمی

 ر فرق دارد.یل با تفسیداند و تأونمی

، آیثان
ً
داند بلکه ل قرآن را کسی نمیید جز الله و راسخون در علم تأویگوه نمییا

 داند.ل قرآن را کسی نمییر از الله، تأوید: به غیگویم
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 د:یفرماعمران میسوره آل ٧ه یخداوند در آ

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ نَزَل  �َّ
َ
ۡ  تٞ َءاَ�ٰ  هُ ِمنۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  أ مُّ  ُهنَّ  ٌت َكَ�ٰ �ُّ

ُ
 بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

َخرُ 
ُ
ا ٞتۖ بَِ�ٰ ُمتََ�ٰ  َوأ مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ  هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

ٓ بۡ ٱ ٓ بۡ ٱوَ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تَِغا   ءَ تَِغا
ۡ
  لَمُ َ�عۡ  َوَما ۦۖ وِ�لِهِ تَأ

ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  �َّ  ِ�  ِسُخونَ ل�َّ

ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ رُ  َوَما َرّ�َِنا كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 أ

 ٱ
َ
 .]۷عمران:  آل[ ﴾٧بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

او کسی است که کتاب را بر تو نازل نمود بخشی از این کتاب محکماتی «یعنی:  

که در  است که اصل کتاب است و بعضی دیگر متشابهات است پس کسانی

-هایشان میل به باطل است پیروی کنند آنچه را متشابه است از آن، برای فتنه قلب
داند و راسخون کسی نمیجویی و تأویل جستن. در حالی که تأویل آن را جز الله 

 از جانب پروردگ در علم می
ً
ار ماست و جز گویند به آن ایمان آوردیم تماما

 .»شوند خردمندان متذکر نمی
 باشد.زی مییر فرق دارد و به معنی بازگشت دادن چیو تفس یل با معنیتأو

ی در یم که او کارهایخوانموسی و آن بنده خدا می گونه که در سرگذشتهمان

ن یسفر خود انجام داد که هدف آن روشن نبود (مانند سوراخ نمودن کشتی) و به هم

ان کار برای موسی ید اما هنگامی که هدف خود را در پایعلت موسی ناراحت گرد

 ان نمود وگفت منظورش نجات کشتی از چنگال سلطان غاصب بوده است اضافهیب

این هدف نهایى کارى «عنی: ی. »تأويل ما مل تسطع عليه صربا كذل «نمود: 

 .»است که تو در برابر آن صبر نداشتى
ات ین معتقدند که متشابهات قرآن همان آین جهت است که برخی از مفسریو بد

  مَ يَوۡ ...﴿م: یخوانسوره اعراف می ٥٣ه یامت است و در آیق
ۡ
  ِ� يَأ

ۡ
 عنی:ی ﴾...ۥوِ�لُهُ تَأ

 .»د...یایل عذاب بیکه تأو ی... روز«
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باشد امت مییی و آشکار شدن عذاب در قیدن به هدف نهایو در واقع منظور رس

 ده است.ین جهان در قرآن، کفار را از آن ترسانیکه در ا

 د:یفرمام که مییینماعمران مشاهده  میسوره آل ٧ه ین که در آیگر اینکته د

  لَمُ َ�عۡ  َوَما﴿
ۡ
ۗ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ ُ ٰ ٱوَ  �َّ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ

 .]۷عمران:  آل[ ﴾...َرّ�َِنا ِعندِ  ّمِنۡ 

گویند داند و راسخون در علم می... تأویل متشابهات را جز الله، نمی«عنی: ی

 از جانب پروردگار ما می
ً
 .»باشد...ایمان آوردیم به آن که تماما

کنند که الله و راسخون م برخی تصور میین بحث گفتیگونه که در ابتدای اهمان

جز الله کسی «د. یفرماه مییدانند در صورتی که در آل متشابهات را مییدر علم، تأو

 از یمان آوردیند ایگوداند و راسخون در علم میل متشابهات را نمییتأو
ً
م به آن تماما

 ».باشدجانب پروردگار ما می

» م«عمران سوره آل ٧بینیم در باالی کلمه الله، در آیه های قرآنی میدر رسم الخط

ها در باالی کلمه الله اند که به معنی وقف الزم است و در برخی از رسم الخطگذاشته

باشد یعنی باید و یا ترجیح دارد می» وقف ترجیح دارد«اند که به معنی گذاشته» قلی«

شود که تأویل  ن میرسیم وقف کنیم و در نتیجه معنی آیه ایمی» الله«وقتی به کلمه 

داند. اگر بگوییم تأویل متشابهات را جز الله و متشابهات را جز الله کسی نمی

شویم داند در معنی نمودن قسمت بعد آیه دچار مشکل میراسخون در علم کسی نمی

... « یعنی:].٧عمران:  آل[ ﴾َرّ�ِنَا ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمنَّا َ�ُقولُونَ ﴿فرماید: زیرا می

 از جانب پروردگار ما میمی
ً
 .»باشد...گویند ایمان آوردیم به آن تماما

مان یم الله پروردگار است و پروردگاری ندارد که به او ایداندر حالی که می

 بایب
ً
ل یشودکه تأون مییجه ایم و نتیید بر سر کلمه الله وقف نمایاورد. پس حتما

م یمان آوردیا«... ند یگوداند و راسخون در علم میمتشابهات را جز الله کسی نمی

 از جانب پروردگار ما م
ً
 ».باشد..یبه آن که تماما
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 م راسخون در علم چه کسانی هستند؟ینیکه ببنیگر اید

 د:یفرماسوره نساء می ١٦٢ه یدرآ

﴿ ٰ ٰ ٱ ِ�نِ �َّ ۡ ٱوَ  ُهمۡ ِمنۡ  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِ�  ِسُخونَ ل�َّ ٓ  ِمُنونَ يُؤۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل نزَِل  بَِما
ُ
 َك إَِ�ۡ  أ

 ٓ نزَِل  َوَما
ُ
 .]۱۶۲النساء: [ ﴾لَِك َ�بۡ  ِمن أ

دانشمندان در علم (راسخون در علم) از اهل کتاب و نیز مؤمنان به آنچه «عنی: ی

 .»بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان دارند...
ن و دانشمندان اهل ید که راسخون در علم محققیآدست می فه بهیه شرین آیاز ا

ن اسالمی که ین موحد و محققیز مفسریان مسلمانان نیباشند البته در مکتاب می

 باشند.قی از راسخون در علم مییاند مصادافتهیق اسالم را یحقا

 ستند ویل متشابهات نیکسانی هستند که به دنبال تأو ٧ه ین در علم در آیو راسخ

ف راسخون در علم آمده یالبالغه در تعرنهج ٩٠مان به همه قرآن دارند و در خطبه یا

العلم الذين أغناهم عن اقتحام السدد  واعلم أن الراسخني يف... «است: 

محجوب ـمرضوبة دون الغيوب االقرار بجملة ما جهلوا تفسريه من الغيب الـال

مل حييطوا به علام وسمى تركهم  فمدح اهللا تعاىل اعرتافهم بالعجز عن تناول ما

... بدان کسانى که «عنی: ی .»...التعمق فيام مل يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا

در علم راسخ هستند کسانى هستند که اعتراف به عجز در برابر اسرار غیبى و 
نیاز ساخته است. آنچه از تفسیر آن عاجزند آنان را از کاوشى در پیرامون آنها بى

دانیم مدح نموده است. گویند نمىرا که به مطلبى آگاهى ندارند و مىخدا آنان 
خدا این کنجکاوى نکردن در مطلبى را که مجبور به بحث از آن نیستند رسوخ 

 . »نامیده است...

ل متشابهات را جز خدا کسی ید که تأویآات به دست مییات و رواین از آیبنابرا

ل متشابهات یل به باطل است به دنبال تأویشان میهاداند و کسانی که در قلبنمی
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ل متشابهات اعتراف دارند و یروند و راسخون در علم به جهل خود برای فهم تأومی

 ات قرآن دارند.یمان به همه آیا

 گردد؟آیا قبل از قیامت کسى به دنیا باز مى
 گردد؟ا باز مییامت کسی به دنیا قبل از قیسؤال: آ

گردد. ا باز نمییچکس به دنیامت هیدهند که قبل از قات قرآن نشان مییجواب: آ

 د:یفرماسوره زمر  می ٣١و  ٣٠ات یخداوند در آ

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿  َرّ�ُِ�مۡ  ِعندَ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ  ٣٠ مَّ
 . ]۳۱-۳۰الزمر: [ ﴾٣١َتِصُمونَ َ�ۡ 

سپس شما در روز قیامت نزد  )۳۰(میری و ایشان نیز خواهند مرد تو می«عنی: ی

 .»)۳۱(پروردگارتان به مجادله خواهید پرداخت 
دهد بعد از مرگ، محّمد و کفار در قیامت است که زنده خواهند این آیه نشان می

سوره مریم  ٣٣شد و به مجادله خواهند پرداخت. و در مورد حضرت عیسی در آیه 

 فرماید: می

َ�ٰ ٱوَ ﴿ َّ  مُ لسَّ ُموُت  مَ َوَ�وۡ  ُوِ�تُّ  مَ يَوۡ  َ�َ
َ
�ۡ  مَ َوَ�وۡ  أ

ُ
 .]۳۳مریم: [ ﴾٣٣ اَحيّٗ  َعُث �

میرم و روزی که زنده سالم بر من روزی که متولد شدم و روزی که می«عنی: ی

 .»مبعوث شوم
دهد که کند و نشان میسی را در هنگامی که زنده بود بازگو مییه سخن عین آیا

ه یجمله آات قرآن، منیشود و طبق آامت مبعوث مییاز مرگش در روز ق سی بعدیع

سوره  ٣٣ه یمرده است و طبق آ یسید اکنون عیعمران مشاهده نمودسوره  آل ٥٥

از رجعت او  یه نشانین آیشود. و در ایامت مبعوث مید در قیم که مشاهده نمودیمر

ا یبه دن یسیو ع امت محّمدیند قبل از قیگویکه منیا وجود ندارد. و ایبه دن

 دهند.یرا نشان مات خالف آنیندارند بلکه آ یکنند مدرک قرآنیرجعت م
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حضرت  یک مبعوث شدن برایک مرگ و یک تولد و یم یسوره مر ١٥ه یدر آ

