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 مقدمه

 

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 النور. بیجالب هیطاووس اهل الجنة، عل یوآله(: المهد هیاهلل عل یرسول اهلل )صل قال

از نور او را  ایاست که هاله انیالسالم( طاووس بهشت هی)عل یوآله وسلّم( فرمود: مهد هیاهلل عل یخدا )صل رسول

 (.1است) احاطه کرده

ات ائمه حضتتر وآله( و هیاهلل عل یرستتول مکرم استتالم )صتتل یهیکه از ناح یفراوان اتیروا از اخبار و یگذشتتته

( وجود یسن و عهی)ش ییالسالم( در منابع روا هیحضرت حجة بن الحسن )عل رامونیالسالم( پ همی)عل نیمعصوم

سئله مهدو دارد و شانه و تیم سالم( و هیلموعود )ع یمهد یاهیژگیو عالئم ظهور و ها ون ضع ال مان ظهور ز تیو

 همای)عل نیمعصتوم یائمه ریتفست و لیقرآن هم با تأو یمهیکر اتیاز آ یتعداد، دهندیم حیآن حضترت را توضت

ا ر یخوشتتب ت ستترشتتار از ستتعادت و درخشتتان و ایندهیآ تیبشتتر یبرا داللت دارد و قتیحق نیالستتالم( بر ا

 بار وبر محور استتتتک یدارد که اگرچه اکنون جامعه بشتتتر هیمستتتئله تک نیطعانه بر اقا و دینمایم ینیبشیپ

ضع ست ساس و ندارد و یثروتمندان زورگو قرار گرفته اما دوام قدرتمندان و یخودخواه و افا آن متزلزل  یهیپا ا

ست و شر و  تیفرو خواهد ر ا شان برخواردار خواهد گرد ایندهیاز آ تیسرانجام ب ست  م امورزما و دیدرخ به د

بر  یکومتح کوتاه و یانسان یمستکبران خودخواه را از سر جامعه زورگو و یهاخواهد افتاد که دست قدرت یکس

 دارد.یبرم انیظلم وستم را از م نظام جامعه را اصالح و سازد ویقسط در جهان برقرار م عدل و هیپا

 نیچن شتتتود که ظهورِیاستتتتفاده م نیآمده استتتت چن میدر قرآن کر نهیزم نیکه در ا یاتیآ یاز مجموعه البته

ان زم و یبه آمادگ ازیباشتتد نیآن م نیقوان یخود مجر و سیرا در جهان تأستت یکه حکومت عدل اله یمصتتلح

 باشد. یحکومت نیچن رشیپذ یایّمه آنان آماده و یروح اجتماع مساعد دارد تا افکار مردم جهان و

 ازمندین قدرتمندان چپاولگر جباران و یستتل ه استتتعمار و وغیاز  دهیج کشتترن و دهینجات مردم ستتتمد البته و

 .ردیگیصورت م طیشرا گونه عوامل ونیهم یچهیهم از در یبیغ یامدادها و یاله داتییتأ است و ی یشرا

س هیموعود )عل یحضرت مهد امیق ظهور و ینهیدر زم میکر قرآن سالم( مانند ب بدون ) گرید یهانهیاز زم یاریال

 بحث نموده. یاصول و یبپردازد( به صورت کل اتیبه جزئ نکهیا

 س ن گفته است. نیزم یصالحان در رو یینها یروزیپ و یحکومت عدل جهان لیاز تشک یعنی



 

۲ 

 

 نیمعصتتوم اخبار و اتیبه استتتناد روا یاستتالم قدریمفستتران عال ،باشتتدیم هیاز صتتد آ شیرا که ب اتیگونه آ نیا

 اند. او دانسته امیق ظهور و السالم( و هیموعود )عل یط به مهدالسالم( مربو همی)عل

با موضوع  اتیآ نیارتباط ا مورد بحث واقع گشته و میاز قرآن کر هیپنج آ و هفتاد دیرو دار شیکه پ یدر نوشتار

 داده شده است. حیالسالم( توض همی)عل نیاز زبان حضرات ائمه معصوم تیمهدو

ساحت م دیام ست مورد قبول  سن )علا سالم( واقع و هیقدس حجة بن الح صه و اتیعنا ال آن  یهیزاک هیادع خا

 حضرت شامل حالم گردد.

 

 اینیجواد مولومحمد - قم

 یشمس یهجر 13۸۰ وریشهر یقمر یهجر 14۲۲االول  یجماد
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 ۱۰۵ هیآ اء،ی( سوره انب۱)

 .﴾نالصالحو یعباد رثهایالزبور من بعد الذکر، ان االرض  فی کتبنا ولقد﴿

 هند برد.به ارث خوا ستهیشا را بندگان صالح و نیکه سرانجام، زم ایمدر کتاب زبور پس از تورات نوشته ما

صل به معنا ذکر شد ول یادآوری که موجب تذکر و ستیزیهر چ یدر ا سمان ه،یآ نیدر ا یبا ضرت  یبه کتاب آ ح

 شده است. یر معرفقبل از زبو نکهیا ینهیبه قر دهیگرد ریتورات( تفس یعنی) یموس

اره قرآن عنوان درب نیقرآن ا اتیکه در خود آ رایاستتت. ز دیاشتتاره به قرآن مج «ذکر» یگرید ریاستتاس تفستت بر

 (.۲)«نیان هو اال ذکر للعالم»: دیفرمایآمده است آنجا که م

شد ویم «عالوه بر» یبه معنا «من بعد» یصورت کلمه نیا در وه بر قرآن ا عالم :خواهد بود نیچن هیآ یمعنا با

 (.3را بندگان صالح من به ارث خواهند برد) نیکه سرانجام، زم ایمدر زبور نوشته

 . «آخر الزمان یف یالسالم( هم اصحاب المهد هیقال ابوجعفر )عل»

در  الستتالم( هی)عل ی( اصتتحاب حضتترت مهدهیآ نیالستتالم( فرمود )منظور از صتتالحان در ا هیحضتترت باقر )عل

 (.4ستند)الزمان هآخر

شاره ناگفته شا ییشگویقرآن به پ ینماند که ا  تورات ودر کتاب ) نیزم یخداوند در رو یستهیحکومت بندگان 

شان م ضوع از چنان اهم نیدهد که ایزبور( ن سمان یتیمو ست که در کتب آ  یکی نیشیپ امبرانیپ یبرخوردار ا

 شده است.یم رح م یگریپس از د

 هاواژه

 گردد.یسراسر جهان را شامل م شود ویگفته م نیزم یوع کرهارض به مجم یکلمه

قرآن به  ارث در یگاه و ابدییانتقال م یستتتد به کستت داد و که بدون معامله و ستتتیزیچ یارث: به معنا یکلمه

 : دیگویگرفتن امکانات آنها م اریدر اخت ناصالح و یقوم صالح بر قوم کی یروزیپ تسلط و یمعنا

 مشارق االرض ومغاربها. ستضعفونیکانوا  نیم الذاورثنا القو و

 .میرا به ارث به آن قوم مستضعف داد نیغرب زم شرق و ما

 نوشته است. گونه کتاب وهر ی: در اصل به معنازبور
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  «داود ریمزام» آمده میکه در کتب عهد قد یریبه تعب ایزبور داود هم باشتتد. زبور داود  یتواند به معنایم اگرچه

 السالم(. هی)عل امبریداود پ یاندرزها و هاشیاین ها واز مناجات ایاز مجموعهعبارتست 

سران احتمال داده یبرخ ست. ول ءایتمام کتب انب نجایاند که منظور از زبور در ااز مف سد که زبور یمبه نظر  یا ر

صوص ا ریهمان کتاب مزام هیآ نیدر ا شد ب  م ابق با  ناًیعود دارد که وج یموجود، عبارات ریدر مزام نکهیداود با

من » ریوده تعبزبور بعد از تورات ب نکهیتوجه به ا با وباشتتد یتورات م یذکر هم به معنا مورد بحث استتت و یهیآ

 است. نیچن هیآ یمعنا بیترت نیبد است و یقیحق زین «بعد

 اهند برد. رث خورا بندگان صالح ما به ا نیزم نیکه ا مینوشت نیدر زبور بعد از تورات چن ما

 جواب  ال وؤس

 انیاز م خداست ستهیدرخشان بندگان شا یندهیکه راجع به آ هیآ نیم رح است که چرا در ا نجایال در اؤس کی

 اشاره شده است. «یتورات موس زبور داود و»به  یکتب آسمان

سخ م در شد که داودمم ریتعب نی: امییگویپا ست به خاطر آن با شکبو یمبرانایپ نیاز بزرگتر یکی کن ا  لید که ت

 ردند وک امیبودند که برضد مستکبران ق یمصداق روشن قوم مستضعف زین لیاسرائیبن عدل داد و حکومت حق و

 آنها شدند. نیسرزم وارث حکومت و و دندیدستگاه آنها را برچ

 انند؟یخدا( ک ستهیصالح )بندگان شا عباد

 دیتوح و یبقل شیگرا و مانیمستتئله ا ،نستتبت نیاز ا داده ورا به خود نستتبت  «عباد»خداوند  ،مورد بحث هیدر آ

