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 هاي موحدین ي مجموعه کتاب مقدمه

سپاس خداوندي که نعمت اسالم را بر بندگان خود ارزانی داشت و از میان آنان،  حمد و
ترین را براي ابالغ پیام آزادي و آزادگی برگزید؛ و درود و سالم پروردگار  بهترین و پاك

 قدر پیامبرِ دوستی و رحمت.  یکتا بر اهل بیت بزرگوار، صحابه کرام و تابعین گران
هايِ مردان  ها و از جان گذشتگی ن هستیم، ثمره مجاهدتدینی که امروز مفتخر به آ

خداست؛ آنانی که در راه حفظ و نشر پیام الهی، خالصانه مهر حق در دل و مهر نام پاکش 
بر لب داشتند و در راه صیانت از سخن خداوند سبحان و سنت پیامبر مهربان، جان و مال و 

 ر، ترسی به دل راه نداند.عرض بر کف نهادند و جز خشیت و خوف آفریدگا
آري، اسالم عزیز این گونه رشد کرد و بالید و بر بلنداي آسمان بانگ یکتاپرستی و 
برابري سر داد. در این میان اما، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان متهتّک 
 و جاهالن متنسک، بر قامت رعناي دینِ حق نشست و شرك و غلو و گزافه و دروغ،

 هاي غوغا پردازي چنان طوفانی بر پا کرد که چهره زیباي آیین حق، در پسِ دروغ
ساالرانِ دین فروش در محاق افتاد. این روند دوري از حقایق دین و سنت حسنۀ 

اهللا، به ویژه پس از روي کار آمدن پادشاهان صفوي در قرن نهم هجري و  رسول
ر صعودي گرفت؛ تا جایی که امروز، زمامداران جمهوري اسالمی در عصر حاضر، سی

خیزد مگر بر مزار  مساجد محل سینه زنی و عزاداري است و صداي قرآن بر نمی
مردگان؛ روایات شاذّ و خودساخته، جایگزین سنت پیامبر شده است و مداحان جاهل و 

اند؛ تفسیر به رأي و روایات مجعول،  فریب، تبدیل به فرهنگ ناطق دین شده عوام
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شد براي جدایی انداختن بین شیعه و سنی؛ و دریغ که ندانستند از این تفرقه و  مستمسکی
 خصومت، بهره و منفعت از آنِ کیست؟

دهند، چیزي نیست مگر  آنچه امروز به نام تقریب مذاهب اسالمی در ایران سر می
اي گسترده،  هیاهوي تبلیغاتی و گرد و خاك سیاسی که در سایۀ پوششِ رسانه

اي مناسب از حکومت شیعی ایران در  توجه سیاسی و ترسیم چهره مقصودش جلب
جهان است. نگاهی به عملکرد سردمداران و روحانیون و مراجع شیعۀ ایران، خود 
گویايِ این حقیقت است که تقریب مذاهب و دوستی و برادري دینی به شیوة زمامدارانِ 

 ».کردار نیستدو صد گفته چون نیم «ایران، خواب و خیالی بیش نیست و 
در این میان، موحدان مسلمانی در ایران، از دل جامعه خرافه زدة شیعۀ امامیه 

بستند؛ سراپا شور و شهامت شدند و  برخاستند و کمر به بیداري جامعۀ غفلت زده خود بر
قلم فرسودند و سخن دردادند و زنگار شرك را به صیقلِ توحید و سنت زدودند و 

 د که:پروا فریاد برآوردن بی
 برخیز تا یکسو نهیم این دلقِ ازرق فام را

 رود پرستی می اي با بت هر ساعت از ما قبله
 

 بر باد قلّاشی دهیم این شرك تقوا نام را 
 توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

در کتاب ارزشمند  -که از زمرة این بزرگواران بود-حیدر علی قلمداران قمی 
این تفرقه را در جهل مسلمین نسبت به کتاب خدا و سیره پیامبرش  شاهراه اتحاد، علت

هاي اسالمی، گامی حقیقی و  دانست و کوشید تا با ریشۀابیِ دیگر علل جداییِ فرقه می
موثر در جهت تقریب مذاهب بردارد. تالش و جدیت دیگر علما و دلسوزان اسالم، 

فی حسینی طباطبایی، آیت اهللا همچون آیت اهللا سید ابوالفضل برقعی قمی، سید مصط
شریعت سنگلجی، یوسف شعار و بسیاري دیگر از این مجاهدانِ راه حق، بدون شک، 

پژوهی و  پژوهان و جویندگانِ گوهر دین، تا با تأسی از شیوة دین ست براي حق الگویی
هاي ناب قرآن و سنت، در جهت  عیار سنجیِ مدعیان دینی و در سایۀ آموزه

گشتگان را مدد رسانند تا ره به  هاي موثري بردارند و گم اپرستانه گامهاي یکت پژوهش
 ساحلِ سالمت برند و از گرداب شرك و توهم رهایی یابند.
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هاي خستگی ناپذیرِ این رادمردانِ عرصه یکتاپرستی، رسالتی را بر دوش  تالش
از تعالیم هاي دینیِ جامعه و جدایی مسلمانان  گذارد که شاهد گرفتاري دیگرانی می

 بخش اسالم، به ویژه در ایران هستند.  حیات
کنیم در  هایشان را منتشر می گرانی که امروز کتاب که اصالحالزم به ذکر است 

هاي متعددي را  اند، مرحله امامی که در گذشته پیرو آن بوده  شیعهخالل تغییر مذهب 
امامت از دیدگاه شیعه،  امامی را مانند ۀاند و باطل بودن عقاید شیع پشت سر گذاشته

عصمت، رجعت و غیبت و اختالفاتی که میان صحابه رخ داده و غیره، را به صورتی 
اند؛ به همین دلیل عجیب نیست که در تعدادي از  تدریجی و در چند مرحله کشف کرده

هاي عقاید  اند برخی از اثرات و بازمانده هایی که در ابتداي امر تألیف کرده کتاب
هاي بعدي آنها از این عقاید غلو آمیز رها شده، بلکه  چشم بخورد ولی کتابگذشته به 

پاك اسالمی،  ةبه هدف نزدیک شده و بلکه عقید ،از آن پاك شده است کامالً
 .اند آالیش را در آغوش کشیده توحیدي و بی

*** 

 اهداف
به آنچه امروز در اختیار دارید، تالشی در جهت نشر معارف دین و اداي احترام 

هاي خستگی ناپذیرِ مردانِ خداست. هدف از انتشار این مجموعه، این است  مجاهدت
 که:

امکان تنظیم و نشرِ آثار موحدین، به صورت اینترنتی، الکترونیکی، لوح فشرده و  -1
چاپی مهیا شود، تا زمینه آشنایی جامعه با اندیشه و آراء توحیدي آنان فراهم و 

 هاي بعد منتقل گردد.  نسلهاي راستینِ دین، به  ارزش
هاي  هاي این دانشمندان موحد، چراغی فرا راه پژوهش با معرفی آثار و اندیشه -2

جویانه قرار گیرد و الگویی شایسته به جامعه اندیشمند ایران  توحیدي و حقیقت
 معرفی شود.

دوست ایران را به تفکر در  گرا، مرجع محور و مداح جامعۀ مقلد، روحانی -3
هاي خود وادارد و ضمن جایگزین کردن فرهنگ تحقیق به جاي تقلید،  دیشهان
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به آنان نشان دهد که چگونه از دلِ شیعۀ غالیِ خرافی، مردانی برخاستند که با 
 تکیه بر کالم خدا و سنت رسول، ره به روشناییِ توحید بردند. 

شائبۀ آنان را از  بی هاي نهاد، ثمرة پژوهش با نشر آثار و افکارِ این موحدینِ پاك -4
تیغ سانسور و محاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دین و فرهنگ ایران به در آورد و 

ها، زمینه آشنایی امت بزگ اسالم در دیگر  ها به دیگر زبان با ترجمه این کتاب
 هاي یکتاپرستانِ مسلمان در ایران فراهم کند. کشورها را با آرا و اندیشه

*** 

 چشم انداز
اي عاري از خرافه و بدعت و رسـیدن بـه مدینـۀ     تردیدي نیست که دستیابی به جامعه

اي که آرامش در جوار رضایت حضرت حق را به همراه دارد، مگـر بـا پیـروي از     فاضله
مقدور نخواهد بود.  صهاي اصیل و ناب قرآن و سنت پاك پیامبرِ مهر و رحمت آموزه

وحدین، آن است که با معرفی آثار این بزرگانِ هدف غاییِ دست اندر کارانِ مجموعۀ م
پژوهـان و جوینـدگانِ راه حـق فـراهم آورنـد، تـا        جهاد علمی، الگوي مناسبی براي دین

گیري از فضایل دینی و علمیِ ایـن عزیـزان، بسـتر مناسـبی بـراي رشـد و        شناخت و بهره
 دت مخلوق باشد.تقویت جامعه توحیدي و قرآنی در ایران و نیل به رضایت خالق و سعا

باشد که خداوند، این مختصر را وسیله علو درجات آن عزیزان قرار دهد و بر گناهان ما، 
 قلمِ عفو کشد.
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a 
 ي ناشر مقدمه

اش را بر ما عرضه کرد و درود و سالم  سپاس خداوند بزرگی را که نعمت بندگی
و خاندان  -محمد مصطفی -ترین خلق خدا و آخرین فرستاده پروردگار  خداوند بر پاك

 و اصحاب پاك نهادش. 
هاي گذشته، به برکت و موهبت اسالم عزیز و پیروي از کالم  مسلمانان در طول قرن

در دانش اندوزي و علم آموزي، گوي سبقت از دیگران ربودند، گهربار رسول خدا، 
 ۀنیمچنان که در پایان خالفت عباسی، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و 

الرشید عباسی در  خالفت هارون ةکه در دور، الحکمه بیت ،قمريهجري دوم  قرنِدوم 
به تبدیل شد و  جهان وهشینهاد آموزشی و پژ ترین ه بود، به بزرگبغداد تأسیس شد

استنساخ و  ،ترجمه ،هاي مختلف تألیف ر عرصهاش د هاي فرهنگی و علمی دلیل فعالیت
به عنوان نماد تمدن هنوز  ،هاي گوناگون پزشکی، انسانی و مهندسی پژوهش در دانش

 شود. میاسالمی شناخته 
اسالم را بدون شک، چنین توانمندي و شکوهی همچون خاري در چشم، دشمنان 

هاي اختالف و تفرقه افکنی در میان مسلمین،  آزرد؛ پس بر آن شدند تا با ایجاد زمینه می
این شکوه و عظمت را، که ناشی از اتحاد و یکدلی و برادري میان آنان بود، از بین ببرند 

ر ها را بر زیبایی حق ببندد و خورشید دین را د و تفرقه را طوفانی بال خیز کنند، تا چشم
 گوید: بدعت و خرافه پنهان کنند و چنان که شیخ سعدي میهاي  پسِ ابر

ــت، ــته   حقیقـ ــت آراسـ ــرایی اسـ ــوس   سـ ــوا و هـــ ــته  ،هـــ ــرد برخاســـ  گـــ
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 نبینی که هـر جـا کـه برخاسـت گـرد     
 

 گرچــــه بیناســــت مــــرد ،نبینــــد نظــــر
 

ریزي شده و بلند مدت مغرضانِ اسالم براي بستن چشمِ مسلمانان به  هاي برنامه تالش
حقیقت دین، سستی و کاهلی مسلمین در فراگیري و نشر معارف دین و دوري جستن 
آنان از سنت ناب و هدایتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شکاف و اختالف عمیقی 

 نیز دامنگیر آنان است.  در امت اسالم شد که تبعات شوم آن، امروز
براي به انحراف کشیدن  صهاي خصمانه دشمنانِ پیامبر خدا  به موازات تالش

نهاد و  هاي گوناگون در دین، مؤمنینی پاك هاي اسالم و وارد کردن بدعت آموزه
دلسوز، این خطر را دریافتند و در جهادي مستمر براي احیاي اسالم و سنت نبوي، به پا 

پرست، به  نظیر، قلم در دست گرفتند و در دلِ شیعیان خرافه شجاعتی کمخاستند و با 
اشاعه فرهنگ و اعتقادات اصیل اسالم پرداختند؛ فریاد توحید سر دادند و خواب 

جو، به تأسی از  گذاران را آشفته نمودند. این موحدینِ حقیقت فروشان و بدعت دین
د و در این راه، جان را تحفۀ بارگاه پیامبر شریف اسالم، حقیقت را فداي مصلحت نکردن

َ�ٓ ﴿حق تعالی نمودند، و به راستی: 
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ

 .]٦٢[يونس:  ﴾٦٢
ست از دریاي معرفت الهی و  اي آنچه در این مجموعه آمده است، جرعه

که در آغاز از طایفه شیعیان بودند، نور خدا  ست از آثار موحدین خداجویی اي گزیده
برکتشان قرار دادند. این افراد، که   در دلشان تابیدن گرفت و توحید را سرلوحه حیات با

همگی از علما و نویسنگان و محققین طراز اول جهان تشیع در ایران بوده و هستند، در 
داشتند؛ به این معنا که  سیر تحول فکري (و بالطبع، در آثارشان) حرکتی گام به گام

نگرششان به مسایل مختلف اعتقادي، به یکباره متحول نشده است؛ بلکه با گذشت زمان، 
اند. لذا، ممکن  مطالعات گسترده و تعامل با دیگر همفکرانشان، به مسیري نو گام نهاده

ه آمده ها در آثار این افراد، که در این مجموع است برخی از اظهار نظرها یا نتیجه گیري
اهل سنت و جماعت نباشد؛ با این  هاي دینی و اعتقادي است، کامال منطبق با رویکرد

وجود، به دلیل اهمیت این آثار در هدایت شیعیان ایران و دیگر اقوام پارسی زبان، به 
ها،  ها و مواضع فکري مطرح شده در این کتاب انتشار آن اقدام نمودیم. همچنین، دیدگاه
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تردید،  کاران انتشار این مجموعه نیست، اما بی هاي ناشر و دست اندر دیدگاهالزاماً 
اي است از نفحات حق و نوري است از جانب پرودگار براي هدایت آنانی که به  نفحه

 اي و مذهبی، جویاي حقیقت هستند.  هاي تاریخی، فرقه دور از تعصبات و گمانه زنی
توان تنها به  هاي این افراد نمی از دیدگاه نکته قابل تأمل این است که براي آگاهی

مطالعه یک جلد از آثارشان بسنده کرد؛ بلکه نیاز است که زندگی آنان به طور کامل 
ها و عوامل آن کامالً شناخته شود.  مطالعه گردد، تا چگونگی انقالب فکریشان و انگیزه

که  درسی از والیتعنوان براي مثال، آیت اهللا سید ابوالفضل برقعی قمی، کتابی دارد با 
. او در این کتاب آورده است اش به رشته تحریر در آن را در اوایل دوران تکامل فکري

به بحث درباره ائمه و ادعاي شیعه درباره والیت و امامت بالفصلِ ایشان پس از پیامبر 
حسن  خدا پرداخته است. او عدد ائمه را دوازده نفر دانسته و بر وجود و حیات محمد بن

عسگري، به عنوان دوازدهمین امام، صحه گذاشته و آن را پذیرفته است. اما چند سال 
هایش را در  نویسد و نتایج پژوهش میتحقیق علمی در احادیث مهدي بعد، کتابی با نام 

دهد، که حاکی از جعلی و دروغ بودن تمام احادیث، اخبار و  اختیار خواننده قرار می
تبط با والدت و وجود امام زمان است. از این مثال و موارد مشابه هاي تاریخی مر گزاره

آید که اطالع از حوادث و رویدادهاي زندگی موحدین و مطالعه  دیگر، چنین برمی
مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنها، بهترین راه براي آگاهی 

 و آثار ایشان است.  از سیر تحول اندیشه

اي براي بازگشت  هاي متولیان نشر آنها، زمینه است آثار این بزرگواران و تالشامید 
به مسیر امن الهی و عبادت خالصانه خالق باشد. تا اینکه خداوند بزرگ، این مختصر را 

هاي ما قرار دهد و روح آن عزیزان را در جوار مهر و  موجب بخشش گناهان و لغزش
 بخشش خود گیرد.
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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 ي مؤلف مقدمه

ي  انی به دستم رسید که دربارهاي از سوي یکی از برادران ایم چندي پیش نامه
ایشان ي  بود. نظر به اینکه نامه مطرح کردهواالتی مطالبی نوشته و س تطهیري  آیه

ایمانی خواندم و مطالبی را در جمعی از برادران مزبور ي  خصوصی نبود من نیز نامه
ز دوستان کردم که ضبط شد. یکی ا بیان تطهیري  آیهمفاد آن نامه و ي  را درباره

مذکور را برعهده گرفت و در عین حال بر آن بود که ي  گرامی، تحریر مطالب جلسه
در مقابل  چه اینککامالً از میان نرود. آنحالت گفتاري و شفاهی سخنان اینجانب 

اش  برادر عزیز که نامهبررسی همان نامه فراهم آمده است. از آن ي  شماست به انگیزه
هایم را برعهده گرفت،  این مطالب شد و برادر کوشایی که تحریر گفته موجب بیان
 سپاسگزارم.

 این رساله شد نوشتن اي که موجب نامهمتن 

 فرماید: قرآن میاوالً خداوند عزوجل در  -1

نَّ نَّ إِ ﴿  ]۳۶[یونس   ﴾ا ًٔ َشۡ�  ٱۡ�َقِّ َ� ُ�ۡغِ� مَِن  ٱلظَّ
تا چه رسد به احتماالت  کند گمان غالب هم براي بیان حقیقت کفایت نمی :یعنی
آیه و ي  کنم که بر خالف ادعاي شما همه می دانیم. لذا عرض که اصالً نمی و اموري

ام. قرآن کتابی  آید رسیده می در ذیلام و به نتایجی که  لعه کردهآیات قبل و بعد را مطا
 ایم. نیست که فقط شما خوانده باشید ما هم آن را مطالعه کرده
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 قرآن بر زنان پیامبرهاي  چگونگی خطاب
احزاب نکات بسیار جالبی مد نظر قرار ي  سوره 35تا  28با تدبر در آیات  -2

 گیرد:  می
از  در این خطاب ها آغاز شده است که صالف) آیات خطاب به زنان پیامبر 

است استفاده شده،  که بسیار روشن و صریح »ينساء النب«لفظ ازواج یا از لفظ 

به  صشود و تصریح زنان پیامبر  می هل البيتأاما به ناگاه مخاطب آیه 

 کند.  تغییر می أهل البيتاصطالح 
شود  راه به جمع مذکر تبدیل میي  ضمایر جمع مؤنث است اما در میانه ب) تمام

 گردد!  و دوباره به جمع مؤنث برمی
تند هایی  معینی هستند. خطابي  نبی که عده قرآن نسبت به زنانهاي  ج) خطاب

 یا تبرج آن هم به سبک  آشکاري  آمیز است. گویی احتمال فاحشه رزنشو س
نعوذباهللا) یا نازك کردن صدا در بین زنان وجود دارد و یا (پیشین  جاهلیت

فرماید: که براي نیکوکارانی از  اي وجود داشته است. حتی خداوند می سابقه
 آیات (و نه در انتهايي  اده کرده است. اما ناگاه در میانهایشان اجر عظیمی آم

ن هر گونه وددو ز اهل البيتخطابی بسیار ارزشمند مبنی بر تطهیر  ها) آن

 خورد که کامالً خالف سیاق معنایی آیات است.  پلیدي و ناپاکی به چشم می
عاقلی در میان ي  ق به خوبی روشن است که هیچ گویندهبا توجه به نکات فو

کند، خطابی که از لحاظ  دلیل عوض نمی هایش نسبت به زنان، خطاب را بی گفته
د. چه می گرده روشنی به همان زنان برببا سیاق تفاوت دارد و دوباره خطاب  معنایی

و  »اهل البيت«را به  »يالنب يا نساء« کند و خطاب صریح خداوند چنین میشده که 
کند و دوباره با اتمام این قسمت با واو عطف به  ضمایر مؤنث را به مذکر بدل می

هاي شما نبود) اگر  که در بررسی 34ي  دهد (آیه ادامه می صگفتگو با زنان نبی 
گوید(!) به ناچار باید بگوییم در این  معتقد باشیم که خداوند عاقالنه سخن می

قسمت خداوند مطلب خاصی را مدنظر داشته که با مدلول آیات قبل و بعد تفاوت 
کند. لذا اتفاقاً با توجه به سیاق آیات و نیز اعتقاد به حکیمانه بودن کالم الهی باید  می
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یکی نیست و متفاوت است.  »يالنب نساء«هم کالم با طبق اصول ف اهل البيتبگوییم: 
گویید: اهل البیت همان  لذا شما که بر خالف سیاق و بررسی همه جانبۀ آیات می

هستند، باید توضیح دهید که این تغییرات جدي و اساسی چرا  صزنان رسول خدا 
تطهیر ي  فته است؟ دوباره خداوند پس از آیهدر کالم حکیمانه الهی صورت گر

 گوید: می

 ]۳۴[األحزاب:   ﴾َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ  ٱۡذُكۡرنَ وَ ﴿
 مشکل است به نیز جمع مذکر بی در راستاي این که بگویید اهل البیت و -3

اشاره فرمودید. استدالل شما آن است که در آن آیه به  ÷حضرت ابراهیم ي  آیه
استفاده کردید که  از آن این آیه همدر دهد و  بیت معناي زنان را میروشنی اهل ال

نیز معناي زنان را گردد. این تغییر لفظ  می خطاب به همان زنان و ضمایر مؤنث بر
 دهد و از آن در این آیه هم استفاده کردید.  می

 بررسی لغوي و اسلوب قرآنی آیه تطهیر
آن خطاب به  از تطهیر است؛ زیرا قبلي  : مشکل معنی کردن آیه بیش از آیهاوالً

یکی از زنان پیامبر خدا است و بعد خطاب آن، اهل البیت آن هم به ضمیر جمع 
ت آن را شرح تطهیر اسي  لش بیش از آیهؤااي که ابهام و س ود! لذا با آیهش مذکر می

؟ اتفاقاً البیت چه کسانی هستند هم مطرح است که اهل آنجا ؤالاید! همین س فرموده
 دهد که اهل البیت یک اصطالح است.  همین نشان می

باشد چه دلیلی دارد که  رضی هم که اهل البیت در آنجا صریح آمدهدر ف :ثانیاً
 براي این آیه هم همان توجیه را بپذیرد؟ 

در  -اهللا علیها سالم -در زمان نزول آیات فقط یک دختر آن هم حضرت زهرا  -4
شود، اظهار  ل لفظ اهل البیت میر داشت و قطعاً شامحضو صبیت رسول خدا 

 تردید در این مورد بسیار عجیب است. 
کنند.  در لغت و زبان عرف بشر افراد را جزء اهل بیت خودشان حساب نمی -5

گیرند و اگر بخواهیم چنین معنی  نمی صرا شامل خود نبی  صاهل بیت نبی 
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را آیه  ÷ابراهیم «اند:  لذا این که گفته اصطالح است. اهل البيتکنیم باید بگوییم: 
تغلیب ي  لیل و مصادره به مطلوب است. قاعدهد بی» جزء اهل بیتش به حساب آورده

هم جایی است که الاقل یک مرد در میان زنان حاضر باشد و با توجه به این که 
شود مشکل ضمیر مذکر  در ظاهر لغات جزء اهل بیت خودش حساب نمی صنبی

 دد. گر حل نمی
 آمده است: 35ي  اما چنان که در آیه -6

 ]۳۴[األحزاب:   ﴾َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ  َوٱۡذُكۡرنَ ﴿
 ». شود هایتان از آیات خدا خوانده می و یاد کنید آنچه را که در خانه«

هاي گوناگون  یت. لذا ایشان در خانهلفظ بیوت آمده نه ب صبراي زنان پیامبر 
بود که در جوار  صحضور داشتند و بیتی که مشهور بود بیت خود رسول خدا 

رسول  هاي) (نوه است و در این بیت تنها دختر و داماد و اسباط صمسجد النبی
 حضور داشتند.  صخدا 

گوید: اهل البیت منظور اهل البیوت نیست بلکه اهل بیت  حاال وقتی آیه می
 ؟ ص؟ زنان پیامبر اند ت چه کسانی. شما بگویید: این اهل بیخاصی است

ها  انساني  موجب این آیه مقامی واالتر از همهاگر اهل البیت زنان رسولند، به  -7
دارند، چرا که هر گونه پلیدي از ایشان زدوده شده است. پس چرا در هنگام مباهله 

را به همراه  ‡ین ه کبري و حسنَطالب و صدیقّ بن ابی فقط علی صپیامبر اکرم 
برد و اولی را نفس خود، دومی را نساء خود. سومی و چهارمی را پسران خود 
خواند؟ باالخره ما اهل البیت نبوت را از کجا تشخیص بدهیم؟ از عمل و فعل رسول 

 ان؟یا از دلخواه و با فکر خودم صخدا

﴿ ٓ ۡ�َنآَءُ�ۡم َو�َِسا
َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
ْ نَۡدُع � نُفَسُ�ۡم ُ�مَّ َ�ُقۡل َ�َعالَۡوا

َ
نُفَسَنا َوأ

َ
َءنَا َو�َِسآَءُ�ۡم َوأ

ِ نَۡبَتِهۡل َ�َنۡجَعل لَّۡعَنَت   ]۶۱[آل عمران:   ﴾٦١ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ َ�َ  ٱ�َّ
ۡهِ�  ٱبِۡ� إِنَّ ﴿ در آیات قرآن مثل -8

َ
به صراحت فرزند از اهل حساب شده؛  ﴾مِۡن أ

 اید.  را فقط با احتمال (!) داخل در اهل البیت کرده صحال آنکه شما دختر رسول خدا 
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زنان و دختران «به معنی  صهاي اهل سنت، اهل بیت النبی  حتی در لغتنامه -9

تطهیر ي  و به آیه )١/١٢٨(لسان العرب است. علناً آمده » ÷و داماد او، علی 

 استناد شده است. 
کنم: تحلیل شما از این آیات با  از آنجا که مسأله واضح شد، عرض می -10

باشد، حداکثر آن است که  مطالبی که خواندید کامالً مطرود است و به دور از آیه می
شما ادعا کنید این هم یک احتمال در معنی اهل البیت است که در این صورت با در 

هم است و باید به سنت و حدیث رجوع نظر گرفتن احتماالت دیگر، آیه مجمل و مب
جز  صکرد و خود آگاه هستید که با مراجعه به محکمات حدیث و سنت نبوي 

هستند به  ‡اطهار ي  و دختر او و ائمه صآنکه اهل البیت همان رسول خدا 
 آید.  دست نمی
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 ام برادر ایمانیي  جواب نامه

جناب را با دقت خواندم و از اینکه بحث را با  آني  نامهپس از تقدیم سالم، 
 ي: شریفهي  آیه

نَّ إِنَّ ﴿  ]۳۶[یونس:   ﴾ا ًٔ َشۡ�  ٱۡ�َقِّ َ� ُ�ۡغِ� مَِن  ٱلظَّ
 ».نیاز نسازد همانا گمان به هیچ روي [آدمی را] از حقیقت بی«

در این قبیل دانید باید مراقب بود که  اید، مسرور شدم. البته چنانکه می آغاز نموده
 فرماید: اي نشویم که می کریمهي  ها، مشمول آیه توصیه

ُمُروَن ﴿
ۡ
تَأ

َ
ِ  ٱ�َّاَس � ِ ب ّ�ِ

نُفَسُ�مۡ  ٱلۡ
َ
 ]۴۴[البقرة:   ﴾َوتَنَسۡوَن أ

 ».برید؟ یدهید و خود را از یاد م آیا مردم را به نیکی فرمان می«

ي  جاي تبریک است ومایه» ایم ه کردهما هم قرآن را مطالع« :یداما اینکه بیان فرمود
خوشحالی ماست ولی باید در نظر داشت که در مطالعه و تالوت قرآن کریم، حق 

 :فرمودهخداوند تالوت آن نیز ادا شود، چنانکه 

ِينَ ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك يُۡؤمُِنوَن بِهِ  ۦٓ َحقَّ تَِ�َوتِهِ  ۥَ�ۡتلُونَهُ  ٱلِۡكَ�َٰب َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  ٱ�َّ
ُ
 ]۱۲۱[البقرة:  ﴾ۦأ

کنند،  ایم و آن را چنانکه سزاوار آن است تالوت می کسانی را که به آنان کتاب داده«
 ».آورند اند که به آن ایمان می ایشان

این برادر محترم عالوه بر ي  ته نیز الزم است که در بررسی نامهذکر این نک
اند، از  تطهیر اظهار داشتهي  آیهي  ، مطالبی را که سایرین نیز دربارهشانیهاي ا گفته

را ترجمه و » احزاب«ي  ام تا سی و چهارم سوره دا آیات سیداریم و ابت نظر دور نمی
 کنیم:  به اجمال مرور می
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 تأملی در آیات سوره احزاب

 :فرماید آغاز شده و می» اي زنان پیامبر« ﴾ٱ�َِّ�ِّ  َ�ٰنَِسآءَ ﴿ آیات مورد نظر با خطاب

بَّيَِنةٖ يَُ�َٰعۡف لََها  ٱ�َِّ�ِّ  َ�ٰنَِسآءَ ﴿ ِت مِنُ�نَّ بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
� َوَ�َن  ٱۡلَعَذاُب َمن يَأ ِضۡعَفۡ�ِ

ِ َ�ٰلَِك َ�َ  ِ َورَُسوِ�ِ  ٣٠�َِسٗ��  ٱ�َّ َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِهآ  ۦ۞َوَمن َ�ۡقُنۡت ِمنُ�نَّ ِ�َّ
ۡ�تَۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِ�ٗما 

َ
َ�ۡ�ِ َوأ ۡجَرَها َمرَّ

َ
 ]۳۱-۳۰[األحزاب:   ﴾٣١أ
او را عذاب دو اي زنان پیامبر، هر که از شما، آشکارا به کاري زشت، مبادرت ورزد «

اش را با فروتنی  و هر که از شما خدا و فرستاده ،چندان باشد و این بر خدا آسان است
دهیم و برایش  فرمان برد و کرداري شایسته به جاي آرد، پاداشش را دو چندان می

 ».ایم روزي بزرگوارانه آماده ساخته

اعمال ایشان به صورتی غیر از سایرین ي  نگاه براي تبیین اینکه چرا محاسبهآ

 :فرماید آغاز کرده و می ﴾ٱ�َِّ�ِّ  َ�ٰنَِسآءَ ﴿ ا خطابخواهد بود بار دیگر کالم خود را ب

َحٖد ّمَِن  ٱ�َِّ�ِّ  َ�ٰنَِسآءَ ﴿
َ
َقۡيُ�َّ إِِن  ٱلّنَِسآءِ لَۡسُ�َّ َكأ  ]۳۲[األحزاب:   ﴾ٱ�َّ

 ».نید همسان هیچ یک از زنان نیستیداي زنان پیامبر، اگر پارسایی ک«

 :فرماید و پس از این مقدمه می

ِ فََ� ﴿ ِيَ�َيۡطَمَع  ٱلَۡقۡولِ َ�َۡضۡعَن ب ۡعُروٗفا  ۦِ� قَۡلبِهِ  ٱ�َّ ِ�  َوقَۡرنَ  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ
َج  �  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ٱۡ�

َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءا�َِ�  ٱلصَّ ِطۡعَن  ٱلزَّ

َ
َوأ

 َ  ]۳۳-۳۲[األحزاب:   ﴾ۥٓ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
پس [طبیعی سخن بگویید و] گفتار خود را نرم و نازك نسازید تا آن که در دلش «

هایتان قرار گیرید و به  خانهبیماري است طمع نورزد و گفتاري شایسته بگویید، در 
جاهلیت پیشین به خودنمایی برون نیایید و نماز بر پا دارید و زکات بپردازید و ي  شیوه

 ».اش را فرمان برید فرستادهخدا و 

در اینجا بجاست که تبیین کند چرا این اوامر را ـ که از همگان  ،بدین ترتیب
رود به اوامر،  توقع میها  آن مطلوب است ـ بار دیگر متوجه آنان ساخته و چرا از



 

 

17 
 

بعد ـ ي  آیه ـ و نه حتی در آیهي  این رو در ادامه اجتناب کنند. ازنواهی،  از عمل و
 :فرموده )1(ه بالفاصلهبلک

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ إِ�َّ ۡهَل  ٱلرِّۡجَس ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ٱۡ�َۡيِت أ

 ]۳۳ [األحزاب: 
خواهد پلیدي را از شما [اي] اهل این  جز این نیست که خدا [با این اوامر و نواهی] می«

 ».بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند ،خانه

 ؟شود می اهل بیت به چه کسانی اطالق

يا أهل «است. یعنی » منادي«زیرا  ،منصوب است» أهل«توجه داشته باشیم که لفظ 

ز این اي اهل این خانه ج :. در واقع آیه بدین معنی است که»= اي اهل خانه البيت

و شما را چنانکه اراده دارد) پلیدي را از شما بزداید (خواهد  نیست که خداوند می
 باید، پاك سازد. 
 :فرماید بعد میي  سپس در آیه

ِ َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ مِۡن َءاَ�ِٰت  َوٱۡذُكۡرنَ ﴿ َ إِنَّ  ٱۡ�ِۡكَمةِ� وَ  ٱ�َّ َ�َن لَِطيًفا  ٱ�َّ
 ]۳۴[األحزاب:     ﴾٣َخبًِ�ا

شود، همانا  هایتان تالوت می از آیات خدا و حکمت در خانهو یاد کنید آنچه را که «
 ».خداوند باریکدان و آگاه است

و در » بیت«آیه ي  و در میانه» بیوت«لفظ  33ي  یهکنیم که در صدر آ مالحظه می
در  ص آمده. الزم است که بدانیم در مدینه، پیامبر اکرم» بیوت«بار دیگر  34ي  آیه

و هر یک از  )2(هایی بود که داراي حجره اً وسیع داشتاي نسبت خانهکنار مسجد، 
 . نداقامت داشتها  آن در یکی از ص همسران پیامبر

هاي متعدد و جدا  در مدینه خانه ص گمان ندارم بر کسی پوشیده باشد که پیامبر

_________________ 

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿آیه  -1 و دنباله  33خالفی، نیمی از آیه  در تمام مصاحف مسلمین، بدون هیچ  ﴾...�َّ
 بخش اول آن است و هیچگاه یک آیه مستقل و جدا از صدر آیه شمرده نشده است. 