ا یامت به دنیقائل به رجعتش قبل از ق یرا که کس ییحیقائل شده است. همان  ییحی

ک یک مرگ و یک تولد و ید هم یکه مشاهده نمودم یسوره مر ٣٣ه یست. در آین

 همانند یقائل شده است ع یسیع یمبعوث شدن را برا
ً
. و در مورد کفار در ییحینا

  د:یفرمایسوره مؤمنون م ١٠٠و  ٩٩ات یآ

﴿ ٰٓ ٓ  إِذَا َح�َّ َحَدُهمُ  ءَ َجا
َ
ۡ ٱ أ ٓ  ٩٩ ِجُعونِ رۡ ٱ رَّبِ  قَاَل  ُت َموۡ ل �ۡ  لََعّ�ِ

َ
 َمُل أ

ۚ  ُتۚ تََر�ۡ  �ِيَما الِحٗ َ�ٰ  ٓ َها َ�َّ ٓ  ُهوَ  َ�َِمةٌ  إِ�َّ ۖ قَا ٓ  َوِمن �ِلَُها  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َزخٌ بَرۡ  �ِهِمَوَرا
 . ]۱۰۰-۹۹المؤمنون: [ ﴾١٠٠ َعُثونَ ُ�بۡ 

 ۹۹گاه که مرگ یکی از ایشان فرا رسد گوید پروردگارا، مرا بازگردانید تا آن«یعنی:  

چنین است این سخنی است که او انجام دهم. نه ام کار نیکیشاید من در آنچه وانهاده

 .»گوینده آن است و پیشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد
آید که کفار تا قیامت در عالم برزخ هستند و قبل از قیامت به از این آیه به دست می

 حسن نوشته است: البالغه حضرت علی به فرزندشنهج ٣١گردند و در نامه دنیا باز نمی

مثقل والبطئ ـعقبة كوودا املخف فيها أحسن حاال من ال كواعلم أن أمام«

مرسع وإن مهبطك هبا ال حمالة أما عىل جنة أو عىل نار ـعليها أقبح حاال من ال

موت ـفليس بعد ال كمنزل قبل حلولـووطئ ال كقبل نزول كفارتد لنفس

بدان که در جلوى تو گردنه بسیار «عنی: ی .»مستعتب و ال إىل الدنيا منرصف

دشوارى است که در آن سبکبار از گرانبار خرسندتر است و کند رفتار از تندرو 
تر است و فرودگاه تو در آن ناچار بهشت است یا بر آتش. پس زشت و درمانده

پیش از رسیدن به (آن سراى) براى خود پیشروى بفرست و پیش از رفتنت 
از مرگ وسیله خشنود گرداندن نیست و کسى به دنیا  منزلى آماده ساز که بعد

 .»گرددباز نمى
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 گردد.ا باز نمیید که بعد از مرگ کسی به دنیآدست مین نامه بهیاز ا

ةٖ ﴿آیه:  مَّ
ُ
ِ أ

 ﴾افَوۡجٗ  َو�َۡوَم َ�ُۡ�ُ مِن ُ�ّ
و روزی که از هر امتی گروهی از «د: یفرماسوره نمل، خداوند می ٨٣ه یسؤال: در آ

 ».م...یگردانات ما نمودند محشور مییب آیرا که تکذ یکسان

 گردند؟یا باز میای به دنامت عدهیدهد که قبل از قه نشان نمیین آیا ایآ

 ا
ً
ب یای از تکذاز هر گروهی عده«د: یفرمانکه خداوند نمییجواب: اوال

کردن با و محشور ». میکنمحشور می«بلکه فرموده: » میکنکنندگان را مبعوث می

امت که یمبعوث کردن فرق دارد. محشورکردن بعد از مبعوث کردن است و در روز ق

 به تدرات قرآن خداوند همه را مبعوث مییطبق آ
ً
ی را محشور یهاج گروهیکند بعدا

شوند) و ند (محشور مییآن شده گرد میییستگاهی که برای آنها تعیگرداند و در امی

ن اشاره نموده، یم به محشور شدن متقیسوره مر ٨٥ه یر آم که دیینمالذا مشاهده می

ۡ ٱ ُ�ُ َ�ۡ  مَ يَوۡ ﴿ اد کن) روزی را ی(«عنی: ی .]٨٥مریم: [ ﴾٨ ادٗ َوفۡ  لرَّ�ٱ إَِ�  ُمتَّقِ�َ ل

 .»م)یآورم (گرد مییکنن را به سوی (خدای) رحمان گروه گروه محشور مییکه متق
ر در یسوره تکو ٥ه یخواهند شد در آامت محشور یز در قیوانات نین حیهمچن

 باره آمده است:نیا

ۡ ٱ �َذا﴿  .]۵التکویر: [ ﴾٥ ُحِ�َۡت  وُُحوُش ل

 .»و آنگاه که وحوش محشور شوند« عنی:ی 

 این
ً
شود از هر امتی کند یعنی وقتی گفته میکه اثبات شیء نفی ما عدا نمیثانیا

 شود که دیگران را محشور نکند.نمیگردانیم دلیل بر این گروهی مجرم را محشور می

امت ین در قید در قرآن عالوه بر محشور شدن مجرمیو همچنان که مشاهده نمود

 ز اشاره شده است.ین و وحوش نیبه محشور شدن متق
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امبران باز یب کنندگان پیامت تکذین بود که قبل از قینها اگر منظور ایعالوه بر ا

ا را یبرد که بازگشت به دنبه کار می» نحشر«جای را به » نرجع«د کلمه یگردند بامی

 داد.معنی می

ب کنندگانی که یم که تکذیسوره مؤمنون مشاهده نمود ١٠٠و  ٩٩ات یو در آ

ا بازگرداند خداوند خواهش آنان را قبول یهنگام مرگ از خدا خواستند که آنها را به دن

 وزی که مبعوث شوند.ش آنان برزخی است تا ریشاپیننموده است و فرموده است پ

ۡخرَۡجنَا لَُهۡم َدآبَّةٗ ﴿آیه: 
َ
 ﴾�ذَا َوَ�َع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيهِۡم أ

 سوره نمل فرموده است: ٨٢ه یسؤال: خداوند در آ

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّةٗ ﴿
َ
نَّ  �َذا َوَ�َع ٱۡلَقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

َ
�ِض تَُ�ّلُِمُهۡم أ

َ
 ّمَِن ٱۡ�

 .]۸۲النمل: [ ﴾٨٢َ�ٰتَِنا َ� يُوقُِنوَن ٱ�َّاَس َ�نُواْ �

ای خارج گاه که قول عذاب بر آنها تحقق یابد برایشان از زمین جنبندهو آن«یعنی:  

 . »سازیم که با آنان سخن گوید زیرا که مردم (چنان که باید) به آیات ما یقین نداشتند

 در این
ً
 باره توضیح دهید.لطفا

ات یا به آیامت جانوری با کسانی که در دنیستگاهی) در قیجواب: در موقفی (ا

مژده بهشت به  ین که فرشتگان الهیکند بر خالف متقمان نداشتند تکلم مییخدا ا

در  یستند که فرشتگان الهین نیق اید گفت که آنها الیدهند. و در واقع باآنان می

ر هم فرشتگانی به آنها امت با آنها تکلم نموده و وعده بهشت به آنان بدهند و اگیق

 دهند وعده عذاب است و فرشتگان غضب هستند. وعده می

ز یگر نیات دیوقوع عذاب در آخرت است و از آ» وقع القول«ه منظور از ین آیدر ا

 د:یفرماسوره سجده می ١٤و  ١٣و  ١٢ات ید. در آیآن معنی به دست مییا

ۡ ٱ إِذِ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ ْ  رُِمونَ ُمجۡ ل ٓ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  رُُءوِسِهمۡ  نَاكُِسوا بۡ  َر�َّنَا
َ
 نَاَ�ۡ �

 ُ�َّ  نَاتَيۡ � َناِشئۡ  َولَوۡ   ١٢ ُموقِنُونَ  إِنَّا لًِحاَ�ٰ  َمۡل َ�عۡ  نَاِجعۡ رۡ ٱفَ  َناوََسِمعۡ 
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ٰ  ٍس َ�فۡ  مۡ  مِّ�ِ  ُل َقوۡ لۡ ٱ َحقَّ  ِ�نۡ َوَ�ٰ  َهاُهَدٮ
َ
 �َّاِس ٱوَ  نَّةِ �ِۡ ٱ ِمنَ  َجَهنَّمَ  َ�َنَّ َ�

 َ�ۡ
َ
ْ  ١٣ عِ�َ أ ٓ  �َِسيُتمۡ  بَِما فَُذوقُوا ٓ َ�ٰ  مُِ�مۡ يَوۡ  ءَ لَِقا ْ  ُ�ۡمۖ �َِسيَ�ٰ  إِنَّا َذا  َوذُوقُوا

 ].۱۴-۱۱۲: ةالسجد[ ﴾١٤ َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  بَِما ۡ�ِ �ُۡ ٱ َعَذاَب 

و اگر ببینی هنگامی که گناهکاران نزد پروردگارشان سرهایشان را به (زیر) «یعنی:  

گویند: پروردگارا، دیدیم و شنیدیم پس ما را بازگردان تا کار شایسته انجام افکنده باشند 

-خواستیم به هر شخصی هدایتش را میو اگر می )۱۲(ایم گمان ما یقین کردهدهیم بی
ها و مردمان پرکنم دادیم ولی وعده از جانب من تحقق یافته است که جهنم را ازجن