ها به ذهن یستگیشا همه دارد یعیوس گسترده و یکه معن «صالحون» یاز کلمه گردد ویبندگان روشن م نیا

 .یتماعدرک مستتائل اج و ریتدب انضتتباط و از نظر نظم و یستتتگیشتتا و رو،ین از نظر قدرت و یستتتگی. شتتادیآیم

سازندیستگیشا نیمن خدا اؤگان مکه بند یهنگام اهد نمود تا هم آنان را کمک خو خداوند، ها را در خود فراهم 

 نابود گردند.  محو و نیمستکبران زم شانیا لهیبوس

 

 ۵ هی( سوره قصص، آ۲)

 .﴾نیاالرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارث یاستضعفوا ف نیالذ یان نمن عل دونری﴿

 .میقرار ده نیوارثان زم و انیشوایآنان را پ و میمنت نه نیمستضعفان زم که بر ایماراده کرده ما و

 نموده است که عبارتند از: هیخداوند بر سه مسئله تک هیآ نیا در



 

۵ 

 

 .میخود ساز یهامستضعفان را مشمول نعمت میخواهیم -1

 .میقرار ده انیشوایآنان را پ -۲

 .میر دارمقر نیزم یآنان را وارثان حکومت رو میخواهیم -3

شارت نیا و ست در زم یب شارت نیا بر کفر و مانیا حق بر باطل و یروزیپ ینهیا ست برا یب سان یهمه یا  یهاان

 شدن بساط ظلم وجور. دهیبرچ داد و خواهان حکومت عدل و آزاده و

 یحکومت نیبروز چن درباره ظهور و هیآ نیالستتالم( ا همی)عل نیمعصتتوم یاخبار حضتترات ائمه و اتیدر روا لذا و

 :گرددیاز آنها اشاره م یشده است که به بعض ریتفس

 : دیفرمایم نیچن ایالسالم( در جمله هی)عل نیمنؤرالمیام امام

 ذلک. بیعق یولدها وتل یبعد شماسها ع ف الضروس عل نایعل ایلتع فن الدن

  ...االرض یاستضعفوا ف نیالذ یان نمن عل دیونر

آورد یم یکند به ما رویم یاش خوددارهبه بچ ریکه از دادن ش یچون شترهم یسرکش و یپس از چموش ایدن و

 : دیفرمایم یگرید ثیدر حد و(: ۵مورد بحث را تالوت فرمود) هیآ نیسپس هم و

 عدوهم. ذلیو عزهمیبعد جهدهم، ف همیاهلل مهد بعثیوآله وسلّم(  هیاهلل عل یهم آل محمد )صل

آله وستتتلّم( و هیاهلل عل یگروه، آل محمد )صتتتل نی: ادیفرمایمورد بحث م هیآ رامونیالستتتالم( پ هی)عل یعل امام

ستند. شار آنان را بعد از زحمت و یمهد خداوند ه دهد یعزت م به آنها و زدیانگیشود برمیکه برآنان وارد م یف

 (.6کند)یم لیذل دشمنانشان را خوار و و

 هاواژه

ضعف به معنا یهمکل -1 ضعف از ماده  ست ست یناتوان یم ست»کلمه را به باب  نیا یوقت یول ؛ا رود به یم «فعالا

 اند.نگاه داشته یناتوان و ریزنج در بند و است که او را به ضعف کشانده و یکس یمعن

بالفعل  یروهایاست که ن یباشد بلکه کس روین فاقد قدرت و ناتوان و و فیکه ضع ستین یمستضعف کس نیبنابرا

که  یریزنج ابر بند وحال در بر نیبا ا یول ؛جباران س ت در فشار قرار گرفته ظالمان و هیاز ناح اما ،بالقوه دارد و

 آزاد شود. را بشکند و رهایکند تا زنجیتالش م وستهیپ و ستین میاند تسلنهاده شیپا بر دست و
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 یتحترستتو که  و پا دستتت ویافراد ب نه ؛داده استتت نیحکومت در زم و یاری یوعده یگروه نیبه چن خداوند

 مبارزه بگذارند.  دانیپا در م نکهیچه رسد به ا تا بکشند یادیفر ستندیحاضر ن

 :دارد یالبته مستضعف اقسام

 یذهن و یمستضعف فکر -1

 یمستضعف اقتصاد -۲ 

 یمستضعف اخالق -3 

  یاسیمستضعف س -4 

 باشند.یم یاخالق و یاسیس نیکرده همان مستضعف هیآن تک یقرآن رو شتریآنچه ب و

ستکبران بوده نیا خیدر طول تار شهیهم و ستیس یهاهیپا میتحک یاند که برام  یزیز هر چجابرانه خود قبل ا ا

 درت وقتا  یسپس به استضعاف اقتصاد بکشانند و یفرهنگ و یاند توده مردم را به استضعاف فکرکردهیم یسع

 م حکومت را در مغز خود نپرورانند.گرفتن زما و امیفکر ق تا ؛نماند یآنها باق یبرا یتوان

 

 ۵۵ هی( سوره نور، آ۳)

لهم  مکننیم ولمن قبله نیاالرض کما است لف الذ یف ست لفنهمیامنوا منکم وعملوا الصالحات، ل نالذی اهلل وعد﴿

ذلک فاولئک  ومن کفر بعد ئایش یب شرکونیال  یعبدوننیمن بعد خوفهم امنا  بدلنهمیلهم ول یارتض یالذ نهمید

 .﴾هم الفاسقون

 یرو فهینها را خلآ اند وعده داده که حتماًانجام دادهاعمال صتتالح  اند وآورده مانیا که از شتتما یبه کستتان خداوند

ش نیزم یرا خالفت رو انینیشیهمانگونه که پ ؛خواهد کرد نیزم سندآن یرا که برا ینییآ و نید و دیب   دهیها پ

 کند.یآرامش مبدل م ت ویترس آنها را به امن خوف و دار خواهد ساخت وشهیر برجا وپا

ستند ویتنها مرا م که چنانآن شر یرا برا یزیچ پر ساخت و کیمن  سان ن واهد  شوند که بعد از آن کا یک فر 

 فاسقند.

وآله وسلّم( بوده  هیاهلل عل ی)صل امبریپ در برابر فرمان خدا و میتسل گذشته س ن از اطاعت و اتیآنجا که در آ از

 کند.یم انیاست ب یاطاعت را که همان حکومت جهان نیا جهینت موضوع را ادامه داده و نیمورد بحث هم هیآ
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 و مانیا»دو صتتفت هستتتند  نیا یاز مستتلمانان که دارا یکه خداوند به گروه دیآیبرم نیچن هیآ نیمجموع ا از

 :دهدیم دیسه نو «عمل صالح

 ،نیزم یخالفت رو حکومت و -1

 ،شود(یم استفاده نیم لب از کلمه تمک نیدار در همه جا )که اشهیر و یق به طور اساسح نیینشر آ -۲

اهد شتتد که با خو نیستته برنامه ا نیا جهیکه نت یناامن وحشتتت و ترس و رفتن تمام استتباب خوف و انیاز م -3

ستند و یآزاد تینها ش او یبرا یهیشب و کیشر چیه او را گردن نهند و یهافرمان خدا را بپر  دیتوح وند وقائل ن

 خالص را در همه جا بگسترانند.

 تیمنا و دیتوح تیکامل حاکم ینمونه آنها و ریگیپ غاتیتبل استتت که محصتتول تمام زحمات رستتوالن و یهیبد

فرزند  و اءیانب یالستتالم( ستتالله هیموعود )عل یکه مهد ابدییتحقق م یاز شتترک در زمان یعبادت خال کامل و

 هر شود.اسالم ظا امبریپ

س لذا و سته مرحوم طبر سر برج س یمف صل تی: از اهل بدیگویم هیآ نیا ریدر تف سول اکرم ) وآله  هیاهلل عل یر

 (.7وآله وسلّم( است) هیاهلل عل یآل محمد )صل یمهد یدرباره هیآ نیشده است که ا تیوسلّم( روا

 

 ۳-۱ هی( سوره بقره، آ۴)

 .﴾نفقونیا هم الصلوة ومما رزقن مونیقی. وبیبالغ ومنونی نی. الذنیللمتق ی. هدهیف بری ال الکتاب ذلک. الم﴿

که به  ست. آنانا زکارانیروشنگر راه پره ،ستیدر آن ن یدیترد چیکتاب که ه نیرموز قرآن است. ا از اسرار و الم

 کنند. یانفاق م ایمداده یروز شانیاز آنچه به ا دارند و یپااز را برنم آوردند و مانیا بیغ

 :ازم رح شده است که عبارتند  زکارانیپره و نیمتق یهایژگیمورد بحث و اتیآ در

 بیبه غ مانیا -1

  اقامه صلوة -۲ 

 انفاق  -3 



 

۸ 

 

ا از چهار خود ر مرز جهان ماده را شتتتکافته و منانمؤ منان استتتت.ؤم ریمنان از غؤم یینق ه جدا بیبه غ مانیا

س دید نیبا ا آنان اند.آن گذرانده یوارید ان آنان که م الف یلارتباط دارند در حا یالعاده بزرگتربا جهان فوق عیو

 جهان ماده محدود کنند. یواریدر چهار د واناتیچون حاصرار دارند انسان را هم

  بیغ یواژه

ست چنان شامل جهان ب،یکلمه غ شهود نق هماوراء حس ا ست و یکه  سا یبه معنا مقابل آن ا سو ت عالم مح

 دهیوشچون عالم وراء محسوسات از حس ما پ پنهان است و و دهیکه پوش ستیزیچ یل به معندر اص بیاست. غ

 شود.یگفته م بیاست به آن غ

  «میوالشهادة هو الرحمن الرح بیعالم الغ»: میخوانیم میقرآن کر در

 (.۸)میرح اوست خداوند ب شنده و آشکار داناست و شهود، پنهان و و بیکه به غ یخداوند

 یائب حضرت مهدرا به امام غ هیآ نیدر ا بیالسالم( غ همی)عل نیائمه معصوم اتیاز روا یدر برخ مینیبیم اگر و

 در؛ ت(ها پنهان استتدهیاز د هم اکنون زنده استتت و عهیشتت دهیاند )که به عقکرده ریالستتالم( تفستت هیموعود )عل

سعت معنایم قتیحق سبت  یشمول آن را حت و بیبه غ مانیا یخواهند و سالم(  هیبه امام غائب )علن جسم مال

 سازند.