 ر. ك. سوره شریفه حجرات. -2
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هاي  اقدر جوار مسجد داشت که درون آن ات بزرگ» بیت«از هم نداشت بلکه یک 
زندگی  بزرگ،ي  مسران آن حضرت در بخشی از آن خانهاز ه متعدد بود که هر یک

از و ب» بیت«آیه ي  و در میانه» بیوت«رآن در صدر آیه علت اینکه ق. )1(کردند می
فرموده آن است که به اعتبار کل محل زندگی » بیوت«بعدي ي  بالفاصله در آیه

=  البيت«بوده،  صو به اعتبار اینکه صاحب کل خانه، شخص پیامبر ص پیغمبر
ر موارد دیگر به و د ،آن منتسب به آن حضرت استي  فرموده که همه» این خانه

یک بار به اعتبار  ،فرموده است. بنابراین» بیوت«، اعتبار اینکه همه درون آن بوده اند
به سبب انتساب به آن حضرت از اعضاي خانوادة او و  ص زنان منزل پیامبراینکه 

شوند یعنی به  گفته می» هل خانها«یا » = اهل این خانه هل البيتأ« هستنداهل خانۀ او 
بیت » جویریه«ي  است، حجره ص بیت پیامبر» ام سلمه«ي  ال حجرهمثعنوان 

... و بار دیگر به اعتبار اینکه هر یک از همسران  ایگونهاست و  صپیامبر
شود. و  گفته می» تبیو«دهند،  اي را تشکیل می ، با آن حضرت، خانوادهصپیامبر

 و تباینی با هم ندارند.  تخالفاین دو تعبیر م
(یعنی بیت  »البيت«و همسرانش  ص بنابراین، به اعتبار کلی، محل زندگی پیامبر

 :) بود، چنانکه در قرآن آمده استص پیامبر

﴿ ٓ ِ  َكَما ۡخرََجَك َر�َُّك ِمۢن بَۡيتَِك ب
َ
 ]۵[األنفال:   ﴾ٱۡ�َقِّ أ

 ».ردوات برون آ تو را به حق از خانهچنانکه پروردگارت «

_________________ 

=  ُ�ُيوتُِ�نَّ «سوره احزاب فرموده  34در اینجا مناسب است که یادآور شویم: اگر قرآن در آیه  -1

را بکار برده که  »�َِّ�ِّ ٱ ُ�ُيوَت «همین سوره تعبیر  53، در آیه )»صهاي شما (زنان پیامبر  خانه
بوده  ص، همان بیت پیامبر صشود بیت همسران پیامبر  از تأمل در آیات مذکور معلوم می
اي را که آنان  که خداوند حاضر نشده خانه صزنان پیامبر «است. بنابراین، کسی که ادعا کرده: 
(اهل بیت در آیه تطهیر، جعفر مرتضی ». نسبت دهد صدر آن سکونت دارند، به پیامبر 

) سخنش موافق قرآن 78ص العاملی، ترجمه محمد سپهري، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، 
 کریم نیست.
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گفت، چنانکه  توان می» بیوت«اق، آن را ا اتو در عین حال به اعتبار هر حجره ی
 :فرموده

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ن يُۡؤَذَن لَُ�مۡ  ٱ�َِّ�ِّ َءاَمُنواْ َ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوَت  ٱ�َّ

َ
ٓ أ  ]۵۳[األحزاب:   ﴾إِ�َّ

درنیایید مگر آنکه شما را  ص هاي پیامبر اید، به خانه آوردهاي کسانی که ایمان «
 ».رخصت داده شود

 صاحزاب به همسران پیامبري  سوره 34ي  به همین سبب است که در آیه

هاي شما  خانه« ﴾ُ�ُيوتُِ�نَّ ﴿ یاد کنید آنچه را که از آیات خدا و حکمت در« :فرموده
بدان سبب بوده که ها  آن »بیوت«الهی در شود. طبعاً تالوت آیات  تالوت می» (زنان)

بوده است که هر یک از  »يبيت النب«ها  آن »بیوت«اند و  بوده صهمسر پیامبر
اند و چنین نبوده که هر یک از  هاي آن اقامت داشته همسرانش در یکی از حجره

ه باشند، اصوالً کسانی اي در جایی دیگر و جدا از سایر همسران داشت همسرانش خانه
اي نداشته که هیچ  خانه صدانند که رسول خدا آشنایند، می صپیامبري  ه با سیرهک

 یک از همسرانش در آن اقامت نداشته باشند! 
*** 
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 تشریعی) -(تکوینی الهیي  تحلیل موضوع از منظر اراده

ُ يُرِ�ُد ﴿ الهی که در آیه به صورتي  ینک باید بدانیم که خواست و ارادها  ﴾ٱ�َّ
ي  ارادهتکوینی یا ي  کر گردیده، کدام اراده است؟ ارادهذ» خواهد و اراده دارد خدا می

 )1(تشریعی؟
مذکور در آیه، ي  نگریم مشکل نیست که دریابیم ارادهاگر بدون پیشداوري ب

سوره  82ي  ن است که خدا تکویناً ـ مانند آیهنیست. یعنی نه چنا» تکوینیي  اراده«
ناپذیر  اي که تخلف را تطهیر نماید یعنی اراده »هل البيتأ«ـ اراده فرموده باشد » یس«ي

 :زیرا این اراده را پس از چند نهی از قبیلشود.  است و موجب عصمت می

ِ فَ ﴿  ]۳۲[األحزاب:   )2(﴾ٱۡلَقۡولِ َ� َ�َۡضۡعَن ب
َج وَ ﴿  ]۳۳[األحزاب:   )3(﴾ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ َ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ

 :و پس از اوامري چون

ۡعُروٗفا وَ ﴿ َج  َوقَۡرنَ  ٣٢قُۡلَن قَۡوٗ� مَّ �  ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ
ُ
 ٱۡ�

قِۡمَن 
َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ وََءا�َِ�  ٱلصَّ ِطۡعَن  ٱلزَّ

َ
َ َوأ  ]۳۳-۳۲[األحزاب:   )4(﴾ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

آورده و فرموده جز این نیست که خدا اراده دارد که شما را پاك سازد یعنی تحقق 
 پاکی منظور خدا، از طریق عمل به اوامر و اجتناب از نواهی خواهد بود (تأمل بفرمایید). 

_________________ 

ر مکلف نیز در تحقق آن دخیل باشد و اراده خدا در مواردي تشریعی است که اراده و اختیا -1
مکلف به خواست خود به اراده خدا عمل کند. بر خالف اراده تکوینی خدا که کامالً نامشروط 

 و علت تامه تحقق مراد است و هیچ مانع و تأخیري براي آن متصور نیست. 

 ».پس [طبیعی سخن بگویید و] گفتار خود را نرم و نازك نسازید«یعنی:  -2
 ».و به شیوه ي جاهلیت پیشین به خودنمایی برون نیایید«یعنی:  -3
هایتان قرار گیرید و به شیوه ي جاهلیت پیشین به  و گفتاري شایسته بگویید، در خانه«یعنی:  -4

 ».اش را فرمان برید خودنمایی برون نیایید و نماز بر پا دارید و زکات بپردازید و خدا و فرستاده
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 تکوینی و تشریعیي  داللت اراده
در  الزم است بدانیم اگر در ابتداي کالم سخن از مسایل طبیعی و تکوینی باشد و

اما وقتی از  ،است» تکوینیي  اراده«کر شود بدیهی است که مقصود ذ» اراده«آنجا 
ذکر شود پیداست » اراده«باید و نباید و امر و نهی شرعی سخن به میان آید و سپس 

ه امور معطوف ب» اراده«اگر  ،به عبارت دیگر .منظور است» تشریعیي  اراده«که 
تحقق ي  ناپذیر و علت تامه است که تخلف »تکوینیي  اراده«تکوینی باشد، مقصود 

  .)1(مراد است
ی ذکر شود، معطوف به احکام و اوامر و نواهی شرعی و قوانین اله» اراده«اما اگر 

ي  آیه را در» تشریعیي  اراده« ،الثبه عنوان م ،است» تشریعیي  اراده«تردید منظور  بی
 :که فرمودهتوان دید  می» مائده«ي  مبارکهي  سوره ششم

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إَِذا ُ�ۡمُتۡم إَِ�  ٱ�َّ ِ َءاَمُنوٓا لَٰوة ْ فَ  ٱلصَّ يِۡديَُ�ۡم إَِ�  ٱۡغِسلُوا

َ
وُُجوَهُ�ۡم َو�

ْ وَ  ٱلَۡمَرافِقِ  رُۡجلَُ�ۡم إَِ�  ٱۡمَسُحوا
َ
� بُِرُءوِسُ�ۡم َوأ ْۚ �ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَ  ٱلَۡكۡعَبۡ�ِ ُروا هَّ  ٱطَّ

َحٞد ّمِنُ�م ّمَِن �ن ُكنُتم مَّ 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡو َ�َٰمۡسُتُم  ٱۡلَغآ�ِِط ۡرَ�ٰٓ أ

َ
 ٱلنَِّسآءَ أ

ْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَ  ُموا ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ ْ فَلَۡم َ�ُِدوا يِۡديُ�م ّمِۡنُهۚ َما  ٱۡمَسُحوا
َ
بِوُُجوهُِ�ۡم َو�

ُ يُرِ�ُد   ۥيُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  ِ�نَرٖج َوَ�ٰ ِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن حَ  ٱ�َّ
 ]۶[المائدة:   )2(﴾َعلَۡيُ�مۡ 

خدا « :فرماید تشریعی از قبیل وضو و تیمم، میمالحظه کنید پس از احکام 
اراده (خواهد  گی و دشواري نهد بلکه میاراده ندارد) بر شما هیچ تن(خواهد  نمی

_________________ 

 ) و ... .68(غافر/  ،)82(یس/  ،)47عمران/  (آل ،)117فراوان است از قبیل (بقره/  آیات در این مورد -1
اى مؤمنان، چون به [قصد] نماز برخیزید، روى خود و دستهایتان را تا آرنجها بشویید و « -2

سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزك [بشویید] و اگر جنب باشید، غسل کنید. و اگر 
بیمار یا مسافر باشید و یا کسى از شما از موضع قضاى حاجت بیاید و یا با زنان آمیزش کرده 

] رویتان و دستانتان را مسح  آن گاه آبى نیابید، آهنگ خاکى پاك کنید، و از آن [خاك باشید،
که شما را پاك بدارد و  خواهد مىبر شما دشوارى قرار دهد. بلکه  خواهد نمىکنید. خداوند 

 ».نعمتش را بر شما تمام کند، باشد که سپاس گزارید
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به صدر آیه توجه ». و نعمت خویش را بر شما تمام نماید دارد) شما را پاکیزه سازد

َها﴿ فرمایید که با ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ آغاز شده، آیا » اید اي کسانی که ایمان آورده« ﴾َءاَمُنٓوا

 اند؟! مؤمنین معصومي  الهی همهي  وان گفت که بنا به ارادهت می

 تعلیل حکمت تشریع قوانین الهی
اي حاصل  چه نتیجهمقایسه کنید، » احزاب«ي  سوره 33ي  آیهحال این آیه را با 

چون به نماز برخیزید، صورت و  ،اي مؤمنان :فرمود» مائده«ي  شود؟ در سوره می
... الخ. یعنی به تیمم کنید... و اگر آب نیافتید ها بشویید هایتان را تا آرنج دست

اهد شما را پاك ساخته و خو اجراي این احکام و انجام این اعمال، خدا میي  واسطه
هاي خویش  در خانه :نیز فرموده» احزاب«ي  تش را بر شما تمام نماید. در سورهنعم

قرار گیرید و نماز برپا دارید و زکات بپردازید و از خدا و رسولش اطاعت کنید جز 
خواهد پلیدي را از شما اهل بیت دور کند و چنانکه بایسته  این نیست که خدا می

 ا پاکیزه سازد. است شما ر
است. در هر دو آیه، در مقام تعلیل » مائده«ي  این آیه نیز مشابه آیه ششم سوره

سخن از علت غایی تشریع احکام است ها  آن حکمت تشریع قوانین، نازل شده و در
   »مائده«ي  تکوینی آنها! و همچنان که در سورهنه مقامات افراد و خصوصیات 

کوینی و عصمت مؤمنان نیست در دلیل طهارت ت ﴾يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  ِ�نَوَ�ٰ ﴿ ي جمله
» تشریعیي  اراده«در واقع » هارت و اذهاب رجسطي  اراده«نیز » احزاب«ي  سوره

ي  ت تکوینی کسی باشد، همچنان که آیهتواند دلیل عصمت و طهار است و نمی
و و غسل و تیمم بیانگر آن است که هدف از تشریع وض» مائده«ي  ششم سوره

نیز » احزاب«ي  سوره 33ي  است، غایت اوامر مذکور در آیه» انطهارت مؤمن«
دانیم اصوالً اوامر و نواهی الهی در  بوده است. زیرا چنانکه می» طهارت اهل البیت«

پروردگار » تشریعیي  اراده«ن (یعنی در احکام) ناشی از آیات تشریعی و قانونی قرآ
 است.
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 تشریعی و تکوینیي  فرق اراده
به بعد) سخن از تکالیف است، از  28(آیات » احزاب«ي  افزون بر این، در سوره

هاي خویش قرار گیرید و خودنمایی نکنید و نماز اقامه کنید و  قبیل اینکه در خانه
است که این امور  زکات بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید و ... پرواضح

ي  اراده ،تکوینی. به عبارت دیگر ي  الهی است نه اراده» عیتشریي  اراده«مربوط به 
 :فرموده» احزاب«ي  رجس و تطهیر اهل البیت که در سورهخدا بر اذهاب 

مؤمنین ـ از  ي  خطاب به همه» مائده«ي  اي است که در سوره مانند اراده ﴾ُ�َطّهَِرُ�مۡ ﴿

 . ﴾يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ ﴿ و حضرت علی و فاطمه و ... ـ فرموده صجمله پیامبر اکرم
 :نیز فرموده صهمچنان که به پیامبر

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها ُخذۡ ﴿
َ
 ]۱۰۳[التوبة:     ﴾ِمۡن أ

سازي و آنان را تزکیه و پاالیش  هاي ایشان زکات بگیر که بدین کار پاکشان می از مال«
 ».کنی [روحی] می

زکات پرداخت، طاهر و معصوم  صکه به پیامبرآیا این آیه بدان معنی است هر 
شد؟! بدیهی است که مقصود این است که هدف از تشریع زکات آن است که 

ها از آلودگی به حرص و آز نسبت به مال دنیا، پاالیش شوند و این پاکی و  انسان
  .)1(شود ق عمل به قانون زکات حاصل میطهارت از طری

، »مائده«مبارکه ي  سوره 6ي  هکنم که در ذیل آی توجه شما را به این نکته جلب می1
نیز » توبه«ي  سوره 103ي  و در آیه» یتم«و » یرید«افعال مضارع آمده است مانند 

اند. زیرا تحقق این افعال منوط و مشروط است به  مضارع» تزکی«و » تطهر«افعال 
اند یعنی تحقق این  دهاز نواهی و انجام اوامري که قبل از این افعال ذکر ش اجتناب

بینیم که  ر داشتن این نکته می. با در نظهاست آن اعمال و افعال پیش ازي  افعال نتیجه
= خدا پلیدي را از شما  .... ركمعنكم الرجس وطهّ  ذهب اهللاُأ« :تطهیر نیز نفرمودهي  آیه

_________________ 

ن جمله توان یافت که از آ پروردگار می» ریعیاراده تش«در قرآن کریم آیات فراوانی درباره  -1
 ) و ... .28-26/ )، (نساء185است: (بقره/ 
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اذهاب رجس و «گفته شد این زیرا چنانکه » اکیزه ساختزدود و شما را پاك و پ
ذکر شده ها  آن مشروط و موکول به انجام اعمال و افعالی است که قبل از» تطهیر

اذهاب رجس ساز تحقق  است. به عبارت دیگر اعمال و افعال مذکور، مقدمه و زمینه
تکوینی الهی ي  دهارا و تطهیر است. نیازي به توضیح نیست که این موضوع تناسبی با

  .)1(سازي است (تأمل بفرمایید) نیاز از مقدمه و زمینه ندارد که نامشروط و بی
*** 

 

_________________ 

را حتی قبل از نزول این آیه معصوم و مصون از خطا » اصحاب کساء«با توجه به اینکه شما  -1
کنیم براي اثبات عصمت آن  شود، توصیه می امام دیگر را شامل نمی 9دانید و آیه مذکور  می

ان به دالیل دیگر تمسک فرمایید زیرا چنانکه دیدیم و خواهیم دید آیه تطهیر، مقصود بزرگوار
 سازد.  نمی شما را برآورده 
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 احزابي  سوره  34و 28 ي ارتباط آیه

، باز خطاب به همان 33ي  احزاب باز گردیم که پس از آیهي  بار دیگر به سوره
 :تشریعی است و فرمودهي  است و آیه صزنان پیامبر

ِ َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  َوٱۡذُكۡرنَ ﴿  ]۳۴[األحزاب:   ﴾ٱۡ�ِۡكَمةِ وَ  ٱ�َّ
 ».شود هایتان تالوت می و یاد کنید آنچه را که از آیات خدا و حکمت در خانه«

هم پیوند دارند احزاب کامالً با  ي  سوره 34الی  28فرمایید که آیات  مالحظه می
 و هیچ انقطاعی میانشان نیست. 

ن سوال شده زبان عربی، سبب ایي  ینجا غفلت (یا تغافل) از یک قاعدهاما در ا
استعمال شده در حالی  جمع مذکر مخاطب، ضمیر 33ي  است که چرا در ذیل آیه

جمع مؤنث ، ضمایر »احزاب«ي  سوره 34الی  28مان آیه و در آیات که در صدر ه

 به کار رفته است؟!  طبمخا

 تغلیب در لغت عربیي  قاعده
مذکور، جمعی از ي  است. بنا به قاعده تغلیبي  قاعدهمورد نظر ما، همان ي  قاعده

یک مذکر باشد، وجوباً در حکم جمع مذکر است. به عبارت اناث که شامل حداقل 
اگر گروهی از زنان که فقط یک مرد در میانشان باشد، به من سالم کنند؛ پاسخ من  ،دیگر

 علیکم السالم.  :با ضمیر جمع مذکر باشد. یعنی باید در جوابشان بگوییم بایدها  آن به

 داستان سیدنا ابراهیم و توضیح اهل بیت
  ،)1(قرآن کریم که به زبان قوم عرب یعنی به زبان فصیح عربی نازل گردیده

 

_________________ 

ٓ ﴿چنانکه فرموده:  -1 رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ بِلَِساِن قَۡوِمهِ  َوَما
َ
اي را جز  ما هیچ فرستاده« ]٤[إبراهیم:  ﴾ۦأ

بٌِ� ﴿و نیز فرموده: ». ایم به زبان قومش نفرستاده ٞ مُّ زبان « ]١٠٣النحل: [ ﴾١٠٣َوَ�َٰذا لَِساٌن َعَرِ�ّ
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ي  نگاهی که فرشتگان به خانهآهمواره این قاعده را رعایت کرده است. از جمله 
دهند و همسر آن حضرت  آیند و به او فرزندي را بشارت می می ÷حضرت ابراهیم

 :دهند خندد، فرشتگان پاسخ می با تعجب می

﴿ ْ ۡمرِ  قَالُٓوا
َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
� ِۖ ِ رَۡ�َُت  ٱ�َّ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  ٱ�َّ

َ
َ�ِيٞد  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�َۡيِت� َعلَۡيُ�ۡم أ

ِيٞد   ]۷۳[ھود:   ﴾٧٣�َّ
نمایی (توجه کنید که فعل، مفرد مؤنث مخاطب است) رحمت  آیا از کار خدا شگفتی می«

 ».گمان خدا ستوده و بزرگوار است خدا و برکاتش بر شماست [اي] اهل این خانه، بی

فرشتگان در ابتداي آیه، یک زن  اینکه مخاطب کالم چنانکه مالحظه شد با
ي  نیز اهل همان خانه ÷حضرت ساره) بوده، ولی با توجه به اینکه حضرت ابراهیم(

مورد نظر بوده؛ در ذیل آیه، ضمیر جمع مذکر مخاطب به کار رفته است و فرشتگان 

ۡهَل ﴿ :اند گفته
َ
ي  اهل بیت باشد. در سورهتواند  ه میپس زن خان. ﴾ٱۡ�َۡيِت َعلَۡيُ�ۡم أ

 َ�ٰنَِسآءَ ﴿ شود یعنی در ابتداي آیات، خطاب احزاب نیز عیناً همین موضوع دیده می
ضمایر، جمع مؤنث ي  همه 33ي  آمده و حتی در صدر آیه» اي زنان پیامبر« ﴾ٱ�َِّ�ِّ 

نیز اهل و  صکه پیامبر» = اهل این خانه هل البيتأ«است اما هنگام سخن گفتن از 
تگی و پیوند با آن حضرت، اهل بلکه سایرین به اعتبار وابس -صاحب همان خانه بوده

 ضمیر جمع مذکر، استعمال شده است.  -شدند مذکور محسوب میي  خانه

َها ﴿ قرآن از قبیل هاي  اند که خطاب در کتب تفسیر نیز گفته ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  و ﴾َءاَمُنوا

مختص و منحصر به مردان نیست بلکه زنان نیز  ها، و نظایر آن ﴾ُكتَِب َعلَۡيُ�مُ ﴿
 ، ضمایر مذکر به کار رفته است. تغلیبي  قاعدهاند ولی بنا به  مشمول

آید که  ان برمیایشي  از بند سوم نامه اند، انگیز گفته سخنی بسیار شگفت اما برادر ما
ي  دانند و درباره تطهیر میي  آیهابهام و سئوالی بیش از هود را داراي ي  سوره 73ي  آیه

 ند؟! ا انیسچه ک »هل البيتأ«ال مطرح است که این سؤ :پرسند که این آیه نیز می

                                                                                                                                              

 ]٢٨الزمر: [ ﴾َعَر�ِيًّا َ�ۡ�َ ذِي ِعَوٖج  قُۡرَءانًا﴿و فرموده: ». [این قرآن] عربی واضح و روشن است
 و ... .» در آن نیست قرآنی به زبان عربی که هیچ کژي«
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ریم، قرآن کي  بنا به فرموده :مذکور را اجماالً مرور کنیمي  الزم است در اینجا آیه
آمدند. آن حضرت ابتدا آنان را  ÷ حضرت ابراهیم فرشتگان براي مژده دادن نزد
اي بریان آورد اما چون دید که  اند و برایشان گوساله نشناخت و پنداشت که انسان

بیمناك شد و گمان کرد که قصد بدي دارند. ها  آن رسد از دستشان به آن نمی
گان خداییم و  بیمناك مباش که ما فرستاد :فرشتگان خود را معرفی کردند و گفتند

 :بلکهي قوم تو نیست ایم برا عذابی که آورده

رِۡسۡلَنآ إَِ�ٰ قَۡوِم لُوٖط ﴿
ُ
آ أ  ]۷۰[ھود:   ﴾٧٠إِ�َّ

 ».ایم اعزام شده *ما به سوي قوم لوط«

 :فرماید سپس قرآن می

تُُهۥوَ ﴿
َ
َ�َٰها �ِإِۡسَ�َٰق َوِمن َوَرآءِ إِۡسَ�َٰق َ�ۡعُقوَب  ٱۡمَر� ۡ قَالَۡت  ٧١قَآ�َِمةٞ فََضِحَكۡت فَبَ�َّ

ٌء َعِجيٞب  ۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ ۠ َعُجوزٞ َوَ�َٰذا َ�ۡعِ� َشۡيًخا نَا
َ
ِ�ُ َو�

َ
َ�ۡعَجبَِ�  ٧٢َ�َٰوۡ�لََ�ٰٓ َءأ

َ
� ْ قَالُٓوا

ۡمرِ 
َ
ِۖ ِمۡن أ ِ رَۡ�َُت  ٱ�َّ ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  ٱ�َّ

َ
ِيٞد  ۥإِنَّهُ  ٱۡ�َۡيِت� َعلَۡيُ�ۡم أ   ﴾٧٣َ�ِيٞد �َّ

 ]۷۳-۷۱[ھود:  
همسرش ایستاده بود، خندید، پس او را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده «

حال آنکه پیرزنی زایم  اي واي بر من، آیا من می :دادیم. [همسر ابراهیم] گفت
انگیز است!  شویم پیرمردي است؟! به راستی که این چیزي شگفت ام] و این [سالخورده

نمایی؟ رحمت خدا و برکات او بر شما  آیا از کار خدا شگفتی می :[فرشتگان] گفتند
 ».است اي اهل این خانه. همانا او ستوده و بزرگوار است

بینیم که فرشتگان پاسخ اظهار  بدون پیشداوري در آیات فوق تأمل کنیم میاگر 
دهند و به همین سبب، فعل مفرد مؤنث مخاطب،  را می ÷ عجب همسر ابراهیمت

او مخاطب آیه است پس چرا در میان ت. حال اگر گفته شود استعمال شده اس
است؟ توجه شما را جلب خانواده و اهل خانه اطالق شده خطاب به او صحبت 

اما به اعتبار اینکه  ،با یک زن است ین نکته که در آغاز کالم، روي سخنکنیم به ا می

_________________ 

و از پیروان آن حضرت و نماینده و مبلغ آیین  ÷برادرزاده یا خواهرزاده ابراهیم ÷»لوط« -*
 در میان قوم خود بود.  ÷حضرت ابراهیم 
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و همسر اوست و حضرت ابراهیم نیز در آن خانه  ÷وي وابسته به حضرت ابراهیم
مورد نظر هستند، ها  آن است لذا هنگامی که هردويکند و عضو خانواده  زندگی می

دانی که  کنی مگر نمی چرا تعجب می :فرماید آورد. در واقع آیه می ضمیر را مذکر می
و چون این رحمت و  ،اي هستی که رحمت و برکات خدا در آنجاست تو عضو خانه

خست ني  و هم همسرش داشته ـ بلکه در درجه ÷ برکات هم تعلق به ابراهیم
گرفته ـ  بعدي به سایر اعضاي خانه تعلق میي  متوجه آن حضرت بوده و در درجه

و از آنجا که به هنگام ذکر رحمت و برکات خدا  ،ذکر آمده استلذا ضمیر، ناگزیر م

ۡهَل «نیز بوده است لذا تعبیر  ÷عنایت به ابراهیم
َ
= بر شما اي اهل  ٱۡ�َۡيِت َعلَۡيُ�ۡم أ

من أمر اهللا، أتعجبني « :یدتوانست بفرما را آورده است. در حالی که قرآن می» این خانه

کنی در حالی که رحمت خدا و  = آیا از امر خدا تعجب می رمحت اهللا وبركاته عليك
را نیاورد و هم » هل البیتعلیکم أ«توانست تعبیر ـ  نی هم مییع». برکاتش برتوست

زیرا  ؟توانست ضمیر مفرد مؤنث مخاطب را بکار گیرد، اما چرا چنین نکرده می
ابراهیم بوده  چنانکه گفتیم، عنایت به حضرت ابراهیم و پیوند این زن، با حضرت

اول بر او نازل است سپس بر ي  و رحمت و برکات خدا در درجه ،است
  .)1(وابستگانش
تطهیر و اسوه و «ما به همین صورت است. هدف ي  احزاب نیز مسألهي  در سوره
مطلوب  ص اول از پیامبري  ؛ بیش از هر کس و در درجه»ین بودنمقتداي سایر