پس به سزای آن که دیدار امروزتان را فراموش کردید (عذاب را) بچشید ما نیز  )۱۳(

 .»)۱۴(ایم و عذاب جاودانه را به کیفر کردارتان بچشید شما را فراموش کرده

-می» وعده عذاب«به معنی » القول«د که کلمه یآدست میفه بهیه شرین آیاز ا

امت شروع عذاب یب است که قبه معنی وقوع وعده عذا» وقع القول«باشد کلمه 

 باشد.جسمی و روحی برای کفار می

وجود دارد که » هم«ر یه مورد بحث ما) ضمیسوره نمل (آ ٨٢ه ینکه در آیگر اید

با منکران » دابه«امت است که آن یگردد و در واقع در قامبر برمییبه منکران زمان پ

 د.یگوسخن می

گر یات دیآمده است و از آ» ابة االرضد«سوره نمل کلمه  ٨٢ه یکه در آنیگر اید

ا خود یه جانور و یزی شبیموجود پستی است و چ» دابه«د که یآدست میقرآن به

  د:یفرماسوره عنکبوت می ٦٠ه یجانور است. و خداوند در آ

يِّن﴿
َ
ُ ٱ َ�َهارِزۡ  ِمُل َ�ۡ  �َّ  بَّةٖ َدآ ّمِن َوَ�� ِميعُ ٱ وَُهوَ  �يَّاُ�مۚۡ  زُُ�َهايَرۡ  �َّ  لسَّ

 .]۳۸األنعام: [ ﴾٦٠ َعلِيمُ لۡ ٱ

کشند خداوند به و چه بسا از جانورانی (دابه) که روزیشان را بر دوش نمی«عنی: ی

 .»و او شنوای داناست دهدمیآنها و شما روزی 
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 جانور است و به » دابه«آید که از این آیه نیز به دست می
ّ

با بشر فرق دارد و در حد

 سوره انعام درباره دابه آمده است: ٣٨دهد و همچنین در آیه معنی میعبارتی خود جانور 

 ٱ ِ�  بَّةٖ َدآ ِمن َوَما﴿
َ
ٓ  هِ ِ�ََناَحيۡ  يَِط�ُ  �ِرٖ َ�ٰٓ  َوَ�  ِض �ۡ� َممٌ  إِ�َّ

ُ
مۡ  أ

َ
 َثالُُ�م� أ

ا � َ�ۡ  ِمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  نَافَرَّطۡ  مَّ ونَ ُ�ۡ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  ءٖ  ].۳۸ األنعام:[ ﴾٣٨ َ�ُ

کند نیست ای که با دو بال خویش پرواز میای در زمین و نه پرندههیج دابه«عنی: ی

هایی چون شما هستند هیچ چیز را درکتاب (لوح محفوظ) که امتمگر این

 .»شوندفروگذار نکردیم سپس به سوی پروردگارشان محشور می
 دهد.دارد و جانور معنی میآید که دابه با بشر فرق دست میاز این آیه شریفه نیز به

 م:یینمام معنی مییحاتی که دادیسوره نمل را با توجه به توض ٨٢ه یحال دوباره آ

-گاه که قول (وعده عذاب) بر آنها (در قیامت) تحقق یابد برایشان از زمین دابهو آن«
 ».ندکه به آیات ما یقین نداشتای (جانوری) خارج سازیم که با آنان سخن گوید برای این

ٓ  قُل﴿آیه:  َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

ٓ  قُل﴿ا جمله یسؤال: آ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل الشوری: [ ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

 است؟امبر یشاوندان پیخو سوره شوری درباره دوست داشتن ٢٣ه ی.  در آ]٢٣

جواب: خیر، معنی آیه چیز دیگری است. البته مؤمن باید مؤمن دیگری را دوست 

جمله مؤمنانی از خویشاوندان پیامبر را، آیه عام است و اگر منظور از آیه داشته باشد من

دوست داشتن خویشاوندان پیغمبر باشد تمام خویشاوندان او را در زمان نزول این آیه 

دانیم که بسیاری از خویشاوندان پیامبر در زمان نزول این آیه گیرد و ما میدر بر می

 جمله ابولهب که در قرآن از او به بدی یاد شده است.اند مندشمن پیامبر بوده

شاوند است و اگر یعام بوده و به معنای مطلق خو» القربى«ن که لفظ یگر اید

» موده ىف قرباـاال ال«د الاقل به صورت یغمبر بود جمله بایشاوندان پیمنظور خو

 شد.ان مییب
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ن یهای نخستکه در مکه نازل شده و در سال یه در سوره شورین آیکه انیگر اید

شاوندان یبعثت بوده است وجود دارد و در آن موقع از کسانی که برخی آنان را خو

و شاوندانی چون حمزه یدانند جز فاطمه و علی اثری نبوده و خوه  میین آیامبر در ایپ

ه دوستی یاند و اگر منظور از آامبر وجود داشتهیشاوندان پیگر خویجه و دیخد

ه اشاره به حمزه یم در آییست که بگویح نین صحیامبر باشد ایشاوندان پیخو

امبر نشده و فقط اشاره به علی و فاطمه و یجه همسر فداکار پیا خدیدالشهدا و یس

 اند.امدهیا نیه دننی از اوالد نسل آنهاست که هنوز بیتعداد مع

ٓ  قُل ﴿اتی است که در آنها جمله یروا َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل  ِ�  َمَودَّ

 ن جملهیبرخی از مفسر اند.گر معنی کردهیکدین با یرا محبت مؤمن ﴾...َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ

ۡ ٱ إِ�َّ ﴿ ةَ ل گونه نیه را ایو برخی آ اندرا دوستی خدا معنی نموده  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

شاوندی یت خویکه رعانیخواهم مگر ااند که: بگو از شما پاداشی نمیمعنی نموده

 د).ییشی هستم ادا نماید و حق قرابت با من را که قرید (و مرا آزار ندهییبا من را بنما

از شما مزدی «ن است که بگو: یه ایاند که معنی آکه تصور نمودهبه هرحال آنان

امبر را یشاوندان پیو خو». دیشاوندان مرا دوست بداریکه خونیخواهم مگر انمی

ن افراط در یاند امودهیاند و در دوستی آنان راه افراط را پمحدود به افراد خاصی نموده

د به ین بایگونه که گفته شد مؤمنده است و همانیدوستی به فرد پرستی و شرک انجام

 ٩ه یکسی غلو نکنند و لذا در آچیدارند و در حق هگر را دوست بیکدیطور متعارف 

-نه مهاجرت میینی را که به مدیم که انصار مهاجریینماسوره حشر مشاهده می
 سوره حشر آمده است: ٩ه ینمودند دوست داشتند. و در آ

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو �َّ  ﴾ۡ◌ ِهمإَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
 .]۹الحشر: [

-و آن کسانی که قبل از ایشان در داراالسالم جای گرفتند کسانی را که به«عنی: ی 

 .»دارند...سوی ایشان هجرت کردند (مهاجرین) دوست می



 143 پرسش و پاسخ

 

ن با یگر و دوست بودن مؤمنیکدین با یز از برادری مؤمنیگری نیات دیو در آ

 گرسخن رفته است.یکدی

باره در را از همه کس و همه چیز بیشتر دوست بدارد. و در این و یک مؤمن باید خدا

ِينَ ٱوَ ...﴿سوره بقره آمده است:  ١٦٥آیه  ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َشدُّ  ا
َ
ِ  اُحبّٗ  أ َّ   ].١٦٥: ةالبقر[ ﴾...ّ�ِ

غمبر وحی شده یی است که به پیهان سورهیسوره توبه که از آخر ٢٤ه یو در آ

اول خدا و بعد رسول او و بعد جهاد در راه خدا را از  د در درجهیک مؤمن بایآمده که 

 سوره توبه فرموده است: ٢٤ه یشتر دوست بدارد. خداوند در آیهمه ب

ٓ  َ�نَ  إِن قُۡل ﴿ �ۡ  ؤُُ�مۡ َءابَا
َ
ٓ َو� ٰ �خۡ  ؤُُ�مۡ َنا زۡ  نُُ�مۡ َ�

َ
 ُجُ�مۡ َ�ٰ َوأ

مۡ  وََعِشَ�تُُ�مۡ 
َ
ٰ َوأ ٞ َوتَِ�ٰ  ُتُموَهاَ�َ�ۡ �ۡ ٱ ٌل َ�  ِ�نُ َوَمَ�ٰ  َكَساَدَها نَ َشوۡ َ�ۡ  َرة

ٓ َضوۡ تَرۡ  َحبَّ  َ�َها
َ
ِ ٱ ّمِنَ  ُ�مإَِ�ۡ  أ ْ  ۦَسبِيلِهِ  ِ�  وَِجَهادٖ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ �َُّصوا َ�َ�َ 

 ٰ   َح�َّ
ۡ
ُ ٱ ِ�َ يَأ مۡ  �َّ

َ
ِ بِأ ُ ٱوَ  ۦۗ رِه  ].۲۴: بةالتو[ ﴾٢٤ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ

پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان و بگو اگر پدرانتان و «عنی: ی

-ترسید و خانهاید و تجارتی که از کسادیش میهایی که آن را به دست آوردهمال
پسندید در نزد شما از خدا ورسولش و جهاد در راه خدا هایی که آنها را می

خداوند گروه  ترند پس در انتظار باشید تا خداوند حکمش را به میان آورد ومحبوب

 .»کندفاسقین را هدایت نمی
سه با دوست داشتن خدا و یم دوست داشتن افراد در مقایینماپس مشاهده می

م کسانی که یینمارسول او و جهاد در راه خدا بی ارزش است و متأسفانه مشاهده می

 را سفارش » موده ىف القربى...ـ... قل ال اسئلكم عليه اجرا اال ال« :هیبه غلط آ

ن دوستی غلو یدانند و در اغمبر مییشاوندان پیبه دوست داشتن چند تن از خو

غمبر کافی یشاوندان پیند فقط دوست داشتن افرادی از خوینماند، گمان میینما می

مان به خدا و رسولش و تقوا داشتن و جهاد نمودن یاست در حالی که رستگاری در ا

 باشد.و عمل صالح می
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 مهــر
 اند؟گذاشتهسول گرامی اسالم در نمازشان ُمهر میا ریسؤال: آ

 مهری در نماز وجود نداشته است.ر، در آن زمانیجواب: خ
ً
 ها اصال

 نمودند؟ز سجده مییگر نیزهای دیر از خاک بر چیغمبر غیا پیسؤال: آ

از حضرت علی  ]١٥٧صفحه  ،٨٥جلد  :بحاراالنوار[جواب: آ ری، در کتاب 

ری نماز یخدا بر حصرسول«عنی: ی. »صىل عىل حصري  اهللان رسول«: نقل شده

عنی: ی »أنه صىل عىل اخلمرة«و در همان صفحه از حضرت صادق نقل شده . »گزارد

 .»او بر خمره نماز گزارد«
 ست؟یسؤال: خمره چ

 جواب: زیراندازی بافته شده بوده است از حصیر یا شاخ و برگ گیاهان و مانند آنها. 