 . «بیفهو الحجة الغا بیالسالم( والغ هی)عل یعل عةیالمتقون ش»السالم(:  هیالصادق )عل قال

صادق )عل سائل که از او پ هیامام  سالم( در جواب  ض هیآ نیا رامونیال ست م حیتو  انیعیش ،انی: متقدیفرمایخوا

 (.9از نظرهاست) دهیهمان حجت پوش ،بیغ و ؛السالم( هستند هی)عل یعل

 م.محبته یعل نیللمتق ی. طوببتهیغ یف نیللصابر یوآله وسلّم(: طوب هیاهلل عل یرسول اهلل )صل قال

ئک لذ یمن وصتتتفهم اهلل ف اول قال: ا به: ف تا ئک حزب اهلل. اال ان بیبالغ ومنونی نیک قال اول زب اهلل هم ح: ثم 

 الغالبون.

صار جابر صل از یبن عبداهلل ان سول خدا ) سلّم( در حد هیاهلل عل یر شمرد یگانه را مکه امامان دوازده یثیوآله و

صلینقل م نیچن سول خدا ) صبرکنندگان در  هیاهلل عل یکند که ر شا به حال  سلّم( فرمود: خو  بتیمان غزوآله و

د در کتاب تند که خداونها هستتهمان ؛مانندیجا مبرگانه پاکه بر محبت ائمه دوازده یبه حال کستتان خوشتتا، قائم

 .ندیآورند آنگاه فرمود: آنان حزب خدا مانیا بیکه به غوصفشان نموده آنان نیچننیخود قرآن ا

 (.1۰)روزندیکه حزب خداوند پ دیباش آگاه
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 ۱۴۸ هی( سوره بقره، آ۵)

 .﴾عایبکم اهلل جم أتیما تکونوا  نیا راتال ی فاستبقوا﴿

 خداوند همه شما را خواهد آورد. دیهر کجا باش دیریگ یشیها پیکین ها ویبه خوب پس

به  «عای جمبکم اهلل أتیتکونوا  نمایا» یجمله دهیالستتالم( رستت همی)عل نیکه از ائمه معصتتوم یفراوان اتیروا در

 شده است. ریالسالم( تفس هیموعود )عل یمهد ارانی اصحاب و

 .«ایبکم اهلل جمع أتیتکونوا  نمای. ااتریفاستبقوا ال »قوله:  یالسالم( ف هیعبد اهلل )عل یاب عن

 .عادیم ریغ یعل جتمعونیالسالم( واصحابه،  هیالقائم )عل ی: نزلت فقال

اصتتحاب او نازل  الستتالم( و هیقائم )عل یفرمود: درباره میاز قرآن کر هیآ نیا یدربارهالستتالم(  هیصتتادق )عل امام

 (.11جمع خواهند شد) یوعده قبل شده، بدون قرار و

اصتتتحاب القائم  یعنی «عایبکم اهلل جم أتیتکونوا  نمایا ی. وقوله تعالةیالوال راتیال »الستتتالم(:  هیالباقر )عل الق

 السالم( الثالثماة والبضعة عشر رجال هم واهلل االمة المعدودة. هی)عل

 .فیساعة واحدة قزع کقزع ال ر یواهلل ف جتمعونی قال

خداوند  دیا باشتتجفرموده خداوند: هر  استتت و تیوال ،راتی: خدیفرمایم هیآ نیا رامونیالستتالم( پ هیباقر )عل امام

 باشند.یچند مرد م ده و و صدیالسالم( که س هیهمه شما را خواهد آورد: منظور اصحاب حضرت قائم )عل

س س صدی) سوگند  ینفر( م زدهیو شد. ب دا  ستند.با سوگند در  به منظور از امت معدوده آنها ه ساعت  کیخدا 

 (.1۲گردد)یمتراکم م که بر اثر باد جمع و یزییابر پا یهاچون پارهجمع خواهند شد هم یمگه

 

 ۱۵۵ هی( سوره بقره، آ۶)

 .﴾نیمن ال وف والجوع. ونقص من االموال واالنفس والثمرات وبشر الصابر ءبشی ولنبلونکم﴿

ته و به چ الب ما را  مایثمرات م وها جان از اموال و یکمبود و یگرستتتنگ از ترس و یزیشتتت ه ده مژد و مییآز

 را. شگانیپصبر

من القتل  دیشد خوف بهمیصیالناس و هایالقائم سنة تجوع ف امیقدام ق کونیالسالم(: ال بد ان  هیالصادق )عل قال

 ونقص من االموال واالنفس والثمرات.



 

1۰ 

 

 .ةی. ثم تال هذه اآلنیکتاب اهلل لب یذلک ف وان

 .. من ال وف والجوع. ءیبش ولنبلونکم

صادق )عل سالم( فرمود: به ناچار  هیامام  سنگگخواهد بود که مردم در آن  یسال ،قائم امیاز ق شیپال شند و یر  ک

 نیه االبت حاصتتل گردد. و یها کمبودوهیم ها وجان اموال و در و از جهت کشتتتار به آنان رستتد. یدیترس شتتد

 (. 13د)را تالوت فرمو هیآ نیسپس هم آمده و یم لب در قرآن به روشن

 

 ۲۰۰ هی( سوره آل عمران، آ۷)

 .﴾امنوا اصبروا وصابروا وراب وا واتقوا اهلل لعلکم تفلحون نیالذ هایا ای﴿

ستقامت کن زیدر برابر دشمنان ن و دیساز شهیصبر ب دیاآورده مانیکه ا یکسان یا خود مراقبت  یاز مرزها و دیا

 .دیرستگار شو دیشا ،دیزیاز خدا بپره و د،یکن

 (.14نموده) هیتک یبر چهار برنامه ارزش سوره آل عمران است و هیآ نیآخر هیآ نیا

 هاواژه

هرگونه  یاصل هشیر قتیحوادث است که در حق و التیتما ،در برابر مشکالت یستادگیا یکلمه صبر به معنا -1

 است. یمعنو و یماد یروزیپ

ست  غهیص ،صابروا -۲ صابره و یعنیامر از باب مفاعله ا صبر ودر ب یداریپا صبر و یمعنا به از م ستقامت  رابر  ا

در  یداریاپ دهد که هر گونه جهاد با نفس ویقرآن در مرحله اول دستتتور به استتتقامت م نیاستتت. بنابرا گرانید

شامل م برابر حوادث و شکالت را  س شود ویم ستور به ا شمن را م تقامتدر مرحله دوم د  نیا دهد ویدر برابر د

شانگر ا ست که تا ملت نیخود ن ضعف درون در جهاد با نفس و یا صالح نقاط  شود پ روزیپ یا شمن  او یروزین بر د

 .ستیممکن ن یخارج

ست از ماده زیراب وا ن -3 شده و «رباط ربط و» یاز باب مفاعله ا صل نیا گرفته  ستن چ یبه معنا واژه در ا  یزیب

 .ندیگویجهت به کاروانسرا )رباط( م نیبه هم ( ویمحل کیاالغ در  )مانند بستن اسب و است یدر مکان

 سکون خاطر است. آرامش دل و یبه معنا ،قلب ربط و

سربازان  رایز ؛مراقبت از مرزها آمده است یها به معنامراب ه و ،بسته شده است ایدل به نق ه رشته قلب و ایگو

جمله به مستتلمانان دستتتور  نیا دفاع از مرز یکنند برایم یرا در آن محل نگاهدار یوستتائل جنگ ها ومرکب و
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دهد تا هرگز گرفتار حمالت یم یاسالم یاسرحدات کشوره مراقبت دائم از مرزها و آماده باش در برابر دشمن و

 دشمن نشوند. رانهیغافلگ

 شود. ویمل مرا شا یجامعه اسالم دفاع از خود و یبرا یدارد که هرگونه آمادگ یعیوس یهر حال مراب ه معنا در

ق باب جهاد بحث زین یه استتتالمدر ف حت عنوان مراب ه  یدر  مادگ یعنیت ها در برابر یبرا یآ هجوم  حفظ مرز