است و در مراتب بعدي از کسانی که به وي وابستگی و با او همنشینی و ارتباط 

_________________ 

زمخشري که گفته » کشاف«سوره هود مفید است که مراجعه کنیم به تفسیر  73درباره آیه  -1
است: مالئکه تعجب حضرت ساره را از آن رو دور از انتظار شمردند که او در خانه آیات الهی 

رفت که بر خالف زنانی  زیست و از او توقع می العاده می و محل نزول معجزات و امور خارق
زده شود،  کنند، به جاي آنکه از این بشارت، شگفت رسالت و نبوت زندگی نمیکه در بیت 

ِ رَۡ�َُت ﴿خداي را تسبیح و تمجید کند. مقصود فرشتگان از گفتن:  ۡهَل  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  ٱ�َّ
َ
َعلَۡيُ�ۡم أ

ز این بود که اي اهل بیت نبوت، اي اهل بیت خلیل الرحمان، این بشارت و نظایر آن ا ﴾ٱۡ�َۡيِت 
 کند، بنابراین جاي شگفتی نیست.  ها شما را اکرام می هایی است که خدا با آن جمله نعمت
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نیز  ص به هدف مذکور، پیامبر اکرم چون براي رسیدن ،بیشتري دارند. بنابراین
است و سایرین به اعتبار مراتب وابستگی به آن حضرت، مشمول این مورد نظر 
 شده است (توجه بفرمایید).باشند لذا ضمیر مذکر استعمال  خواسته می

 ؟آید می آیا همسر جزء اهل بیت به حساب
شما  :پرسیم محترم نامه میي  گردیم و از نویسنده هود باز میي  بار دیگر به سوره

را هم از  ص ، مخاطب آیه باشد و خود پیامبرص که مطمئن نیستید همسر پیامبر
نیز  ÷ به اینکه فرزند ابراهیمتوجه  دانید، پاسخ دهید با نمی »هل البيتأ«مصادیق 

 پس مخاطب آیه چه کسی بوده است؟!! ، )1(هنوز والدت نیافته بود
و همسرش افراد دیگري نیز، در  ÷ شاید عالوه بر حضرت ابراهیم :اگر بگویید

حتی  :گوییم بوده است!! میها  آن اند و کالم فرشتگان خطاب به خانه حضور داشته
دلیل نیز تردید نیست که بنا به اسلوب کالم حکیمانه (یا به  با پذیرش این فرض بی

ر کنند دیگ آغاز می قول شما عاقالنه) وقتی فرشتگان سخن را با جواب به زن پیامبر
کالم و قبل از اتمام جواب او، به کلی از وي ي  معقول و مقبول نیست که در میانه

وجه از مصادیق آن نباشد،  به هیچیند که زن پیامبر صرف نظر کرده و مطلبی بگو
کنی در حالی که رحمت و برکات  آیا از امر خدا تعجب می ،اي زن :یعنی بگویند

جوابی است براي آن زن؟! اصالً چرا  این چهخدا بر کسان دیگري است غیر از تو! 
آن زن را اگر رحمت و برکات اید؟!  چنین جوابی را با خطاب به آن زن آغاز کرده

شامل نیست، کالم فرشتگان که جواب زن نخوهد بود!! اصوالً چگونه است هنگامی 
 دهند؟!  به دیگران پاسخ میها  آن که همسر پیامبر تعجب کرده و خندیده

معاذ  -نشماریم در این صورت کالم الهی  »البيتاهل «را از  ÷ اگر همسر ابراهیم
دار شدن خود در آن سن و سال،  از خبر بچهوي  شود زیرا به کلی پریشان می -اهللا

آیا از امر خدا تعجب  ،اي زن :دارد که فرشتگان به او بگویند  تعجب کرده بود، چه معنی
 کنی در حالی که رحمت و برکات خدا بر شما (اي زید و عمرو و بکر) است؟!  می

_________________ 

 زیرا فرشتگان براي بشارت تولد او آمده بودند.  -1
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زنان نیز معقول و مقبول نیست که قرآن در میان خطاب به » احزاب«ي  در سوره
آنکه کالم قبلی را  ناگهان و بدون سابقه و بدون ذکر مخاطبین جدید و بی، صپیامبر

مورد نظر، ي  ذکور ـ که مخاطبین قبل و بعد جملهبه کلی از زنان مبه پایان برساند، 
باشند ـ صرف نظر کرده و با افراد دیگري سخن آغاز کند و مطلبی بگوید که هیچ  می

  )1(اند!! ندارد و ایشان از شمول آن خارج صارتباطی با زنان پیامبر
ا همسر خودتان نیستید، آیي  آیا شما اهل خانه :پرسیم محترم میي  از نویسنده

  نوادگان شما و دامادتان از اهل فقط فرزندان و شما اهل خانه شما نیست؟! آیا
 اید؟!  ردهخود تأمل کي  راستی به اندازة کافی در این گفتهشما هستند؟!!! به ي  خانه

 هود و آیه تطهیر 73تشابه آیه 
 73ي  کنیم که تشابه بسیاري میان آیه ا بدین نکته جلب میاکنون توجه شما ر

ي  اطب هر دو آیه، مؤنث است؛ در سورهتطهیر وجود دارد. مخي  با آیههود ي  سوره
احزاب، جمع مؤنث. در هر دو، مخاطب صدر کالم، ي  هود، مفرد مؤنث و در سوره

به کار » ه= اي اهل این خان اهل البيت«است. در هر دو، لفظ منصوب همسر پیامبر 
، افعال جمع مؤنث مخاطب و در »احزاب«ي  سوره 33ي  رفته است. در صدر آیه

ر جمع مذکر به ضمی ،ذیل همان آیه ضمایر جمع مذکر مخاطب آمده است. بنابراین
تطهیر نیز ي  ود آمده باشد به همان دلیل در آیههي  سوره 73ي  هر دلیلی که در آیه
شده است. اما در هر دو آیه مراعات  تغلیبي  ما قاعده . از نظر)2(استعمال شده است

_________________ 

 ۥ�نَّا َ�ُ ﴿دهد که بر خالف آیه  فراموش نکنیم که این قول، دستاویز به دست کسانی می -1
َما يُِر�ُد ﴿به هم ریخته و جمله  -نعوذ باهللا -کنند که نظم قرآن  ادعا می ]٩الحجر: [ ﴾لََ�ٰفُِظونَ  إِ�َّ

ُ ٱ از جایی دیگر به اینجا منتقل شده است، زیرا اینگونه سخن گفتن، اسلوب کالم حکیم  ﴾...�َّ
  .رساله حاضر 52صفحه  یۀحاش .ر. كنیست. 

] روشن باشد چه دلیلی دارد که براي 73در فرضی که اهل البیت در آنجا [هود / «اند:  برادر ما نوشته -2
گوییم: امید است که شما  در پاسخ ایشان می» ] هم همان توصیه را بپذیریم؟32این آیه [احزاب / 

القرآن یفسر بعضه «ید که دان را مردود ندانید! عالوه بر این، البد می» حکم األمثال واحد«قانون منطقی 

 
ً
 ).133(نهج البالغه / خطبه  »بعض علییشهد بعضه «فرموده:   ÷یا چنانکه حضرت علی »بعضا
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تطهیر بپردازیم، یادآور شویم ي  یم پیش از آنکه به اجزاي دیگر آیهدان مناسبت نمی بی
در ذیل  »زمخشري«اند. از آن جمله  مطالب دیگري نیز گفتهکه علماي نحو و لغت، 

ـ حتی از  مفردهود تصریح نموده که در زبان عربی جایز است از  ي  سورهي  آیه

یاد شود.  جمع مذکرمفرد مؤنث ـ به منظور تکریم و احترام و بزرگداشت، با ضمیر 
  :و به بیت زیر استناد کرده

ـــوْ  لَ ـــئْتُ  فَ ـــتُ  شِ مْ رَّ ـــاءَ  حَ مُ  النِّسَ اكُ ـــوَ  سِ
 

إنْ   ــــــئْتُ  وَ ْ  شِ ــــــمْ  ملَ عَ اخــــــاً  أَطْ قَ الَ  تَ ا وَ دَ ــــــرْ  *بَ
 

ذیل   بقره نیز به بیت باال استناد کرده، همچنیني  سوره 249ي  وي در ذیل آیه
نور به بیت زیر استشهاد نموده که شاعر عرب خطاب به ي  سوره 32ي  آیه

  :اش گفته است محبوبه
ـــــإنْ   ـــــي فَ نْكِحِ ـــــحْ  تَ كِ نْ إنْ  أَ ي وَ مِ ـــــأَيَّ تَ  تَ

 

إنْ   ـــــــتُ  وَ نـْ مْ  أَفتَــــــــى كُ ــــــــنْكُ مُ  مِ ــــــــأَيَّ تَ  ** أَ
 

با اینکه مرجع ضمیر،  :هر دو بیت تصریح کردهي  نیز درباره» کشاف«شري زمخ
یاد شده  »جمع مذکر«است اما به منظور بزرگداشت، از وي با ضمیر » مفرد مؤنث«

 است. 
جل ر، يقول الرّ خوطبت املرأة الواحدة بخطاب اجلمع املذكّ ام ربّ « :اند علماي نحو نیز گفته

مري املوضوع هلا؛ و منه قوله تعالی ينطق بالضّ  ی السرتها حتّ  يف مبالغةً » فعلوا كذا« :عن أهله

ۡهلِهِ ﴿ :÷ حكاية موسی
َ
ْ قَاَل ِ�  جمع مذکرچه بسا به یک زن با ضمیر =  .﴾ٱۡمُكُثٓوا

[مثالً] مردي به منظور مبالغه در پوشیدگی [و رعایت حرمت] زن، شود.  خطاب می
 :گوید همسرش میي  برد و درباره وي وضع شده بکار نمیضمیري را که مختص 

از همین باب است [هنگامی که] خداي تعالی ». = چنین و چنان کردند فعلوا كذا«

_________________ 

 کنم تو، زنان را بر خویش حرام میاگر بخواهی، جز  -*
 شوم. و اگر بخواهی، از آب سرد گوارا و خواب نیز برخوردار نمی

 کنم و اگر تجرد بجویی ازدواج می اگر ازدواج کنی، -**
 گزینم. با اینکه از تو جوانترم ـ تجرد می
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ْ ٱۡمُكثُ ﴿ :گوید کند که به همسرش می را بیان می ÷ ماجراي موسی [به جاي  ﴾ٓوا
 .)1(] ....»ثیكام :آنکه بگوید

 33و  32هدف قرآن از خطاب 
) دو کار 33ي  و صدر آیه 32ي  سابق (آیههاي  قرآن کریم پس از خطاب ،بنابراین
آنکه هدف و علت غایی از صدور احکام قبلی را با حصر بیان نخست  :کرده است

آنان و خطیر و شریف بودن موقعیت کند. دوم آنکه با تغییر ضمیر، محترم بودن  می

 ص حضرت خاتم االنبیاءالبرش  اسوةناشی از همسري و همخانگی با  ایشان را که

این ادعا قرار ندهد که ي  سابق را بهانههاي  تا کسی خطابکند  است، گوشزد می
یا نازك کردن  اهلیت پیشینگویی احتمال فاحشۀ مبینه یا تبرّج آن هم به سبک ج«

به !!! )2(»وجود داشته استاي  سابقه -نعوذ باهللا -صدا در بین زنان وجود دارد و یا 
سابق و رفع هر  هاي  تطهیر به هنگام تبیین هدف خطابي  قرآن در آیه ،عبارت دیگر

و رعایت  صگونه شبهه از مخاطبین و به منظور مدح و اکرام زنان رسول خدا
اند،  النبیین برخوردار بوده ت و موقعیت خطیر زوجیت خاتمحرمت ایشان که از شراف

 استعمال کرده است.  ضمیر جمع مذکر

ایم و قصد دفاع از این قول را نداشته و  البته ما نظر خود را به صراحت بیان کرده
خواهیم سایر اقوال را ناگفته  اصراري بر پذیرش آن نداریم. اما نظر به اینکه می

 شویم.  نگذاریم، اجماالً نظریات سایر علما را نیز به صورت گذرا یادآور می
*** 

_________________ 

تا چند دهه پیش، در ایران نیز در مکالمات مردم به منظور رعایت حرمت و پوشیدگی در کالم،  -1
کردند. در زبان عربی  و نظایر آن، یاد می» ها مادر بچه«با تعابیر غیر مستقیم از قبیل: » همسر«از 

 شد.  مقصود با تغییر ضمیر حاصل میاین 

ایم. همچنین رجوع کنید به  د از بند ج نامه برادرمان نقل کردهرقرار داآنچه میان دو گیومه  -2
  بند ثانی. 53جزوه حاضر، ص 
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 عانی اهل در کتب لغتم

و مدلول آن. بهترین کار این است که به   و معنی» اهل«ي  اینک بپردازیم به کلمه
  :کتب لغت مراجعه کنیم

لأ :خوانیم می» أقرب الموارد«و » المعجم الوسیط«و » المنجد«در  = زن  هل وتأهّ
= کسی که داراي عیال و  آهلگرفت و ازدواج کرد، براي خود خانواده تشکیل داد. 

ارأ= عشیره و خویشاوندان، همسر.  األهلهمسر است.  هل أساکنین خانه. =  هل الدّ

 = ساکنین شهر و ساکنین خانه.  البلد والبيت
وجةهل وتاهل = ازدواج کرد. أ :نوشته است» المصباح المنیر«  يطلق األهل علی الزّ

= اهل یعنی اهل  أهل البيت واألصل فيه القرابة :األهلشود.  اطالق می» أهل«به همسر  =
 خانه و اصل در اطالق این کلمه، بر قرابت و خویشاوندي است. 

جلأ :ابن فارس، آمده است »ةمقاييس اللغمعجم «در  = همسر مرد،  هل الرّ
للتأانزدیکترین افراد به مرد.   = ساکنین خانه.  هل البيتأ= ازدواج کردن.  هّ

هل أ :خوانیم مصر، می» اللغة  العربیة مجمع«تألیف » القرآن الکریملفاظ أمعجم «در 

د معناه بام يضاف  شود.  از طریق مضاف الیه مشخص می» اهل«ي  معناي کلمه=  ليهإحيدّ
جلأ  = ساکنین خانه.  هل الدارأ= همسر مرد و خاندانش و خویشاوندانش.  هل الرّ

ي  آیه  ي از علما به هنگام بحث درباره داديمحترم نامه و تعي  نظر به اینکه نویسنده
اند، از این رو مطالب کتاب  نشان داده» لسان العرب«تطهیر، عالقه و اهتمام خاصی به 
جلأ :گوید می» ابن منظور«آوریم.  مذکور را با تفصیل بیشتري می و  هل الرّ ريتُه وذَوُ شِ عَ

باه رْ ويف حديث  :گوید  خویشاوندانش. وي میه و نزدیکانش یا یر= اهل مرد یعنی عش...  قُ

انٌ  وَ لكِ هَ ه عليه السالم ،أُم سلمة ليس بكِ عىل أَهْ سَ » سلمه ام«= در حدیث  أَراد باألَهل نَفْ
ات) متوجه  [تو عزیزي] و هیچ خواري در اهل تو (= خانواده :به او فرموده صپیامبر

 وده است. خودش ـ علیه اسالم ـ ب» اهل«تو نیست و مراد آن حضرت از 
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آن  اهلهمسرش باشد طبعاً همسرش نیز  اهل ص توجه دارید که وقتی پیامبر
 حضرت خواهد بود. 

هل = اهل امر یعنی مسئولین امر. أ والته :هل االمرأدهد که  ادامه می» ابن منظور«

جلأ= اهل بیت یعنی ساکنین خانه.  سكانه :البيت = = اهل مرد  خصّ الناس بهأ :هل الرّ

عنی أصهره اته وزواجه وبنأ :ص هل بيت النبیأیعنی خواص و نزدیکترین کسان به او. 

َما يُرِ�ُد ﴿ :التنزيل العزيز يفو ،الرجال الذين هم آلهو  صنساء النبی :و قيل ÷ علياً  ُ إِ�َّ  ٱ�َّ
ۡهَل  ٱلرِّۡجَس ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم 

َ
همسران و دختران و  ص اهل بیت پیامبر=   .﴾ٱۡ�َۡيِت أ

، زنان وي مردانی ص است. گفته شده که اهل بیت پیامبر ÷ داماد او یعنی علی
 :باشند که آل و خاندان او هستند. در قرآن آمده است می

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ إِ�َّ ۡهَل  ٱلرِّۡجَس ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ٱۡ�َۡيِت أ

 ]۳۳[األحزاب: 
ه :گوید و باز می جُ وْ لِ وأَهلته: زَ جُ ل الرَّ  .)1(مرد یعنی همسرشي  اهل و اهله= أَهْ

لَ  أَهَّ لَ وتَ جالرجلُ  وأَهَ وَّ زَ لَ =  :: تَ أَهَّ لَ وتَ  یعنی مرد ازدواج کرد.  أَهَ
 .)2(توان یافت نیز مشابه همین مطالب را می» القاموس المحیط«در 

هل أ«نیز مانند سایر علماي لغت، ساکنین خانه را » ابن منظور«کنید که  مالحظه می

  .)3(را نیز از مصادیق اهل بیت آن حضرت شمرده است ص و همسران پیامبر »البيت

_________________ 

 به معناي همسر استعمال شده است. » اهل«) نیز 420در کلمات قصار حضرت علی (شماره  -1

کسان خانه و  = هل البیتأ«نوشته است: » فرهنگ بزرگ جامع نوین«نیز در » احمد سیاح«آقاي  -2
 زنان او. ، یا ÷المؤمنین  اوالد و داماد آن حضرت امیر = ص يهل النبأ -ساکنان او 

هاي عربی اهل  حتی در لغتنامه«اند:  نوشته» لسان العرب«نامه خود با اشاره به  9برادر ما در بند  -3
علنًا آمده و به آیه تطهیر  ÷به معنی زنان و دختران و داماد او علی» اهل بیت النبی«سنت، 

 ».استاستناد شده 
گوییم: خوشبختانه در کتب لغت اهل تشیع نیز جز این نیامده است. ضمناً اگر شما  ما نیز می 

ها را قبول دارید مایه خوشوقتی است، و در این صورت اختالفی نداریم. زیرا  مطالب لغتنامه
اند که قول ما نیز همان  شمرده »أهل البیت«کتب لغت چنانکه دیدیم همسران را نیز از مصادیق 
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به معناي همسر  »هلتأ«با توجه به آنچه در کتب لغت دیدیم و با عنایت به اینکه 
ترین و آشکارترین مصداق  شود که قوي گرفتن است؛ به وضوح تمام معلوم می

ه جاي تعجب نیست که چرا در آیاتی که وج به هیچ ،، همسر است. بنابراین»اهل«

زنان «خطاب شده و تصریح به  »هل البيتأ«آمده ناگاه به  »لنبينساء ا«و  »زواجأ«تعبیر 

ي  اهل خانهشبهه،  تغییر کرده است. زیرا همسر هر کس بی »البيتهل أ«به » صپیامبر
  .)1(او نیز هست

  پدر حضرت» (= عمران«از این مهمتر قول قرآن کریم است که همسر 
به فرعونیان  ÷ فرماید که خواهر موسی شمرده و می »هل البيتأ«) را ÷موسی
 :گفت

ۡهِل َ�ۡيٖت ﴿
َ
ٰٓ أ ُدلُُّ�ۡم َ�َ

َ
 ]۱۲[القصص:   ﴾لَُ�مۡ  ۥيَۡ�ُفلُونَهُ َهۡل أ

 ».آیا شما را به اهل بیتی راهنمایی کنم که براي شما، او را سرپرستی [و نگهداري] کنند؟«

عمران به شمار » اهل بیت«بوده است که از  ÷ و منظور او مادر حضرت موسی
فرمایید  مالحظه می .)2(پرستار و دایه، فرزندش را تحویل گرفترفت و به عنوان  می

شود و از مصادیق فعل جمع  که زن خانه و همسر مرد، از اهل بیت او شمرده می

 قرار گرفته است.  »ۥيَۡ�ُفلُونَهُ «مذکر 
 

                                                                                                                                              
است. اما بنا به مندرجات نامه شما، این قول مورد پسندتان واقع نشده و اال در مورد سایرین با 

 شما بحثی ندارم. 
 »هل البیتأ«داماد را از مصادیق » لسان العرب«و » القاموس المحیط«عالوه بر این، مؤلفین  

پسندد یا  دانیم نویسنده نامه، این رأي را می اریم ولی نمیاند. ما مخالفتی با این قول ند شمرده
 خواهند بود!  »اهل البیت«نیز از » عثمان«و » ابوالعاص«خیر؟ زیرا در این صورت 

نیامده و در حالی  »ينساء النب«و  »زواجأ«، تعبیر »هود«سوره  73شویم که در آیه  البته یادآور می -1
 استعمال شده است.  »هل البیتأعلیکم « که مخاطب، مفرد مؤنث است، تعبیر

ّمِهِ  فََرَدۡدَ�ٰهُ ﴿چنانکه قرآن نیز فرموده:  -2
ُ
او (موسی) را به مادرش باز « ]١٣القصص: [ ﴾ۦإَِ�ٰٓ أ

 ».گرداندیم
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 ؟آید می آیا همسر جزء اهل بیت به حساب
آن حضرت، » اهل«از  ÷ همسر حضرت لوطها  آن که در )1(از آیات قرآن

است و » اهل«از مصادیق بارز » همسر«دریافت که توان  استثناء شده نیز به خوبی می
به معناي » اهل« 25ي  یوسف نیز در آیهي  ي به استثناء کردنش نبود. در سورهاال نیاز

 همسر استعمال شده است. 
او به شمار رفته است چنانکه » اهل«از  ÷ در قرآن کریم زن حضرت موسی

 :فرموده

ۡهلِهِ ﴿
َ
ْ قَاَل ِ� ٓ َءا�ِيُ�م ّمِۡنَها ِ�ََ�ٍ  ٱۡمُكُثٓوا ٓ َءا�َۡسُت نَاٗر� لََّعّ�ِ  ]۲۹[القصص:   ﴾إِّ�ِ

ام، شاید از آن،  درنگ کنید که آتشی یافته :اش) گفت (خانواده )2(موسی به همسرش«
 ».شما را خبري آورم

پیمان خود را با پدرزنش  ÷ ماجرا پس از آن بود که حضرت موسیو این 
عزم سفر کرد، چنانکه قرآن » مدین«به پایان برد و سپس از  ÷ حضرت شعیب

 :فرموده 
 

_________________ 

 ). 32) (عنکبوت / 57) (نمل / 171-170) (شعراء / 80) (هود / 83(اعراف /  -1

أن موسی لما قضی األجل، تسلم «گوید:  سوره قصص) می 29(ذیل آیه » التبیان«شیخ طوسی در  -2

= همانا موسی هنگامی که مدت پیمایش را گذارند همسرش را گرفت و با خود  زوجته و سار بها
در » رشیدالدین میبیدي«و » المیزان«و عالمه طباطبایی در » مجمع البیان«شیخ طبرسی در ». برد

المراد «و » بنت شعیب يامراته وه يأ«اند:  سوره نمل گفته 7ذیل آیه  »شف األسرار و عدة األبرارک«

، »اهل«یعنی منظور از  »ته، بنت شعیبأالمراد باألهل ههنا امر«و » ته وهی بنت شعیبأبأهله، امر
 :بود. میبدي آیه مذکور را چنین ترجمه کرده ÷است که دختر شعیب ÷همسر موسی

کنایه از همسر » اهل«و ابوالفتوح رازي نیز در تفسیر آیه، » موسی گفت زن خویش را«
 ذکر شده است.» کم«براي او ضمیر جمع مذکر » اهل«است که به تبعیت از لفظ  ÷موسی

مؤلفین تفسیر نمونه و تفسیر جاللین و عبداله شبر و نسفی و فخر رازي و ابوالسعود و سید  
را همسر » اهل«سوره قصص مراد از  29بیضاوي و قرطبی ذیل آیه  قطب ذیل آیه مذکور و

 است.  ÷موسی
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ا قََ�ٰ ُموَ� ﴿ َجَل فَلَمَّ
َ
ۡهلِهِ  ٱۡ�

َ
 ]۲۹[القصص:   ﴾ۦٓ وََساَر بِأ

اش) را  (خانواده )1(پس چون موسی مدت پیمانش را به فرجام رساند و همسرش«
 ».[همراه] برد

مضاف مکان باشد به » اهل«ي  وقتی کلمه :اند علماي لغت گفته ،عالوه بر این
ساکن یا به معناي » اهل مکه«معناي ساکن یا ساکنین مکان مذکور است چنانکه 

... ساکن یا ساکنین مدرسه است و هکذابه معناي  »أهل املدرسة«ساکنین مکه است یا 
سکونت داشته و ساکن  ص خدا که در خانه رسول ص ازواج پیامبر ،بنابراین

 هستند.  »اهل البيت«اند از مصادیق قطعی  دائمی بیت آن حضرت بوده
را از مفهوم » همسر« -چنانکه دیدیم -توان گفت که علماي لغت  می ،بنابراین

توانیم اگر حکمی را براي مصادیق  اند لذا نمی خارج ندانسته »اهل البيت«و  »اهل«
 ایم براي همسر قایل نباشیم.  اهل البیت قایل

باید  نداند ناگزیر» اهل«را از مصادیق » همسر«دیگر آن است که اگر کسی ي  نکته
 ي: معتقد باشد که منظور از آیه

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ نُفَسُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوقُوُدَها  َءاَمُنواْ قُٓواْ أ

َ
   ﴾ٱۡ�َِجاَرةُ وَ  ٱ�َّاُس َوأ

 ]۶ [التحریم: 
خویش را از آتش نگاهدارید که اید خویشتن و خانواده  اي کسانی که ایمان آورده«

 ».آن مردم و سنگ استي  هیمه

آن است که مسلمان نسبت به همسر یا همسرانش مسئولیتی ندارد و فقط نسبت 
  )2(داماد و نوادگانش مسئول است!!!به فرزند و 

 ي: آیا بنا به آیه

﴿ ِ ۡهلََك ب
َ
ُمۡر أ

ۡ
لَٰوةِ َوأ  ]۱۳۲[طه:   ﴾ٱلصَّ

 ».) اهل خویش را به نماز فرمان دهصاي پیامبر«(

_________________ 

 شود.  ترین عضو خانواده است که بدون او خانواده تشکیل نمی توجه دارید که همسر، اصلی -1

یا ... مراجعه » نهتفسیر نمو«یا » مجمع البیان«کنیم که برادر ما به تفاسیر قرآن از قبیل  پیشنهاد می -2
 رین را درباره آیه مذکور مالحظه کنند. اقوال و مفسو 
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همسران خویش را به نماز فراخواند بلکه کافی بود  ص مبراآیا الزم نبوده که پی
زندش را رزهرا) و شوهر و دو فحضرت (ز منزل خارج شود و فقط یک دختر که ا

 دهد؟!! مسلماً خیر.  به نماز فرمان می
 *»اسم جمع«معنی  ،به لحاظ معنی »اهل«الزم است توجه داشته باشیم که لفظ 

و بدین  .)1(است» مذکر مجازي«شود و به لحاظ لفظی،  است و مرد و زن را شامل می
 »اهل«علت استعمال مذکر  ،است. از این رو با آن متناسب» ضمیر جمع مذکر«لحاظ 

گی از مو همسرانش و ه ص رباهل، چون پیامي  است، اما به لحاظ مصادیق کلمه
معی که یک مذکر در آن جهستند (یعنی » اهل این خانه = هل البيتا«مصادیق 

 یزي نیست. ر، گرموجود است) لذا از استعمال ضمیر جمع مذک

 صدانند اما همسران پیامبر می »البیتهل أ«سوال از کسانی که حضرت زهرا  را از 

 دانند: را مشمول این عنوان نمی
را از  ’پیش از پرداختن به دیگر اجزاي آیه، مفید است از کسانی که حضرت زهرا

سوالی دانند،  را مشمول این عنوان نمی ص دانند اما همسران پیامبر می »هل البيتأ«
و در زمان حیات  زهرا تفرض کنید آیه تطهیر در دوران کودکی حضر :بپرسیم

نامه، خود  نازل شده بود، با توجه به اینکه بنا به بند پنجم إحضرت خدیجه 
دانید، آیا باز هم حضرت زهرا را اهل بیت  را نیز مشمول اهل البیت نمی صنبی

شمردید؟!  دانستید و حضرت خدیجه را از شمول این لفظ خارج می می ص پیامبر
از اهل بیت باشد اما مادرش از اهل بیت  اچگونه ممکن است که حضرت زهر

 صفرزند کسی باشد که از اهل بیت پیامبر پذیرید حضرت زهرا نباشد؟ آیا می
 نیست؟! 

_________________ 

اسمی را گویند که به لحاظ لفظ مفرد باشد اما به لحاظ معنی بر جمعی داللت » اسم جمع« -*
 کند. 

رفتار کرده، از » مذکر«با اینکه مؤنث شمردن این کلمه جایز است اما قرآن؛ همواره با آن مانند  -1
 دن، آن اقوي و ارجح است. توان گفت مذکر بو این رو می
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ایم  که تاکنون گفتهمحترم نامه براي نپذیرفتن مطالب واضح و روشنی ي  نویسنده
و زبان عرف بشر در لغت « :اند نامه گفته 5و چه بسا بر ایشان پوشیده نبود، در بند 

را شامل خود  ص کنند. اهل بیت نبی افراد را جزو اهل بیت خودشان حساب نمی
اصطالح  هل البيتأ :گیرند و اگر بخواهیم چنین معنی کنیم باید بگوییم نمی ص نبی

لیل د بی» جزو اهل بیتش به حساب آورده را آیه ÷ ابراهیم« :اند است لذا اینکه گفته
تغلیب هم جایی است که الاقل یک مرد در میان ي  و مصادره به مطلوب است. قاعده

در ظاهر لغات جزو اهل بیت خودش  ص زنان، حاضر باشد و با توجه به اینکه نبی
  »!!!گردد ر حل نمیشود مشکل ضمیر مذک حساب نمی

 دانیم می دالیلی که اهل خانه را جزء اهل بیت
 است: ایشان بسیار بسیار آشکاري  مغالطه

آید که  الزم میشمارند واال  خودشان میي  تردید افراد را جزو اهل خانه بی :اوالً
 خودش نباشد!! ي  هیچ مردي اهل خانه

از شمول اهل بیت خارج باشد لذا این آیه مثبت عصمت آن  ص اگر پیامبر :ثانیاً
 آیا شما به این نتیجه راضی هستید؟! حضرت نیز نخواهد بود!!! 