أن النبى «اند: آورده ]٥٩٩صفحه  ،١جلد  :فتح البار[که درکتاب نیگر اید

رسول خدا حصیرى داشت که آن «عنی: ی .»كان له حصري يبسطه ويصىل عليه

 .»گزاردکرد و بر آن نماز مىرا پهن مى
آمده  ]٣٦٢صفحه  ،١جلد  :ابن سعد الطبقات الكرب[و همچنین در کتاب 

سليم عىل حصري قد تغري من القدم ونضحه  بيت أماهللا ىف صىل بنا رسول«است: 

خدا در از انس نقل شده که گفت: رسول«عنی: ی .»بشىء من ماء فسجد عليه

پاشى شده بود منزل ام سلیم روى حصیرى که در اثر فرسودگى سیاه شده و آب
 .»براى ما نماز خواند و بر همان نیز سجده کرد

عن ابن «آمده است:  ]١١٧صفحه  ٢جلد  :وطییر سیجامع الصغ[ در کتاب

از ابن عباس گزارش شده «عنی: ی .»اهللا يسجد عىل مسح عباس قال كان رسول

 .»نمودکه گفت: رسول خدا بر پالس سجده می
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قال « آمده است: ]٤٠٠صفحه  ،١جلد  :مصنف ابن ابی شیبهـال[در کتاب 

بکر بن «عنی: ی .»رايت عليا يصىل عىل مصىل من مسوح يركع عليه ويسجد

-کند که على بن ابى طالب را دیدم که روى مسح (پالس) نماز مىوائل نقل مى

 .»نمودخواند و بر همان نیز سجده  مى

سعد بن عبدالله از  ]كتاب الصلوة أبواب ما يسجد عليه :ةوسائل الشيع[در 

سالت أبا احلسن الثالث هل جيوز السجود «کند گفت: داوود الصرمی نقل می

از امام رضا سؤال کردم « عنی:ی .»ل: جائز القطن والكتان من غري تقية فقاعىل

که آیا سجده بر پنبه و کتان اگر در حال تقیه هم نباشد جائز است؟ گفت جائز 
-ا کتان هم باشد مییا فرش از پنبه و یرانداز یرساند که اگر زت میین روایا. »است

عه در همان باب از سعد بن یئل الشن در وسایتوان بر آن سجده نمود. و همچن

کند که گفت: ت مییسان الصنعانی روا ین بن علی بن کیعبدالله او هم از حس

كتبت إىل أبى احلسن الثالث أسأله عن السجود عىل القطن والكتان من غري «

اى به امام رضا نوشتم و از او نامه« عنی:ی .»تقية وال رضورة فكتب إيل جائز

پنبه و کتان سؤال نمودم که در حالت تقیه نباشد و ضرورتى هم درباره سجده بر 
 .»اگر پیش نیاید. در جواب به من نوشت که جایز است

ت یعه و اهل سنت فراوان است که برای رعایات در کتب شیباره روانیدر ا

 م.یینمااختصار از ذکر آنها خودداری می

جلوی روی خود بگذارند  زی رایاند که در سجده چگونه عادت نمودهنیبرخی ا

ز وجود دارد که نماز که امری مقدس به شمار ین خطر نیو بر آن سجده کنند که ا

ز در اذهان یج آن ابزار نیای (مانند مهر) داشته باشد به تدرژهیرود اگر ابزار ومی

م که مهر نماز برای یینماان مشاهده مییعیط شیکه امروزه در محمقدس شود چنان

 بوسند.را میگشته و آنبرخی مقدس 
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عن ابن مسعود أنه «اند: آورده ]٤٧٧صفحه  ،٢جلد  :هقییسنن کبرای ب[در 

دخل عىل عتبة أخيه وهو يصىل عىل مسواك يرفعه إىل وجهه فأخذه فرمى به ثم 

از عبداهللا بن مسعود «عنی: ی .»قال: أوم إيامء ولتكن ركعتك أرفع من سجدتك

گزارد و بر وارد شد در حالى که وى نماز مىآمده که او بر برادرش عتبه 
رساند. ابن مسعود آن کرد و آن را بلند کرده به صورتش مىمسواکى سجده مى

را از او گرفت و به کنارى انداخت سپس گفت: در وقت سجده به اشاره سجده 
 .»کن و رکوع تو باید بلندتر از سجودت باشد

آورده است که کسی از  ]٤٧٦صفحه  ٢جلد  :مصنفـال[و عبدالرزاق در 

آیا جایز « »أيصىل الرجل عىل العود وهو مريض؟«عبدالله بن عمر سؤال کرد: 

 ابن عمر پاسخ داد: »است که مرد به هنگام بیمارى بر چوب عود نماز گزارد؟
ال آمركم أن تتخذوا من دون اهللا أوثانا من استطاع أن يصيل قائام فليصل قائامً «

به شما «عنی: ی .»فإن مل يستطع فمضطجعا يومىء إيامء فإن مل يستطع فجالسا

ها را انتخاب کنید هر کس توانایى دارد که دهم که غیر از خدا بتدستور نمى
ایستاده نماز گزارد پس ایستاده نماز گزارد و اگر نتوانست نشسته بخواند و 

 .»اشاره کندچه قادر نبود خوابیده نماز گزارد (و به هنگام رکوع و سجود) چنان
زی را مقابل خود قرار یم که در هنگام سجده چیینماز مشاهده مییدر قرآن ن

م که ساحران در زمان موسی وقتی به یینمااند در سوره شعرا مشاهده میدادهنمی

د. ینماد میییند و خداوند سجده آنان را تأینمابرند سجده میت موسی پی مییحقان

برند ت موسی پی مییگردند بلکه وقتی به حقانای نمیزهیگرا سنیآنان به دنبال مهر و 

ز مشاهده یات نیند و در رواینمان افتاده و خدا را سجده مییهمان جا بر روی زم

ای که نماز خوانده سجده ا مسح و خمرهیر و یامبر بر روی همان حصیم که پینمامی

 گذاشته است.زی را مقابل خود نمیینموده و چیم
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عن ابن عباس أنه صىل «اند: آورده ٤٣٧صفحه  ٢هقی جلد یکبرای بدر سنن 

از ابن عباس گزارش « عنی:ی .»اهللا عىل بساط عىل بساط ثم قال صىل رسول

 .»گزاردخدا بر فرش نماز مىرسول«شده که بر فرشى نماز گزارد سپس گفت: 
-دانسته منز یرا جار آنیلو و نظایز سجده بر فرش و زیعه نیبرخی از مراجع ش

-حیعه است در رساله توضیخ محّمد صادقی تهرانی که از مراجع شیجمله آقای ش
لو یا زید که بر فرش ین اگر بپرسیبنابرا«نوشته است:  ٢٩٤المسائل خود در مسأله 

دن یگر قابل پوشیچ حالتی دیرا نه در حالت کنونی و نه هیتوان سجده کرد زمی

 ».ستیدنی نیچگاه پوشید گفت: آری که هرگز و هیست باین

ْ�تُُموِ�  َكَما َصلُّوا«رسول اکرم فرمودند: 
َ
َص�ِّ  َرأ

ُ
گونه د آنینماز گزار«عنی: ی .»أ

 .»گزارمید من نماز میدیکه د
م یچوقت از خاک قبر کسی برای خود مهر درست نکرده است. ابراهیغمبر هیو پ

غمبر از خاک یولی پ ن مهم اشاره شده استیپدر امت اسالم است که در قرآن به ا

 قبر او مهری نساخت و در نماز قرار نداد.

المقدس سرزمین مقدس گفته شده است ولی هیچ سوره مائده به بیت ٢١در آیه 

المقدس مهری تهیه ای در قرآن وجود ندارد که در آن گفته شده باشد از خاک بیتآیه

 ای به آن ننموده است.اشاره نمایید و بر آن سجده نمایید. و همچنین پیغمبر در هیچ جا

باشد و خداوند در قرآن به مکه سوگند یاد نموده است ولی هیچ خانه خدا در مکه می

 ای در قرآن وجود ندارد که در آن گفته شده باشد از خاک مکه ُمهری تهیه نمایید.آیه

 خواند و برر نماز مییغمبر بر روی حصیم که پیینماز مشاهده مییات نیو در روا

ر یرا روی حصمکه نساخته که آنک نمود و ُمهری از خاسجده میز یر نیهمان حص

 د.یبگذارد و برآن سجده نما

د ین در آنجا شهیکه امام حسکربال مقدس گشته به خاطر آنک م که خاییاگر بگو

ادی در مکه و یرا مؤمنان زیز مقدس است زیمکه نک م که خایرید بپذیشده است با
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د نموده است و مضاعف بر آن، یید و خداوند در قرآن آنان را تأد شدنینه شهیمد

 اد نموده است.یکه خانه خدا در مکه است و خداوند به مکه سوگند  نیا

ش را بر روی آن یشانینه مهری ساخت و در نماز پیمکه و مدک ا محّمد از خایآ

سجده نمود؟ دان مهری ساخت و در نماز بر آن یقبر آن شهک ا از خایقرار داد؟ آ

 جواب منفی است.