 دشمن م رح شده است. یاحتمال

الستتالم(  هیلمراب ه با امام )ع فهیشتتر هیآ نیا لیالستتالم( ذ همی)عل نیحضتترات ائمه معصتتوم اتیاز روا یبرخ در

او  یرویپ در اطاعت و او را محکم گرفتن و یستترپرستتت و تیالرشتتته و یعنیمراب ه با امام  م رح شتتده استتت. و

از او جدا  زد وخدا مربوط سا یبا ول اجمله انسان خود ر کیدر  است و مانیاز ارکان ا یکیاصرار داشتن که خود 

 خود را به او بسپارد. نشود و

 ر. امامکم. المنتظ اداء الفرائض، وصابروا عدوکم وراب وا یالسالم(: اصبروا عل هیالباقر )عل قال

سالم( پ هیامام باقر )عل سان ی: ادیفرمایمورد بحث که م فهیشر هیآ رامونیال  و دینصبر ک دیاآورده مانیکه ا یک

صبر وا گریکدی صبر کن .دییمراب ه نما و دیدار را به  ست:  ستقامت کن و یداریپا و ؛فرائض یادا بر دیفرموده ا  دیا

او  تیالخود را به رشتتتته و و ؛دییمراب ه نما دیکشتتتیه انتظار ظهورش را مبا امامتان ک و ؛در مقابل دشتتتمن

 (.1۵)دیببند

 

 ۶۹ هی( سوره نساء، آ۸)

سول، فاولئک مع الذ  عی ومن﴿ صد نییمن النب همیانعم اهلل عل نیاهلل والر شهداء وا نیقیوال صالحوال سن  نیل وح

 .﴾قایاولئک رف

ر آنها تمام بنعمت خود را  خواهد بود که خدا یکسان نینش( همامتیرا اطاعت کند )در ق امبریپ که خدا و یوکس

 هستند.  یخوب یهاقیآنها رف صالحان و شهداء و ،قانیصد ،امبرانیعبارتند از پ که؛کرده

را  یازاتیامت قتیدر حق شده و انیباشند ب امبریپ فرمان خدا و عیکه م  یاز افت ارات کسان گرید یکی هیآ نیدر ا

ست وآنها م یبرا شآن هم  رح کرده ا سان ینین ست که خداوند نعمت خود را بر آنها تم یبا ک ست. وکرد اما  ه ا

ض سان انیب م لب و نیا حیسپس در تو شاره  را بر شیکه خداوند نعمت خو یک ست. ا ه چهار بآنها تمام کرده ا

 موضوع هستند. نیکند که در واقع ارکان چهارگانه ایم فهیطا

 ها واژه
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دعوت به صراط  مردم و یرهبر و تیهدا یگام را برا نیفرستادگان م صوص خداوند هستند که ن ست: اءیانب -1

 دارند.یبرم میمستق

د را اثبات کردار صتتدق گفتار خو هم با عمل و و ؛ندیگویکه هم در ستت ن راستتت م یکستتان یعنی: قانیصتتد -۲

 شده است. ریالسالم( تفس هی)عل نیمه معصومائ السالم( و هی)عل یبه عل قیصد اتیاز روا یدر بعض و ؛کنندیم

گواه  شاهد و امتیکه روز ق یاافراد برجسته ای و یپاک اله دهیعق کشته شدگان در راه هدف و یعنیشهداء:  -3

 (.16ها هستند)اعمال انسان

شا یعنیصالحان:  -4  اءیز اوامر انبا یرویپ و دیمف سازنده و مثبت و یکه با انجام کارها ایبرجسته و ستهیافراد 

 اند.نائل شده ایبه مقامات برجسته

 ست. اشده  ریالسالم( تفس همیائمه )عل دهیبرگز ارانیبه  نیصالح اتیاز روا یاجهت در پاره نیهم به و

صادق )عل سالم(: النب هیقال ال صدنییال سول اهلل. وال شهداء: ا هی)عل ی: علنیقی: ر سالم(. وال سال سن والح  نیلح

 : القائم من آل محمد.قای: االئمة. وحسن اولئک رفنیم(، والصالحالسال همای)عل

م( فرمود: الستال هی: امام )علدیالستالم( استت گو هیکه منستوب به امام صتادق )عل رشیدر تفست م،یبن ابراه یعل

صل ،نیینب سول خدا ) سلّم( هیاهلل عل یر سالم( هی)عل یعل ،قانیصد و ؛وآله و سن و ،دانیشه و ؛ال س ح  و ؛نیح

 (. 17السالم( است) هیلقائم از آل محمد )ع قان،یرف کوین و ؛باشندیالسالم( م همیائمه )عل ،صالحان

 

 ۹ هیسوره صف، آ -۳۳ هی( سوره توبه، آ۹)

 .﴾کله ولو کره المشرکون نیالذ یعل ظهرهیالحق ل نیود یارسل رسوله بالهد الذی هو﴿

چند مشرکان  هر، ها غالب گرداندنییتا او را بر همه آ ،دحق فرستا نییآ و تیاست که رسولش را با هدا یکس او

 کراهت داشته باشند.

جانبه استتالم بر همه یروزیپ هیدهد. مفهوم آیم نییآ نیگشتتتن ا ریعالمگ شتتدن استتالم و یخبر از جهان هیآ نیا

ست و انیهمه اد سالم هم نیا یمعن جهان ا سرانجام ا ست که  بر  وگرفت را فرا خواهد  نیزم یه کرهس ن آن

 خواهد گشت. روزیهمه جهان پ
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در  جاًیتدر خداوند یحتم یوعده نیکه ا میدانیم یول ؛افتهیموضوع تحقق ن نیکه در حال حاضر ا ستین شک و

 هی)عل یهدخواهد بود که م یبرنامه هنگام نیتکامل ا دهیکه به ما رست یم تلف اتیطبق روا حال تحقق استت. و

 شدن اسالم را تحقق ب شد.  یجهان یهبرنام و، الم( ظهور کندالس

وآله  هیهلل علا یاحد اال اقر بمحمد )صتتتل یبقیفال  ،یعند خروج المهد کونیالستتتالم(: ان ذلک  هیقال الباقر )عل

 وسلّم(. 

 هیاهلل عل ی)صل از آل محمد یاست به هنگام ظهور مهد هیآ نیکه در ا یا: وعدهدیفرمایالسالم( م هیامام باقر )عل

 تیه حقاناقرار ب نکهین واهد بود مگر ا یباق نیزم یکس در رو چی. در آن روز هردیپذیوستتتلّم( صتتتورت م وآله

 (. 1۸کند)یوآله وسلّم( م هیاهلل عل یمحمد )صل

 له اهلل کلمة االسالم. مدر وال وبر اال ادخ تیظهر االرض ب یعل یبقیوآله وسلّم(: ال  هیاهلل عل یقال رسول اهلل )صل

که از  ییهامهینه خ گل ستتاخته شتتده و که از ستتنو و ییهانه خانه ،نماند یباق یاخانه چیه نیزم یحهبر صتتف

 (.19کند)یخداوند نام اسالم را در آن وارد م نکهیمو بافته شده، مگر ا و ککر

 

 ۵ هیآ م،ی( سوره ابراه۱۰)

 .﴾اهلل امبای وذکرهم﴿

 . اوریآنان ب ادید را به خداون یاهلل را به آنها متذکر شو. روزها امیا و

سلماً ست، همانگونه که همه مکان امیهمه روزها، ا م صاهلل ا ست، اگر نق ه خا اهلل  تینام ب به یها متعلق به خدا

ست، همچن یژگیبر و لیشده، دل دهی)خانه خدا( نام سلماً امیعنوان ا نیآن ا شاره به رو اهلل، م ص یهازا صو  یم 

صوالً دارند. و یاالعادهشش فوقدرخ و ییروشنا و ازیاست که امت است که  ییروزها تمام «اهلل امیا» مییبگو دیبا ا

ست یزندگ خیدر تار یعظمت یدارا شر ا که  دهیرخشچنان د ،خدا در آن یهااز فرمان یکیهر روز که  نیبنابرا ؛ب

شعاع خود قرار داده از ا یهیبق صل تازه امیامور را تحت ال ست. هر روز که ف سانا یدر زندگ یااهلل ا  ها گشوده، ون

در آن  یدنکشتتفرعون گر طاغوت و ای و وستتته،یدر آن به وقوع پ یامبریپ امیق ظهور و به آنها داده و یدرس عبرت

شده و یستیه نروز به قعر درّ ستاده  صه هر روز که حق و فر شده و یعدالت خال  ،رفته نیز با یبدعت ظلم و بر پا 

به  «اهلل امیا»الم( لسا همی)عل نیائمه معصوم اتیروا اساس در اخبار و نیبر ا . ودی ناماهلل امیتوان ایرا م نهاهمه آ

 شده است.  ریتفس یمهم ساز وسرنوشت حساس و یروزها

 . امةیالق ومی الکرة و ومی السالم(: و هیالقائم )عل قومی ومیاهلل )عزَّ وجلَّ( ثالثة.  امیالسالم(: ا هیقال الباقر )عل
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 :روز است خداوند )عزَّ وجلَّ( سه ی: روزهادیفرما یم یثیالسالم( در حد هی)عل امام باقر