 بر »ص هل بيت النبیأ«با » = اهل این خانه یا اهل خانه اهل البيت«تفاوت  :ثالثاً

 ص خود نبی »ص هل بيت النبیأ« :شود ه میتکسی پوشیده نیست. گیرم که وقتی گف
و اهل بیت، قطعاً خود نبی که صاحبخانه  :شود ته میفمقصود نباشد اما قطعاً وقتی گ
مورد نظر ما ي  شود. در هر دو آیه خانه محسوب می ساکن خانه است، اهل همان

و مصادره به  دلیل قول ما بی ،بنابراین .»هل بيت النبیأ«آمده نه  »هل البيتأ«لفظ 

 ي: ضمناً در آیهاست.  تغلیبي  ال قاعدهممطلوب نیست و هر دو آیه از موارد اع

ۡغَرۡ�َنآ َءاَل فِرَۡعۡونَ ﴿
َ
 ]۵۰[البقرة:   ﴾َوأ

 ».فرعونیان را غرق کردیم«

 ي: رعون نیز داخل است، همچنان در آیهبه اتفاق مفسران خود ف
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َ ۞إِنَّ ﴿  ]۳۳[آل عمران:   ﴾َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡ�ٰهِيمَ  ٱۡصَطَ�ٰٓ  ٱ�َّ
 ».همانا خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم را ... برگزید«

 »ص هل بيت النبیأ«هم در  ،نیز داخل است. بنابراین ÷ شک خود ابراهیم بی

 . »هل البيتأ«داخل است و هم در  صپیامبر

*** 
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 »ما«و » نماإ«تفاوت مدلول ایجابی و سلبی 

دانیم  شود. می است که از اداوت حصر محسوب می» إنما«ي  دیگر، کلمهي  مسأله
با » حصر«مدلول ایجابی و مدلول سلبی و معناي  :داراي دو مدلول است» حصر«که 

م أنا حساهبأنام يدافع عن إ« :شود این دو مدلول تمام خواهد بود. مثالً وقتی گفته می

؛ مدلول سلبی آن این »کند فقط من و همانند من از حسب ایشان دفاع می=  ومثيل

= از حسب ایشان جز من و همانند من  يدافع عن أحساهبم إال أنا ومثيل ما« :است که
 ». کند دفاع نمی

اراده «الهی را در این آیه ي  اگر اراده« :کنند که می با توجه به این موضوع اشتباه
خواهد  شود! زیرا خداوند فقط نمی منتفی می» حصر«بدانیم، در این صورت » تشریعی

ي  مؤمنین را در همهي  تطهیر فرماید بلکه خدا تطهیر همه را از رجس اهل البيت

 »! خواهد ها می زمان
افراد نیست در » حصر«مورد بحث، ي  اي بیش نیست زیرا در آیه ل مغالطهاین قو

 :بلکه حصر در موضوع است که تطهیر باشد. مدلول ایجابی این حصر چنین است که
و مدلول سلبی آن » خوانیم را مییر هاذهاب رجس و تط فقطدر این امر و نهی «

 ». خوانیم اذهاب رجس و تطهیر را نمی جزدر این امر و نهی « :چنین است که

 هل البيتاخواهیم  فقط می« :نفرموده» احزاب«ي  سوره 33ي  آیه ،به عبارت دیگر

علت غایی و هدف از این اوامر « :فرماید شریفه میي  بلکه آیه» یررا تطهیر کنیم و الغ
 ». تطهیر و اذهاب رجس است و الغیر فقطو نواهی 

» الهی تشریعیي  اراده«انع از آن نیست که وجه م چنین حصري به هیچ ،بنابراین

َها ﴿ مخاطبیني  هم به کلیه ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ْ  ٱ�َّ تعلق گیرد و هم به سبب موقعیت  )1(﴾َءاَمُنوا

_________________ 

 شود.  و حضرت علی و همسر و فرزندان بزرگوارش را نیز شامل می صکه نبی اکرم  -1



 
 

 

42 
 

در میان مردم، بار دیگر مطلوب خدا به ایشان گوشزد شده و از  اهل البيتخاص 
 ایشان مؤکداً خواسته شود. 
طهارت را شامل ي  تعلق اراده مائده کهي  سوره 6ي  آري، عمومیت ذیل آیه

اي معدود  الهی بر طهارت عدهي  اراده :شمرده، مانع است که بگوییممؤمنین ي  همه
مذکور، یک بار ي  وجه مانع از آن نیست که مطلوب آیه تعلق گرفته است اما به هیچ

دیگر از برخی مؤمنین که داراي موقعیت خاصی هستند با تأکید، خواسته شود. به 
و نکنید  توجهی  درس بخوانید و بی :اگر معلمی به شاگردان خود بگوید ،عنوان مثال

آموزان که مورد  تعالیم معلم را به خوبی بیاموزید و سپس به دو یا سه تن از دانش
با انضباط باشید  :گذارد، بگوید توجه سایرین هستند و رفتارشان بر دیگران تأثیر می

تلف ي هایتان را به دقت و با جدیت فراگیرید، وقت خود را بیهوده و به باز و درس
با هم  نبرید، این دو خواسته هیچ تفاوتیهاي معلم خود را از یاد  نکنید و توصیه

آموزان در میزان و مراتب انتظاري است که  ندارند. بلکه تفاوت این دو دسته از دانش
 . هاست آن هاي معلم، متوجه در عمل به خواسته

 تشریعی یا تکوینیي  تطهیر ارادهي  آیه
تکوینی بدانیم. این ادعا که تطهیر ي  که اراده را در آیهداریم دلیلی ن ،بنابراین

ی است موجب آن است که تکویني  ، اراده»احزاب«ي  سوره 33ي  الهی در آیهي  اراده
رجسی بوده که خداي متعال، اذهاب و تطهیر آن را اراده  -نعوذ باهللا - قایل شویم

که فرموده است، یعنی ابتدا باید وجود رجس را پذیرفته باشیم تا بتوانیم ادعا کنیم 
ي  تعلق گرفته است و اال تعلق اراده خدا بر اذهاب آن از اهل بیت» تکوینیي  اراده«

رد، در حالی که با تشریعی تکوینی خدا بر اذهاب رجس معدوم و ناموجود، معنی ندا
به اثبات رسیده که، » قهاصول ف«دانستن اراده، مشکلی نخواهیم داشت زیرا در علم 

به آنچه امر که مخاطب، امر و نهی همیشه بدان معنی نیست تشریعی، هاي  در خطاب
اگر گفته  باشد! به عنوان مثال می کرده و یا مرتکب آنچه نهی شده ل نمیعم شده
ي  ي نکنید، نه بدان معنی است که همهنماز بگزارید و راست بگویید و دزد :دشو می
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 ص کردند. چنانکه در قرآن به پیامبر گفتند و یا دزدي می ها راست نمی مسلمان
 :خطاب شده

ِ َوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن  ١٠٥ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َوَ� تَُ�وَ�نَّ مَِن ﴿  َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�َُّكۖ  ٱ�َّ
ٰلِِم�َ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن   ]۱۰۶-۱۰۵: یونس[  ﴾١٠٦ ٱل�َّ

گاه از مشرکان مباش و آنچه را تو را سود و زیان نرساند ـ غیر از خدا ـ  و البته هیچ«
 ».مخوان که اگر چنین کنی همانا از ستمگران باشی

قِمِ « :و یا خطاب شده
َ
لَٰوةَ  أ ها  اینگونه خطاباما » = (اي پیامبر) نماز را بپادارٱلصَّ

از مشرکین بوده و یا در عبادت خود،  -معاذاهللا - ص بدان معنی نیست که پیامبر
توان  می مطالب دیگر را هم ،خوانده است!! آري ا نماز نمیخوانده و ی غیر خدا را می

  اینگونه قیاس نمود.

 معنی خطاب الهی بر اهل بیت پیامبر
نیز مقصود این است که خدا » احزاب«ي  در آیات سوره ،عبارت دیگر به

ناب از این نواهی، پلیدي به شما تعمل به این اوامر و اجخواهد شما اهل بیت با  می
 -ت استاعبادي  که از جمله -نماز ي  چنانکه خداوند دربارهد. ینرسد و پاك شو

 :فرموده

لَٰوةَ إِنَّ ﴿  ]۴۵[العنکبوت:   ﴾ٱلُۡمنَكرِ وَ  ٱۡلَفۡحَشآءِ َ�ۡنَ�ٰ َعِن  ٱلصَّ
 ».دارد همانا نماز [مؤمنان] را از کارهاي زشت و ناپسند باز می«

گرفت و  وزه میرگزارد و بسیار  شب و روز نماز می ص حتی پیامبر اکرم
اینگونه اعمال در طهارت نفسانی حضرتش مؤثر بود و در او تأثیر مثبت داشت و اال 

بگوییم و ادعا کنیم که اعمال عبادي و انجام اوامر الهی هیچ تأثیري در اگر جز این 
آن حضرت نداشته و مانند یک عمل لغو بوده باید به یاد داشته باشیم که از مزایاي 

که  ص و پیامبر) 3است (مؤمنون /  (کار بیهوده) از لغوو دور شدن  ایمان، اعراض
 ند.ک در صدر مؤمنین است هرگز کار بیهوده نمی
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 شویم می مسائلی که در صورت تکوینی دانستن  اراده با آن مواجهه
تطهیر با مسایل ي  صورت تکوینی دانستن اراده در آیه الزم است بدانیم که در

  :اند از عبارتها  آن زیادي مواجه خواهیم بود که برخی از
عقاید شیعه آید که با  ، جبر الزم می»تکوینیي  اراده«این است که در  :مسألۀ اول

ناپذیر خود،  تکوینی نامشروط و تخلفي  خدا به اراده :سازگار نیست. اگر بگوییم
خواسته است که مخاطبین معصوم باشند و گناه و خطا نکنند در این صورت 

است و طبعاً مخاطبین آیه  تکوینی خدا منتفی و معدومي  ر ارادهامکانات دیگر در براب
 تکوینی و قطعی خداست، در نتیجهي  نند که خالف ارادهکخطا ب توانند گناه و یا نمی
 در اعمال خویش اختیاري از خود نداشتند و مجبور بودند و این فضیلتی برايها  آن
 -یا حضرات حسنین  ÷ آیا حضرت علی :پرسیم نیست. حال از شما میها  آن

اند یا مجبور؟  اند یا خیر؟ آیا این بزرگواران مختار بوده تکلیف داشته -علیهما السالم
بر گرد گناه بنا به مذهب شیعه آن بزرگواران مختار بودند و به اختیار خویش 

بشماریم، مخاطبین آیه، هر » تکوینیي  اراده«تطهیر اگر اراده را ي  گشتند. در آیه نمی
 اند و نه فضیلتی خواهند داشت.  نه مکلف که باشند مجبور خواهند بود و در نتیجه

و جبري خدا، پاك و منزه از گناه و خطا » تکوینیي  اراده«چون به  ،عالوه بر این
حضرت د زیرا ما مختار و مکلفیم اما مثالً نباشتوانند اسوه و مقتداي ما  ند نمیا شده

الهی پاك و از گناه و خطا مبري شده و طبعاً ي  تکویناً و بنا به اراده ÷ امام حسن
توانند امامت کنند زیرا امام و پیشوا  توانند پیشواي ما باشند و نمی چنین کسانی نمی

یم ولی او اعمالش مختار باید از اعمال و کردار او تبعیت کنکسی است که ما بندگان 
ین نیستیم. او مختار دهد و ما چن تخلف خدا انجام می قطعی و بیي  را بنا به اراده

تواند اسوه و  نیست در حالی که ما مختاریم. ما با یکدیگر تشابه نداریم. او نمی
 الگوي ما باشد. 

اند  خدا چنان شده» تکوینیي  اراده«تطهیر بنا به ي  اگر گفته شود که مخاطبین آیه
شما را به  شوند!! توجه کنند و معصوم می که به اختیار خود از گناه و خطا اجتناب می
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که آیاتی در  ادعا در مورد سهو و خطا و نسیاناین  :کنیم که اوالً این نکته جلب می
 :دارند، مانند داللت ها  آن قرآن بر

�ََّك إَِذا �َِسيَت  ٱۡذُكروَ ﴿  ]۲۴[الکھف:   ﴾رَّ
  .)1(»و چون فراموش کردي، پروردگارت را یاد کن«

 :یا

ُ َ�َفا ﴿ ذِنَت لَُهمۡ  ٱ�َّ
َ
 ]۴۳[التوبة:   ﴾َعنَك لَِم أ

 ».از تو درگذرد، چرا به آنان رخصت دادي؟ خدا«

 کند.  ـ مصداق ندارد زیرا کسی سهو و نسیان را اختیار و انتخاب نمیها  این و نظایر
به  این ادعا در مورد گناه نیز صرفًا بازي با الفاظ است و اگر انصاف و دقت :ثانیاً

ي  اراده«ماست زیرا این کالم نیز مشمول اشکال ي  کار آید، خواهیم دید که نتیجه
وجه در  چناپذیر است و اختیار شخص مورد نظر به هی خدا قطعی و تخلف» تکوینی

به عبارت دیگر اختیار مکلف میان الهی تأثیري ندارد، ي  قطعی و حتمیت اراده
عدم (ن لم یکن باشدکأ» اختیار«در نتیجه وقتی  گیرد، خدا قرار نمی» مراد«و » اراده«

گویی که شخص اختیار ندارد. خصوصاً که بنا به قول شما در مورد  )جایگاه ثابت
ي تحق یافته است و آنان براي ا در زمان کودکی چنین اراده إحضرات حسنین 

 اند.  به این مقام، مجاهدتی نکرده رسیدن
زیرا چنانکه کنید که حتی فرض باال نیز موجب فضیلت نخواهد بود  الحظه میم

هم همین حالت و ها  آن کرد، اي می سایرین همچنین ارادهي  گفتیم اگر خدا درباره
و به  -شود  روحی که موجب عصمت می یافتند زیرا این مرتبه از علو موقعیت را می

به  -و ائمه عطا شده و غیر اختیاري است ص به پیامبرقول شما منحصراً و تکویناً 
نند الگوي افرادي توا دیگران اعطا نگردیده و به سبب همین تفاوت است که نمی

 2 .)2(اند بهره اي نشده و از چنین امدادي بی چنین ارادهها  آني  باشند که درباره

_________________ 

 ). 73-61نیز داللت دارد ر. ك. (کهف /  ÷سایر انبیاء از جمله حضرت موسی قرآن به فراموشی  -1

  .61ما باز هم به مسأله عصمت خواهیم پرداخت. ر. ك، صفحه  -2
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مورد نظر، بلکه نامربوط ي  مشکل نامربوط بودن قبل و بعد آیه :دومي  مسأله
اند که جاي این آیه  گفته ي شیعهاي از علما بودن صدر و ذیل آیه است! متأسفانه عده

و البته  )1(اینجا نیست و از جاي دیگري از قرآن، به اینجا منتقل شده است!!
 گویند که جاي اصلی این آیه کجا بوده است!  نمی

اي ندارند و  اما به کسانی که چنین عقیدهاینک ما را با گروه مذکور کاري نیست. 
 خدا فرموده تعالیم انبیاء به زبان قوم :گوییم نظم کنونی قرآن را کامالً قبول دارند می

 است. شان

رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ بِلَِساِن قَۡوِمهِ ﴿
َ
َ لَُهمۡ  ۦَوَمآ أ  ]۴[إبراھیم:   ﴾ِ�ُبَّ�ِ

 ».ومش نفرستادیم تا [دین حق را] برایشان تبیین کندما هیچ پیامبري را جز به زبان ق«

گفت که  آیا هیچ یک از مردم عرب اینچنین سخن می :پرسیم حال از شما می
شما که معتقدید که خدا براي بندگانش صدر و ذیل کالمش پیوسته و مرتبط نباشد؟! 

ض گوید چرا از توجه به این نکته اعرا به قول ما حکیمانه) سخن می عاقالنه (یا
تطهیر، تکوینی محسوب کنیم و آن را خطاب به غیر ي  کنید که اگر اراده را در آیه می

هم بدانیم، ارتباط و پیوند صدر و ذیل آیه و آیات قبل و بعد از  ص زنان پیامبر
خدا  :گویید رود. شما از یک سو می شود و تناسب اجزاء کالم از بین می گسیخته می

دانید نامرتبط سخن گفتن، اسلوب سخن عاقالنه  گوید و با اینکه می عاقالنه سخن می
(و به نظر ما حکیمانه) نیست اما از سوي دیگر نظم و ارتباط آیات را در نظر 

گیرید چگونه ممکن است سخنی نامرتبط و در عین حال عاقالنه (یا حکیمانه)  نمی
 ؟! باشد

خدا  59، در آیه »احزاب«ي  که توجه کنیم در همین سوره آن است :مسألۀ سوم
 :فرموده ص خطاب به پیامبر

_________________ 

گویند زیرا نتیجه این سخن آن است که قرآن دچار  البته این قول را براي اکثریت مردم نمی -1
تغییر شده و تنظیم کنونی آن با نظم و ترتیب اصلی آن تفاوت دارد!! بنا به قول، سند تحریف و 

   شود!  نتیجه اصل دیانت از حجیت و اعتبار ساقط میاصلی دین مخدوش قلمداد شده و در 
  .52 صفحه ۀر. ك، حاشی
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َها ﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
 ]۵۹[األحزاب:   ﴾ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ قُل ّ�ِ

 ».به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنین بگو ... ،اي پیامبر«

=  ازواج«را جدا از  ص پیغمبر» = دختران بنات«این است که قرآن منظور ما 

ٓ َ�ٰ ﴿ :فرموده 33و  30آن حضرت آورده بنابراین وقتی در آیات  »همسران  ءَ نَِسا
شود که همسران رسول  را نیاورده، معلوم می» بنات«و لفظ » اي زنان پیامبر« ﴾�َِّ�ِّ ٱ

تطهیر، ي  آیهاند. خصوصاً که در زمان نزول  مخاطب اصلی و اولی آیه بوده صخدا
بود و در بیت آن حضرت اقامت داشت و  ÷ همسر حضرت علی ’حضرت زهرا 

 اهل بیت آن بزرگوار بود.

  شود؟ می تردید در مورد حضرت زهرا که آیا شامل اهلرد بر 
در زمان « :اند مناسبت دارد، ایشان نوشتهبرادر ما در اینجا ي  نامه 8و  4آوردن بند 

در بیت رسول  -سالم اهللا علیها -ات فقط یک دختر آن هم حضرت زهرا نزول آی
شده. اظهار تردید در  می »هل البيتأ«مشمول لفظ حضور داشت و قطعاً  ص خدا

ۡهِ�  ٱبِۡ� إِنَّ ﴿ :این مورد بسیار عجیب است. در آیات قرآن مثل
َ
 به صراحت ﴾ِمۡن أ

را فقط با احتمال(!)  ص اهللا فرزند از اهل حساب شده، حال آنکه شما دختر رسول
 ». اید کرده هل البيتأداخل در 

داشتند که موضوع بحث ما اهل بیت بودن یا  اي کاش برادر ما به یاد می :اوالً
نیست بلکه موضوع بحث ما این است که  -سالم اهللا علیها - نبودن حضرت زهرا

 اند.  هم از اهل بیت آن حضرت ص برهمسران پیام
نیست و حتی  ص پیامبر» اهل«گوییم که حضرت زهرا  ایم و نمی نگفتهما  :ثانیاً

گفتیم  نبوده اما اگر چنین هم می ص ایم که حضرت زهرا از اهل بیت پیامبر نگفته
دلیل نگفته بودیم. در اینجا توجه شما را به دو نکته جلب  سخنی عجیب و بی

ي  و با توجه به اینکه کلمه »أصالة احلقيقة«ي  نخست آنکه ما بنا بر قاعده :کنیم می

باشد، حرف تعریف آن را  است که منادي می» اهل«ي  الیه کلمه مضاف »البيت«
بینیم لذا  دانیم و موجبی براي عدول از اصل مذکور نمی می» حرف تعریف عهدي«
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ایم نه اصطالحی. دوم آنکه  را به معناي لغوي گرفته» = اي اهل این خانه هل البيتأ«

ٓ َ�ٰ ﴿آیات مورد نظر ما با خطاب  و  »ييا بنات النب« آغاز شده نه با خطاب  ﴾�َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا
 و ... . »ييا أوالد النب«نه با خطاب 

ي  احزاب، حضرت زهرا در خانهي  چنانکه گفتیم در وقت نزول سوره :ثالثاً
 ÷ و اهل بیت حضرت علی ص پیامبري  زیستند نه در خانه می ÷حضرت علی

 بودند. 
». اهل بیت کسی بودن«و » اهل کسی بودن«که فرق است میان توجه کنید  :رابعاً

کنم ما نیز  لذا تکرار میاست. » اهل من«نیز عرض نکرد پسرم  ÷ حضرت نوح
نبوده اما اگر گفته بودیم که  ص پیامبر» اهل«گوییم حضرت زهرا  ایم و نمی نگفته

اهل بیت اوست، سخن عجیبی  ÷پس از ازدواج با حضرت علی ’حضرت زهرا
 اند؟  نگفته بودیم و اال شما بفرمایید که اهل بیت حضرت علی چه کسانی بوده

اوست. به عنوان مثال، فرزند شما » اهل بیت«کسانی اعم از » اهل«توجه دارید که 
لیکن پس از شما هم هست. » اهل بیت«شماست اما قبل از ازدواج، » اهل«همیشه 

 ،ازدواج، اهل بیت دیگري خواهد شد که بیت اوست و غیر از بیت شماست. بنابراین
، »احزاب«ي  ولی در زمان نزول سورهبوده  ص پیامبر» اهل«حضرت زهرا با اینکه 

آن » اهل بیت«بیتی مستقل داشت و  ÷خودش به عنوان همسر حضرت علی
حضرت بود. اما شما حضرت زهرا را صرفاً با این ادعا که در زمان نزول آیات در 

را که  ص دانید پس چگونه همسران پیامبر می »هل البيتأ«بوده از  صپیامبري  خانه
 دانید؟  اند از مصادیق اهل البیت نمی در بیت آن حضرت حضور دائم داشته

دانید  می ص را از اهل بیت رسول خداشما که قاطعانه حضرت زهرا  :خامساً
 دانید؟  می ص خواهران آن حضرت و شوهرانشان را نیز از اهل بیت پیامبرآیا 

اند  خل در خطاب آیه نبودهدا ص این است که اگر همسران پیامبر مسألۀ چهارم

و حضرت زهرا و همسر و دو فرزند است  »تکوینیي  اراده«مذکور در آیه ي  و اراده
چرا آیه به  -که معناي قریب لفظ اهل بیت نیستند -اند  بزرگوارش مورد نظر آیه بوده
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تر مقصود را بیان نکرده و آن بزرگواران را به نام خطاب نکرده و یا  صورتی واضح
خصوصاً در  ؟...»يه إنام يريد اهللا يا أهيا النبی ويا بنت النبی وصهره وسبطَ « :الاقل نفرموده

اي نداریم و  اهمیت، آیه موضوعی تا بدین حد باي  ز دربارهجایی دیگر از قرآن نی
 قرآن مقصود خود را در این موضوع، به وضوح و صراحت بیان نفرموده است. 

تطهیر نباید آن را چنان معنی کنیم که ي  تفسیر آیه که درآن است  پنجمي  مسأله
تطهیر عصمت ائمه را ي  خواهید از آیه یه است! اگر شما میگویی قرآن همین یک آ

در نظر کالم و ارتباط آیات را  و استخراج کنید و به همین منظور سیاقاستنباط 
ي  که نفی کنندهات دیگري نیز هستند د، الزم است توجه داشته باشید که آییگیر نمی

 ي: آیهي  شما هستند از جملهي  نظریه

�بَِك َولِۡلُمۡؤمِنَِ� وَ  ٱۡسَتۡغفِرۡ وَ ﴿  ]۱۹[محمد:   ﴾ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت ِ�َ
 ».براي گناهت و براي مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه«

» ذنب«که به صراحت، » فتح«ي  دوم سورهي  و آیه» غافر«ي  سوره 55ي  و نیز آیه
از  ص چگونه ممکن است پیامبر :پرسیم نسبت داده است. لذا می صپیامبررا به 

» ص ذنب پیامبر«گوییم  مبري نباشد اما ائمه باشند؟! البته و صد البته ما نمی» نبذ«
اي  گوییم هر چه باشد به گونه منکرات اعمال و اخالق بوده، بلکه می -نعوذ باهللا -

مطابق نباشد زیرا زبان قرآن، سلیس و فصیح » ذنب«نیست که با هیچ یک از مصادیق 
داشت قطعاً تعبیر و لفظ مناسب منظور خود را به کار  است و اگر منظور دیگري می

 مناتؤنین و ممرا به مؤ» ذنب«ونه که بینیم قرآن همانگ چنانکه می ،برد. بنابراین می
 فرموده است.  لنیز استعما ص یامبرپبراي  داده همان تعبیر را تبنس

*** 
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هایی  را مخاطب چنین خطاب صچرا خداوند همسران پیامبر 
 ؟قرار داده

ي  طهارت همهشود،  ات دیگر دریافت میاینک باید بدانیم اگر خدا چنانکه از آی
شود ـ را خواسته، چرا بار دیگر جدا از  مؤمنین ـ که شامل اهل بیت نیز می

ها  آن قرار داده، مگرهایی  را مخاطب چنین خطاب ص همسران پیامبر، )1(سایرین
 اند؟  شأن خاصی داشته

 مذکور، بههاي  این دسته از آیات و قبل از خطابدانیم در صدر  آري، چنانکه می
بودن موجب مسئولیت خاصی است لذا  ص شود که همسر پیامبر گوشزد میها  آن

خواهید به لحاظ  این مسئولیت برآیید و میي  توانید از عهده د یا نمیخواهی نمیاگر 
 .بیایید به خوبی و خوشی از آن حضرت جدا شویدمسئولیت، مانند سایرین باشید، 

 ٱ�َِّ�ِّ َ�ٰنَِسآَء ﴿ :فرماید میپذیرند،  ) سپس به آنانی که این مسئولیت را می28(احزاب / 
َحٖد ّمَِن 

َ
 .)2(»نیستیدشما همسان هیچ یک از زنان اي زنان پیامبر، « ﴾ٱلنَِّسآءِ لَۡسُ�َّ َكأ

ها به سوي شماست و طبعاً آنچه از سایرین خواسته شده، با تأکید و  چشمي  همه
اي هستید که در آن آیات  رود شما ساکن خانه شدت بیشتري از شما توقع می

آن پیامبر خداست. شما در موقعیتی ي  کننده شود و تالوت ز الهی نازل میآمی حکمت

_________________ 

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿سابقه نیست و مشابه آیه  این موضوع در قرآن کریم بی -1
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
الشعراء: [ ﴾٢١٤ ۡ�

 صاست، با اینکه رسول اکرم» خویشاوندان نزدیکت را [که از خاندان تو اند] هشدار ده« ]٢١٤
مأمور به تبشیر و انداز همگان ـ از جمله قوم و قبیله خود ـ بوده است ولی نظر به اینکه عشیره 

به سبب خویشاوندي و قرابتی که با آن حضرت داشتند و مورد توجه و  صرسول خدا 
تأثیر نبوده لذا یک بار نیز خدا به پیامبرش  ها در سایرین بی احترام مردم بودند و رفتار آن

 ها را اندرز کن.  به خصوص آن فرموده،
  ایم. جزوه حاضر گفته 53مراجعه کنید به آنچه در صفحه درباره اهمیت این خطاب  -2
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 ،به شما نیز وابسته است. بنابراین ص دارید که آبروي رسالت و حرمت پیامبرقرار 
دارید و دو برابر پاداش  صو تبلیغ پیامبر ، تأثیر مثبت بر رسالتاگر تقوي پیشه کنید

اید و یک بار به سبب  مسلمان کار خیر کردهگیرید ـ یک بار به سبب آنکه به عنوان  می
و اعمال روي  داشته است ـ و اگر به کج صتأثیر مثبتی که کار شما بر تبلیغ پیامبر

عذاب دو برابر  کاهید و در تبلیغ، می صناشایست دچار شوید از تأثیر زحمات پیامبر
 که اعمال و کردارتان چنانکه بایدخواهید شد. مردم به شما نظر دارند و چون ببینند 

 :و خواهند گفتو پذیرش دعوت او سست شده  ص در پیروي از پیامبر ،نیست
اند  لست دائم بر او دارند، چنینکسی که نزدیکترین افراد به او یعنی همسرانش که مجا

خواهد ما  چگونه می پس را تربیت و تزکیه نماید،ها  آن  نتوانسته ص پیامبر چگونهو 
شما باید بیش از دیگران به اوامر الهی  :فرماید از این رو میرا تزکیه و تربیت کند؟ 

مقید و عامل باشید و با شدت بیشتري از نواهی الهی اجتناب کنید و این خواسته نه به 
دامن منظور سختگیري بر شماست بلکه براي آن است که پاك شوید و غبار گناه بر 

 ت شما که مورد توجه دیگران است، ننشیند. یشخص

 معصومند؟آیا زنان پیامبر 
 رساند که مخاطبین آیه تکویناً معصوم نیستند بلکه طهارت همین موضوع نیز می

منوط است به میزان اطاعتشان از اوامر ها  آن مشروط است. طهارت هر یک ازها  آن
کند. ما مدعی نیستیم  سب میالهی. هر که بیشتر طاعت و عبادت کند طهارت بیشتري ک

اند بلکه سهم هر  نظر، در اطاعت از خدا یکسان بودهمخاطبین آیات مورد ي  که همه
 اند.  از طهارت، متناسب است با مجاهدتی که در راه رضاي خدا کردهها  آن یک از

آمیز  برادرمان توجه کنیم که با لحنی استبعادي  اکنون مناسب است به بند هفتم نامه
ي  مقامی واالتر از همه موجب این آیهبه اند،  ، زنان رسولاهل البيتاگر « :اند گفته

 ». ها دارند چرا که هر گونه پلیدي از ایشان زدوده شده است انسان
واقعۀ «تا حدود زیادي متکی به مسایلی از قبیل  از حقیقت ایشان به نظر ما دوري

به جنگ با  ص عایشه همسر رسول خدا ام المؤمنین ن است کهآو نظایر » جمل
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وال پیش آید که اگر زنان و ممکن است این س )1(برخاست ÷امیرمؤمنان علی
مخاطب این آیه و در نتیجه حایز واالترین مقامات  -از جمله عایشه - صپیامبر

_________________ 

 سسیدنا علی امیرالمؤمنین سرباز زدن از بیعت با یا جنگیدن و براي لم المؤمنین عایشه أ -1

و سازش بین مسلمانان و مجازات  هدف ایشان تحکیم صلح ، بلکهنرفت بصره سويبه 
 که کرد میگمان  لام المؤمنین عایشه و .بود سسیدنا عثمان قاتالن امیرالمؤمنینمفسدان؛ 

ي  (بعد از جنگ ناخواسته اما ،خواهد داشت پی در خارج شدنش براي مسلمانان مصلحتی
صحبت  رفتنشجمل) متوجه شد عدم خروجش بهتر بود. ایشان هنگامی که در مورد بیرون 

دا قسم مایل بودم به خ«گفت:  و می ؛شد اش خیس می کرد (آنقدر) گریه می کرد که روسري می
 .»رفتم قبل از واقعه جمل)، از دنیا میبیست سال پیش (

در مورد رفتن وي به جنگ جمل باید گفت که وي براي جنگ به آنجا «گوید:  ابن العربی می
و در مورد فتنه و اغتشاش بزرگی که گریبانگیر مردم شده بود  نزد او آمدندنرفت، بلکه مردم 

نزد وي شکایت کردند و امیدوار بودند که به برکت وي میان مردم سازش برقرار شود و امید 
تند که چون عائشه در مقابل مردم بایستد مردم از وي شرم کنند و عائشه خود هم آن را داش

 �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ﴿ :ي در آیه ي خداوند متعال بنابر فرمودههمین اعتقاد را داشت و به همین دلیل 
ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ 

َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ از  یاريدر بس« ].١١٤[النساء:  ﴾ٱ�َّاِس  ّمِن �َّ

اصالح  یا یک،کار ن یا] به صدقه، یقطر ینکه [از ا یجز کس یست،ن یريآنان خ يها ییرازگو
چه زن و چه مرد و چه آزاد و چه  مسلمانان؛ ي ، زیرا همهاقدام نمود »مردم فرمان دهد یاندر م

 ].4/317[أحکام القرآن، ابن العربی ». هستند -در آیه -برده مخاطب امر به اصالح
وقایع و شواهد تاریخی گویاي این حقیقت است که سیدنا علی، طلحه، زبیر وعایشه با هم  

که قاتلین سیدنا با رضایت از همدیگر جدا شدند. اینجا بود  ،قبل از معرکه جملصلح کردند و 
کنند. آنها گرد هم  عثمان ترسیدند و دانستند که بر آنان چیره خواهند شد و دستگیرشان می

مشورت نمودند که ابتدا به نتجه نرسیدند، سپس برآن شدند که با  و در این باره آمدند
د: طلحه شوراندن دو طرف آنها را با هم درگیر کنند و گروهی که در سپاه علی هستند فریاد زنن

و زبیر خیانت کردند و گروه دیگري که در سپاه طلحه و زبیر هستند نیز فریاد زنند: علی 
 بخاطرو جنگ گسترش یافت. هر دو گروه  شداینگونه اوضاع بر وفق مرادشان و خیانت کرد. 