ن ید شود آن سرزمینی کسی شهیکه چه کسی گفته است اگر در سرزمنیگر اید

شتر یمقدسی ثواب بک که چه کسی گفته است نماز بر خانیگر ایشود؟ دمقدس می

شتری داشت رسول گرامی اسالم که یمقدسی ثواب بک دارد؟ و اگر سجده بر خا

نمود. ه مییالمقدس تهتیبک مکه و خاک ی را از خاین است مهرهایاسوه برای مؤمن

ن یست؟ مگر خدا در قرآن به مکه قسم نخورده است؟ با ایمگر خانه خدا در مکه ن

گردد و خاکی را نه باز مییامبر بعد از فتح مکه به مدیم که پیینماوصف مشاهده می

د ینمانه اقامت مییبرد و تا آخر عمر که در مدنه نمییبه عنوان ُمهر از مکه به مد

 مکه ندارد.ک مهری از خا

و این مهرهایی هم که وجود دارد از خاک قبر امام حسین نیست زیرا مگر قبر ایشان 

اند؟ با این وصف برای برخی مقدس چه مقدار خاک دارد که این همه مهر از آن ساخته

نماز ثواب داشت گشته و مایه تکریم قرارگرفته است. و اگر سجده بر خاک کسی در موقع 

فرمود که از خاک قبر شهدا و یا پیامبرش در بعد از رحلت پیامبرش خداوند در قرآن می

نمود ولی کار میمهر بسازند و در نماز بر آن سجده کنند و یا پیامبرش سفارش به این

همان گونه که ذکر نمودیم اثری از ُمهر و سفارش به ُمهر در قرآن وجود ندارد، بلکه ضد 

در داستان موسی و فرعون وجود دارد و رسول گرامی اسالم از خاک هیچ شهیدی مهر  آن

المقدس ُمهر نساخت بلکه نساخت و در نماز به کار نبرد و همچنین از خاک مکه و بیت

بر حصیر و فرش و پالس و ِخمره و گلیم سجده نمود تا مسلمانان نیز به ایشان اقتدا 

 رستش غیر خدا به دور باشند.نموده و از خطر دچار شدن به پ
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 امام زمان
 درباره امام زمان توض

ً
 د.یح دهیسؤال: لطفا

جواب: مطالعه کنندگان این کتاب بهتر است اگر فصل امامت را در این کتاب 

اند ابتدا آن فصل را مطالعه نمایند. در هر صورت مجلسی در کتاب مطالعه ننموده

آوری نموده است که تحت درباره مهدی جمع، روایاتی را ١٣جلد » بحاراالنوار«

ترجمه علی دوانی به چاپ رسیده است. در بخشی از آن کتاب » مهدی موعود«عنوان 

 پردازیم: ات میروایاتی را درباره مادر امام آورده است که به صورت مجمل به ذکر آن روای

می و او د قین از استادش ابن ولیکند که در اکمال الدمجلسی از صدوق نقل می

الله و او از محّمد بن القاسم بن حمزه بن االمام ن بن رزقیاز محّمد بن عطار از حس

ت نموده که گفت: یمه خاتون دختر امام محّمد تقی روایموسی بن جعفر و او از حک

مه شعبان است نزد ما افطار یامام حسن عسکری مرا خواست و فرمود عمه امشب ن«

آورد که حجت او در روی خنده کسی را به وجود مین شب فریکن که خداوند در ا

ست؟ فرمود: نرجس خاتون. گفتم: ین نوزاد کیباشد. عرض کردم مادر ان مییزم

-ن است که مییست. فرمود: همیت گردم اثری از حاملگی در نرجس خاتون نیفدا
م. سپس به خانه حضرت درآمدم و سالم کرده و نشستم ... سپس نماز شام را یگو

دم. سحرگاه برای ادای نماز شب برخاستم بعد از نماز یدم و افطار کردم و خوابگزار

 ...».ست یده و از وضع حمل او خبری نیدم نرجس خوابید

دهد که نام مادر امام، نرجس بوده و در آن وقت که ت نشان میین روایح: ایتوض

 ت.افته اسینه نموده اثری از وضع حمل در او نیمه خاتون او را معایحک

 گر:یت دیروا

 کتاب مهدی موعود آمده است: ٢١٠در صفحه 

مه شعبان سال یکند که در نمه خاتون نقل مییو هم در آن کتاب از حک«... 

غام فرستاد که افطار را نزد ما صرف کن تا ی، امام حسن عسکری برای من پ٢٥٥
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 مسرورگرداند.ن من یالد مسعود ولی و حجت خود و جانشیخداوند تو را به م

دم آقا یدم. دیده به خدمتش رسیمن بسی شادمان گشتم و همان وقت لباس پوش

اند گفتم قربانت گردم فرزند شما از زان اطرافش را گرفتهیدر صحن خانه نشسته و کن

چکدام جز یستم و در هیزان را نگریچه زنی خواهد بود؟ فرمود: از سوسن. من کن

 ».دمیسوسن اثر آبستنی ند

ت قبل است یمه خاتون نقل شده بر خالف روایز که از حکیت نین روایح: ایتوض

 نام مادر امام را سوسن ذکر مییز
ً
 مییکند و ثانرا اوال

ً
باشد د اثر آبستنی در او مییگوا

ت قبلی گفته شده بود نام مادر امام نرجس یم که در روایدر صورتی که مشاهده نمود

 هده ننموده است.است و اثری از آبستنی در او مشا

 گر:یت دیروا

ت کرده یمان برده فروش روایخ طوسی از بشر بن سلیبت شیاز غ ١٨٨در صفحه 

که گفت: روزی کافور، غالم امام علی النقی نزد من آمد و مرا احضارکرد چون 

دم فرمود: ای بشر، تو از اوالد انصار هستی، دوستی شما یخدمت حضرت رس

ان شما برقرار است به طوری که فرزندان شما آن را به یموسته یت پینسبت به ما اهل ب

 د.یباشبرند و شما مورد وثوق ما  میارث می

ن رازی که با تو یلتی دهم که در مقام دوستی با ما است و با ایخواهم تو را فضمی

ای به خط و زبان زهیری سپس نامه پاکیگشییان پیعیر شیگذارم بر ساان مییدر م

ست و یسه زردی که دویرا با خاتم مبارک مهر نمود و کرمود و مهرآنرومی مرقوم ف

روی و صبح ن را گرفته به بغداد مییرون آورد و فرمود: ایست اشرفی در آن بود بیب

ک شد و یران نزدیابی چون کشتی حامل اسیفالن روز در سر پل فرات حضور می

لی از یراف بنی عباس و قلان فرستادگان اشیشتر مشترینی بیبدی، مییران را دیاس

-د) بردهین موقع مواظب شخصی به نام (عمر بن زیباشند. در اجوانان عرب می
ده و یر پوشیزی را به اوصافی مخصوص که از جمله دو لباس حریفروشی باش که کن



 151 پرسش و پاسخ

 

ان عرضه یکند به مشتران حفظ مییخود را از معرض فروش و دسترس مشتر

شنوی که قی مییاو را به زبان رومی از پس پرده رق ناله ین وقت صدایدارد. در ا می

د خواهد گفت یان به عمر بن زیکی ازمشترینالد. یاحترام خود مک بر اسارت و هت

نار به من بفروش. یصد دیز رغبت مرا به وی جلب نموده او را به سین کنیعفت ا

باشی به مان و دارای حشمت او ید: اگر تو حضرت سلیگوبه زبان عربی میک زیکن

 هوده مال خود را تلف مکن.یتو رغبت ندارم ب

-میک زیرم تو را بفروشم. کنیست؟ من ناگزید: پس چاره چیگوفروشنده می
دا شود که قلب من به او، و وفا و یداری پیکنی؟ بگذار خرد: چرا شتاب مییگو

تم که فی هسین هنگام نزد فروشنده برو بگو حامل نامه لطیرد. در ایامانت وی آرام گ

َرم و وفا و شرافت و امانت خود را در ی
َ
کی از اشراف با خط و زبان رومی نوشته و ک

شد. اگر به یندیسنده آن بینشان بده تا درباره نوک زیآن نامه شرح داده، نامه را به کن

 خرم.یز را میز راضی شدی من به وکالت او کنیل بود و تو نیوی ما

م علی النقی فرمود امتثال نمودم. چون نگاه گوید: آنچه امابشر بن سلیمان می

کنیزک به نامه حضرت افتاد سخت بگریست. سپس رو به عمر بن زید کرد و گفت مرا 

به صاحب این نامه بفروش و سوگند یاد نمود که اگر از فروش او به صاحب وی امتناع 

یار کند خود را هالک خواهد کرد و من در تعیین قیمت با فروشنده گفت وگوی بس

کردم تا به همان مبلغ که امام به من داده بود راضی شد. من هم پول را به وی تسلیم 

نمودم و با کنیزک که خندان و شادان بود به محلی که در بغداد اجاره کرده بودم آمدیم. 

بوسید و روی دیدگان و مژگان قراری زیاد نامه را از جیب درآورده و میدر آن حال از بی

 کشید... من ملیکه دختر یشوعا هستم...و بر بدن و صورت می نهادخود می

د: عزت یچون او را به سامره خدمت امام علی النقی آوردم حضرت از وی پرس

زی یدی؟ گفت: درباره چیغمبر را چگونه دیاسالم و ذلت نصاری و شرف خانواده پ

 د چه عرض کنم؟...یباشکه شما از من داناتر می
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د. یایمه را بگو نزد من بیدهم به کافور خادم فرمود: خواهرم حکن وقت امام یدر ا

مه ین زن همان است که گفته بودم. حکیچون آن بانوی محترمه آمد فرمود: خواهر، ا

گاه امام علی د. آنیدارش شادمان گردیخاتون آن بانو را مدتی در آغوش گرفت و از د

نی و اعمال مستحبه را به او یض دیراالنقی فرمود عمه او را به خانه شوهر خود ببر و ف

 اموز که او همسر فرزندم حسن و مادر قائم آل محّمد است.یب

 نام کنین روایح: در ایتوض
ً
ر یت قبلی مغایکه گفته شده که با روایز ملیت اوال

 در دو روایاست ثان
ً
پرسد که مادر قائم مه از امام حسن عسکری مییت قبل حکیا

 د سوسن.یگوگری میید نرجس و در دیوگیکی میست؟ و او در یک

ز با امام حسن یدانسته که قبل از ازدواج کنمه خاتون مییت حکین روایولی در ا

 که نام دارد.یز است که ملین کنیست و همیعسکری مادر قائم ک

 گر:یتی دیروا

ن از یت کتاب (مهدی موعود) از کتاب اکمال الدیمجلسی در بحار به روا

من موقع «ت نموده که گفت: یاو از خادمه امام حسن عسکری روا زرانی ویابوعلی خ

 ».قل بود...یوالدت امام زمان حاضر بودم مادر آقا نامش ص

 چگونگى والدت آن حضرت
 کند:یمه خاتون نقل میاز حک ١٨٤در کتاب مهدی موعود صفحه 

او را اور یاب شدم فرمود: عمه فرزندم را بیچون روز هفتم به حضور امام شرف«... 