 (.۲1باشد)یم امتیروز ق ، و(۲۰روز رجعت) و زد،یکه قائم بپا خ یروز -1

 

 ۳۸-۳۶ هی( سوره حجر، آ۱۱)

 .﴾الوقت المعلوم ومی یال ن،ی. قال فانک من المنظربعثونی ومی یال فانظرنی رب قال﴿

. )اما نه تا روز یانافتگیزنده بگذار، فرمود: تو از مهلت  مهلت ده، و زی: پروردگارا مرا تا روز رستتتاخ( گفت انی)شتت

 . ینیوقت مع ( بلکه تا روز وزیرستاخ

در دلش  نهیاو شد. آتش ک یانسان سبب بدب ت نشیاحساس کرد که آفر از درگاه خدا رانده شد، و یوقت سیابل

نه فرمان خدا،  ونه آدم  خود او بود. یهر چند مقصر اصل رد،یرا از فرزندان آدم بگ شیخو مور گشت، تا انتقاشعله

تقاضتتتا  نیدا چنخلذا از درگاه  ؛را درک کند تیواقع نیتوأم با خجالت به او اجازه نداد ا یخودخواه غرور و یول

نه تا ( ۲۲)ینیزمان مع وتا وقت  یول رفت،یاش را پذمهلت ده، خداوند هم خواستتته زیکرد که مرا تا روز رستتتاخ

 .زیروز رستاخ

صادق )عل قال سالم(:  هیال  ومی ی وجلَّ( انظره الالناس؟ ال ولکن اهلل )عزَّ یاهلل تعال بعثی ومیوهب: اتحسب انه  ایال

الوقت  ومیقه، فذلک عن ضتتتربیو تهیبناصتتت أخذیاهلل )عزَّ وجلَّ( قائمنا. فاذا بعث اهلل )عزَّ وجلَّ( قائمنا، ف بعثی

 معلوم. ال

صادق )عل سالم( در جو هیامام  ص ابال س هیآ نیا رامونینام وهب که په ب یش  رد فرمود: کال ؤوقت معلوم از او 

آله وستتلّم( و هیاهلل عل یقائم آل محمد )صتتل امیبلکه وقت معلوم روز ق ستتتین امتیروز ق هیآ نیوقت معلوم در ا

 نیاز ا یوا ید: ایگویم رود ویراه م شیبر زانوها کهیحال در دیآیم سیابل زدیاستتتت. هر گاه خداوند او را برانگ

او به  مدتِ هنگام همان وقت معلوم است که نیا شود ویگردنش زده م شود ویاو گرفته م یشانیآنگاه پ ،روزگار

 (. ۲3رسد)یم انیپا

 

 ۸۷ هی( سوره حجر، آ۱۲)

 .﴾میوالقرآن العظ یسبعا من المثان ناکأتی ولقد﴿

 . میداد میقرآن عظ ( ویمثان تی)هفت آ حمد یما به تو سوره امبریپ یا



 

1۵ 

 

 ها واژه

ست و یبه معنا یمثان هفت و یسبع در لغت به معنا سران و شتریب دو تاها ا را  «یمثانسبعا من ال» اتیروا مف

سوره هیکنا ست و هیحمد بنابر معروف هفت آ یسوره رایز ؛اندحمد گرفته یاز  دو بار  هشتداکه  یتیب اطر اهم ا

از آن  یمین خداوند و یثنا از آن حمد و یمیشتتتده ن لیاز دو ب ش تشتتتک نکهیا ای و دهینازل گرد امبریبر پ

لمه کجهات  نیا یشتتود رویحمد دو بار خوانده م یدر هر نماز ستتوره نکهیا ای بندگان خداستتت و یهاخواستتته

  .دوتاها بر آن اطالق شده است یعنی «یمثان»

از خود  هیناک یمثان بزرگ آغاز قرآن است و یهاند که سبع اشاره به هفت سوراحتمال داده زین نیاز مفسر یبرخ

صل که قرآن دو رایز غقرآن سول اکرم ) شد.  هیاهلل عل یبار بر ر سلّم( نازل   بار کی و یجمع به طول بار کیوآله و

سب ن و یجیتدر ساس  نیم تلف بر ا یهادر زمان و ازهایبر ح سوره یعنی «یلمثانسبعا من ا»ا مهم از  یهفت 

 بار نازل شده است.  مجموع قرآن که دو

( قال ستتبعة میالعظ والقرآن یستتبعا من المثان ناکیقول اهلل )عزَّ وجلَّ(: )ولقد ات یالستتالم( ف هیجعفر )عل یعن اب

 السالم(.  هیمن األئمة والقائم )عل

 (. ۲4باشد)یالسالم( م هیقائم )عل و مام: منظور هفت ادیفرمایم هیآ نیالسالم( در مورد ا هیامام باقر )عل

 

 ۳۳ هی( سوره اسراء، آ۱۳)

 .﴾القتل. انه کان منصورا یف سرفیسل انا فال  هلولی جعلنا فقد مظلوما قتل ومن﴿

شده براکسآن و شته  سل ه  یول یکه مظلوم ک صاص( قرار داد)او  سراف نکند میحق ق که او  چرا ؛اما در قبل ا

 است.  تیامورد حم

سئله  هیآ نیدر ا صاص»م ست. اما در ع یایاول یکه برا «حق ق شده ا ست م رح   دیم نباد یّحال ول نیدم ثابت ا

سراف نما از حق خود م البه کند، و شیب ست. آر تیکه او مورد حما راچ د،یدر قتل ا ول مادام که مقت یایاول یا

از  یفراوان اتیهستند. روا یاند مورد نصرت الهتجاوز نکردهاز حد خود  دارند ویاسالم گام برم در محدوده شرع و

 نیبوط به حسمر هیآ نیا ندیفرمایم فهیشر هیآ نیا لیکه در ذ دهیالسالم( به ما رس هی)عل نیحضرت ائمه معصوم

ست و هیعل) سالم( ا سن )عل یول ال ضرت حجة ابن الح ست. در ا هیدم او ح سالم( ا  اتیروا نیااز  یبه برخ نجایال

  :شودیاشاره م
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صادق )عل سالم(: قال: ذلک قائم آل ب هیعن ال سالم(  هیمحمد )عل تیال سالم(  هیعل) نیبدم الحس قتلیف  رجیال ال

. ثم قال ابو مسرفا کونیف ئایش صنعیل کنیلم  یالقتل ا یف سرفیمسرفا وقوله: فال  کنیفلو قتل اهل االرض لم 

 السالم( لفعال آبائهم.  هی)عل نیقتلة الحس یواهلل ذرار قتلیالسالم(: هیعبداهلل )عل

 تیم آل بال نموده فرمود: آن قائؤستت هیآ نیهم یکه از او درباره یالستتالم( در جواب شتت صتت هیامام صتتادق )عل

صل ست که خروج م هوآل هیاهلل عل یمحمد ) سلّم( ا س کند ویو شم هی)عل نیبه انتقام خون ح سالم( د نانش را ال

ن اسراف شتپس مباد در ک»فرموده  نکهیا و ،را به قتل رساند مسرف ن واهد بود نیزم کشد. پس چنانچه اهلیم

: به خدا مودالستتالم( فر هیآنگاه امام )عل ،هد که به ستتبب آن استتراف کرده باشتتددیانجام نم یکار یعنی «کند

قتل  نشتتان بهپدرا یالستتالم( را به ستتبب کارها هی)عل نیالستتالم( نوادگان کشتتندگان حستت هیستتوگند قائم )عل

 (.۲۵رساند)یم

صالح هرو یگرید ثیحد در سالم بن  س یبه حضرت ابوالحسن عل دیگویم یعبدال ضا )عل یبن مو س هیالر الم( ال

سول اهلل: درباره ایعرض کردم  صادق )عل یثیحد نیا یبن ر سالم( روا هیکه از امام  : هر دیفرمایشده که م تیال

سالم( ق هیگاه قائم )عل س و یارکند ذر امیال سالم( را به خاطر کا هیعل) نینوادگان قاتالن ح شان به  یرهاال پدران

  د؟ییفرمایرساند چه میقتل م

 طور است.  نیالسالم( فرمود هم هیامام رضا )عل

 (. ۲6)«ردیگیرا بر دوش نم یگرید بارِ ینفس چیه»که:  دیگویچه م هیآ نیعرض کردم پس ا

صا ست. ولامام فرمود: خداوند در اقوالش  شند و یذرار یدق ا شهداءیس گاننوادگان ک شان  یبه کرده دال پدران

ض ستند و یرا ض یهر کس به کار کنند ویافت ار م هاتیبه آن جنا ه شد هم یرا سبا نجام که آن را ا یچون ک

که رضا داده آن ،باشد یدر مغرب به کشته شدنش راض یگریمرد د در مشرق کشته شود و یچنانچه مرد داده و

 نکهیا ب اطر ارخروج کند آنها  یالسالم( وقت هیاساس حضرت قائم )عل نیبر ا ؛قاتل خواهد بود کیزد خداوند شرن