و  سجنگید. معرکه جمل با فعل قاتالن عثمان از دیگري و براي نجات خودش می نفرت
 گوید: می /حزم ابن عبد اهللا بن سبأ یهودي و حیله و مکرشان شدت گرفت.خباثت پیروان 
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اند، چگونه نامبرده به جنگ با کسی برخاست که علو درجات و مقام واالیش بر  بوده
  هیچ کس پوشیده نیست؟!

که از حرف شرطیه است  »اگر=  إن«ي  مورد نظر به کلمهي  الزم است در آیه

لَۡسُ�َّ  ٱ�َِّ�ِّ َ�ٰنَِسآَء ﴿ :شریفه فرمودهي  آیه ،جه کنیم و آن را نادیده نگیریم. آريتو
َحٖد ّمَِن 

َ
َقۡيُ�َّ إِِن  ٱلّنَِسآءِ َكأ شما همسان هیچ یک از زنان نیستید  ،اي زنان پیامبر=  ﴾ٱ�َّ
کالم چند امر و نهی الهی به عنوان مصادیقی از ي  سپس در ادامه .»پارسایی کنید اگر

                                                                                                                                              
اي، عایشه، طلحه و زبیر، براي جنگ و اختالف یا نقض بیعت با علی   بدون هیچ شک و شبهه« 

اي  کردند. این مسئله خواستند حتما با شخص دیگري بیعت می به بصره نرفتند؛ اگر این را می
شان به  هدف از رفتن ،کند. بنابراین ندارد و آن را انکار نمی است که هیچ کس در آن شکی

 سشکاف جدیدي بود که از قتل و ظلم بر امیرالمؤمنین سیدنا عثمان  از بین بردن ،سوي بصره
 ». در اسالم به وجود آمده بود

بود. و این کار  سلماناناصالح و آشتی بین مبسوي بصره، صرفاً براي  لعایشه پس رفتن  

َج ٱۡلَ�ِٰهلِيَّةِ ﴿تعارض ندارد:  ي مبارکه ایشان با این آیه َوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ
وَ�ٰ 

ُ
 ؛»هایتان بنشینید، و مانند روزگار جاهلیت قدیم، با خودنمایى ظاهر نشوید و در خانه« ﴾ٱۡ�

شان  نیاز مگر براي (رفع) بمانندهایشان  هاي پیامبر باید در خانه معناي آیه این است که زنزیرا 
بین در و بر هیچ کس پوشیده نیست که اصالح و آشتی  توانند از خانه بیرون بروند. می

 مطابقنیز  ل، که عایشه ها و نیازها بوده است مسلمانان در آن زمان از مهمترین ضروریت
سمت بصره بیرون رفته و خواستند که میان ه اسالم در این قضیه، از خانه خود ب فرمان

ام المؤمنین  از و بدگوییکریمه در طعن پس استدالل به این آیه  مسلمانان صلح برقرار کنند.
 و ام المؤمنین گیرد، بهیچ صورت درست نیست، که از طرف روافض صورت می لعایشه 

خارج شدن  مزایايت؛ بلکه ایشان در این امر اجتهاد کرده و خالف این آیه عمل نکرده اس
. همان طور که معلوم است اگر درر نظر گرفته استبراي اصالح و آشتی بین مسلمانان را 

(اجتهادش) اشتباه  مجتهد اجتهاد کند و (اجتهادش) درست باشد دو پاداش می گیرد و اگر در
 کند یک پاداش خواهد داشت.

محمد أمحزون،  کترد ي ، نوشته(مواقف الصحابة يف الفتنة)تحقیق  ، نگا:یشتربراي توضیحات ب 

 تحلیل و بررسی -س طالب ابی بن علی(، وکتاب )م2007هـ/1428، 2دار السالم، مصر، ط(

 (مُصحح) ، مراجعه شود.الصالبی علی محمد ي دکتر نوشته)، چهارم خلیفه زندگانی
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نظیر به صورت  که این مقام واالي بیفرمایید  تقوي ذکر گردیده است. مالحظه می
اي شرطیه و  مورد نظر ما جملهي  داده شده است، یعنی در واقع جمله مشروط وعده

شرطیه ر جمله جزاي شرط، مقدم بي  ي دو جزء به صورت زیر است که جملهدارا
  :ء مذکور به قرار زیر استذکر شده است، دو جز

َقۡيُ�َّ إِِن « -1  (جملۀ شرط) » = اگر پارسایی کنید ٱ�َّ

َحٖد ّمَِن « -2
َ
 (جزاي شرط)  .»دیک از زنان نیستیهمسان هیچ =  ٱلنَِّسآءِ لَۡسُ�َّ َكأ

مضارع آمده است تطهیر نیز ي  یهافعال آ )1(عالوه بر این، چنانکه قبالً نیز گفته شد
کنیم که چون وصول به مقام واالي مذکور به  تکرار و تأکید می ،نه ماضی. بنابراین

صورت شرطی بیان گردیده طبعاً برائت از رجس و طهارت هر یک از مخاطبان آیه، 
منوط و موکول است به میزان اطاعت از اوامر و اجتناب از نواهی الهی. هر که بیشتر 

مذکور نزدیکتر کند و به مقام  طهارت بیشتري کسب میطاعت و عبادت کند 
مخاطبین آیه در اطاعت از خدا یکسان و ي  شود. واال ما مدعی نیستیم که همه می

قید و شرط و متعصبانه از همسران  اند و همچنین قصد دفاع بی همسنگ بوده
اسب هر یک از ایشان از طهارت، متني  بهره :گوییم را نداریم بلکه می صپیامبر

 اند.  پیشگی و مجاهدتی که در راه رضاي خدا کرده است با تقوي
به موجب آیات  :کنیم که برادرمان را به این صورت اصالح میي  جمله ،بنابراین

پیشه کنند،  با توجه به موقعیت خطیرشان، تقوي ص زنان پیامبر اگراحزاب ي  سوره
شوند و ثوابی دو چندان خواهند داشت و اگر  نایل می به مقام واالیی در میان زنان عالم

 عمل نکنند، عذابی دو چندان خواهند داشت.  هاست آن چنانکه مقتضاي موقعیت خطیر
 خدا بر آن بوده که اهل بیت تشریعیي  اراده :گوییم ما می ،به عبارت دیگر

اعم از آن حضرت و همسران و دختران و دامادها و نوادگانش با تمسک  صپیامبر
اي جبري و  به طاعات و عبادات، از گناه دور و پاك شوند و چون اراده، اراده

به  ص تکوینی نبوده لزومی نداشته که در مورد تک تک مصادیق اهل بیت پیامبر

_________________ 

  .19ر. ك، صفحه  -1
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بین آیه به مراتب و واحد رسیده باشد، بلکه چه بسا برخی از مخاطي  یک نتیجه
  تر مانده باشند. درجات واال نایل شده و بعضی در سطوح پایین

 آیاتی که متوجه مردان و زنان است
» خودنمایی نکنید«و » در خانه بمانید« :چونهایی  خطاب ممکن است گفته شود:

 وقتی ،نیست. بنابراین ص متوجه پیامبر )1(»صداي خود را نرم و نازك نسازید«و 
 د داشت! توجیه نخواه» کم«عمال ضمیر مذکر خطاب نباشد، استمشمول  ص پیامبر

مذکور در هاي  کنیم که گرچه خطاب نکته جلب می در اینجا توجه شما را به این
نیست لیکن هم آیاتی که  ص باال به دلیل عقلی متوجه مردان از جمله پیامبر

مخصوص زنان است و هم آیاتی که متوجه مردان و زنان است، (مانند اقامۀ نماز و 
ایتاء زکات و اطاعت از خدا) هر دو در هدف و علت غایی از صدور چنین احکامی 

 ،اند. بنابراین یکسان و مشترك، هاست آن که تطهیر مخاطبین و اذهاب رجس از
خارج است نه کل آن (توجه بفرمایید) زیرا  از خطاب ها یاز بعض ص پیامبر

تأثیر نبوده و در ارتقاي طهارت آن  نیز بی ص چنانکه گفتیم اعمال صالحه در پیامبر
زیرا  ي نیست،یزرگ» کم«ضمیر از استعمال  ،حضرت مفید بوده است. بنابراین

اهداف و غایات طهارت آن حضرت نیز به عنوان اسوه و مقتداي اول عالم اسالم، از 
 صدور احکام شرعی بوده است. 

فرض کنید کسی در مقابل منزل رئیس  :زنم تر شدن مقصود، مثالی می براي روشن
جمهور یا یکی از مراجع تقلید که مقبولیت اجتماعی دارد و از شهرت و احترام 

اي زنان رئیس  :فراوان برخوردار است، بایستد و خطاب به همسران او بگوید
از منزل خارج نشوید و یا اي زنان مرجع عالیقدر، بدون ضرورت  ،جمهور

خودنمایی نکنید و حجاب را رعایت نمایید و نماز بگزارید و روزه بگیرید و زکات 
بدهید و در یک کالم، تقواي الهی پیشه کنید. من از این سخنان منظوري ندارم جز 

_________________ 

 .﴾فََ� َ�َۡضۡعَن بِٱۡلَقۡولِ ﴿ و ﴾َوَ� َ�َ�َّۡجنَ ﴿ و ﴾َوقَۡرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ﴿  -١
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مرجعیت است و شما اعضاي آن  خواهم شما اي اهل این خانه که بیت اینکه می
 دم به شماست، پاك و پاکیزه شوید.مري  و توجه همه هستید

را به وضوح تمام ترین فرد نیز مقصود گوینده  به نظر ما بنا به عقل سلیم، عامی
فرد مذکور، خود مرجع نیز باید در خانه ي  گوید که بنا به گفته و با خود نمیدریافته 

فهمد که مرجع از شمول این  رم حجاب داشته باشد!! بلکه میبماند یا در برابر نامح
پندارند که خود مرجع از هدف  بخش از سخنان گوینده خارج است و همچنین نمی

از جمله وجوب نماز و گوینده و از شمول احکامی که مرد و زن را شامل است 
 باشد!  زکات و ... خارج می

*** 
 قرآن نسبتهاي  خطاب« :اند گفته )1(مجلسیي  به تأسی از عالمه احتماالً برادر ما3

 تطهیر لحني  در حالی که آیه آمیز آمده است تند و سرزنش ص به زنان پیامبر
خود قایل شده است. آن تندي نخستین و اي مخاطبین رب ییواال دارد و مقام مالئمی

 ».این مالیمت لحن، با هم سازگار نیست
 
 

_________________ 

سوره احزاب، جاي  33دهد که جایگاه واقعی ذیل آیه  عالمه مجلسی پس از اینکه احتمال می -1
دیگري است و چه بسا گروهی به منظور حصول منافع دنیوي خویش، آن را در اینجا قرار 

دهد که آیاتی از قرآن قبل و بعد از جمله مورد نظر قرار داشته و   اند!! و حتی احتمال می داده
هل أوالتأنیب والتهدید ومخاطبة  تبةمخاطبة الزوجات مشوبة بالمعا«گوید:  اند!! می اقط شدهبعداً س

] صخطاب به همسران [پیامبر = اإلکرام يالبیت ـ علیهم السالم ـ محالة بأنواع التلطف والمبالغة ف

آراسته به انواع لطف و  ‡آمیخته به سرزنش و عتاب و تهدید است و خطاب به اهل بیت 
، الباب الخامس: فی نزول آیه 35(بحار األنوار، ج ». مهربانی و مبالغه در بزرگداشت آنهاست

 ). 235التطهیر، ص 
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 نادرستی کالم برادرماندالیل 

ایم نادرستی کالم ایشان آشکار است ما باز هم یادآور  نچه تاکنون گفتهبنا به آ
  :شویم می

چنانکه گفتیم بنا به تصریح قرآن، آیات مذکور در صدد تبیین هدف و علت  :اوالً
غایی صدور اوامر و نواهی است و در مقام مدح و قدح مخاطبین و بیان مقامات 

 تکوینی افراد نیست. 
، »امر و نهی«ایم در علم اصول ثابت است که در چنین مقامی  چنانکه گفته :ثانیا4ً

» نهی شده«آنچه  عمل و یا از» امر شده«ان معناست که مخاطب، به آنچه نه بد
 کرده است.  اجتناب نمی

مذکور در آیه، تشریعی است نه ي  هاي پیشین ما معلوم شد که اراده هاز گفت :ثالثاً
 تکوینی. 
مذکور در آیه، حصر موضوعی یعنی حصر » حصر«که تاکنون معلوم گردید  :رابعاً

 در غایت و هدف احکام است نه حصر در افراد. 
اینکه اذهاب  ، و گویاتطهیر ماضی نیست بلکه مضارع استي  افعال آیه :خامساً

رجس و تطهیر، مشروط و موکول است به انجام افعالی که قبل از آن ذکر شده و این با 
 د، مطابقت ندارد. یا قایل ‡زهرا و همسر و دو فرزندش وصفی که شما براي حضرت 

چنانکه گذشت اگر مقصود آیه چنان باشد که مورد پسند شماست، در  :سادساً
مقصود رسا و فصیح و عاري از ابهام کافی در بیان ي  به اندازه این صورت آیه

و  هاست آن تناسب با و مهمتر اینکه از قبل و بعد خود کامالً منفصل و بی ،نیست
 گوید.  قطعاً حکیم بدین صورت سخن نمی

آمیز نیست.  سرزنش» احزاب«ي  سورههاي  بر خالف ادعاي شما، خطاب :سابعا5ً

 »مادران مؤمنین« ص ششم همین سوره، همسران پیامبري  شوم که در آیه یادآور می
احترام و اکرام مؤمنین و مؤمنات قرار که باید همچون مادر، مورد اند  محسوب شده

اند  خطاب شده» امبراي زنان پی« ﴾ٱ�َِّ�ِّ َ�ٰنَِسآَء ﴿ دو بار با عنوان ،گیرند. عالوه بر این
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خاتم «ي  شی از عضویت در خانهکه خود شرافتی بزرگ بوده و موقعیت خطیرشان نا
و رسول اطاعت  اگر از خدا :، است. مهمتر اینکه قرآن به ایشان فرموده»ص النبیین

ید. سپس با حرف برتر هست )1(-بالاستثناء -زنان ي  از همه کنید و تقوي پیشه کنید
خواهید بدین مقام  بنابراین اگر می :کالم را ادامه داده و در واقع فرموده» فاء«عطف 

 نظیر نایل شوید، نواهی و اوامر الهی را رعایت کنید.  واالي بی
شود  آمیز شمرده می آیا چنین سخنانی، کالم توبیخی و سرزنش با انصاف بنگرید

مخاطب بیان شده است؟  (ترغیب) آمیز که به منظور تحریض یا کالمی است تشویق
و زکات بپرداز تا به مقامات عالیه بدار   نماز اقامه کن و روزه :آیا اگر به کسی بگوییم

 ایم؟  واصل شوي، او را سرزنش کرده
 :فرموده ص پیامبر اکرم آیا قرآن که به

قِۡم وَۡجَهَك لِّ�ِيِن َحنِيٗفا َوَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن ﴿
َ
ۡن أ

َ
 ]۱۰۵[یونس:   ﴾١٠٥ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َوأ

گرایانه روي خود را به دین  اي، حق در حالی که از هر کیش باطل روي برتافته«
 ».پرستی فرادار و البته از مشرکان مباش یگانه

 :و یا فرموده

قِِم ﴿
َ
ۖ َوأ لَٰوةَ لَٰوةَ إِنَّ  ٱلصَّ  ]۴۵[العنکبوت:   ﴾ٱلُۡمنَكرِ وَ  ٱلَۡفۡحَشآءِ َ�ۡنَ�ٰ َعِن  ٱلصَّ

 ».دارد نماز را برپادار که همانا نماز [مؤمنان را] از زشتکاري و [کردار] ناشایست باز می«

 :فرموده ÷و یا به حضرت موسی

قِِم ﴿
َ
لَٰوةَ َوأ  ]۱۴[طه:   ﴾١٤ِ�ِۡ�رِٓي  ٱلصَّ

 ».نماز را براي یادکرد من برپا دار«

 ؟!آنان را سرزنش و عتاب کرده است

شود. این  هاي شما وحی الهی تالوت می در خانه :قرآن فرموده ،ها این عالوه بر
شود و  آن وحی نازل میاي باشد که در  نیز امتیازي است که انسان ساکن خانه

  آن، پیامبر خداست.ي  کننده تالوت

_________________ 

 توجه دارید که نکره در سیاق نفی، مفید عموم است.  -1
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 وجود دارد؟ »جمله معترضه«و  »التفات«آیا در این آیه، 

بکار  »صنعت التفات«احزاب ي  هسور 33ي  اند که در آیه ادعا کرده برخی از علما
نیز از این صنعت استفاده شده » فاتحه الکتاب«ي  رفته است، همچنان که در سوره

معموالً از  »التفات«است. الزم است بدانیم چنانکه از نام این صنعت پیداست، در 
شود. اما در مورد آیه  یا از مخاطب به غایب توجه و التفات میغایب به مخاطب 

 که -احزاب ي  سوره 34و  32نگرفته است. در آیات  تطهیر چنین کاري صورت
و نیز در صدر آیه تطهیر، خطاب متوجه زنان  -اند تطهیري  آیات قبل و بعد آیه

که مبین علت غایی خطابات  33ي  اما در مقام تعلیل به ذیل آیهاست،  صپیامبر
فقط در هنگام بیان  التفات نشده، بلکه است باز هم از مخاطب به غائب  ورهمذک

ذکر مخاطب استفاده شده، یعنی م سابق و الحق، از ضمیر جمعهاي  هدف از خطاب
آن ي  مراعات گردیده که درباره »تغلیب«ي  بکار نرفته بلکه قاعده» ت التفاتصنع«

 ،کنیم. بنابراین ایم و در اینجا تکرار نمی توضیح داده کافیي  پیش از این به اندازه
 تطهیر وجهی ندارد. ي  در آیه» التفات«تمسک به صنعت 

لَّۡو ﴿ احزاب همچون جملهي  سوره 33ي  ذیل آیه در که اند بعضی از علما گفته
همین سبب با و به  ،است »جملۀ معترضه«واقعه، ي  هسور 76ي  در آیه ﴾َ�ۡعلَُمونَ 

ي  جملهقبل و بعد خود مرتبط نیست!! اینان باید توجه داشته باشند که از خصائص 
آید نه در آخر آن، ثانیاً حذف آن به ارتباط  در وسط کالم میمعترضه است که اوالً 

در وسط آیه  ﴾لَّۡو َ�ۡعلَُمونَ ﴿ي  جملهکند، چنانکه  پیش و پس از آن، خللی وارد نمی

 لََقَسمٞ  ۥ�نَّهُ ﴿ ي ، برداشته شود باز هم جمله»واقعه«ي  آیه سورهي  میانه آمده و اگر از
ناقص نخواهد کالمی » این، هرآینه سوگندي ... بزرگ استهمانا « ﴾٧٦َعِظيٌم  ...

تطهیر، اوالً در آخر آیه آمده نه در وسط ي  مورد نظر در آیهي  بود. در حالی که جمله
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مبین هدف و علت غایی از صدور اوامر و نواهی به مخاطبین آیه است و کالم، ثانیاً 
سوره مائده نیز از  6ي  در آیهحذف آن موجب نقصی در کالم خواهد بود. چنانکه 

ي  راین تشبث به معترضه بودن ذیل آیهبیان علت صدور اوامر، صرف نظر نشده، بناب
 ، موجه نیست. 33

*** 
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خود به آن اشاره ي  که برادر ما در پایان نامه روایات و احادیثی
 کردند

خود به آن اشاره ي  که برادر ما در پایان نامه یاحادیثاینک بپردازیم به روایات و 
که در این مجال  روایات بحثی است مفصل و طوالنیي  البته بحث درباره :اند کرده
روایات ست بدانیم که ها پرداخت اما اجماالً الزم ا توان به صورت مستوفی بدان نمی

  :تطهیر داراي اقسامی استي  مربوط به آیه

داللت دارند  نامیم، می» ب کساءروایات اصحا«را ها  آن که اي از روایات دسته
زهرا و حضرت علی  حضرت صاحزاب، پیامبر اکرمي  بر پس از نزول آیات سوره

اهل ها  این :سلمه با عبایی پوشاند و گفت امي  را در حجره ‡و حضرات حسنین
 تطهیر را تالوت فرمود. ي  بیت من هستند و سپس آیه

حضرت علی و ي  تطهیر دربارهي  گویند که آیه میاز احادیث اي دیگر  دسته
 اول مشابهت دارند.  ي و در واقع با دسته دش نازل گردیدههمسر و دو فرزن

وجه داللت  این گونه روایات حتی اگر تمام شرایط صحت را داشته باشند به هیچ
که اثبات  دانید ود بهتر میاهل بیت او نیستند. شما خ صندارند که زنان پیامبر

 کند.  نمی چیزي غیر از آن
اما پیش از آنکه به قسم سوم از اخبار و روایات بپردازیم، الزم است این نکته را 

به فرض  :گویند می )1(اولي  احادیث دستهي  آور شویم که شماري از علما دربارهیاد
اي بر اسناد یا متن احادیث وارد نباشد، اینگونه روایات نه تنها  اینکه هیچ خدشه

_________________ 

ر کتابش د» مرتضی عسکري«ها را عالمه  اي از آن منظور ما آن دسته از روایات است که نمونه -1
 ،1. ق، ج  ه 1405، طبع مؤسسة البعثةآورده است. (ر. ك. معالم المدرستین، » سلمه ام«از قول 

 ). 130ص 
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تأکید ها  آن تطهیر ندارند بلکه مضموني  از آیه ص داللتی بر خروج همسران پیامبر
آن حضرت با استفاده از  و تأییدي است بر قطعیت اهل بیت بودن ایشان! زیرا دعاي

و نیز گفتن » اهل بیت«ي  ي ادخال آن چهار بزرگوار در زمرهامذکور، بري  الفاظ آیه
؛ بدین منظور بود که آن عزیزان نیز مشمول »ندهست اینان اهل بیت من ،بار الها«اینکه 

» سلمه ام«، ص احزاب قرار گیرند، زیرا وقتی همسر پیامبري  سورهشرط آیات 

 « :در پاسخش فرمود صتقاضا کرد که او نیز به زیر کساء درآید، پیامبر اکرم
َ

إِنَِّك إىِل

، إِنَِّك ِمْن أْزوَاِج انليبّ  نِْت ىلَعَ َماَكنِِك « :و در حدیثی دیگر، فرمود »ص َخْ�ٍ
َ
نِْت ىلَعَ  ،أ

َ
وَأ

و ... در » تو بر راه خیري، تو بر راه خیري« :دوباره [یعنی با تأکید] فرمودیا  »َخْ�ٍ 
 ،تو جایگاه خود را داري :همسرش فرمود به صواقع بنا به اینگونه احادیث پیامبر

از اهل بیت و در نتیجه، مشمول شرط  ایا تو بر جایگاه نیکویی قرار داري و حقیقت
کنم  آیات هستی، براي تو نیازي نیست که دعا کنم تا مشمول آیات باشی، اما دعا می

 تا این عزیزانم نیز مشمول شرط آیات باشند و موفق به کمال طهارت نفس شوند. 
البته ما هیچ اصراري بر قطعی نشان دادن این قول نداریم اما چون غالباً اینگونه 

 -چنانکه تاکنون نیز شاهد بودید - )1(بینیم خیز می انگیز و مناقشه روایات را بحث
آیات ي  مقایسهبر در خود آیات نورانی از قرآن و کنیم اوالً با تأمل و تد کوشش می

.. به مدلول .مشابه با یکدیگر و با توجه به قرائن و سیاق آیات و معانی الفاظ و 
حقیقی آیات نزدیک شویم و سپس در پرتو آیات شریفه، روایات را تحلیل و تبیین 

 کنیم. 
» طه«ي  سوره 132ي  در ذیل آیهکه غالباً  تقسم سوم از روایابه اینک بپردازیم 

روایات مذکور با آنچه که تاکنون گفته شد، تناسب بسیاري دارند و . )2(شوند نقل می
کنند. این دسته از روایات  تطهیر را تأیید میي  آیهي  قول ما درباره :توان گفت می

_________________ 

 اند.  ناپذیر مورد اتفاق، از بحث ما خارج البته روایات خدشه -1

در کتابش آورده است. (ر. ك. معالم » مرتضی عسکري«چند نمونه از این روایات را عالمه  -2
 ). 132، ص 1ن، ج المدرستی
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شد و به سوي  براي نماز صبح از منزل خارج می ص هنگامی که پیامبر :گویند می
کرد، درنگ  یعبور م ÷حضرت علیي  زمانی که از مقابل خانه رفت جد میمس
ي  سپس آیه» ریابید، نماز را دریابید= نماز را د الصالة، الصالة« :گفت فرمود و می می

 فرمود. تطهیر را تالوت می

 به فرض صحت روایات
 اگر این دسته از روایات نیز تمام شرایط صحت را داشته باشند، 

 اهل بیت او نیستند.  ص وجه داللت ندارند که همسران پیامبر به هیچ :اوالً

که پس از تحریض آنان به نماز، آیه تطهیر را تالوت  ص عمل پیامبر :ثانیاً
یزید و نماز فرمود که برخ رساند که آن حضرت نیز در واقع می فرمود به خوبی می می

نفسانی شما بوده است، نماز  خدا از تشریع نماز، طهارتي  را دریابید که خواسته
ي  اقامهي  طهارت نفسانی را نتیجه ،بخوانید تا پاك و طاهر شوید. به عبارت دیگر

 دانست.  عبادات و امري تشریعی است، میي  از جملهنماز که 
اي  رش حضرت زهرا، خانهو همسر بزرگوا ÷داللت دارد که حضرت علی :ثالثاً
  اند. داشته صپیامبري  خانه جدا از

این آیه را به غیر همسرانش نیز تعمیم داده باشد هیچ  صاگر پیامبر :رابعاً
  و ،تشریعی استي  ، ارادهدر آیهمذکور ي  ندارد. زیرا چنانکه گفته شد اراده یلاشکا
آن بیان ي  شریفه براي مخاطبین اولیهي  همان غایت و هدف را که آیه ص پیامبر

 نموده، براي سایرین نیز ذکر کرده است. 
آیه آن است که خواسته و مقصود ي  قع تفاوت سایرین با مخاطبین اولیهدر وا

 ،و به عبارت دیگر .رود تطهیر با شدت و تأکید بیشتري از ایشان توقع میي  آیه
شتري بیتر است و به همین سبب نیز اجر یا عقاب  شدیدتر و سنگینها  آن مسئولیت
آیه کامالً منصرف از وجه به این معنی نیست که هدف  و به هیچ هاست آن در انتظار

 تعمیم آیه به سایرین مانعی ندارد.  ،سایرین باشد. بنابراین
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ها  آن اي از زنان یا مردان بخواند و به این آیه را خطاب به عده ص آیا اگر پیامبر
برخیزید نماز بخوانید و زکات بدهید و به اوامر الهی عمل کنید که خدا  :بفرماید

و آیا داللت دارد که همسران خواهد با این اعمال پاك شوید، چه اشکالی دارد؟  می
 اند؟!  تطهیر نبودهي  مخاطب آیه ص پیامبر

از  ص احادیث نیز داللتی بر خروج همسران پیامبرچنانکه گفتیم  ،بنابراین
 تطهیر ندارند. ي  خطاب آیه

*** 
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 عصمت ي لهأتفصیل مس

 )2(»عصمت«ي  با تفصیل بیشتري به مسأله )1(چون در اثناي کالم قول داده بودیم6
اجمال آوریم و به  عصمت میي  کالم یکی از نویسندگان را درباره در اینجا .بپردازیم

  :کنیم، ایشان چنین نوشته است بررسی می
و  ،از معصوم گناه و خالفیعنی محال بودن صدور  عصمتشکی نیست که «

این محال بودن صدور گناه ناشی از تربیت ویژه و باال رفتن نیروي اراده و کنترل 
باشد در حدي که با وجود این  اش می نفس و تأییدات و امدادهاي الهی به بنده

معناي  ،فرازهاي تکاملی، صدور گناه و خالف از آن بنده محال است. بنابراین
ر راه و رسم انسان باشد، بلکه معناي عصمت این نیست که محو اراده و اختیار د

عصمت باال بردن اراده و تکامل آن در حدي است که با وجود آن، صدور گناه و 
 مخالفت با خداوند و پیروي از هوي و هوس محال باشد. 