ده نزد حضرت بردم. امام مانند بار اول فرزند دلبندش را نوازش فرمود یچیدر قنداقه پ

 ».خوراند...ر و عسل به او  مییی شینهاد که گوچنان در دهان او میآنک و زبان مبار

مه ید که روز هفتم تولد امام زمان، حکیآت به دست میین روایح: از ایتوض

 ده و نزد امام حسن عسکری برده است.یچیخاتون وی را در قنداق پ
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 گر:یتی دیروا

«... کند که گفت: مه خاتون نقل مییکتاب مهدی موعود از حک ٢٠٥در صفحه 

ان من و او یکه منید شد مثل ایهنوز سخن امام تمام نشده بود که نرجس از نظرم ناپد

کند بعد روی زانو نشست و در دم طفلی سجده مییختند ... سپس دیای آوپرده

اشهد ان ال اله اال اهللا و ان جد «حالی که انگشتان به سوی آسمان داشت گفت: 

ن وقت امام حسن عسکری با صدای یدر ا »مؤمنني...ـرسول اهللا و ان ابى امريال

اور. چون او را در بغل گرفته نزد پدر یر و نزد من بیبلند فرمود: عمه، او را بگ

دم مرغانی یردم به پدر سالم کرد. حضرت هم او را در بر گرفت ناگهان دبزرگوارش ب

ن طفل را ببر یکی از آن مرغان را صدا زد و فرمود: ایچند دور سر او در پروازند. امام 

دم ید از امام پرسیگومه مییو نگهداری کن و در هر چهل روز به ما برگردان ... حک

د که مراقب ائمه است ... بعد از چهل روز آن مرغ چه بود؟ فرمود: روح القدس بو

 ...».دم یدن را میید... من هر چهل روز آن طفل نازنیام برگردانبچه را نزد برادرزاده

دهد که روز مه خاتون نقل شده است نشان مییز که از حکیت نین روایح: ایتوض

ده یرا داول والدت تا روز چهلم، مرغی بچه را برده است و او در روز چهلم بچه 

ز نقل شده بود مشاهده یمه خاتون نیت قبل که از حکیاست. در صورتی که در روا

 ده و نزد پدرش برده است.یچیم که در روز هفتم بچه را در قنداقه پینمود

 گر:یتی دیروا

کند و در آن از خ طوسی نقل مییبت شیکتاب مهدی موعود از غ ٢١٠در صفحه 

 مه خاتون نقل شده است:یحک

-دهیاور. او را نزد پدرش بردم حضرت نور دیامام صدا زد: عمه، فرزندم را ب«... 
ده گشود سپس زبان در ید تا دیهای او مالچشم یاش را گرفت و زبان مبارک بر رو

های طفل نهاد و او را در دست گذارد ... امام حسن عسکری او را به دهان و  گوش

دگانش روشن گردد و محزون نشود یببر تا دمن داد و فرمود: عمه، او را به نزد مادرش 
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و بداند که وعده خدا حق است چون بچه را نزد مادرش برگرداندم صبح صادق 

دار یده بود من هم خداحافظی کردم و به خانه برگشتم تا روز سوم که به شوق دیدم

دوسِت خدا باز سری به آنها زدم. نخست وارد اتاقی شدم که سوسن جای داشت 

دم اما نخواستم ابتدا سخن کنم امام یدم پس به خدمت امام رسیا ندولی بچه ر

 ...».ت خداست یفرمود: عمه، بچه در کنف حما

 دهد که بچه در روز سوم نبوده است.ت نشان میین روایح: ایتوض

 گر:یتی دیروا

م از یخ طوسی از محّمد بن ابراهیبت شیکتاب مهدی موعود از غ ٢١٢در صفحه 

 کرده که گفت: مه خاتون نقلیحک

د به یگومرا خواست و می ٢٥٥مه شعبان سال یامام حسن عسکری در ن«

 ».نرجس«ست؟ فرمود: ین مولود کیا بن رسول الله، مادر ا یحضرت عرض کردم: 

دار دوست خدا در دلم افزون گشت. پس به خانه آنها یچون روز سوم شد شوق د

اند عادت زنانی که وضع حمل کردهدم به یراست به اتاق نرجس رفتم دکیشتافتم و 

ده و سرش بسته است. سالم کردم و به گوشه خانه نظر ینشسته و لباس زردی پوش

ش رفتم و پارچه را یاند و پارچه سبزی روی آن است. پای نهادهدم گهوارهیافکندم د

د چشم گشود و با یده تا مرا دیقنداق به پشت خوابدم دوسِت خدا بییبرداشتم د

 ».ها مرا طلب کردستحرکت د

ت قبل است که یت برخالف رواین رواید ایکه مشاهده نمودح: چنانیتوض

ن یدار بچه رفته و بچه نبوده است ولی در ایمه خاتون گفت که در روز سوم به دیحک

ن یدار بچه رفته او درگهواره بوده است. و ایت آمده که در روز سوم که به دیروا

باشد و ی که در آنهاست برخالف قرآن و عقل مییهاضیات عالوه بر ضد و نقیروا

گاه به قرآن بهی  ات پی خواهد برد.ین روایراحتی به ساختگی بودن اک فرد آ
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 تاریخ والدت
د خادم ین از عقیخ صدوق درکتاب اکمال الدیش«در کتاب مهدی موعود آمده است: 

 ٢٥٤ن سال ت نموده که فرزند امام حسن عسکری در شب جمعه ماه رمضایروا

مه یکند که وی در ن مه خاتون نقل مییز در همان کتاب از حکید و نیمتولد گرد

ت شده که فرزند امام حسن یز در همان کتاب رواید و نیمتولد گرد ٢٥٥شعبان سال 

 ».ا آمدیبه دن ٢٥٦عسکری در هشتم شعبان 

اربلی سی ین علی بن عیبهاءالد«ن در کتاب مهدی موعود آمده است: یو همچن

ست و سوم ماه یموصلی در کتاب کشف الغمه نوشته است والدت آن حضرت در ب

 ».بوده است ٢٥٨مبارک رمضان سال 

 چگونگى رشد

 با یروا بحار االنواردرباره رشد امام زماِن ساختگی، مجلسی در 
ً
اتی را آورده که اوال

 با قرآن مغایگر تناقض دارند و ثانیکدی
ً
 در صفحه یا

ً
کتاب مهدی  ٢٠٦رند مثال

 موعود آورده است:

عرض کردم آقا، این طفل که دو ساله است؟ امام تبسمی نمود و فرمود: «... 

فرزندان انبیاء و اولیا که دارای منصب و خالفت هستند نشو و نمای آنان با دیگران فرق 

باشند کودکان ما، در شکم مادر حرف دارد کودکان یک ماهه ما مانند بچه یک ساله می

کنند و در ایام شیرخوارگی فرشتگان به خوانند و خدا را ستایش میزنند و قرآن میمی

 ».آیندپرستاری آنها مشغول و هر صبح و شام برای اطاعت فرمان آنان فرود می

ک یم که گفته شده است که کودکان یینمات مشاهده میین روایح: در ایتوض

 باشند.ک ساله مییماهه ما مانند بچه 

 د):یگومه مییت حکین روایآمده است (در ا ٢١٣ه در صفح

دم امام یاب شدم دیچون روز چهلم شد به حضور امام حسن عسکری شرف«

دم یکوتر از رخسار او و زبانی بهتر از گفتار او ندیرود صورتی نزمان در خانه راه می
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ز است عرض کردم: یار عزیش خدا بسین مولود پیامام حسن عسکری فرمود: عمه، ا

نم امام تبسمی کرد و فرمود؟ عمه جان، یبنم از چهل روزه او میید ببیآقا، آنچه با

 ».گران استیک ساله دیروزه ما ائمه برابر با رشد یک دانی رشد نمی

ک روزه ما، مانند ید رشد یگوم که مییینمات مشاهده میین روایح: در ایتوض

ک ماهه آنان را مانند یه رشد ت قبلی کیباشد برخالف رواگران مییک ساله دیرشد 

ات مطالبی آمده که برخالف ین در روایداند و عالوه بر اگران مییساله دیک رشد 

های ما، در شکم بچه«ات آمده ین روایکه در انیجمله اباشد منقرآن و عقل می

نها ساختگی است و در مبحث یکه همه ا» خوانندزنند و قرآن  میمادر حرف می

ت مردم یکسی از جانب خدا برای هدا  م که بعد از محّمدینمودامامت ثابت 

م یینماشود و وحی به حضرت محّمد ختم شده است و لذا مشاهده میفرستاده نمی

 ست.یعه در قرآن نیکه اثری از نام و نشان ائمه ش

م که رشد موسی یینماکه در تورات سفر خروج باب دوم مشاهده مینیگر اید

بوده است و با  یامبر الهین که موسی پیگران بوده است. با ایرشد ددرکودکی مانند 

کند و بعد او را در صندوقی ان سه ماه او را پنهان میین که مادرش از ترس فرعونیا

رسد او را کودک ان مییاندازد وقتی موسی به دست فرعونل مییگذارد و به نیم

خ ین در تاریگردد. و همچنموسی میه برای یابند و فرعون به دنبال دایرخواری مییش

گران بوده یم که رشدشان مانند رشد دیینماز مشاهده مییان نیعیزندگانی امامان ش

ده یخ عباس قمی باب وفات حضرت محّمد دیش» منتهى االمال«است. در کتاب 

 ٤زمان همان کودکان ن در آنیشود که در هنگام رحلت آن حضرت، حسن و حسمی

اند و علی خواسته آنها را غمبر انداختهیاند که خود را به آغوش پساله بوده ٥و 

ک روز ما یرشد «د: یگوات که میین روایاند و اا جوانی نبودهیدورکند. و مردی و 

گران برابر یک ساله دید با رشد یگوات مییک ماهه و در برخی از روایائمه با رشد 

گر از کتاب مهدی یی دیدر جا ایبه روشنی معلوم است که ساختگی است و » است
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مه به خانه یهای اول والدت مهدی، حکم که در همان ماهیینماموعود مشاهده می

ن همان ید ایگوند و حسن عسکری مییبرود و مردی را میحسن عسکری  می

ات یر است و روایم مغایاتی که مشاهده نمودیز با روایت نین روایمهدی است. که ا

باشد رند و هم متن عبارت برخالف قرآن و عقل مییگر مغایکدیدرباره امام زمان با 

 و به طور مسلم ساختگی است.