 کشد. یاند میاز کردار پدرانشان راض

 کند؟ یاول چه کار م زدیبه امام عرض کردم: هر گاه قائم از شما بپا خ دیگو یراو

جلَّ( و)عزَّ  اهلل تیکند چون آنها دزدان بیرا ق ع م شتتتانیهاپس دستتتت ،دینمایآغاز م بهیشتتتیفرمود: از بن

 (.۲7هستند)

سالم( هم پ هیباقر )عل امام و س هیآ نیهم رامونیال شته  هی)عل یبن عل نیفرمود: او ح ست که مظلوم ک سالم( ا ال

ست یایما اول شد و س زدیقائم از ما چون بپا خ و میاو ه سالم( را م البه م هی)عل نیخون ح . پس آنقدر دینمایال

سراف کرد. بعد فرمود: آنکه مقتول نامیگفته م نکهیکشد تا ایم السالم(  هی)عل نیشده حس دهیشود در کشتن ا
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به  ایاست( همانا دن دیؤم قاتلش را بکشد )که او منصور و ریاسراف در قتل آنست که غ او قائم است و یول است و

سد تا ا انیپا صل یمرد نکهینر سول ) سلّم( بپا خ هیهلل علا یاز آل ر سط و نیزم و زدیوآله و سازد عدل پُ را از ق ر 

 (. ۲۸جور سرشار شده باشد) و لمکه از ظچنانهم

 

 ۸۱ هی( سوره اسراء، آ۱۴)

 .﴾زهوقا کان الباطل ان. الباطل وزهق الحق جآء وقل﴿

 است.  ینابود شدن و یباطل نابود شد که البته باطل رفتن که حق آمد و بگو

دوام  یلودارد  یاست اگرچه جوالن یباطل مورد بحث است که باطل نابود شدن حق و عتیطب فه،یشر هیآ نیدر ا

 طرفداران حق خواهد بود.  از آن حق و یروزیسرانجام پ ن واهد داشت و ییبقا و

  ه است.شد ریالسالم( تفس هیموعود )عل یمهد امیبه ق «زهق الباطل الحق و ءجا»جمله  اتیاز روا یدر برخ

 .«اذا قام القائم ذهبت دولة الباطل»السالم(:  هیقال الباقر )عل

 دهیباطل برچ دولت ،کند امیالستتتالم( ق هیکه امام قائم )عل یاستتتت: هنگام نیا هیآ نیا یباقر فرمود: معنا امام

 نیا شیبر بازو افتیالستتالم( تولد  هی)عل یکه مهد یاستتت هنگام دهیبه ما رستت یگرید تیدر روا(. ۲9شتتود)یم

 (. 3۰)«قازهق الباطل. ان الباطل کان زهو جاء الحق و»جمله نقش بسته بود 

 هیموعود )عل یدمه امیبلکه ق ؛ستیمصداق ن نیبه ا هیآ عیوس یانحصار معنا اتیروا اخبار و نیچننیالبته مفهوم ا

ر روز دجهان است.  حق بر باطل در سراسر یینها یروزیاش پجهیآنست که نت یهامصداق نیترالسالم( از روشن

خانه کعبه  ردگِ بت را که مربوط به قبائل عرب بر یادیتعداد ز خدا وارد مستتتجد الحرام شتتتد و امبریفتح مکه پ

صا یگریرا پس از د کیشده بود هر  دهیچ ساخت و یبا ع سرنگون  ستهیپ خود  هق زجاء الحق و»فرمود: یم و

 . «الباطل. ان الباطل کان زهوقا

 

 ۱۱۰ هی( سوره طه، آ۱۵)

 .﴾به علما  ونیحیوما خلفهم وال  همیدیا نیما ب علمی﴿

به پرورگار  یعلم یآنها احاطه یداند ولیرو دارند همه را م شیآنچه را در پ آنچه بر خالئق گذشتتتته و خداوند

 ندارند. 



 

1۸ 

 

 قتیحقو درد نیا آنها و یهم نسبت به جزا خداوند است هم نسبت به اعمال خلق و یاحاطه علم انگریب هیآ نیا

 آن.  یجزا و هم از حکم که رخ داده کامال آگاه باشد و یاز حوادث یعادالنه است که قاض دو رکن قضاوت کامل و

 السالم(.  هیلقائم )علا)وما خلفهم( من اخبار  اءیمن اخبار األنب ی( ما مضهمیدیا نیالسالم( )ما ب هیقال الصادق )عل

 اراخب یعنیذشته کند که فرمود: آنچه بر آنان گیالسالم( نقل م هیادق )علاز امام ص رشیدر تفس میابن ابراه یعل

 (.31الم()الس هیاخبار حضرت قائم )عل یعنیبر آنان خواهد آمد  ندهیآنچه در آ و ،گذشته امبرانیحوادث پ و

 

 ۱۱۵ هی( سوره طه، آ۱۶)

 .﴾ولم نجد له عزما یآدم من قبل فنس الی عهدنا ولقد﴿

 . میافتیاو ن یبرا یعزم استوار . اما او فراموش کرده ومیگرفته بود مانیپ از قبل از آدم ما

 ،هیآ نیر اداست.  یبا نکات جالب  تهیدر هر مورد آم یبارها در قرآن آمده است ول سیابل گرچه سرگذشت آدم و

ست از پ س ن م مانین  او فراموش  یلو میودگرفته ب مانیپ عهد و : ما از آدم قبالًدیفرمایم و دیگویآدم با خدا 

 نکرد.  یستادگیمحکم ا مانشیبر سر پ کرد و

 ها اژهو

درخت  نشتتدن به کیبر نزد یاند فرمان خدا مبنگفته یعهد کدام عهد استتت. بعضتت نیمنظور از ا نجایحال در ا

 کند.یم دییرا تأ ریتفس نیا زین یمتعدد اتیممنوع است، روا

توان شمرد. مانند اخ ار یم یمعن نیا برگِ شاخ و زیاند که آنها را نادهد یگریاز مفسران احتماالت د یبعض البته

 یفراموش یابه معن مسلماً ،یاما فراموش نکند. و یرویاز او پ دشمن سرس ت اوست و ، انیخداوند به آدم که ش

که در چنان ترک کردن است. یبه معنا ای لکهوجود ندارد. ب یمالمت م لق عتاب و یدر فراموش رایز ستیم لق ن

 یبه معنا ای . ویعهد خود را فراموش کرد ای: گومییگویکه به عهد خودش وفا نکرده م یروزمره به کستت راتیتعب

 شود. یم دایپ یتوجهاست که به خاطر کم ییهایفراموش

صم نجایمنظور از عزم در ا و سان را در برابر  یاراده محکم و میت ست که ان سها سو فظ ح  انیش رومندین یهاو

شد، بلکه تنها ترک اوال یکند. در هر حال بدون شک آدم مرتکب گناه سر زد و یین دوران  گرید ریبه تعب ای از او 

 و ایدر دن یآماده شتتدن جهت زندگ یبرا یشتتیدوران آزما کیبلکه  ؛نبود فیستتکونت آدم در بهشتتت دوران تکل

 آمده است:  نیچن فهیشر هیآ نیهم لیدر ذ اتیروا زا یبود. در برخ فیتکال تیولئمس رشیپذ



 

19 

 

ان هذا محمدا و. یوقال: الستتتت بربکم. قالوا بل نییالنب یعل ثاقیالستتتالم( قال: اخذاهلل الم هیجعفر )عل یعن اب

 .ی. وخزان علمیالسالم( والة امر هیمن بعده )عل اءیواالوص نیرالمومنیام ای. وان علیرسول

ه طوعا وکرها. قالوا: . واعبد بی. وانتقم من اعدائیواظهر به دولت ینیالسالم( انتصر به لد هی)عل یالمهد یالمهد وان

آلدم  کنیسالم( ولم ال هی)عل یالمهد یلهوالء ال مسة ف مةی. فثبتت العزقریآدم ولم  جحدیاقررنا ربنا وشهدنا. ولم 

 زما. عه ولم نجد ل یآدم من قبل. فنس ی. ولقد عهدنا الیالاالقرار وهو قول اهلل تبارک وتع یعل مةیعز

من پروردگارتان  ایآفرمود:  گرفت و مانیپ امبرانیکند که فرمود: خداوند از پیم تیروا نیابو حمزه از امام باقر چن

  ؟ستمین

 گفتند: چرا. 