 ي عصمت مثال در مورد مسئله
از هر کدام از ما تا حدودي  :زنیم براي فهم هر چه بیشتر معناي عصمت مثالی می

مت برخورداریم، منتهی در هر فردي نسبت به تکامل وي قلمرو عصمت فرق عص
کند یعنی هر چه درصد تربیت و خودسازي و نیرومندي اراده و توان بر مخالفت  می

تر است. مثالً  عصمت در آن وسیعي  نفس و کنترل آن بیشتر باشد دایره با هواي
توان تصور کرد که مادري در قتل فرزندانش به دست خودش پیشقدم شود هر  نمی

چند هم که از دست فرزندش عصبانی شده باشد. این مقدار از عصمت در اکثر 

_________________ 

  .41ر. ك، صفحه  -1
، مورد تأیید »عدم سهو و نسیان، در ابالغ آیات الهی و احکام شریعت«به معناي » عصمت«البته  -2

 قرآن است و خوشبختانه مخالفی ندارد و از بحث ما خارج است. 
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در قتل فرزند به دست از موارد استثنایی و ناقریب به اتفاق مادران وجود دارد، البته 
 م.مادر بگذری

خداوند در قلب مادر جاي یافته  تکوینیي  ارادهاین نوع از عصمت در مادران به 
ي  باشد، در عین حال این مهر و عاطفهعطوف و رحیم که نسبت به فرزندانش 

شود تا رحمت و عطوفت تکوینی بدون  تکوینی موجب محو اراده و اختیار مادر نمی
محال است که بسیاري از مردم به  اختیار و اراده از او صادر شود. و همین طور

خاطر مسایل بسیار جزیی عمداً آدم بکشند یا خالف نمایند و .... در حالی که افراد 
مردم به تمام معنی محال است که به خاطر ي  یتکار چنین عصمتی ندارند اما عامهجنا

 مسایل جزیی آدم بکشند. 
بینیم که گروه بزرگی از  رویم و می گامی دیگر از این نردبان تکامل بشري باال می

کنند، لذا  از تکامل و شعور و راه و رسم انسانی زندگی میمردم در سطح برتري 
مثالً رزق و روزي مردم را قطع محال است که این گروه در حق دیگران ستم کنند، 

اطر اختالف عقیده و سلیقه به زندانشان افکنند و کنند، با آنان ستیز نمایند و یا به خ
آنان را بکشند یا شکنجه نمایند، در حالی که افراد دیگري که در این سطح از تکامل 

(مال و جان) کنند و حرث و نسل کشند، شکنجه می انسانی نیستند به راحتی آدم می
  .)1(کشند سازند و زمین و زمان را به فساد می یک جامعه را نابود می افراد

آن ي  پیشین است و دایرهي  این مرحله از عصمت، برتر از مرحلهبنابراین، 
باشد. بدون شک این مرحله از عصمت برتر  اول میي  تر از قلمرو مرحله وسیع

انسان، محصول تربیت نیرومند انسانی و بیداري هر چه بیشتر وجدان و سالمتی 
 باشد.  نفس و تهذیب آن می

بینیم که محال  مردمی را میرویم،  گر از نردبان تکامل انسانی باال میو باز گامی دی
است از آنان سخن زشتی علیه دیگران صادر شود. و این از مراحل عالی و تربیت و 

_________________ 

ضح است که اینگونه افراد نیز از کودکی چنین این کالم مؤلف نیز عاري از خلل نیست، پروا -1
اند بلکه به تدریج و با پشت سر نهادن مراحلی از حالت عادي انسانی به چنین وضعیت و  نبوده

 اند.  حالتی رسیده
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تعالی روحی و تهذیب نفس و تکامل اخالقی انسان است در عین حال که چنین 
 انسانی بر اراده و اختیار خود باقی است. 

بینیم که خداوند به  می گروهی از مردم رارویم،  تکامل باال میو باز گامی دیگر از 
تربیتی شایسته برایشان فراهم ي  بسیاري از دین عطا فرموده و زمینهي  آنان بهره

ساخته و آنان را مورد تأیید و عنایت خود قرار داده است، لذا محال است که از این 
و نیت بد یا غیبت و و زیانی ولو با حرف و اشاره افراد انسانی کوچکترین ضرر 

افراد در جوامع انسانی اندك تهمت و ... متوجه دیگران شود، اگرچه تعداد این قبیل 
است ولی به هر حال وجود دارند و هستند کسانی که محال است کوچکترین آسیب 

تر،  احل پایینمادي و معنوي از آنان علیه مردم صادر شود. و آنگونه که گفتیم در مر
هاي اندك و ناچیز، خودداري   اکثر مردم از ارتکاب قتل و جنایات مختلف به بهانه

 کنند.  می
رود و به مراحل باالي تعالی روحی  بدون شک هر چه انسان از نردبان تکامل باال 

از تکامل که اي  و معنوي برسد، درجات عصمت را پیموده و در هر مرحله و مرتبه
محال است که به ناپاکی و تجاوز و ستمگري رو کند و طبعاً اگر در این قرار گیرد، 

الهی شامل حالش شود، به مراتب از تهذیب نفس و  طی طریق، امدادات و الطاف
اما این بدیهی است که در هر مرحله از مراحل کنترل بیشتري برخوردار خواهد بود. 

شود، یعنی قادر بر  تکامل و رسیدن به درجات عصمت، از انسان سلب اختیار نمی
این دمی وجود دارد و سرکوب آمنفی قهراً در نفس ستم و گناه هست چرا که غرایز 

ن ه و اختیار انساداغرایز منفی و رذایل اخالقی در مراحل مختلف تکامل، به ار
تربیتی و تکامل انسان مربوط اتب البته اراده و اختیار انسان نیز به مر که،بستگی دارد

 باشد.  مقدم میها  آني  ت که تأییدات و الطاف الهی بر همهاس
هاي  از مهمترین سبباش  شکی نیست که تأییدات و الطاف الهی بر بنده

و تبهکاري است و راه و رسم او از گمراهی ي  کننده  لانسان و کنتري  نیروبخش اراده
ر سنن مانند دیگ اش الهی بر بندهنیز شکی نیست که کمیت و کیفیت تأییدات 
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بسیار دقیق و ظریفی است یعنی هر چه انسان جهاد ي  خداوندي تابع قانون و قاعده
 :کند نفسانی بیشتري داشته باشد خداوند تأییدات بیشتري را نصیب او می

﴿ ِ َ َ�َٰهُدواْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََناۚ �نَّ  ينَ َوٱ�َّ  ]۶۹[العنکبوت:  ﴾٦٩ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ لََمَع  ٱ�َّ
 ،ما جهاد کنند )پیروزي دین(ما به تالش ایستند و در راه  )رضایت(کسانی که براي  «

 )و مشمول حمایت و هدایت خویش(ي منتهی به خود رهنمود ها راه را در آنان
و کسانی که خدا در صف ایشان باشد (و قطعاً خدا با نیکوکاران است  ،گردانیم می

  .»)پیروز و بهروزند

از بنده به معناي محو اراده و پس عصمت و محال بودن صدور گناه و خالف، 
نی انساي   بردن اراده در حدي است که ارادهاختیار انسانی نیست بلکه به معناي باال

 آدمی نشود تا به گمراهی و تبهکاري روي آورد. ي  قدرتمند امارهمغلوب نفس 
و دریابیم که هر حال که توانستیم قلمروهاي مختلف عصمت را تصور کنیم 

در عصمت، پهناور باشد، با اراده و اختیار آدمی منافات ندارد، ي  چقدر هم که گستره
معصومین ـ ي  انبیاء و ائمهتر  دهتوانیم عصمت برتر و گستر پرتو چنین تعابیري می

سالم اهللا علیهم اجمعین ـ را به روشنی تصویر نماییم. به طوري که محال است از آن 
حضرات ستم و اشتباه و خالف صادر شود، در عین حال که داراي اراده و اختیار 

 اي از غرایز نفسانی شوند.  هستند و بدون اینکه ابداً مقهور و مغلوب غریزه

 اش اهل بیت الهی بر بندگان شایسته تأیید و لطف
تکوینی ي  راي ما دشوار نخواهد بود تا ارادهبا توجه به این توضیح، دیگر باینک 

تطهیر بفهمیم و آن عبارت است از امداد و فیض و ي  شریفهي  خداوند را در آیه
در پاك  که -علیهم السالم -اش از اهل بیت  بندگان شایسته رتأیید و لطف الهی ب

آنان به ي  باال بردن ارادهجانشان و ي  روانشان و زدودن ناپاکی از زجاجه اختنس
تکوینی با قدرت توانمند الهی، به طوري که با وجود آن، صدور گناه و ي  گونه

کنیم  تأکید می عصیان از آن حضرات در عین وجود اراده و اختیارشان، محال باشد.
شود. چرا که این تأییدات  اراده و اختیار از آنان نمی  که این تأیید الهی منجر به سلب

اراده و نیرو بخشیدن به آن است تا به در حقیقت به معناي باال بردن درجات تکاملی 
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 پردازند تا آنجا که صدور گناه و عصیان ازبهاي الهی به تقویت و کنترل نفس  کمک
 .)1( »آنان محال باشد

 اشکاالت نویسنده در نگارش نامه
حال بودن انتخاب گناه و ابتال به اشتباه، عبارت دیگري است از مختار نبودن، م

؛ »محال نبودن هر دو جانب مباین یک انتخاب، براي مکلف«زیرا مختار بودن یعنی 
ورد خواهد بود. م اگر یکی از دو سوي انتخاب محال باشد در واقع اختیار مکلف بی

اما مشکل را حل نکرده است. از این رو در محترم لفاظی کرده ي  به نظر ما نویسنده
  :اند از عبارتها  آن شود که برخی از گفتار ایشان اشکاالتی دیده می

امري غریزي و غیر انتخابی است ي  محترم آورده دربارهي  مثالی که نویسنده :اوالً
نیاز از تمرین و ممارست و عمل به احکام تربیتی است و به تدریج حاصل  که بی
نین نیست که برخی از مادران شود یعنی چ و در واقع توسط مادر انتخاب نمینشده 
این غریزه چنانکه  ،چنین نکنند، به عبارت دیگرمادري را برگزینند و برخی ي  غریزه

شود اما  ایجاد میدر مادران  تکوینی الهیي  اند به اراده مؤلف محترم نیز اعتراف کرده
غیر قابل تخلف باشد. به همین سبب، تخلف از آن نیز نه به میزانی که صد درصد 

تر و به میزان غیر قابل تخلف در  شود. اگر خدا این غریزه را قوي گهگاهی دیده می
 شد.  نهاد، قهراً تخلف از آن نیز هیچگاه مشاهده نمی مادران به ودیعت می

شد به تر با تر اینکه صفات تکوینی و غیر انتخابی هر چه شدیدتر و قوي مهم
نیز فاقد فضیلت خواهد بود به عنوان مثال کسی به سبب اینکه خود را همان نسبت 
مستحق تحسین و پاداش و داراي فضیلت کشد  سوزاند و یا خود را نمی با آتش نمی

شود. زیرا حب نفس امري اختیاري نیست که انسان با مجاهدت و به  محسوب نمی
نکرده کند، کار مهمی  اي این غریزه عمل میتدریج آن را اکتساب کند و اگر به مقتض

_________________ 

ي تطهیر، مصونیت تکوینی رهبران عقیدتی اسالم، تحقیق و تألیف استاد محمد  پژوهشی در آیه -1
صـندوق   محمود رضا افتخارزاده، دفتر نشـر معـارف اسـالمی، قـم،    مهدي آصفی، ترجمۀ دکتر 
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است. به همین سبب است که در این موارد اصوالً نیاز چندانی به مربی یا اسوه و 
هم تاکنون بزرگان دین را در اینگونه امور اسوه و الگوي مردم مقتدي نیست و کسی 

زي نشمرده بلکه در اموري که نیازمند پرورش و تربیت و جهاد با نفس و خودسا
 است نیازمند اسوه و پیشوا هستیم. 

موضوع بحث ما نیز در مواردي است که به قول شما محصول تربیت نیرومند 
انسانی و بیداري هر چه بیشتر وجدان و سالمتی نفس و تهذیب آن است و هر چه 

کند  دات بیشتري نصیب او میانسان جهاد نفسانی بیشتري داشته باشد خداوند تأیی
عنکبوت نیز که مورد استناد نویسنده قرار گرفته خدا هدایت ي  سوره 69ي  در آیه

 بندگان را منوط و مشروط به مجاهدات اعالم کرده است. 
از  شرع که ناشیدانید تربیت یعنی عمل کردن به قوانین (امر و نهی)  چنانکه می

 ي یز به معناي تبیعت انسان از ارادهتشریعی خداست و جهاد نفسانی ني  اراده
شود در  خدا و عمل به مقتضاي آن است که موجب علو روحی انسان میتشریعی 

عصمت و مصونیت از خطا  این مرتبه از علو روحی که موجدحالی که شما معتقدید 
و براي سایرین نیز و نسیان و گناه است با اختیار و طی مراحل تربیت و تعلیم نبوده 

ي  و معدود (= چهارده نفر) به اراده ودقابل حصول نیست و منحصراً براي افراد محد
 تکوینی الهی ایجاد شده است. 

اند، حداکثر مربوط به گناه است و ربطی به خطا و نسیان  مطالبی که گفته :ثانیاً
دانید که ربطی  عدم سهو و نسیان نیز میندارد در حالی که شما عصمت را به معناي 

ندارد.  دانستن عواقب گناه و بیزاري از آن،به جهاد نفسانی و تربیت روحی انسان و 
اید محتاج مرور زمان  تربیت نفسانی و علو روحی گفتهي  عالوه بر این آنچه درباره

دانید که  میاست. اما شما امام را از کودکی، معصوم از گناه و مصون از سهو و نسیان 
 إین حسنَ مجاهدت نیست. مثالً حضراتناشی از تربیت و ها  آن ادرناین حالت 

را از  ÷ اند و یا امام جواد تطهیر خردسال و نابالغ بودهي  نزول آیهرا که در زمان 
همان کودکی عالم به حقایق شریعت و معصوم و مصون از سهو و نسیان در تمام 

 دانید.  شؤون زندگی می
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کسانی هایی براي اسوه و الگو بودن براي  چنانکه گفتیم چنین انسان ،بنابراین
تکوینی و تأییدات و الطاف الهی تا بدین حد، شامل ي  امکانی ندارند و اراده چنین

تکوینی خدا ي  با ارادهها  آني  دهحالشان نیست، مناسب نیستند. چگونه کسانی که ارا
را از ها  آني  ي کسانی باشند که ارادهتوانند الگو تقویت شده و به کمال رسیده می

 مند نیست؟  چنین تأیید و کمکی بهره
و آیا در  ،کنید که بحث ما در این نیست که عصمت به چه معنی است مالحظه می

وجود افراد مذکور چیزي به نام اختیار هست یا نیست زیرا وجود یا عدم اختیار 
 »تکوینیي  اراده«تأثیري در بحث ما ندارد چون بنا به فرض شما، افراد مذکور به 

اند که همواره خیر و صالح را  شدهخدا و با تأییدات و عنایات خاص الهی چنان 
 شوند!  کنند و هیچگاه دچار اشتباه و نسیان نمی اختیار و انتخاب می

غفلت یا تغافل کرده » تکوینیي  اراده«این کالم از معناي ي  گوینده به نظر ما
و تأخیري  مانعتکوینی و مراد خدا هیچ ي  است میان ارادهزیرا چنانکه معلوم  ،است

مورد  تکوینی الهی در اینکه افرادي  خارج نیست یا اراده توجود ندارد. از دو حال
تأثیر است. حالت دوم قطعاً مردود  نظر چنین حالتی داشته باشند، تأثیر دارد و یا بی

ي  مهشامل ه :است، حالت اول نیز موجد همان مشکلی است که گفتیم یعنی اوالً
مؤمنین نیست و منحصر است به چهارده نفر. ثانیاً در این حالت چنانکه گفته شد 

ي  گیرد. صرف اراده اد الهی قرار نمیاختیار و توان انتخاب مکلف، میان اراده و مر
» اختیار«تکوینی الهی یعنی عدم امکان خالف آن و در چنین حالتی بود و نبود 

سایرین نیز چنین ي  اگر خدا دربارهچنانکه گفتیم مکلف اهمیتی در بحث ما ندارد و 
 رفتند.  نیز فقط به راه خیر و صالح میها  آن فرمود اي می اراده

*** 
که امید است همین مختصر که گفته شد، براي تجدید نظر برادر ما در استنباطی 

 .»ال باهللاإ فيقيما تو«اند، مؤثر افتد و  تطهیر داشتهي  تاکنون از آیه
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 مباهله ي یهآتوضیحی پیرامون 

برادرمان ـ البته بسیار مختصر ـ ي  م کالم ناگزیریم به بند هفتم نامهاما پیش از خت
محترم ي  اعتنایی قرار نگیرد. نویسنده ا بیبپردازیم تا بند مذکور نیز مورد غفلت ی

 تطهیر کشیده است! ي  بحث آیه) را به میدان 61عمران /  مباهله (آلي  ناآگاه پاي آیه
بود  ما تاکنون بر سر این مسألهبحث  (هرسخن جایی دارد) .مقامٍ مقال للك :اوالً
، اهل ص و آیا ازواج النبی ،استاي  تطهیر چگونه ارادهي  مذکور در آیهي  که اراده

 احزاب هستند یاي  سوره 33ي  در ذیل آیهبیت آن حضرت و در نتیجه، مخاطب 
ي  ئواالت مطروحه دربارهمباهله براي جوابگویی به سي  خیر؟ از این رو به نظر ما آیه

 تطهیر کارگشا نیست. ي  آیه
مباهله در شرایطی نازل شده که گروهی از ي  اتفاق دارند که آیه )1(مفسرین

ابن «ي  درباره ص پیامبرمسیحیان نجران به ریاست یک اسقف به مدینه آمدند و با 
نیز آیاتی از قرآن  ص کردند، پیامبر بحث و مجادله می ÷بودن حضرت عیسی» اهللا

آنکه پاسخ صحیحی بدهند  لجوجانه و بیها  آن خواند ولیها  آن پاسخکریم را در 
خود اصرار ورزیدند. در این شرایط از ي  آن حضرت را نپذیرفتند و بر عقیده گفتار

 :فرمان رسید که ص پیامبرجانب خدا به 

نُفَسُ�ۡم ُ�مَّ ﴿
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
ۡ�َنآَءُ�ۡم َو�َِسآَءنَا َو�َِسآَءُ�ۡم َوأ

َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
ْ نَۡدُع � َ�ُقۡل َ�َعالَۡوا

ِ نَۡبَتِهۡل َ�َنۡجَعل لَّۡعَنَت   ]۶۱[آل عمران:       ﴾٦١ ٱۡلَ�ِٰذ�ِ�َ َ�َ  ٱ�َّ
بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و ما خویشان نزدیک و شما  :بگو«

خویشان نزدیک خود را فراخوانیم آنگاه مباهله کنیم و لعنت خداي را بر دروغگویان 
 ».قرار دهیم

_________________ 

 عمران مراجعه کرد.  سوره آل 61توان به مجمع البیان ذیل آیه  به عنوان نمونه می -1
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با فرزندان و عزیزان  ص به همراهان خود گفته بود که اگر پیامبراسقف نجران 
د با او مباهله نکنید اما اگر با سایر پیروان خویش آمد و خواص خود براي مباهله آم

همراه حضرت علی و حضرت فاطمه  ص مباهله را بپذیرید. روز موعود پیامبر اکرم
براي مباهله حاضر شد. نصاري نیز براي مباهله آمدند.  ‡و حضرات حسنین 

ه پسر مرد همراه او علی است ک :کیستند؟ گفتند ص همراهان پیامبر :اسقف پرسید
ترین شخص نزد اوست، دیگري دخترش فاطمه  عمو و داماد آن حضرت و محبوب
اند. اسقف با  و آن دو کودك نیز فرزندان فاطمه ،و در دل پدر عزیزترین فرد است

 اطالع از این موضوع از مباهله خودداري کرد. 
چنانکه اسقف نصرانی نیز دریافته  -مذکور ي  کنید که واقعه مالحظه می ،بنابراین

اوج اطمینان و رسوخ ایمان و عمق اعتقاد و نهایت صداقت پیامبر ي  نشانه -بود
خویش را پیش اندازد و است که در شرایط خطرناك، به جاي آنکه پیروان  صاکرم

آورد و از فدا کردن  سپر بالي خود قرار دهد، عزیزترین کسان خود را به میدان می
ترین کسان خویش در راه دعوت اسالمی دریغ ندارد. این روش  حبوبخود و م

بینیم  در امر تبلیغ دین خدا بوده و به همین سبب است که می ص همیشگی پیامبر
بن  و یا پسر عموي آن حضرت، یعنی جناب جعفر ص عموي پیامبرجناب حمزه 

ابله نداشتند از خطر که دیگران توان مق شوند و یا در موارد پر طالب شهید می ابی
و نظایر آن، پسر عمو و دامادش که وي را از » بن عبدود عمرو«جمله در ماجراي 

پیشقدم  ÷کودکی همچون فرزند خویش بزرگ کرده بود، یعنی حضرت علی
  .)1(نیز غالباً از سایرین به دشمن نزدیکتر بود ص شد و خود پیامبر اکرم می

_________________ 

َقْيَنا بَِرُسوِل « روایت شده که گفت: سعلی  حضرت از -1 َقْوَم، ا�َّ
ْ
َقْوُم ال

ْ
يِقَ ال

َ
ُس، َول

ْ
َأ

ْ
نَّا إَِذا امْحَرَّ ابل

ُ
ك

 ، اهللاِ 
َ

َحٌد أقرَب إىِل
َ
 «، وقال: »ِمْنهُ  الَعُدوِّ َ�َما يَُ�وُن ِمنَّا أ

َ
وُذ بَرُسوِل َول

ُ
ُْن نَل

َ
يْتَُنا يَْوَم بَْدٍر، َو�

َ
َقْد َرأ

 اهللاِ 
َ

َرُ�َنا إىِل
ْ
ق
َ
ًسا، َوُهَو أ

ْ
َشدِّ انلَّاِس يَْوَمئٍِذ بَأ

َ
، َوَ�َن ِمْن أ َعُدوِّ

ْ
وقتی که جنگ شدت « ». ال

گرفت و دو سپاه (مسلمانان و کفار) با هم می جنگیدند؛ به رسول اهللا صلی اهللا علیه وسمل  می
ترین شخص از میان ما به دشمن بود. و گفت: در روز بدر به  بردیم؛ ایشان نزدیک پناه می
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از حضرت زهرا و  ص رسول خداکرد که همسران  آري، اگر کسی ادعا می
ي  اند، تمسک به آیه تر بوده و محبوبعزیزتر  صشوهر و دو فرزندش، براي پیامبر

شویم که بحث ما بر سر این  وجه نبود، اما براي چندمین بار یادآور می مباهله بی
ي  سوره 33ي  ، اهل بیت وي و مشمول ذیل آیهص مسأله بود که آیا همسران پیامبر

 مباهله نیست. ي  اضح است که جواب این سئوال در آیههستند یا نه؟ پرواحزاب 
ي  ه همان ادعاي مشهوري را که دربارهاگر برادر ما منظورشان آن است ک :ثانیاً

یم برخی از اشکاالتی را که بر این رشود به ما یادآور شوند ناگزی این آیه اظهار می
براي  ص عی است که چون پیامبرمد مذکوري  نظریهادعا وارد است یادآور شویم. 

س در حکم نفْ  ÷را با خود برد، پس حضرت علی ÷حضرت علیمباهله، 
  :و با او مساوي است! از جمله اشکاالت این ادعا آن است که ص پیامبر

است که  »= امري خارج از طاقت بشري تكليف ماال يطاق« الف) این ادعا مستلزم

ما و  »أنفس« :ساحت مقدس خداوندي از آن مبري است. زیرا آیه فرموده

از طریق وحی دانسته  صخودتان را بیاورید. گیرم که پیامبر اکرم »أنفس«
اوست!! اسقف مسیحی چگونه با او مساوي و خود  ÷بود که علی

 توانست بداند که چه شخصی نفس وي و کامالً مساوي با اوست تا او را می
. کشیش و هیئت بودها  آن براي مباهله بیاورد؟! انجام این خواسته، فوق توان

  )1(نداشتند! همراهش که علم غیب

                                                                                                                                              
ترین شخص از میان ما به دشمن و شدیدتر شخص در   پناه بردیم ایشان نزدیکرسول اهللا

 ».جنگ (بر علیه دشمنان) بود
؛ احلاكم ١٥٦و ٨٦، ص١، ج املسندأمحد بن حنبل،  )؛٨٥٨٥، ح رقم (السنن الكربنگاه: النسائي، 

، ج اجلامع الكبري؛ السيوطي، ٢٥٨، ص٣، ج دالئل النبوة؛ البيهقي، ١٤٣، ص ٢، ج املستدرك النيسابوري،

 [مُصحح]. )١١٦، ص١، جالشفا بتعريف حقوق املصطفى. نگاه: القايض عياض بن موسى، ٣٠٢، ص ٢

نُفَسُ�مۡ «البیان درباره  مرحوم طبرسی نیز در مجمع -1
َ
= هر  من شئتم من رجالکم«نوشته است:  »أ

 ».که از مردانتان که خواستید
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کرده اي نه چندان نزدیک، عزم مدینه  از منطقه *ب) عالوه بر اینکه هیئت نجرانی
 ص و قصد سیاحت و تجارت نداشتند بلکه براي مباحثه و مناظره با پیامبر

آورند، این  طبعاً در چنین سفري زنان و اطفال را با خود نمیو آمده بودند 
نکته نیز نباید مغفول بماند که اسقف و هیئت همراهش چنانکه مرسوم 

 ص روحانیون نصرانی است، زن نداشته و طبعاً فرزند نیز نداشتند تا پیامبر
 بفرماید زنانتان و پسرانتان را بیاورید. ها  آن به

باید بدانیم اگرچه در غالب موارد  »أنفس«و جمع آن  »سنف«لفظ ي  ج) درباره

خود «یعنی  »جاء الوزير نفسه« :گوییم است، مثالً می» خود«به معناي » نفس«

 :یعنی »رأيت املعلمني أنفسهم« :گوییم یا می» وزیر آمد (نه شخص دیگري)
معناي ما از این معنی به عنوان ». خود معلمین را دیدم (نه اشخاص دیگر را)«

د نیست و هر دو م. در این معنی، تفاوتی میان مؤکِّد و مؤکَّکنی اول یاد می
 یکی بیش نیستند. 

به » أنفس«اما باید توجه داشته باشیم که در موارد بسیار، جمع این کلمه یعنی 
شود. ما از این معنی به  و ... استعمال می» وابستگان«و » نزدیکان«ها و  »خودي«معناي 

 کنیم.  ناي دوم یاد میعنوان مع
گشاي ماست. به  قرآن کریم مشکل نیز» أنفس«ي  در مورد مدلول و معناي کلمه

 :قرآن خطاب به یهود فرموده عنوان مثال

ْ فَ ﴿ نُفَسُ�مۡ  ٱۡ�ُتلُٓوا
َ
 ]۵۴[البقرة:   ﴾أ

 :یا

نُفَسُ�م﴿
َ
 ]۸۴[البقرة:   ﴾َوَ� ُ�ۡرُِجوَن أ

يقتل أو  :أی« :اند نیست بلکه گفته» انتحار«همۀ مفسرین اتفاق دارند که منظور 

. »کنند کشند یا اخراج می برخی از شما برخی دیگر را می« :یعنی »خيرج بعضكم بعضاً 
 :قرآن فرموده

_________________ 

 اي است در نزدیکی یمن.  نجران منطقه -*
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نُفِسِهمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت  ٱلُۡمۡؤمِنُونَ  َظنَّ  َسِمۡعُتُموهُ  إِذۡ  لَّۡوَ�ٓ ﴿
َ
� بِأ  ]۱۲[النور:   ﴾َخۡ�ٗ

گمان نیک  خودشانچرا آنگاه که آن [افترا] را شنیدید، مردان و زنان مؤمن به «
 ».نبردند؟

 :و فرموده

نُفِسُ�مۡ  وٗتافَإَِذا َدَخۡلُتم ُ�يُ ﴿
َ
ٰٓ أ  ]۶۱[النور:   ﴾فََسّلُِمواْ َ�َ

 ».سالم گویید خودتانهایی درآیید بر  پس چون به خانه«

 :و فرموده

نُفَسُ�مۡ َوَ� تَۡلِمُزٓواْ ﴿
َ
 ]۱۱[الحجرات:   ﴾أ

 ».عیبجویی مکنید خودتاناز «

و مؤمنانی که از » ها خودي«یعنی چرا مسلمانان به  :اند مفسرین متفقاً گفته
أی ليسلم « :اند بعدي گفتهي  دو آیهي  و دربارهخودشان بودند، گمان نیک نبردند 

یعنی برخی از شما به برخی  »أی اليطعن بعضكم علی بعض«و  »بعضكم علی بعضٍ 
فرمایید که در قرآن  دیگر سالم گوید و برخی بر برخی دیگر طعن نزنند. مالحظه می

است یعنی به معناي » ها خودي«و » وابستگان«در بسیاري از موارد به معناي » أنفس«
 دوم استعمال شده است. 