مه قرن دوم هجری نوشته شده و مؤلف آن یکه در ن» فرق الشيعة«کتاب  در

عه می باشد در صفحه یابومحّمد حسن بن موسی (نوبختی) است و از علمای ش

 مشکور آمده است:ترجمه محّمدجواد  ١٣٩

ده شد. ییزا ٢٣٢ع اآلخر سال یحسن بن علی (امام حسن عسکری) در ماه رب«

» سر من رای«سالگی به  ٢٨هجری در  ٢٦٠ع االول سال ینه شب هفتم ماه ربیدر آد

سی بن المتوکل بر وی نماز گزارد او را در سرای خودش در همان یدرگذشت و ابو ع

نج سال و هشت ماه و یک سپردند. روزگار امامتش اتاقی که پدرش مدفون بود به خا

راث او را یافتند میپنج روز بود. بمرد و از وی نشانی باز نماند چون از او فرزندی ن

ز بود و نخست عسفان نام یم کردند. مادرش کنیان برادرش جعفر و مادرش تقسیم

 د.یث نامیداشت و سپس ابوالحسن او را حد

زده دسته شدند: (از صفحه یکری) پس از او بر ساران (امام حسـن عسیباری، 

ن گفتند که حسن بن علی یبه بعد، آمده است) گروه نخست فرق الشيعةکتاب  ١٤٠

چ فرزند نبود و ی(امام حسن عسکری) نمرده است و زنده و مهدی قائم است و او را ه

 رد.ید که بمیب شد و نشایغا

و پس از مرگ، زندگی را از گروه دوم گفتند که (امام حسن عسکری) درگذشت 

ده قائم آن است که پس از یتی که رسیرا بنابه روایسرگرفت و او مهدی قائم است ز

 ام کند و فرزندی از وی باقی نمانده باشد.یزد و قیمرگ برخ

انش گفتند (امام حسن عسکری) درگذشت و برادرش جعفر یعیگروه سوم از ش
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ن یز ایش ساخت و او نین خویجانشپس از وی به امامت نشست. چه وی را حسن 

 د.یرفت و امامت به وی رسیامر را پذ

 گروه چهارم گفتند که امام پس از (امام حسن عسکری) جعفر است.

گروه پنجم گفتند که امامت به محّمد بن علی که در روزگار پدرش درگذشت 

 کردند.بازگشته و گفتند که حسن و جعفر هر دو دعوی باطل می

ند که حسن بن علی (امام حسن عسکری) پسری داشت که او را گروه ششم گفت

 د و به وی اشارت کرد.یمحّمد نام

د آمد یگروه هفتم گفتند که چون هشت ماه از مرگ حسن بگذشت او را پسری پد

ش فرزندی بود سخنشان دروغ وگفتارشان یند وی را در روزگار خویکسانی که گو

ده و پنهان نماندی یقت فرزندی بودی پوشیقشان و بی فروغ است اگر او را در حیپر

گر پنهان نماند. چون درگذشت از وی فرزندی باز نمانده بود و یزهای دیکه چچنان

 ست.یوگو نز و گفتیچ ستین سخن جای هیدر ا

 حسن را فرزندی نبود ز
ً
ش و جست و یرا پس از آزمایگروه هشتم گفتند که اصال

م که او بمرد و وی را در نهان فرزندی بود ییبگو م. اگریافتیار او را پسری نیجوی بس

 ن سخنی را درباره هر مرد بی فرزندی که مرده باشد بتوان گفت.ید که چنیالزم آ

گروه نهم گفتند که حسن بن علی (امام حسن عسکری) و پدر و نیاکان وی 

اخبار را اند و بنابه اخباری که رسیده مردن ایشان به راستی پیوسته است و این درگذشته

دروغ نتوان داشت و همچنین صحیح است که امامی پس از حسن نبود زیرا همان سالی 

 قطع گشت روا بود که امام نیز قطع شده و رشته آن بگسلد.  که پیغمبری از محّمد

ن گروه، امامت امام حسن عسکری را باور نداشته گفتند که ی(گروه دهم)... ا

ر نداده و ییش را درباره محّمد تغیت خویوص ن خود نساخته ویپدرش او را جانش

ن روش جعفر را امام دانسته و در آن ینامزدی وی به امامت درست بوده است و بد

 باره به گفت وگو برخاستند.
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گر یا کسی دیا جعفر یده شد آیشان پرسیازدهم کسانی بودند که چون از ایگروه 

م امامت از پشت یدانم و نمیییره چه گوبانیم  در ایداندانند گفتند ما نمیرا امام می

 ا از برادران او.یحسن است 

ه معروفند منتظرند پسر امام حسن عسکری ظهور یعه امامیگروه دوازدهم که به ش

 کند.

زدهم معتقدند که از امام حسن عسکری فرزندی باقی نمانده و امام در یگروه س

 شان به ناچار جعفر بن علی است.ینزد ا

انش هم معتقد به یعیم در زمان امام حسن عسکری شیینمایپس مشاهده م

 اند.عه نبودهیت که شیلی، چه برسد به اکثریداشتن فرزند برای او نبودند مگر تعداد قل

روان حسن عسکری در زمان خودش بودند و یان و پیعینها شیدر هر صورت، ا

ا حجت یگران. آین است چه برسد به دیشان چندهیدرباره فرزند حسن عسکری عق

ت و یتی دارد؟ چه هداین حجت خدا چه خاصیکه انیگر اید باشد؟ دین بایخدا چن

ست؟ ین امام محجوب نام و نشانی در قرآن نیی در اوست؟ به عالوه چرا از ایراهنما

مان به ید در انتظارش باشند از اینها هر لحظه بایمان به مهدی که به قول ایمگر ا

ستند و صدها سال از وفاتشان گذشته مانند لقمان و یزیمردانی که در گذشته م

اد یان یعیادی کند و از امام شین کمتر است که خداوند در قرآن از آنها یذوالقرن

ت آن کمتر است ین باشد که مطالبی راکه اهمید چنیت بایا روش کتاب هداینکند؟ آ

 یح دهد و مطالبی که مهم است کتمان کند؟ و یمفصل توض
ً
گری یز دیه چیقضا اصال

ن نموده بود در قرآن به روشنی ین امامی وجود داشت و خدا معیرا اگر چنیاست ز

 نمود.ان مییب

جمله خبر مفضل اند منی آوردهیزهایات چیت ظهور مهدی در روایفیدرباره ک

اند که بن عمر است که چهل صفحه ازکتاب مهدی موعود را به آن اختصاص داده

 م:یپردازنکته از آن می برای اختصار به چند
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فات علمای یکی از تألیکتاب مهدی موعود آمده است: در  ١١٤٥در صفحه 

م حضرت یت است که گفت: از آقایعه به سلسله سند از مفضل بن عمر روایش

د مردم بدانند کی ینی دارد که بایت مهدی منتظر وقت معیا مأموریدم آیصادق پرس

 خواهد بود؟

 خداوند وقت ظهور او را طوری معین کند که شیعیان ما آن را بدانند.فرمود: حاشا که 

 کند؟ن ظهور مییدر کدام سرزم یمفضل گفت: آقا، مهد

د او ین به شما بگویند. هرکس جز ایبچکس او را نمییفرمود: هنگام ظهورش ه

 د.یرا دروغگو بدان

 شود؟ده نمییا مهدی هنگام والدتش دیعرض کردم: آقا، آ

چرا به خدا قسم از لحظه والدت تا موقع وفات پدرش که دو سال و نه ماه فرمود: 

تا روز جمعه  ٢٥٧شود اول والدتش موقع فجر شب جمعه ماه شعبان ده مییاست د

 است. ٢٦٠ع االول سال یهشتم رب

مه یمه خاتون نقل شده که در نیخ والدت مهدی با آنچه از حکیح: تاریتوض

د در سال یگواتی که مییبا روا ٢٥٧ن سال یاشد همچنبر مییشعبان بوده است مغا

است  ٢٥٦د در سال یگواتی که میین با روایباشد و همچنر مییاست مغا ٢٥٥

 باشد.ر مییمغا

ن هفتاد و دو نفرکه با یا ایمفضل گفت: آقا، آ«... آمده است:  ١١٥٣در صفحه 

 کنند؟د شدند هم با آنها ظهور میین درکربال شهیامام حس

ان یعین بن علی، با دوازده هزار نفر از شیفرمود: فقط اباعبدالله الحس

 ».کنندده است ظهور مییاه پوشیکه حضرتش عمامه سن در حالییرالمؤمنیام

م که یات قرآن ثابت نمودین فصل (پرسش و پاسخ) با استناد به آیح: در همیتوض

ن یؤال مفضل عمر در اگردد. و جواب به سا باز نمییچکس به دنیامت هیقبل از ق

 باشد.ت خالف قرآن مییروا
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د داستان خود و برادرت را یگوقائم به وی می« ... آمده است:  ١١٥٦در صفحه 