ست نیا نکهیا و سول من ا سالم( ام هی)عل یعل نکهیا و ؛محمد ر ست نیمنؤرالمیال ش و ؛ا  انیز او والاپس  نانیجان

 یاری نمید یاو برا لهیاستتت که به وستت یالستتالم( کستت هی)عل یمهد نکهیا و ؛علم منند یاهنهیگنج امر من و

شکار م و رمیگیم سبب او آ شمنانم انتقام م سازم ویدولتم را به  شمیاز د س و ،ک کراهت  ای او به طوع لهیبه و

 عبادت شوم؟ 

  .میشهادت داد و میگفتند: پروردگارا اقرار کرد

الستتتالم((  هی)عل یآن پنج تن )از جهت مهد یبرا ینه اقرار نمود. پس منصتتتب اولوالعزم و آدم نه انکار کرد یول

شد و ست معنا نیا قرار به آن نبود. وا بر یآدم عزم یبرا ثابت  ست قول خداوند: و یا به آدم  شیا از پکه م یبه را

 (.3۲)میافتین یداریاپ میتصم عزم و شیبرا پس او فراموش کرد و ،میکرد یسفارش

جد له عزما. قال: ولم ن یآدم من قبل فنستتت یقول اهلل )عزَّ وجلَّ(. ولقد عهدنا ال یالستتتالم( ف هیجعفر )عل یاب عن

سالم( فترک ولم  هیمحمد واالئمة من بعده )عل یف هیعهدنا ال  یاولوالعزم اول یمسله عزم. انهم هکذا. وانما  کنیال

ص ی. فهمیالعزم. النه عهد ال سالم( والمهد هی)عل عدهمن ب اءیمحمد واالو س یال ان ذلک  یهم عل. واجمع عزمرتهیو

 کذلک واالقرار به. 

ن پس از آن اماما محمد و یدرباره یعنی: دیفرمایم نیچن فهیشتتر هیآ نیهم حیالستتالم( در توضتت هیامام باقر )عل

که  یبرانامیپ د. وچنانن شتتانیا نکهینگرفت بر ا میتصتتم پس او ترک نمود و ؛میعهد داد حضتترت به او ستتفارش و

 عد از او وب یایاوص السالم( و هیحضرت محمد )عل یجهت است که خداوند درباره نیاند بدشده دهیاولوالعزم نام

ه م لب کتعلق گرفت  نیبر ا عزمشان کامالً یهمگ ،سفارش کرد شانیروش او به ا و وهیش و یحضرت مهد ژهیبو

 (.33)اعتراف کردند به آن اقرار و است و نیچننیا



 

۲۰ 

 

 

 ۱۳۵ هی( سوره طه، آ۱۷)

 .﴾یومن اهتد السوی الصراط اصحاب من فستعلمون. فتربصوا. متربص کل قل﴿

است  میمستق از اصحاب صراط یچه کس دیدانیم ی. اما به زوددی. حال انتظار کشمیشما در انتظار همه ما و بگو

 است. افتهی تیهدا یچه کس و

صل هیآ نیا در سول ) ستور م هیعل اهلل یخداوند به ر سلّم( د جو قاطعانه نهبها دهد که به منکران لجوج ویوآله و

. شما هم در انتظار میرا در مورد شما دار یاله یها. ما انتظار وعدهمیشما در انتظار : همه ما ودیبگو اخ ار کند و

ست نیا شکالت و دیه صائب دامان ما را بگ که م سر نیکه چن نون. اکردیم ست در انتظار به   یما به زود. ادیبر ا

 یلهانعمت جاودان  به منزلگاه حق و یچه کستتان حقند و نییآ و میاهل راه مستتتق یچه کستتان دانستتت دیخواه

 . افتندی تیهدا

س یعن اب سن مو سألت اب هیبن جعفر )عل یالح سالم( قال:  ستعلمو یال صحاب عن قول اهلل )عزَّ وجلَّ(: ف ن من ا

ص سو راطال سو. قال )الیومن اهتد یال سالم(. والهد هی( هو القائم )علیصراط ال اعته ومثلها ط یال یمن اهتد یال

 . (تنایوال یقال )ال یلغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتد یکتاب اهلل )عزَّ وجلَّ(. وان یف

او  دمیپرسالم( الس هیامام صادق )عل رماز پد فهیشر هیآ نیا یدرباره دیگویالسالم( م هیبن جعفر )عل یامام موس

سو»فرمود:  ضرت قائم )علانهی)راه م «یصراط  ست و هی( همان ح سالم( ا س تیهدا ال ست  یمربوط به ک ه به کا

شد. و افتهیطاعت او راه  ست در کتاب خدا نیمانند هم با س : ودیفرمای)عزَّ وجلَّ( که م یا س یتبه را  یمن بر ک

س تیهدا سپس ،صالح انجام دهد ملع آورد و مانیا که توبه کند و سو یعنیام. فرمود: آمرزنده اریشود ب  یبه 

 (.34شود) تیما هدا تیوال

 

 ۴۷-۴۶ هی( سوره مدثر، آ۱۸)

 .﴾نیقیاتانا ال ی. حتنیالد ومبی نکذب وکنا﴿

 . دیکه مرگ ما فرا رس یتا زمان م،یکردیروز جزا را انکار م همواره و

 ها واژه
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 نکار معاد واروشن است که  مرگ است. و یبه معنا هیآ نیدر ا نیقی است و امتیهمان روز ق نیالد ومیمنظور از 

کند یم عیشجتارتکاب گناه  یانسان را برا سازد ویرا متزلزل م یاخالق و یاله یهاجزا تمام ارزش روز حساب و

سر ا و صورت  نیب صوص اگر ا ،داردیراه برم نیموانع را از  سئله به   نکهیا . ودیدرآ عمر انیامر مداوم تا پا کیم

کافر  یهم برا من وؤم یاست هم برا ینیقیامر  کیجهت است که مرگ  نیشده است بد نیقیبه  ریاز مرگ تعب

سان در هر چ و : فهیشر هیآ نیهم لیذ اتیروا از اخبار و یتواند شک کند. در بعضیشک کند در مرگ نم یزیان

 . شده است ریالسالم( تفس هیموعود )عل یبه ظهور مهد نیقی السالم( و هیروزگار قائم )عل ،روز جزا

: وکنا یوله تعالق یالستتالم( ف هیعبداهلل )عل ی. معنعنأ عن ابیجعفر بن محمد الفزار ی: قال حدثنمیفرات بن ابراه

السالم( وهو  هیم )علالقائ ومی. فذلک نیالد ومیالسالم( وکنا نکذب ب هی. قال )علنیقیاتانا ال یحت نیالد ومینکذب ب

 السالم(.  هیالقائم )عل امی( انیقیاتانا ال ی)حت نیلدا ومی

 هی)عل به طور مستتتند از امام جعفر صتتتادق یکرد جعفر بن محمد فزار ثیمن حد ی: برادیگو میفرات بن ابراه

السالم( است  هیعل)منظور روز قائم  ،«میما روز جزا را دروغ شمرد و»که فرمود:  فهیشر هیآ نیا ریسالسالم( در تف

الستتالم(  هیموعود )عل یروزگار ظهور مهد نیقیمنظور از  «دیبه ما رستت نیقی نکهیتا ا»باشتتد. یروز جزا مآن  و

 (.3۵باشد)یم

 

 ۲۰ هی( سوره لقمان، آ۱۹)

 .﴾نعمه ظاهرة وباطنة کمعلی واسبغ﴿

 افزون ساخت.  باطن( بر شما گسترده و یهاچه نعمت ظاهر و یهاخود را )چه نعمت یهانعمت خداوند

 ها واژه

ست و صبر( ا سبغ )بر وزن  سبغ از ماده  صل به معنا ا شاد و ای راهنیپ یدر ا س زره گ سپس ب عیو ست.  ه نعمت ا

مفسران  ست؟یچ هیآ نیباطن در ا ظاهر و یهامنظور از نعمت نکهیدر ا اطالق شده است. و زیفراوان ن گسترده و

س ضس ن گفته اریب  و نشیرمانند آف ستیکس قابل انکار نچیه یکه برادانند یم یزینعمت ظاهر را چ یاند. بع

 ستتتیرک ندم العه قابل  دانند که بدون دقت ویم یباطن را اشتتاره به امور یهانعمت و هایانواع روز و اتیح

قلب  نعمت باطن را ظاهر و ینعمت ظاهر را اعضتتا ی. بعضتتدهغرائز ستتازن و یروح یهااز قدرت یاریمانند بستت

معرفة اهلل( عمت باطن را )ن سالمت اعضاء و قامت راست و صورت و ییباینعمت ظاهر را ز گرید یاند. بعضشمرده

 اند. دانسته



 

۲۲ 

 

 نهیمز نیدر ا وآله وسلّم( آمده است که ابن عباس از آن حضرت هیاهلل عل یاسالم )صل یاز رسول گرام یثیدر حد

صلؤس سول اهلل ) سلّم( فرمود: ابن ع هیاهلل عل یال کرد. ر ست و ،نعمت ظاهر !باسوآله و سالم ا  کامل و نشیفرآ ا

ستو ب منظمِ شته یکه به تو ارزان ییهایروز خداوند و لهیو شت ،اما نعمت باطن و ؛دا شاندن ز  اعمال تو و یهایپو

 رسوا نکردنت در برابر مردم است. 