 :فرموده ص پیامبر اکرمي  حتی قرآن درباره

نُفِسِهمۡ َ�َعَث �ِيِهۡم ﴿
َ
 ]۱۶۴[آل عمران:   ﴾رَُسوٗ� ّمِۡن أ

 ».اي از خودشان برانگیخت فرستاده«

 :یا فرموده

نُفِسُ�مۡ  لََقدۡ ﴿
َ
 ]۱۲۸[التوبة:   ﴾َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ».اي از خودتان آمده است هر آینه شما را فرستاده«

 ص با پیامبرمؤمنین ي  موارد نه به معناي آن است که همه در این» نفس«اما 
 به معناي دوم استعمال شده است.» أنفس«مباهله ي  مساوي هستند! بلکه در آیه
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نُفَسُ�مۡ ﴿ باید توجه داشته باشیم که اگر
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
ریم با را به معناي اول بگی ﴾َوأ

جمله مشکلی که قبالً اشاره کردیم که براي مخاطبین شویم از  مشکالتی مواجه می
را به معناي دوم بگیریم  »أنفسكم«است. اگر  »يطاق ال تكليف ما«، مستلزم ص پیامبر

را  »أنفسنا«باشیم که پس چرا در این صورت جوابگو  -اند چنانکه مفسرین گرفته -
و  ص نفس پیامبر ÷ین اگر حضرت علینایم؟! همچ قبالً به معناي اول گرفته

شد و بر آن حضرت نازل  نازل می ص مساوي با او باشد پس چرا فرشته بر پیامبر
پیامبر نشد؟ با اینکه کسی مدعی  ÷ شد؟ چرا او نیز مانند حضرت هارون نمی

و مساوي با آن حضرت بوده است. به نظر  ÷ نفس موسی ÷ نیست که هارون
بیشتر » تساوي«ما این ادعا حتی با حدیث منزلت نیز سازگار نیست. (لطفاً در معناي 

شبهه  ر اینکه این ادعا به وضوح تمام بر خالف واقعیت است و بیتأمل بفرمایید) دیگ
فرشته  صپیامبر است. و تابع آن حضرت بوده صشاگرد پیامبر ÷حضرت علی

 دید و هکذا... نمی ÷دید ولی حضرت علی را می
اصول و مراسم مباهله با توجه بدانچه گفته شد، باید توجه داشت که بنا به 

عمران این است که نمایندگان دو مکتب عقیدتی، مردان و  آل 61ي  مقصود از آیه
خویش را براي مباهله بیاورند » نزدیکان«ها و » خودي«زنان و اطفال و در یک کلمه 

ناپذیري که به حقانیت آیین خود  به سبب خلوص نیت و یقین خلل ص و پیامبر
 یدان آورد. هله، عزیزترین وابستگان و خویشان خود را به مداشت در روز مبا

از شمول  ص توان از این ماجرا، خروج همسران پیامبر حال چگونه می
 شماست!  قضاوت با ؟!احزاب را نتیجه گرفتي  ورهس 33ي  ذیل آیههاي  خطاب

 

 :بریم این گفتار را با تالوت آیتی از قرآن کریم به پایان می

ِينَ َ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ٱۡغفِرۡ َر�ََّنا ﴿ ِ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ َسَبُقونَا ب ِيَن َءاَمُنواْ  ٱۡ�ِ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ
 .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 

 

 

 

 سَاًح ایام 

 آیت اهلل العظیم سید ابوالفضل ابو الرضا برقیع قیم

ذَزًَقت هطحَم اثَالفًل ثطلؼٖ، اظ ؾطزهساضاىِ هجبضظُ ثب ذطافبت ٍ  ٕ ظًسگٌ٘بهِ

ع اّو٘ت اؾت وِ بنط اؾت. وتبة حبيط اظ آى ًظط حبّٗبٕ ق٘ؼِ زض اٗطاى هؼ ثسػت

زٍضاى حىَهت پْلَٕ )ضيب ٍ هصّجٖ اٗطاى هؼبنط ضا زض  -تبضٗد تحَالت ؾ٘بؾٖ

هحوسضيب قبُ( پؽ اظ اًمالة اٗطاى تب ؾبل ّفتبز قوؿٖ ضٍاٗت وطزُ ٍ ًمف ٍ 

اٗطاى قطح ٍ  ٕ گ٘طٕ ضٍحبًَ٘ى ق٘ؼِ ضا زض لجبل ضٍٗسازّبٕ هرتلف ربهؼِ هَيغ

هزَْل  ،زاضز وِ ثطإ ثؿ٘بضٕ اظ ذَاًٌسگبى وٌس ٍ پطزُ اظ حمبٗمٖ ثطهٖ تحل٘ل هٖ

ػالٍُ ثط اٌٗىِ قطح حبل قرهِٖ ػالهِ ثطلؼٖ اؾت، « ؾَاًح اٗبم»ٗي، اًس. ثٌبثطا ثَزُ

حم٘مِٖ حىَهتِ ثِ ظبّط اؾالهٖ اٗطاى  ُٕ ثطزاضٕ اظ چْط ّبٕ تبضٗرٖ ٍ پطزُ ث٘بى ًبگفتِ

إ اظ زٍضاى وَزوٖ ٍ  . ًَٗؿٌسُ پؽ اظ هؼطفٖ ًؿت ٍ ذبًساى ذَز، قوِّثبقس ً٘ع هٖ

ّبٕ  زّس. ث٘بى فؼبل٘ت ٍٕ ذَز ضا قطح هّٖبٕ حَظ تحه٘الت اثتساٖٗ ٍ ؾپؽ آهَظـ

ّبٕ ًمل  ؾ٘بؾٖ ٍ ارتوبػٖ اٍ زض زٍضاى رَاًٖ، هؼطفٖ اؾبت٘س حَظٍٕ ٍ هتي اربظُ

ّبٕ ثطلؼٖ ثب  ّب ٍ نحجت وتبة آهسُ اؾت. قطح هاللبت ٕ حسٗج اظ اٗكبى زض ازاهِ

ِ ذوٌٖ٘ اظ رول –ثؿ٘بضٕ اظ ضٍحبًَ٘ى ؾطقٌبؼ ق٘ؼِ ٍ ًبهِ ًگبضٕ ثب ثؿ٘بضٕ اظ آًْب 

ثرف هْوٖ اظ وتبة اؾت، وِ نفحبت ظٗبزٕ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ  -إ ٍ ذبهٌِ

ثطذَضز حىَهت اٗطاى ثب اٍ ٍ قطح آظاض ٍ  ٕ ّبٕ پبٗبًٖ وتبة، ثِ ًحَُ اؾت. فهل

 ّب، حَازث ظًساى ٍ تطٍض ًبفطربم ٍٕ اذتهبل زاضز. اشٗت

 1 



 

 

 

 

 عرض اخبار اصَل  بر قرآى ٍ عقَل

 د ابوالفضل ابو الرضا برقیع قیمآیت اهلل العظیم سی

ٍ شوط هَاضز هغبٗطت آى ثب لطآى،  «انَل وبفٖ»احبزٗج  ٕ پػٍّكٖ ربهغ زضثبضُ

ثؿ٘بضٕ اظ هٌسضربت  ،ٍ هَاظٗي ػمل ٍ هٌُك اؾت. ًَٗؿٌسُ صؾٌت پ٘بهجط اوطم

گ٘طٕ  ًؿجتبً هفهلٖ ثب ثْطُ ٕ انَل وبفٖ ضا ذالف ػمل ٍ لطآى زاًؿتِ ٍ زض همسهِ

ؾت اٍل ق٘ؼٖ، زالٗل اضرح٘ت ٍ حز٘ت لطآى ضا ًؿجت ثِ ؾٌت ٍ اظ هٌبثغ ز

تسٍٗي احبزٗج  ٕ وٌس. ٍٕ زض اثتسا ثب ث٘بًٖ هَرع، قَُ٘ ثِ تفه٘ل ث٘بى هٖ ،ضٍاٗبت

ق٘ؼِ ضا ث٘بى زاقتِ ٍ ػلت ٍ چگًَگٖ ٍضٍز احبزٗج رؼلٖ ضا ثِ وتت ٍ ؾپؽ 

اًس،  ثؿبهبًٖ زاهي ظزُّب ٍ ػَاهلٖ ضا وِ ثِ اٗي ًب زّس ٍ اًگ٘عُ تفىط ق٘ؼٖ قطح هٖ

 281ّط ٗه اظ اثَاة انَل وبفٖ ضا ثِ تفى٘ه ٍ زض لبلت  ،وٌس. زض ازاهِ ث٘بى هٖ

فهل رساگبًِ ثطضؾٖ ًوَزُ ٍ احبزٗج رؼلٖ آى ضا ثب شوط زالٗل لطآًٖ، ؾٌت 

ؾبظز. اٗي احط، زض  ٕ ق٘ؼِ ٍ ثطضؾٖ ؾلؿلِ ضٍات هكرم هٖ ًجَٕ، ضٍاٗبت ائوِ

تطٗي آحبض زض پبالٗف ٍ تٌم٘ح  ثبلط ثْجَزٕ، ٗىٖ اظ هْنهحوس  «نح٘ح وبفٖ»وٌبض 

 انَل وبفٖ ولٌٖ٘ اؾت.
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 تضاد هفاتیح الجٌاى با قرآى

 آیت اهلل العظیم سید ابوالفضل ابو الرضا برقیع قیم

آى ثب  ٕ ق٘د ػجبؼ لوٖ ٍ همبٗؿِ« هفبت٘ح الزٌبى»ٕ  ثِ ثطضؾٖ ٍ تحل٘ل ازػِ٘

ًَٗؿٌسُ، وتبة ضا ثب هؼطفٖ ٍ تحل٘ل ٍ  ّب ٍ حمبٗك اؾالم اذتهبل زاضز. اضظـ

ٍ ضزّ اٗي حسٗج آغبظ « هَي ثَلَغَِ...»ٍ حسٗج « ٕ ؾٌي تؿبهح زض ازلِ» ٕ ًمسِ لبػسُ

ّبٕ اٍ ضا اظ تأل٘ف  وٌس. ؾپؽ قطح حبلٖ اظ ق٘د ػجبؼ لوٖ اضائِ زازُ ٍ اًگ٘عُ هٖ

ُ ٍ زػبّبٖٗ اٗي وتبة ضا ثطضؾٖ ًوَز ٕ قوطز. ٍٕ ٗىبٗه ازػِ٘ الزٌبى ثطهٖ هفبت٘ح

وٌس. اٍ زػبٕ وو٘ل،  ضا وِ زض تًبز ثب افىبض ٍ ػمبٗس ًبة اؾالهٖ ّؿتٌس، ًمس هٖ

زاًس وِ زاضإ تؼبث٘ط  زالٗل هتؼسز، زػبّبٖٗ هٖ ٕ ػكطات ٍ ؾوبت ضا ثب اضائِ

نَف٘بًِ ٍ ًبقطِ اٗي هىتت ّؿتٌس. زض ازاهِ، ثِ ثحج زػبّبٕ ًبلم ٍ هؼَ٘ة 

ؿتك٘ط، ػسلِ٘، رَقي وج٘ط، رَقي نغ٘ط ٍ لبهَؼ پطزاظز ٍ اظ زػبٕ هكلَل، ٗ هٖ

ٕ هْن زض تَح٘س ػجبزت، ثرف هفهل زٗگطٕ اظ  ثطز. ثطضؾٖ ّكت قجِْ ًبم هٖ

وتبة ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت. ٍٕ ؾپؽ زػبٕ تَؾل، حطظ اهبم 

وتبة ً٘ع  ٕ زّس. ازاهِ الؼبثسٗي ٍ هٌبربت اه٘ط الوَهٌ٘ي ضا هَضز هسالِّ لطاض هٖ ظٗي

ّبٕ زٗگطٕ اظ هفبت٘ح الزٌبى اؾت وِ زض تؼبضو ثب لطآى وطٗن ٍ  ثرفثطضؾٖ 

 ّبٕ ان٘ل زٌٖٗ ّؿتٌس. آهَظُ

 3 



 

 

 

 

 بررسی علوی در اخبار هْذی

 آیت اهلل العظیم سید ابوالفضل ابو الرضا برقیع قیم

زٍاظزّو٘ي اهبم  -هْسٕ ٕ پػٍّكٖ اؾت زض اذجبض ٍ احبزٗج هٌمَل زضثبضُ

گ٘طٕ  وَقس تب ثب ثْطُ آًْب. ًَٗؿٌسُ زض اٗي احط هٖ ٍ ثطضؾٖ نحت ٍ ؾمن  -ق٘ؼ٘بى

ق٘ؼِ، انبلت ٍرَز اهبم ظهبى  ٕ ّبٕ تبضٗرٖ ٍ ضٍاٗبت ائوِ اظ آٗبت لطآى، گعاضُ

هؿتمل وَتبّٖ اؾت ثِ للن ٗىٖ اظ ّوفىطاى  ٕ ضا ثطضؾٖ ًوبٗس. آغبظ وتبة، همبلِ

تَإ وتبة ٍ هؤلف )ثسٍى شوط ًبم( تب ذَاًٌسُ ثسٗي نَضت ثتَاًس زض هَضز هح

رْت گ٘طٕ آى، شٌّ٘تٖ ولٖ پ٘سا وٌس. ًرؿت٘ي فهل وتبة ثِ ثطضؾٖ ضٍاٗبت 

فهل  ،هبزض اهبم ظهبى ٍ تَلس ٍ ظًسگٖ اٍ اذتهبل زاضز. ًَٗؿٌسُ ٕ ق٘ؼٖ زضثبضُ

وِ  ضرؼت ٍ ونّ ٍ و٘ف آى ٍ اتفبلبتٖ اذتهبل زازُ اؾت ٕ ثؼس ضا ثِ هؿئلِ

ّس زاز. ٍٕ ثالفبنلِ پؽ اظ ًمل ّط ق٘ؼ٘بى هؼتمسًس پؽ اظ ظَْض هْسٕ ضخ ذَا

    ٍ  صضٍاٗت، يسّٗت آى ضا ثب هَاظٗي ػمل ٍ هٌُك ٍ لطآى ٍ ضٍاٗبت پ٘بهجط

وٌس  ضؾبًس. زض فهل ثؼس، آٗبتٖ اظ لطآى ضا قطح ٍ تفؿ٘ط هٖ اّل ث٘ت ثِ احجبت هٖ

زٌّس ٍ ؾپؽ ضٍاٗبتٖ ضا وِ ثِ پ٘كگَٖٗ  وِ هسػ٘بى ٍرَز هْسٕ ثِ ٍٕ ًؿجت هٖ

     وٌس. اٍ زض ازاهِ، ثِ احبزٗج  اظ هطي اٍ اذتهبل زاضز ًمل هٖ حَازث پؽ

تطٗي اذجبض ٍ ضٍاٗبت زض هَضز  پطزاظز. اظ آًزب وِ هْن اّل ؾٌت زض هَضز هْسٕ هٖ

هْسٕ، زض ثحبض االًَاض هزلؿٖ آهسُ اؾت، ًَٗؿٌسُ ثِ تفه٘ل، ؾٖ ٍ زٍ ثبة 

وطزُ ٍ ؾمن ٍ يؼف هرتلفِ ثحبض ضا ثطضؾٖ ٍ ته ته ضٍاٗبت آى ضا هَقىبفٖ 

 ضؾبًس. آًْب ضا ثِ احجبت هٖ
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 خرافات ٍفَر در زیارات قبَر

 آیت اهلل العظیم سید ابوالفضل ابو الرضا برقیع قیم

ظٗبضت لجَض ثطضؾٖ ًوَزُ ٍ آى ضا ثب هَاظٗي  ٕ زٗسگبُ اؾالم ٍ لطآى ضا زضثبضُ

ضٍاح اًج٘ب ٍ قَز وِ ا چٌ٘ي آغبظ هٖ ّبٖٗ اٗي ؾٌزس. وتبة ثب َطح پطؾف ػملٖ هٖ

قًَس. ًَٗؿٌسُ  ضًٍس ٍ آٗب آًبى اظ ظٍّاض ذَز هُلغ هٖ اٍل٘ب پؽ اظ ٍفبت وزب هٖ

ّب، ثِ هَيَع قطػٖ ثَزى ؾبذت  يوي پبؾرگَٖٗ هؿتسل ٍ هٌُمٖ ثِ اٗي پطؾف

ق٘ؼِ  ٕ گٌجس ٍ ثبضگبُ پطزاذتِ ٍ احبزٗج ٍ ضٍاٗبتٖ ضا وِ زض اٗي هَضز اظ ائوِ

ّبٕ وتبة، ضٍاٗبتٖ ضا وِ ق٘ؼ٘بى  فهل ٕ زاهِوٌس. زض ا ضؾ٘سُ اؾت، ًمل هٖ

 ثم٘غ ٍ حًطت ػلٖ ٕ ، ائوِل، حًطت ظّطاصظٗبضت پ٘بهجط اوطم ٕ زضثبضُ

اًس هُطح ًوَزُ ٍ ثِ پبؾرگَٖٗ ٍ احتزبد ٍ اؾتسالل ػلِ٘ آًْب  ًمل وطزُ

پطزاظز. ؾپؽ، ظٗبضاتٖ ضا وِ اظ لَل ثطذٖ ثعضگبى ق٘ؼِ ّوچَى ق٘د هف٘س،  هٖ

بٍٍؼ، ربثط رؼفٖ، وفؼوٖ، ؾ٘س هطتًٖ ٍ... ًمل قسُ هَضز هسالِّ نفَاى، اثي َ

ؾبظز. زض پبٗبى، هًطات ٍ  ّبٕ آًْب ضا ثب ػمل ٍ زٗي، ثطرؿتِ هٖ لطاض زازُ ٍ تٌبلى

ظٗبضت زض  ٕ ذطافِ ٕ قوبضز وِ زض ًت٘زِ إ ضا ثطهٖ هفبؾس زٌٖٗ ٍ ارتوبػٖ

 ق٘ؼِ قَ٘ع ٗبفتِ اؾت. ٕ ربهؼِ
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 (ًصَص اهاهتبررسی )شاّراُ اتحاد 

 قلهداران یلع یدرح

پػٍّكٖ ربهغ اؾت وِ ثِ ثطضؾٖ ًهَل ٍ هتَى هؼتجط زٌٖٗ )لطآى، احبزٗج ٍ 
هؿئلِ اهبهت ٍ ًمس ٍ تحل٘ل آًْب اذتهبل زاضز. اٗي وتبة، وِ ٗىٖ  ٕ ضٍاٗبت( زضثبضُ

ًمس ٍ ػ٘بضؾٌزِٖ هفَْم اهبهت اؾت، آى زؾتِ اظ  ٕ تطٗي آحبض فبضؾٖ زض ظهٌِ٘ اظ هْن
زاًس، قطح ٍ تفؿ٘ط وطزُ ٍ  اهبهت هٖ ٕ بت لطآى ضا وِ ق٘ؼِ زالّ ثط حمبً٘ت ؾلؿلِآٗ

ق٘ؼِ ضا اظ  ٕ وطام ٍ ائوِ ٕ ، نحبثِصٗىبٗه احبزٗج ٍ اذجبض ضؾ٘سُ اظ ضؾَل اوطم
لحبِ ؾٌس ٍ ضإٍِ حسٗج، ثِ زلت ثطضؾٖ ًوَزُ ٍ پؽ اظ رسا وطزى اذجبض قبشّ ٍ 

زّس( هفَْم ٍ ههساق ّط ٗه ضا  كى٘ل هٖزضٍؽ )وِ ثرف اػظن اٗي ضٍاٗبت ضا ت
ّبٕ انلٖ اذتالف ٍ رساٖٗ اهت  وٌس. ًَٗؿٌسُ پؽ اظ ث٘بى ػلل ٍ ضٗكِ تج٘٘ي هٖ

ّبٕ آى ضا هَضز  ثٌٖ ؾبػسُ ٍ هصاوطات ٍ ضٍٗساز ٕ اؾالم اظ ٗىسٗگط، هبرطإ ؾم٘فِ
 بهسالِ لطاض زازُ ٍ يوي قطحِ هبٍلغ، و٘ف٘تِ ث٘ؼت حًطت ػلٖ ثب اثَثىط نسٗك 

وٌس. زض ثرف ثؼس، هبرطإ غسٗط ذن ٍ  ٍ ضٍاٗبت ق٘ؼِ ضا زض اٗي هَيَع، ًمل هٖ
    ٕ غسٗط، اًگ٘عُ ٕ گ٘طز. زض اٗي ثرف، قطح ٍالؼِ حم٘مت آى هَضز ثحج لطاض هٖ

هكَْض غسٗط ٍ ًمسِ ثطزاقت ق٘ؼِ اظ آى، هحَض والم  ٕ اظ اٗطاز ذُجِ صپ٘بهجط ذسا
َجطؾٖ ًمل « احتزبد»فِ ضا ثِ ضٍاٗت وتبة اؾت. ًَٗؿٌسُ زض فهل آتٖ، هبرطإ ؾم٘

ّبٕ هصّجٖ، چگًَِ حم٘مت ضا ٍاغگَى ٍ  زّس وِ حتّ ٍ ثغى وطزُ ٍ ًكبى هٖ
ّبٕ  زٌّس. ًَٗؿٌسُ زض ازاهِ، زُ حسٗج هْن ق٘ؼِ ضا وِ زض اؾتسالل ًبزضؾت رلَُ هٖ

وٌس. ث٘بى  وٌٌس، ثِ زلت تحل٘ل ٍ ثطضؾٖ هٖ ذَز زض ثحج اهبهت ثساى اؾتٌبز هٖ
 ٕ ق٘ؼِ زضثبضُ ٕ ّبٕ ل٘بمِ ؾبزاتِ ػلَٕ زض ظهبى اهَٗبى، گفتبض نطٗح ائوِ ًگ٘عُا

اهبهت  ٕ إ وِ ّوگٖ حبوٖ اظ ػسمِ ٍرَزِ ًمّ زضثبضُ ذالفت ٍ زالٗل تبضٗرٖ
ّبٕ هتؼسز ق٘ؼِ ضا وِ پؽ  ّؿتٌس، هَيَع فهل ثؼسٕ وتبة اؾت. اٍ زض پبٗبى، فطلِ

 زّس. وطزُ ٍ اػتمبزاتكبى ضا قطح هٖ اظ ّط ٗه اظ ائوِ ؾط ثط آٍضزًس، هؼطفٖ
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 ةراُ ًجات از شر غال

 قلهداران یلع یدرح 

زض ث٘ي ق٘ؼ٘بى  ةتطٗي ذطافبت ٍ غُلَ غُال احط هجؿََٖ اؾت وِ ثِ َطح ٍ ًمس ضاٗذ

زّس. ًَٗؿٌسُ، وتبة ذَز ضا ثب ثحج ػلن غ٘ت ٍ  ّب پبؾد هٖ پطزاذتِ ٍ ثِ آى

وٌس ٍ يوي اقبضُ ثِ ضٍاٗبت هتؼسز  هٖاذتهبل نطف آى ثِ ذساًٍس هتؼبل آغبظ 

هحوس تمٖ قَقتطٕ « صي  سهو النب»ٕ  ق٘ؼٖ زض ًفٖ ػلن غ٘ت ائوِ، ثِ ضؾبلِ

ثؼسٕ، ٍالٗت ٍ حم٘متِ آى اؾت. زض اٗي ثرف، هسػبٕ  هجحجوٌس.  اؾتٌبز هٖ

ٍالٗت هٌهَل ػلٖ ٍ فطظًساًف هُطح قسُ ٍ آٗبت هتؼسز لطآى  ٕ ق٘ؼ٘بى زضثبضُ

قَز. ثحج زض حم٘مت  ، ثِ ػٌَاى زالٗل ضز اٗي ثبٍض، ًمل هٍٖ گفتبض ذَزِ آًبى

آٗس. زض اٗي ثرف، اثتسا هفَْم قفبػت ٍ  قفبػت، هَيَػٖ اؾت وِ زض ازاهِ هٖ

گطزز ٍ آًگبُ، لطائت ق٘ؼٖ اظ قفبػت ٍ  هٌظَض لطآى اظ آى، ثِ ضٍقٌٖ تج٘٘ي هٖ

افِ زض هصّت گطزز. چگًَگٖ ًكط اٗي ذط تأح٘ط آى ثط ثبٍضّبٕ ق٘ؼ٘بى ثطضؾٖ هٖ

، هَيَػٖ اؾت وِ زض ازاهِ آهسُ اؾت. ةتك٘غ ٍ ؾ٘ط تبضٗرٖ وتت ٍ ثبٍضّبٕ غال

فهل ثؼسٕ وتبة، ثحج هفهلٖ اؾت زض ظٗبضت لجَض ٍ ذطافبت پ٘طاهَى آى. زض 

وٌس وِ زض ًفٖ ظٗبضت  إ ضا ث٘بى هٖ اٗي فهل، ًَٗؿٌسُ اثتسا زالٗل ػملٖ ٍ تبضٗرٖ

ق٘ؼِ ًمل قسُ اؾت. ؾپؽ ػلت تَرِ  ِٕ ٍ ائو صلجَض اظ ربًت ضؾَل اوطم

قوبضز وِ  إ ضا ثطهٖ ق٘ؼ٘بى ثِ ظٗبضت ٍ زالٗل ارتوبػٖ، ؾ٘بؾٖ ٍ التهبزٕ

هَرت قَ٘ع اٗي ذطافِ زض رَاهغ ق٘ؼٖ قسُ اؾت. چگًَگٖ تؼبضو احبزٗج 

ظٗبضت ثب لطآى ٍ ثطضؾٖ ضربلٖ آًْب ٍ تؼو٘ط لجَض زض اؾالم، اظ زٗگط هجبحج اٗي 

ٕ غلَ ٍ آفبت ٍ ذجبئج  ٗبًٖ وتبة، ًگبّٖ اؾت ولٖ ثِ پسٗسُفهل اؾت. ثرف پب

 ارتوبػٖ ٍ زٌٖٗ آى.
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 خوس

 قلهداران یلع یدرح

ّبٕ قطػٖ ٍ هٌُمٖ ذوؽ ضا ثطضؾٖ ًوَزُ  تحم٘ك ربهغ ٍ هجؿََٖ اؾت وِ ثٌ٘بى

ٕ التهبزٕ اؾالم هَضز هسالِّ ٍ لًبٍت لطاض  ٍ انبلت ٍ نحت آى ضا زض اًسٗكِ

ًمس ذوؽ زض رْبى تك٘غ  ٕ تطٗي احط هؿتمل زض ظهٌِ٘ وِ ربهغزّس. اٗي وتبة،  هٖ

ذوؽ ثِ  ٕ تطٗي ضٍاٗبت ٍ هؿتٌسات ق٘ؼِ زضثبضُ اؾت، ثب ّسف ػ٘بض ؾٌزِٖ هْن

ضقتِ تحطٗط زضآهسُ اؾت. ّسف ًَٗؿٌسُ اظ ًگبضـ اٗي احط، پ٘طاٗف ذوؽ اظ 

هوطّٕ آى ضا »ٍٕ  ٕ ظٍائسٕ اؾت وِ ثطذٖ ػلوبٕ ق٘ؼِ ثساى افعٍزُ ٍ ثِ گفتِ

اٍ زض اٗي احط، يوي ثطضؾٖ  زل٘ك ٍ هَقىبفبًِ «.  اًس هُوئي ثطإ ضٍظِٕ ذَز وطزُ

  ذوؽِ غٌبئن رٌگٖ ًبظل قسُ ٕ اًفبل، وِ زضثبضُ ٕ ؾَضُ 12 ٕ هؼٌب ٍ تفؿ٘ط آِٗ

ثبضُ ثِ تفه٘ل  ٕ ق٘ؼِ ضا زض اٗي ٍ زٗسگبُ ائوِ صاؾت، ؾٌت پ٘بهجط ثعضگَاض اؾالم

وٌس ٍ  ة ضا ثب ثطضؾٖ ؾٌس ذوؽ زض لطآى آغبظ هٖزّس. ًَٗؿٌسُ، وتب قطح هٖ

پطزاظز وِ  اؾالهٖ، ثِ ضٍاٗبتٖ هٖ ٕ يوي ث٘بى وبضثطزّبٕ انلٖ ذوؽ زض ربهؼِ

اًس. زض ازاهِ، يوي  ٍ اّل ث٘ت ٍٕ ًوَزُ صآى ضا هحسٍز ٍ هٌحهط ثِ ضؾَل اهلل

ث٘بى هَاضز قوَلِ ذوؽ، احبزٗخٖ ضا وِ زض ٍرَة ذوؽ ٍ وبضثطزّبٕ آى آهسُ 

    آى ثب لطآى وطٗن ٍ ؾٌت  ٕ ؾت، ثِ لحبِ هٌُمٖ ؾٌز٘سُ ٍ پؽ اظ همبٗؿِا

وٌس ٍ  ، ثب زلت ذبنٖ ؾٌس ٍ ؾلؿلِ ضٍات ّط ٗه ضا ثطضؾٖ هٖصضؾَل اوطم

ثبقس. ؾپؽ،  وٌس وِ ذوؽ فمٍ زض غٌبٗن رٌگٖ ٍ هؼبزى هٖ زض ًْبٗت حبثت هٖ

تحل٘ل ٍ زض پبٗبى، ق٘ؼِ ًمل ٍ  ٕ اذجبض ثركفِ ذوؽ ثِ ق٘ؼ٘بى ضا اظ ربًت ائوِ

 وٌس. آًگبُ، فتبٍإ  هَاضز ههطف ذوؽ ٍ ؾْن اهبم ضا زض ظهبى غ٘جت ثطضؾٖ هٖ

 8 



 

 

 

 

 

وٌس؛ وؿبًٖ  ذوؽ ًمل هٖ ٕ ػلوبٕ َطاظ اٍل ق٘ؼِ ضا زض هَضز تحل٘ل ٍ اثبحِ

ّوچَى اؾىبفٖ، اثي رٌ٘س، قْ٘س حبًٖ، هحمك ؾجعٍاضٕ، اثي ػم٘ل، ق٘د نسٍق، 

     حبًٖ، لُ٘فٖ، هال حؿي ف٘ى وبقبًٖ،  ق٘د ََؾٖ، همسؼ اضزث٘لٖ، هحمك

السٗي ػبهلٖ، ق٘د هحوس حؿي ًزفٖ  ػبهلٖ، ق٘د َٗؾف ثحطاًٖ، قوؽ ق٘د حط

)نبحت رَاّط( ٍ زٗگطاى وِ ّوگٖ ثِ اروبع، لبئل ثِ اِؾمبٌ ذوؽ اضثبح 

ّبٕ  هىبؾت اظ ق٘ؼ٘بى زض ظهبى غ٘جت ّؿتٌس. ثسٗي هٌظَض، توبم الَال ٍ زٗسگبُ

وٌس. ثرف پبٗبًٖ وتبة،  هَضز، زض آحبضقبى ثِ تفى٘ه ث٘بى هٖ آًبى ضا زض اٗي

         ّبٖٗ اؾت وِ ًبنط هىبضم ق٘طاظٕ،  ّبٕ ًَٗؿٌسُ ثِ ضزِٗ هزوَػِ پبؾد

اًس ٍ زض  ضيب اؾتبزٕ انفْبًٖ ٍ ؾ٘س حؿي اهبهٖ انفْبًٖ ثطوتبة ذوؽ ًَقتِ

 ٍٗطاؾت رسٗس ثِ آى ايبفِ قسُ اؾت.