م و از دمشق تا زرواء یانی بودید: من با برادرم در لشکر سفیگوشرح ده. آن مرد می

ز ینه را نیدم سپس کوفه و میم و به حال خراب گذاشتیران ساختیهر جا آبادی بود و

 ».میم و قاطران خود را در مسجد بستیغمبر را شکستیم و منبر پیخراب کرد

ن راوی دروغگو پنداشته که در آخر زمان هم مردم با قاطر رفت و آمد یح: ایتوض

 کنند.می

سپس مهدی به آنجا (مدینه) آمده و روی قبرهای «... آمده است:  ١١٦١در صفحه 

گوید: قبرهای اینان را بشکافید دارد و به نقبای خود میمی آنها (ابوبکر و عمر) را بر

های خود آنها را جست و جو کرده تا آن که وآنها را جست و جوکنید. نقبا هم با دست

های آنها را بیرون آورند. دهد کفنآورند دستور میتر و تازه مانند روز نخست بیرون می

ل درخت سرسبز و پرشاخ و برگ و الحابر درخت پوسیده و خشکی بر دارکشند فی

دهد آنها را از باالی دار پایین بیاورند و به امر خدا زنده شود سپس دستور میخرم می

ای گاه اعمال آنها را در هر دورهدهد تمام مردم جمع شوند آنگرداند و دستور میمی

برای  که داستان کشته شدن هابیل فرزند آدم و برافروختن آتشدهد تا آنشرح می

ابراهیم و انداختن یوسف در چاه و زندانی شدن یونس در شکم ماهی و قتل یحیی و 

 ».اندازد...دادن جرجیس و ... را به گردن ابوبکر و عمر میدارکشیدن عیسی و شکنجه

هایی که بر سر هم نموده است بسیار اطالعاتش توضیح: این راوی عالوه بر دروغ

 ١٥٧اند در صورتی که درآیه نموده که عیسی را به دار زدهدرباره قرآن کم بوده و گمان 

سوره نساء به صراحت آمده عیسی را نه کشتند و نه به صلیب کشیدند بلکه (حقیقت 

امر) بر آنان مشتبه شده. و ایرادات بسیاری بر خبر مفضل بن عمر و بقیه روایات درباره 

 نماییم.ی میمهدی وجود دارد که برای اختصار از ذکر آنها خوددار

 ز به آمدن مهدی معتقدند؟یا اهل سنت نیسؤال: آ

، اهل سنت معتقدند که شخصی به دنیا خواهد آمد و او مهدی می
ً
باشد جواب: اوال

 گویند پسر امام حسن عسکری مهدی است و هم اکنون زنده است.برخالف شیعه که می
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، روایثان
ً
کنند آن مهدی را میسنت به آن استناد اتی که درباره مهدی، اهلیا

غمبر است در صورتی که یغمبر و نام پدرش نام پدر پیکند که نامش نام پوصف می

 باشد.باشد و عبدالله نمیعه نام پدرش حسن مییمهدی ش

، ابن خلدون در مقدمه
ً
ات اهل سنت درباره مهدی پرداخته و یاش به نقد رواثالثا

 ف دانسته است.یآنها را از نظر سند ضع

، اگر بخواهرابع
ً
ا نه؟ یح است یند صحیگوزی را که به نام اسالم مییم چینیم ببیا

 اشارهیم و در اید آن را به قرآن عرضه بداریبا
ً
ای هم به وجود ن مورد در قرآن اصال

مهدی و ظهور او وجود ندارد و اگر شخصی از جانب خدا در آخرالزمان مبعوث 

 دیقیمان به او واجب بود و یشد امی
ً
 شد.یان میر قرآن نام و نشانش به صراحت بنا

اند. نظر اتی استناد نمودهیت به آیعه برای اثبات مهدویسؤال: در برخی از کتب ش

 ست؟یباره چنیشما در ا

اتی را که در اثبات مهدی به آنها ین فصل (پرسش و پاسخ) آیجواب: ما، در هم

 م.یادادهم و به آنها پاسخ یااند مطرح نمودهاستناد نموده

باره چه نیکند در قرآن در اات است که مهدی همه را مسلمان مییسؤال: در روا

 آمده است؟

 در قرآن اثری از مهدی ن
ً
 ست چه برسد به مسلمان نمودن همه.یجواب: اوال

، طبق آیثان
ً
ن آنها یامت نصاری وجود خواهند داشت و بیسوره مائده تا ق ١٤ه یا

هودی یامت یسوره مائده تا ق ٦٤ه یداشت. و طبق آنه وجود خواهد یدشمنی و ک

نه وجود خواهد داشت که در صفحات ین آنها دشمنی و کیوجود خواهند داشت و ب

 م.یات اشاره نمودین آیز به ایقبل ن

به فرض کسی در آخرالزمان ظهور کند و همه کفار آن زمان را به زور مسلمان 

اند دارد؟ اند و منتظر ظهور بودهاز ما بوده ده به حال ما و کسانی که قبلید چه فاینما

ا نباشند؟ یده به حال کسانی دارد که قبل از ظهور او فوت نموده و در دنیو چه فا
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شود داری کشته میشیرزن ریکند و به دست پند قائم پنج سال حکومت مییگو می

د یت بااند ولی در هر صورز برای دوران حکومت او ذکر کردهیشتری را نیو مدت ب

 ده برای ظهور مترتب است؟ین اوصاف چه فایگفت با وجود ا

خداوند متعال امام زمانى نازل نموده که تا قیامت در میان مردم است و به 
دهد و پیروى از دستورات او باعث رستگارى در دنیا و سؤاالت پاسخ مى

 باشد و آن امام زمان قرآن استآخرت مى
 اند؟ات چه گفتهیمهدی در رواسؤال: درباره بعد از مرگ 

 کتاب مهدی موعود سطر اول آمده است: ١٢٣٨جواب: در صفحه 

کند که گفت: به حضرت صادق ت مییر رواین از ابوبصیصدوق در اکمال الد«

گفت بعد از قائم دوازده مهدی دم مییابن رسول الله از پدرت شنیعرض کردم 

 خواهد بود.

امام، آنها  ١٢دوازده مهدی و نفرموده حضرت صادق فرمود: پدرم فرموده 

 ».ما کنند ییان ما هستند که مردم را دعوت به دوستی و شناسایعیمردمی از ش

 مهدی بعد از قائم خواهد بود.  ١٢د که یآت به دست میین روایح: از ایتوض

ت یخ طوسی از ابوحمزه ثمالی روایبت شی، سطر ششم از غ١٢٣٨در صفحه 

ای ابوحمزه، ما را بعد از «ث طوالنی فرمود یضمن حد کند که حضرت صادقمی

 ».باشندن مییازده مهدی خواهد بود که همه از اوالد حسیمهدی 

گرند. در یکدیت که منسوب به امام صادق است خالف ین دو روایح: ایتوض

ازده یت گفته است ین روایت قبل گفته بود بعد از قائم دوازده مهدی است و در ایروا

 .مهدی است

 آمده است: ١٤، کتاب مهدی موعود، سطر ١٢٣٨در صفحه 

د: بعد از دولت قائم آل محّمد دولتی نخواهد یگود در ارشاد مییخ مفیش« ... 

 بود ...
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رد و در آن چهل روز هرج و مرج یمامت مییش از قید: مهدی چهل روز پیگومی

پاداش اعمال ز برای حساب و یرون آمدن و روز رستاخیخواهد شد و عالمت ب

 ».آشکار خواهد شد

 ، کتاب مهدی موعود آمده است:١٢٣٩در صفحه 

دم یت نموده که گفت: شنید جعفی روایزیر خود از جابر بن یاشی در تفسیع«

صد یت بعد از مرگ مهدی سیبفرمود: به خدا قسم مردی از ما اهلحضرت باقر می

 کند.یو نه سال سلطنت م

 د بود؟ن چه موقع خواهیعرض کردم: ا

 فرمود: بعد از مرگ قائم است.

 ماند؟عرض کردم: قائم در عالم خود چقدر می

 ام تا هنگام مرگش.یفرمود: نوزده سال از موقع ق

 شود؟ا بعد از مرگ قائم هرج و مرج مییعرض کردم: آ

 فرمود: آری، پنجاه سال.

نان یدوی بی ارانش.یگردد برای خونخواهی خود و ا باز مییآنگاه امام منتظر به دن

ن شخص از یند اگر ایگوی که مییبرد تا جارساند و به اسارت میرا به قتل می

اه ید و سیرساند. طبقات مردم از سفن همه مردم را به قتل نمییغمبران بود ایدودمان پ

ر شود پناه به حرم یچنان در اطراف او اجتماع کنند که از کثرت و فشار مردم ناگز

افت، امام سفاح به یدا کرد و امام منتصر وفات یرفتاری وی شدت پخدا ببرد. وقتی گ

گردد در حالی که از مرگ امام منتصر غضبناک است. پس تمام دشمنان ا باز مییدن

-شود و خداوند کار او را اصالح میمیک ن را مالیکشد و تمام زمستمگر ما را می
 کند.صد و نه سال سطنت مییکند و س

ست؟ منتصر، یدانی امام منتصر و سفاح کفرمود: ای جابر، میآنگاه امام باقر 

 ».ه استین صلوات الله علیرالمؤمنین و سفاح امیحس
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 ت قبلی است.یز برخالف روایت نین روایح: ایتوض

م و یم هر چند که آن را مختصر نگاشتیرسانان میین کتاب را به پاین جا ایدر ا

ل به کتابی یشتری تبدیحات بیرا با توضن امکان وجود داشت که هر فصلی از آن یا

ن پژوهش مورد قبول خداوند تبارک و یم که کوشش ما، در ایدواریم و امییمفصل نما

 تعالی قرارگرفته باشد و خوانندگان گرامی را سودمند باشد.

 عبداللهی -م

 هجری قمری ۱۴۲۵

 هجری شمسی ۱۳۸۳
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