 

 

 

 

 التیجَاب یک دّاتی بِ آقای هح

 قلهداران یلع یدرح

رَاة هٌبلكبت ثط »ّب ٍ هسػ٘بت شث٘ح اهلل هحالتٖ ضا زض وتبة  اٗي احط، اؾتسالل

ثطضؾٖ وطزُ ٍ ثِ « قفبػت ٕ غسٗط ٍ ٍرَة ذوؽ اضثبح هىبؾت ٍ هؿئلِ ٕ ذُجِ

 إ ًَقتِ اؾت وِ  زّس. هحالتٖ، وتبة هصوَض ضا زض رَاة همبلِ آًْب پبؾد هٖ

ضًگ٘ي ووبى هٌتكط  ٕ زض هزلِ« غسٗط ٕ ضز ثط ذُجِ»ثب ػٌَاى ؾ٘س اثَالفًل ثطلؼٖ 

وطزُ ثَز. اظ آًزب وِ هحالتٖ وتبة ذَز ضا ثِ نَضت پطؾف ٍ پبؾد فطيٖ ثب 

ّبٕ  ثطلؼٖ ًَقتِ اؾت، ًَٗؿٌسُ زض اٗي احط ً٘ع ضٍـ هكبثْٖ اتربش وطزُ ٍ پبؾد

زاؾتبى غسٗط ٍ  زّس. ٍٕ زض آغبظ، ذَز ضا ثِ ؾؤاالت ٍ اٗطازات هحالتٖ تج٘٘ي هٖ

تَاى اظ  وٌس وِ ثٌبثط آًْب ًوٖ آًچِ ضا وِ زض آًزب ضخ زاز ث٘بى ٍ زالٗلٖ ضا هُطح هٖ

ضا ًوَز. اٗي زالٗل،  سثطزاقت ذالفت ٍ ربًكٌٖ٘ ػلٖ ص ضؾَل اوطم ٕ ذُجِ

قًَس. زض ازاهِ ٍ زض  ػملٖ، ًملٖ، ٍرساًٖ ٍ تبضٗرٖ تمؿ٘ن هٖ ٕ ثِ چْبض زؾتِ

غسٗط پطزاذتِ ٍ ثب  ةثِ ثطضؾٖ ؾلؿلِ ضٍا« ؾٌس ضؾَإ غسٗط»ثحخٖ هجؿٌَ ثب ػٌَاى 

اؾتٌبز ثِ هٌبثغ هْن ضربل ق٘ؼِ، ٍحبلت ٍ اػتجبض آًْب ضا ظٗط ؾؤال ثطزُ ٍ زض ًت٘زِ، 

ضؾبًس ٍ ثط ًتبٗذ ٍ هفبّ٘وٖ وِ  ّبٕ آى ضا ثِ احجبت هٖ رؼلٖ ثَزى ثؿ٘بضٕ اظ ثرف

 وكس. قَز، ذٍ ثُالى هٖ اظ آى اؾتٌتبد هٖ
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 از قرآىتابشی 

 آیت اهلل العظیم سید ابوالفضل ابو الرضا برقیع قیم

ى وطٗن ثِ ظثبى فبضؾٖ اؾت. ّسف ًَٗؿٌسُ زض چْبض رلس آتطروِ ٍ تفؿ٘ط لط

ثِ زٍض اظ  ،ثرف آى وتبة هصوَض، ث٘بى هفبّ٘ن آٗبت لطآى ٍ قطح پ٘بم ّساٗت

زض  إ اؾت. ٍٕ زض رلس ًرؿت وتبة ٍ ّبٕ فطلِ تؼهجبت هصّجٖ ٍ رْت گ٘طٕ

إ هجؿٌَ وِ ً٘وٖ اظ حزن اٗي رلس ضا زض ثط گطفتِ، اَالػبت ربهؼٖ  همسهِ

 ٕ زّس تب ثِ اٗي نَضت ذَاًٌسُ تطٗي هجبحج ػلَم لطآى اضائِ هٖ ٕ هْن زضثبضُ

قٌبذتٖ ًؿجٖ پ٘سا وٌس؛ اظ  ،ًبآقٌب ًؿجت ثِ هفبّ٘ن ترههٖ ٍ انُالحبت لطآًٖ

ّبٕ هرتلف، اًگ٘عُ ٍ چگًَگٖ  ئتوتبثت لطآى، لطا ٕ رولِ هجبحخٖ ّوچَى: قَُ٘

، تحطٗف زض لطآى، هحىن ٍ هتكبثِ، اػزبظ ستسٍٗي لطآى زض ظهبى حًطت ػخوبى

ٍٕ زض  ٕ ّبٕ هٌحهط ثِ فطز ًمّ لطآى ٍ غ٘طُ. قَُ٘ لطآى ٍ اًَاع آى، ٍٗػگٖ

إ اؾت وِ اظ پطزاذتي ثِ انُالحبت حم٘ل ٍ فٌٖ تفؿ٘طٕ ارتٌبة  تفؿ٘ط، ثِ گًَِ

 ٕ ِ، ذَاًٌسُ ثب هتٌٖ ضٍاى ٍ ؾبزُ ضٍثِ ضٍ اؾت. اٍ پؽ اظ اضائِوطزُ ٍ زض ًت٘ز

إ ضٍاى اظ آِٗ، هؼٌب ٍ تفؿ٘ط ٍاغگبى ذبنٖ اظ آى ضا وِ زاضإ ٍرَُ ٍ  تطروِ

ثبقس ث٘بى وطزُ ٍ ذَاًٌسُ ضا ٗبضٕ  ًظبٗط چٌسگبًِ اؾت ٍ ٗب ً٘بظهٌس تؼطٗف هٖ

تفؿ٘ط  ،لس ًرؿت وتبةٗبثس. رزضضؾبًس تب پ٘بم انلٖ ّط آِٗ ضا ثِ زضؾتٖ  هٖ

 ٕ ازاهِ ،ّبٕ هبئسُ تب َٗؾف، رلس ؾَم ؾَضُ ،ّبٕ فبتحِ تب ًؿبء، رلس زٍم ؾَضُ

 ٗؽ تب ًبؼ اذتهبل زاضز. ٕ ثِ تفؿ٘ط ؾَضُ ،َٗؾف تب فبَط ٍ رلس چْبضم
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 هراجعاتًقذ 

 آیت اهلل العظیم سید ابوالفضل ابو الرضا برقیع قیم

اؾت.  «الوطارؼبت»السٗي زض وتبة  طفًمس ٍ ثطضؾٖ هسػ٘بت ؾ٘س ػجسالحؿ٘ي ق

ّبٕ اّل ؾٌت تأل٘ف قسُ ٍ  وتبة هصوَض ثب ّسف ًمس ٍ ثِ چبلف وك٘سى زٗسگبُ

وَقس تب ثب اؾتٌبز ثِ آٗبت لطآى، احبزٗج ًجَٕ ٍ ضٍاٗبت  ثطلؼٖ زض اٗي احط هٖ

السٗي پبؾد گَٗس. وتبة ثب َطح هفَْم ؾٌت ٍ  ق٘ؼِ، ثِ اظْبضات قطف ٕ ائوِ

تطٗي  قَز ٍ زض ازاهِ، ضٍٗىطز هصّجٖ ولٌٖ٘ ضا، ثِ ػٌَاى ٗىٖ اظ هْنٖ تك٘غ آغبظ ه

آًگبُ ًگطـ ثبٌَِ٘ ضا  ًوبٗس. هحسح٘ي ق٘ؼِ، زض لجبل حسٗج ٍ تسٍٗي آى ثبظگَ هٖ

زض تفؿ٘ط لطآى قطح زازُ ٍ تأح٘ط اٗي ًگطـ ضا زض ثطزاقت هفبّ٘ن حسٗخٖ ثطضؾٖ 

پطزاظز ٍ ثب اؾتٌبز ٍ اقبضُ ثِ ٖ وٌس. ٍٕ ؾپؽ ثِ ثحج پ٘طاهَى ػلن غ٘ت ائوِ ه هٖ

وٌس. قأى ًعٍل ٍ  ضٍاٗبت ق٘ؼٖ، ًبزضؾتِٖ اٗي هفَْم ضا زض تفىط ق٘ؼِ حبثت هٖ

ائوِ ٍ هفؿطاى ق٘ؼِ، هَيَػٖ  ٕ تفؿ٘ط آٗبت تُْ٘ط، هجبّلِ ٍ هَزت زض اًسٗكِ

  .اؾت وِ زض پبٗبى ثِ آى پطزاذتِ قسُ اؾت
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 ی ًَچگًَِ ّذایت یافتن؟ تَلذی دٍبارُ ٍ اًتخاب

 رادنهر مرتیض نیسالم واملسلهاال تحج

ٍ قطح ػلل  -اظ ضٍحبًَ٘ى ق٘ؼٖ هؼبنط –ًَقت هطتًٖ ضازهْط  ذَز ٕ ظًسگٌ٘بهِ

گطاٗف ٍٕ ثِ اّل ؾٌت ٍ ههبئت ٍ هكىالتٖ اؾت وِ اظ اٗي ضاُ ثطإ ٍٕ پ٘ف 

لن ثَزُ اؾت،  ٕ حَظُ ػلوِ٘ ٕ ٕ وتبة، وِ اظ َالة ثطرؿتِ آهسُ اؾت. ًَٗؿٌسُ

ّبٕ ق٘ؼٖ ذطافٖ رسا وطزُ ٍ ثِ ؾَٕ اّل ؾٌت  ّبٖٗ وِ ٍٕ ضا اظ اًسٗكِ عُاًگ٘

زّس ٍ اظ اٗي ضاُ، ذَاًٌسگبى ضا ً٘ع ثب هجبًٖ فىطٕ اّل ؾٌت ٍ  ، قطح هُٖؾَق زاز

هزوَػِ ضٍٗسازّبٕ پ٘ف آهسُ زض  .ؾبظز ًمبٌ اذتالف آًبى ثب ق٘ؼ٘بى آقٌب هٖ

ّبٗف ثب ػلوبٕ ؾٌٖ،  هحبرِّ ظًسگٖ ٍٕ، ثِ ػٌَاى ٗه َلجِ ٍ قطح هٌبظطات ٍ

اّل ؾٌت اؾت؛ لصا اٗي  ٕ ّب ٍ قجْبت ق٘ؼ٘بى زضثبضُ پبؾرگَٕ ثؿ٘بضٕ اظ پطؾف

إ ػم٘ستٖ اظ تفىطات اّل ؾٌت  نِطف، ثلىِ زضؾٌبهِ ٕ احط، ًِ ٗه ظًسگٌ٘بهِ

هرتهطٕ اظ ٍيؼ٘ت ذبًَازگٖ ٍ زٍضاى وَزوٖ ٍ ؾپؽ  ،ٍٕ زض آغبظ .اؾت

زض  .زّس ػلوِ٘ ٍ زاًكگبُ ضا قطح هٖ ٕ ظُچطاٖٗ ٍ چگًَگٖ حًَضـ زض حَ

ضّجط هؼٌَٕ ٍ ػم٘ستٖ اّل )فهل ثؼس، اظ ؾفطـ ثِ ثلَچؿتبى ٍ آقٌبٖٗ ثب هَالًب 

 .زّس هٖضا قطح هاللبتف ثب ٍٕ ٍ هصاوطاتكبى ثب اٍ  ٍ گَٗس ؾري هٖ (ؾٌت هٌُمِ

ٕ ٕ ػطاق ٍ ؾَضِٗ ٍ تأح٘طاتٖ وِ اٗي ؾفطّب ثط ٍ حذ ٍ ثبظزٗس اظ ؾل٘وبًِ٘ ؾفط

فهل پبٗبًٖ، قطح تحَالت  .وتبة آهسُ اؾت ٕ گصاقتٌس، هُبلجٖ اؾت وِ زض ازاهِ

ّبٕ هىطض ٍ ثطذَضزّبٕ ٍظاضت اَالػبت ثب ٍٕ  زضًٍٖ ػو٘ك ًَٗؿٌسُ، زؾتگ٘طٕ

ّبٕ قسٗس ٍ ٍحكتٌبوٖ زض ظًساى ضا ثطاٗف ثِ ّوطاُ زاقتِ  ثبقس وِ قىٌزِ هٖ

ثِ للن  ظًسگٖ ضازهْط اؾت،وِ قطح ٍاپؿ٘ي ضٍظّبٕ  ثرف پبٗبًٖ وتبة، .اؾت

زض احط ػَاضو رؿوٖ ًبقٖ اظ  ،ٕ وتبة قرم زٗگطٕ اؾت؛ ظٗطا ًَٗؿٌسُ

  .زض گصقتِ اؾت ،قىٌزِ تَؾٍ هأهَضاى اَالػبت

02  



 

 

 

 

 کلیذ فْن قرآى

 سيلگیج یعترش 

ّبٕ تسثّط زض لطآى ٍ چگًَگٖ فْن ٍ اؾترطاد پ٘بم آٗبت آى اؾت.  ث٘بى قَُ٘

ّبٕ آى، لطآى وطٗن ضا  ّوگبًٖ ثَزى پ٘بم اؾالم ٍ زضؼٕ وتبة ثب اقبضُ ثِ  ًَٗؿٌسُ

زاًس وِ هربَت ػبم زاضز ٍ فْن هؼٌب ٍ پ٘بم آى، هٌحهط ٍ هحسٍز ثِ گطٍُ  وتبثٖ هٖ

وَقس تب ثب ظثبًٖ ؾبزُ، انَل فْن لطآى ضا ث٘بى ًوبٗس. ثسٗي  ذبنٖ ً٘ؿت ٍ هٖ

ؾت هؼطفٖ طٍضٕ اإ ضا وِ ثطإ زضن آٗبت لطآى ي هٌظَض، زض اثتسا هفبّ٘ن ول٘سٕ

زّس؛ اظ رولِ: ظبّط ٍ ثبَي،  ّط ٗه اضائِ هٖ ٕ ثبضُوطزُ ٍ تَي٘ح هرتهطٕ زض

ٕ ربٗع ٍ هوٌَع، يطٍضٗبت ٍ ًبؾد ٍ هٌؿَخ. زض أهحىن ٍ هتكبثِ، تفؿ٘ط ثِ ض

ّبٕ وتبة، ثِ اًَاع ؾَگٌسّبٕ لطآى ٍ هفبّ٘ن آى پطزاذتِ ٍ ؾپؽ زض  فهل ٕ ازاهِ

ّبٕ  زّس. وتبة ثب ثحج پ٘طاهَى قَُ٘ ى تَي٘ح هٖهَضز فَاتح ؾَُض ٍ اهخبل لطآ

ّبٕ  ّب ٍ ًحلِ ٗبثس. ضٍٗىطز فطلِ اؾتسالل لطآى ٍ هبّ٘ت ٍ و٘ف٘ت ٍحٖ ازاهِ هٖ

إ ّوچَى ؾَفؿُبئ٘بى، حؿَّ٘ى، تزطثَ٘ى ٍ نَفِ٘ زض فْن ٍ تفؿ٘ط لطآى،  فىطٕ

َى  گ٘طز. ثحج پ٘طاه هَيَػٖ اؾت وِ زض ازاهِ ثِ تفه٘ل هَضز ثطضؾٖ لطاض هٖ

 ًجَت، ل٘بهت ٍ هؼبز اظ زٗسگبُ لطآى، اظ رولِ زٗگط هجبحج وتبة اؾت. 
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 دعا

 آیت اهلل العظیم سید ابوالفضل ابو الرضا برقیع قیم

ّب  ثطضؾٖ هفَْم زػب زض اؾالم ٍ ث٘بى قطاٍٗ زػبّبٕ تَح٘سٕ ٍ چگًَگٖ تو٘٘ع آى

تطٗي  ظ هْناظ زػبّبٕ قطن آلَز ٍ ًبزضؾت اؾت. زض اٗي احط، ًَٗؿٌسُ ثطذٖ ا

ق٘ؼٖ ضا ثطضؾٖ وطزُ ٍ ػلت اًحطافٖ ثَزى هُبلت آًْب ضا ث٘بى  ٕ وتت ازػِ٘

وَقس تب ثب اؾتٌبز ثِ آٗبت لطآى وطٗن ٍ احبزٗج هَحك، ًكبى زّس وِ  وٌس. اٍ هٖ هٖ

وٌٌسُ، چِ هًطاتٖ ثطإ فطز ٍ ربهؼِ زض پٖ ذَاٌّس  زػبّبِٕ ذَز ؾبذتِ ٍ گوطاُ

وٌس  ؤاالت ضاٗذ زض هَضز زػب ٍ تَؾل ضا هُطح هٖزاقت. ٍٕ ثطذٖ اظ قجْبت ٍ ؾ

 گَٗس. ٍ هؿتٌساً ثِ آًْب پبؾد هٖ
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 رٌّوَد سٌت در رد اّل بذعت

 یهیًاالسالم ابو ت یخشمولف: 
 آیت اهلل العظیم سید ابوالفضل ابو الرضا برقیع قیمنرتجم: 

وتبة  تأل٘ف هحوس ثي ػخوبى شّجٖ اؾت.« الوٌتمٖ»ثطگطزاى فبضؾٖ وتبة  ،اٗي احط

منهاج السنة النبویة في نقض کالم »ٕ وتبثٖ اؾت ثِ ًبم  هصوَض، ثطگعٗسُ ٍ فكطزُ
یة وِ ق٘د االؾالم، احوس ثي ت٘وِ٘ زهكمٖ، آى ضا زض ضز افىبض ٍ ػمبٗس  «الشیعة القدر

ًَٗؿٌسُ زض اٗي احط، اثتسا ًمل  ٕ ٕ تحطٗط زضآٍضزُ اؾت. قَُ٘ ثبَل تك٘غ، ثِ ضقتِ

اهبهت ٍ ذالفت ٍ ؾپؽ، پبؾرگَٖٗ ثِ آًْب ثب اؾتٌبز ثِ آٗبت  ٕ ػمبٗس ق٘ؼِ زضثبضُ

ٍ هٌُك ٍ ػملِ ؾل٘ن اؾت. ٍٕ  صلطآى وطٗن، ؾرٌبى پ٘بهجط گطاهٖ اؾالم

، صپؽ اظ ضحلت پ٘بهجط ّبٕ ػالهِ حلّٖ ضا زض هَضز لعٍم ظػبهتِ ػلٖ اؾتسالل

ٍ زض ّط ثطإ ذالفت ٍ احجبت اهبهت اٍ زض لطآى شوط وطزُ  سؾعاٍاضتط ثَزى ػلٖ

 زّس. هَضز، ثِ تفه٘ل ثِ آًْب پبؾد گفتِ ٍ ًبزضؾتٖ ٍ يؼف ّط ٗه ضا ًكبى هٖ
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 تطْیر  ی تأهلی در آیِ

  یجنف آباد ىعهت اهلل صالیح اهلل العظیم یتآ

تُْ٘ط ٍ ثطضؾٖ زٗسگبُ ق٘ؼ٘بى زض هَضز ههبزٗك اٗي آِٗ ٍ  ٕ قطح ٍ تفؿ٘ط آِٗ

تٖ وِ زض ػمبٗس ق٘ؼٖ ثطإ ػهوت تطٗي آٗب پبؾرگَٖٗ ثِ آًْبؾت. ٗىٖ اظ هْن

ثبقس وِ ثِ  احعاة هٖ ٕ ؾَضُ 33 ٕ گطزز، آِٗ اّل ث٘ت ٍ ائوِ ثساى اؾتٌبز هٖ

هكَْض اؾت. هؤلف اٗي احط، تالـ زاضز تب ٍلبٗؼٖ ضا وِ هٌزط ثِ « تُْ٘ط ٕ آِٗ»

ّبٕ ذَز، آٗبت نسض ٍ شٗلِ  ًعٍل اٗي آِٗ قس، ثبظگَ ًوبٗس. ٍٕ ثطإ احجبت گفتِ

وٌس ٍ ثب زلت ٍ ظطافت ذبنٖ، اضتجبٌ ٍ ٗىسؾتٖ  َق ضا ثِ زلت ثطضؾٖ هٖف ٕ آِٗ

ّبٖٗ  ؾبظز ٍ ثب اؾتسالل آٗبت ضا زض ث٘بى پ٘بمِ ٍاحس آًْب ثطإ ذَاًٌسُ هتجلَض هٖ

 وكس. ثبضُ، ذٍ ثُالى هٖ هَرع ٍ هٌُمٖ، ثط هسػبٕ ق٘ؼ٘بى زض اٗي
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 تضاد در عقیذُ

  یحمهد باقر سجود

ٍ ضٍٗسازّبٖٗ اؾت وِ هٌزط ثِ  صؽ اظ ضحلت پ٘بهجطثطضؾٖ تبضٗرٖ ٍلبٗغ پ

قس. ّسف ًَٗؿٌسُ اظ ًگبضـ اٗي احط، ًِ اّبًت  شاٍل هؿلو٘ي ٕ ذالفت ؾِ ذل٘فِ

ثِ ػمبٗس ق٘ؼ٘بى، ثلىِ ووه ثِ آًبى زض زضن حمبً٘ت نحبثِ ٍ قٌبذت نح٘ح 

ظ ا صقوبضز وِ ثِ ذبَط آًْب ضؾَل اوطم زالٗلٖ ضا ثطهٖ ،آًبى اؾت. ٍٕ زض آغبظ

پطزاظز  اًتربة ربًك٘ي ارتٌبة وطز. زض ازاهِ، ثِ َطح ٍ تفؿ٘ط آٗبتٖ اظ لطآى هٖ

ّبٖٗ ضا وِ  اذتهبل زاضز. اٍ ٍٗػگٖ شوِ ثِ لسضزاًٖ ٍ ؾتبٗف نحبثِ پ٘بهجط

ثٌسٕ  گطٍُ زؾتِ 23ذساًٍس زض تَن٘ف ٗبضاى حم٘مٖ پ٘بهجطـ ث٘بى وطزُ اؾت، زض 

، هٌبفم٘ي ضا هؼطفٖ ٍ نفبتكبى ضا ثب زّس. زض فهل ثؼس وطزُ ٍ ثِ تفى٘ه قطح هٖ

ًوبٗس. ثطضؾٖ زالٗل اذتالف ث٘ي نحبثِ،  گ٘طٕ اظ آٗبت لطآى وطٗن ثبظگَ هٖ ثْطُ

اِفه ٍ ضفتبض  ٕ ّبٕ آًبى، تحل٘ل ٍالؼِ زٍؾتساضاى اّل ث٘ت پ٘بهجط ٍ ٍٗػگٖ

زض لجبل زذتطاًف، اظ زٗگط هَيَػبتٖ اؾت وِ زض ازاهِ ثِ آًْب پطزاذتِ  صپ٘بهجط

 اؾت. قسُ
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 تَحیذ عبادت

  سيلگیج یعترش

ث٘بى هَاظٗي ٍ هؼ٘بضّبٕ تَح٘س زض اؾالم ٍ قطح ٍ هؼطفٖ ػمبٗس ذطافٖ ٍ 

آلَز اؾت. ًَٗؿٌسُ، وتبة ضا ثب َطح انل تَح٘س ٍ هؼٌب ٍ ههبزٗك آى آغبظ  قطن

وٌس. ؾپؽ ثِ ث٘بى هفَْم ػجَزٗت ٍ قطاٍٗ تحمك آى پطزاذتِ ٍ ػجَزٗتِ ػبم ٍ  هٖ

ّبٕ  زّس. زض ازاهِ، يوي تج٘٘ي هؼٌبٕ قطن، اػوبل ٍ اًسٗكِ هٖذبل ضا قطح 

ٍ هٌبؾه هؿلوبًبى، ثِ ٍٗػُ ق٘ؼ٘بى، ضاُ ٗبفتِ اؾت،  آه٘عٕ ضا وِ زض آزاة قطن

وٌس ٍ ههبزٗك ّط ٗه  قوطز. ٍٕ قطن ضا ثِ زٍ گطٍُ اوجط ٍ انغط تمؿ٘ن هٖ ثطهٖ

ؾّل ثِ غ٘ط ذسا، ضٗب ٍ ثطز. ثحج تجطّن، شثح لطثبًٖ ثطإ غ٘ط ذسا، تَ ضا ًبم هٖ

گطزز. زض ثرف  قفبػت، اظ رولِ زٗگط هجبحخٖ اؾت وِ زض اٗي ثرف هُطح هٖ

زّس  ثؼس، ثِ هؼٌٖ ٍ حم٘متِ ؾججّ٘ت پطزاذتِ ٍ اقتجبُِ ػَام ضا زض اٗي هَضز قطح هٖ

ّبٕ  ٍ ائوِ ضا ثِ ػٌَاى ًوًَِ صٍ ؾپؽ، ظٗبضت لجَض ثعضگبى زٌٖٗ، پ٘بهجط

وٌس. ثرف پبٗبًٖ وتبة، ثِ زالٗل تبضٗرٖ ٍ  ت، تحل٘ل هٖآه٘ع اٗي ؾَء ثطزاق قطن

پطؾتٖ ٍ اؾجبةِ قَ٘عِ قطن ٍ ذطافِ زض اؾالم، اذتهبل  ارتوبػِٖ پ٘ساٗف ثت

 زاضز.

 08 



 

 

 

 

 خالفت ٍ اهاهت

  قلهداران یلع یدرح

اهبهت ائوِ ٍ ذالفت  ٕ اػتمبزات ق٘ؼِ زضثبضُ ٕ ّبٕ ثٌ٘بزٗي زضثبضُ َطح پطؾف

اؾالم اؾت. ًَٗؿٌسُ زض اٗي احط، ثب اؾتؼبًت اظ آٗبت  ثعضگَاض پ٘بهجط ٕ نحبثِ

، نحبثِ ٍ تبثؼ٘ي اضروٌس صًَضاًٖ لطآى وطٗن، ؾرٌبى گْطثبض پ٘بهجط گطاهٖ اؾالم

اهط ذالفت ٍ اهبهت هُطح وطزُ ٍ ق٘ؼ٘بى ضا ثِ  ٕ اٗكبى، هؿبٗل هْوٖ ضا زضثبضُ

 ٕ حج زضثبضُوٌس. ٍٕ زض آغبظ وتبة، ثِ ث تفىط ٍ اًهبف زض هَضز آى زػَت هٖ

ّب،  اًتربة ذلفبٕ لجل اظ ذَز پطزاذتِ ٍ ذُجِ ٕ ثِ هؿئلِ سضٍٗىطز حًطت ػلٖ

وٌس. زض  ضيبٗت اظ اٗي اهط، ًمل هٖ ٕ ضٍاٗبت ضؾ٘سُ اظ ٍٕ ضا زضثبضٍُ ّب  ًبهِ

ّبٕ  پطزاظز ٍ يوي تفؿ٘ط آِٗ ق٘ؼِ زض لطآى هٖ ٕ ازاهِ، ثِ هَيَعِ شوط ًبم ائوِ

ضؾبًس.  تٖ ثطزاقت آًبى اظ اٗي آٗبت ضا ثِ احجبت هٖهَضز ازػبٕ ق٘ؼ٘بى، ًبزضؾ

پطزاظز. زض اٗي ثرف،  ق٘ؼِ هٖ ٕ ذُبِٖٗ ائوِ ثرف پبٗبًٖ وتبة، ثِ ػهوت ٍ ثٖ

 ٕ ّبٕ هتؼسز لطآًٖ، ضٍاٗبت هتؼسزٕ اظ ذَزِ ائوِ زضثبضُ ًَٗؿٌسُ پؽ اظ اؾتسالل

 وٌس. قبى زض ثطاثط ذُب ٍ لغعـ ًمل هٖ ػسم ههًَ٘ت
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 عقیذُ اسالهی

 آیت اهلل العظیم سید ابوالفضل ابو الرضا برقیع قیم

 ِٕ آٗبت ًَضاًٖ لطآى وطٗن ٍ ؾٌت حؿٌ ٕ ث٘بى ػمبٗس ان٘ل ٍ ًبة اؾالهٖ ثط پبِٗ

 ٕ اؾت. هتطرن زض ذالل همسهِ -صهحوس ههُفٖ -پ٘بهجط ضحوت ٍ هغفطت

طؾتبى ثب ٗىتبپ -ثِ ٍٗػُ زض اٗطاى -وتبة، ثِ زقوٌٖ وَضوَضاًِ ٍ ربّالًِ ق٘ؼ٘بى 

انلٖ  ٕ قًَس. اًگ٘عُ وٌس، وِ زض اٗطاى ثب ًبم ٍّّبثٖ قٌبذتِ هٖ ػطثؿتبى اقبضُ هٖ

ٍٕ اظ تطروِ فبضؾٖ اٗي وتبة، هؼطفٖ هكطة فىطٕ ٍ ػم٘ستٖ آًبى ٍ قطح ػمبٗس 

اؾت.  -ّزطٕ 21ههلح زٌٖٗ حزبظ زض لطى  –ّبٕ هحوس ثي ػجسالَّبة  ٍ آهَظُ

إ اؾت وِ وتبة ذسا ٍ ؾٌت  ٖ هؿلوبى آظازُتَح٘سٕ ٍ اٗوبً ِٕ اٗي احط، هطاهٌبه

زاًس ٍ ثِ زٍض  ٖ ٍ ٍافٖ هٖضؾَل پبوف ضا ثطإ ّساٗت ٍ ً٘ل ثِ ؾؼبزتِ اثسٕ، وبف

وٌس. وتبة حبيط،  گًَِ تؼهت ٍ ربًجساضٕ، تؼبل٘ن ضاؾت٘ي اؾالم ضا ثبظگَ هٖاظ ّط

ًرؿت،  ٕ االؾالم هحوس ثي ػجسالَّبة اؾت: زض ضؾبلِ هكتول ثط ؾِ ضؾبلِ اظ ق٘د

، وبضوطز ٍ تأح٘طات زٗي صهجبًٖ تَح٘س ٍ ذساقٌبؾٖ، چگًَگٖ قٌبذت پ٘بهجط

زض ربهؼِ ٍ ٍظبٗف هؤهٌبى زض لجبل ذساًٍس ٍ ضؾَلف، ث٘بى قسُ اؾت. ًَٗؿٌسُ زض 

ّبٕ تو٘٘ع حك اظ ثبَل ضا زض پ٘طٍٕ اظ زٗي حٌ٘ف قطح زازُ ٍ  زٍم، هالن ٕ ضؾبلِ

ّبٕ تَح٘سِٕ  ٍ هكطو٘ي ثط اؾالم ٍ اًسٗكِ ؾَم، قجْبتٖ ضا وِ هغطي٘ي ٕ زض ضؾبلِ

 زّس. ّبٕ هؿتسلٖ هٖ اًس، هُطح وطزُ ٍ ثِ آًْب پبؾد آى ٍاضز ًوَزُ
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 (ٍ ٍیٌذٍز اًذرٍیذ ،)ًسخِ آیفَى کتابخاًِ قلنًرم افسار 

 

 

 هر آرزوی ها آن ةه یافتو دست که کتاب هزار از ةیش ناوس، کلیک ةا تيها
 ةه و کانپیوتر شها ، تتلتنوةایل صفحه ةر ستا نعرفتی و علم طالب و داىشور
 .آیدنی در ىهایش

 ثِ ضا إٍٗػُ ذسهت هب، هؼبنط لطى فطٌّگٖ ه٘طاث ثعضگتطٗي ػم٘سُ؛ وتبثربًِ

 اهىبى ،«للن وتبثربًٔ» افعاض ًطم زاًلَز ثب قوب. اؾت زاقتِ تمسٗن وتبة زٍؾتساضاى

 .زاقت ذَاّ٘س ضا زلرَاّتبى ّبٕ وتبة زاًلَز

 :افعاض ًطم ٗبٕهعا اظ

 ؾبٗت ّبٕ وتبة ّؤ چى٘سٓ ٍ فْطؾت ثِ زؾتطؾٖ -2

  ّب وتبة (PDF) اف زٕ پٖ ًؿرٍٔ  هتي هكبّسٓ ٍ زاًلَز -1

 آى هَيَع ٍ هؤلف وتبة، ػٌَاى اؾبؼ ثط ّب وتبة رؿتزَٕ -3

 ّب ٍ اهىبى ثِ اقتطان گصاضٕ زض ٍاتؿبح، اٗو٘ل ٍ غ٘طُ رؿتزَ زض هتي وتبة -1

 آًْب زاًلَز اهىبى ٍ رسٗس ّبٕ وتبة ظا ٗبفتي اَالع -5

 وبضثطاى تَؾٍ ّب وتبة ثطإ ًَٗؿٖ ٗبززاقت -6
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