 امبریاست که پ دیتوح اهلل ومعرفة و امبری: که نعمت ظاهر پمیخوانیالسالم( م هی)عل قراز امام با یگرید ثیدر حد

 (.36با ماست) یدوست مانیپ و تیما اهل ب تیوال ،اما نعمت پنهان آورده و

س نیا انیدر م یمنافات گونهچیه قتیدر حق یول صداق یکیهر کدام  وجود ندارد و رهایتف شن نعمت  یهااز م رو

 ازد. آنکه مفهوم گسترده آن را محدود سیب ،داردیم انیباطن را ب ظاهر و

 امام ،یطننعمت با و امام ظاهر استتت ،ی: نعمت ظاهرندیفرمایم یتیالستتالم( در روا هیبن جعفر )عل یامام موستت

 باشد. یغائب م

ض یبن جعفر الهمدان ادی: قال حدثنا احمد بن زهیابن بابو شم عن  میاهبن ابر یاهلل عنه( قال: حدثنا عل ی)ر بن ها

هلل )عزَّ وجلَّ( السالم( عن قول ا هیبن جعفر )عل یموس یدیقال: سألت س یزداال ادیاحمد محمد بن ز یعن اب هیاب

سبغ عل سالم( النعمة الظاهرة االمام الظاهر والباط هینعمة ظاهرة وباطنة(. فقال )عل کمی)وا . فقلت بینة االمام الغاال

صه وال  بیغیقال: نعم  ب؟یغیاالئمة من  یف کونیله: و ش  صار الناس  ذکره وهو  نیقلوب المومن عن بیغیعن اب

شر منا.  یالثان س سهلیع صعب و ذللیو ریاهلل له کل ع به  ریبیو دیله کل بع قربیله کنوز االرض، و ظهریله کل 

ش دهی یعل هلکیو دیکل جبار عن سدیمر  انیکل   حلیه. وال الناس والدت یعل یت ف یاالماء الذ دةی. ذلک ابن 

 االرض قس ا وعدال کما ملئت جورا وظلما.  مالیلَّ(. فاهلل )عزَّ وج ظهرهی یحت تهیلهم تسم

هاشتتتم از  بن میبن ابراه یکرد که گفت عل ثیحد ما یبرا یبن جعفر همدان ادی: احمد بن زدیگویم هیابن بابو

لستتالم( ا هیبن جعفر )عل یحضتترت موستت میکرده که گفت از آقا تی( روای)ازد ادیپدرش از ابو احمد محمد بن ز

 . دمیپرس «را بر شما تمام کرد شیخو یباطن و یظاهر یهانعمت و»)عزَّ وجلَّ(  یخدا یمودهفر یدرباره

 باشد. یامام غائب م ،نعمت باطن ظاهر است و ماما ،حضرت فرمود: نعمت ظاهر

 شود؟  بیهست که غا یدر امامان کس ایبه حضرت عرض کردم: آ

ش ص او غائب م دگانی. از دیفرمود: آر  نیاو دوازدهم او غائب نگردد و ادی نیمنؤم یهااز دل یلشود ویمردم 

شوار ست. خداوند هر د سان م یرا برا ینفر از امامان ا  یهاگنج سازد ویرام م شیرا برا یس ت هر و ،دینمایاو آ

شکار م شیرا برا نیزم ست و کینزد شیرا برا یهر دور گرداند ویآ سرکش   وکند یاو نابود م لهیرا بوس گرهزیهر 

ش ست او هر  سر بهتریرا هالک م یطاغ ی انیبه د ش زانیکن نیسازد. او پ ست. آنکه والدتش بر مردم پو  دهیا
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شد، تا ا هاآن یبردن نامش برا ماند ویم سازد. پس زم نکهیحالل نبا شکار  سط و ررا پُ نیخداوند او را آ عدل  از ق

 (.37ظلم آکنده باشد) که از ستم وهمچنان ،دینما

 

 ۱۰ هیه عنکبوت، آ( سور۲۰)

 .﴾انا کنا معکم قولنلی ربک من نصر جآء ولئن﴿

 . میهمانا خواهند گفت که ما هم با شما بود دیپروردگارت آ یاز سو یروزیپ نصرت و چنانچه و

س یف میبن ابراه یعل سوب ال رهیتف صادق )عل یالمن صر من ربک.  هیال سالم( قال: ولئن جآء ن  هیالقائم )عل یعنیال

 السالم(. 

س میبن ابراه یعل صادق )عل رشیدر تف سوب به امام  س هیکه من سالم( ا ضرت فرمود:  تال نانچه چ»آورده که ح

 (.3۸السالم( است) هیمنظور قائم )عل «دیپروردگارت آ یاز سو یروزیپ نصرت و

 

 ۸-۷ هی( سوره انفال، آ۲۱)

 .﴾مونالباطل ولو کره المجر لب یالحق و حقیل نیدابر الکافر ق عیالحق بکلماته و حقیاهلل ان  دیری﴿

 انیاز م باطل شود و تیکافران را ق ع کند تا حق تثب یشهیر و تیخواهد حق را با کلمات خود تقویم خداوند

 چند مجرمان کراهت داشته باشند. برود هر

بحث را به  دیلذا قرآن مج به جنو بدر شده است و یااشاره اتیآ نیقبل از ا اتیانفال در آ یمبارکه یدر سوره

 اتیآ ق وفو اتیرا در بردارد در آ یااز آن را که هر کدام درس آموزنده یحستتاستت یزهافرا جنو بدر کشتتانده و

 اطر ب شتتهیهم یتجربه کرده بودند برا کیق را که در گذشتتته نزدیحقا نیکند تا مستتلمانان ایم حیتشتتر یبعد

 . رندیدر همه عمر از آن الهام بگ بسپارند و

س شیع ریدر تف ست که در ا هی)عل اقراز امام ب یتیفوق روا اتیآ لیذ یا شده ا سالم( نقل   هیامام )عل تیروا نیال

 :دینمایم ریتفس نیمورد بحث را چن اتیالسالم( آ

اهلل ان  دیریقول اهلل )عزَّ وجلَّ(:  یف ةیهذه اآل ریالستتالم( عن تفستت هی: عن جابر، قال ستتألت ابا جعفر )علیاشتتیالع

 ءیاهلل: فانه شتت دیریالباطن  یف رهایالستتالم(: تفستت هی. قال ابو جعفر )علنیدابر الکافر ق عیکلماته والحق ب حقی
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 یحق آل محمد. واما قوله: بکلماته: کلماته ف حقی یعنیالحق بکلماته. فانه  حقیبعد. واما قوله:  فعلهیولم  دهیری

 الباطن. یهو کلمة اهلل ف یالباطن. عل

ما کافرداب ق عیقوله )و وا کافرون ةی( فهم بنو امنیر ال ما قوله:  ق عی. هم ال نه  حقیلاهلل دابرهم. وا فا  یعنیالحق. 

صل حقیل سلّم(. ح هیاهلل عل یحق آل محمد ) سالم(. واما قوله و هیالقائم )عل قومی نیوآله و  یعنیالباطل.   لبیال

 ره المجرمون(. کالباطل ولو  ب لیالحق و قحیوذلک قوله. )ل ةیام یباطل بن ب لیالسالم( فاذا قام  هیالقائم )عل

 ریاجع به تفسرالسالم(  هیبه سند خود از جابر آورده که او گفت از حضرت ابو جعفر باقر )عل رش،یدر تفس یاشیع

 و رداندکلماتش ثابت گ یلهیخواهد که حق را به وسیخدا م و»: دیفرمای)عزَّ وجلَّ( م یکه خدا دمیپرس هیآ نیا

  «بن برکند و خیران را از بکاف یشهیر

که آن را  ستیزیچ نیکه ا رایز ؛خواهدیم نیآنست که در باطن خدا چن رشیالسالم( فرمود: تفس هیامام باقر )عل

نظور احقاق م «کلماتش ثابت گرداند لهیحق را به وستت» اما قول خداوند هنوز به انجام نرستتانده و یخواهد ولیم

سالم( همان ال هی)عل یعل کلمات او در باطن و یعنی «کلماتش لهیبه وس»فرموده  نکهیا باشد. ویمحق آل محمد 

، هستند هیامین بنکافرا نیا «بن برکند و خیکافران را از ب شهیر و»اما قول خداوند  کلمه خداوند در باطن است. و

حق آل  یعنی «قق ب شتتتدحق را تح تا»فرمود:  نکهیا شتتتان را ق ع خواهد کرد وهلخداوند دنبا .ندیکافران آنها

اما قول  وکند.  امیالستتالم( ق هیحضتترت قائم )عل کهیوآله وستتلّم( را تحقق ب شتتد هنگام هیاهلل عل یمحمد )صتتل

سازد باطل را محو و و»خداوند  سالم( باطل م هیحضرت قائم )عل یعنی «نابود  کند باطل  مایکه چون ق ،سازدیال

 اطل را محو وب و دیمحقق نما و داریتا حق را پا»قول خداوند  یمعنا استتتت نیا خواهد برد و نیرا از ب هیامیبن

 (.39)« دیاین شینابود سازد هر چند که مجرمان را خو

 

 ۲۴۹ هی( سوره بقره، آ۲۲)

 .﴾یمن سیبنهر. فمن شرب منه فل کممبتلی اهلل ان﴿

 . ستندیند از من نکند. آنها که از آن بنوشیم شینهر آب آزما کی لهیوسه خداوند شما را ب همانا

شد وسپاه را عهده یطالوت فرمانده یوقت  خود را در اداره امور مملکت و یستگیشا و اقتیکوتاه ل یدر مدت دار 

 را به خ ر انداخته دعوت کرد و آنها زیکه همه چ یمبارزه با دشمن یآنها را برا ،دیسپاه به اثبات رسان یفرمانده

 ایکاره  مهین ییکه بنا ییآنها من حرکت کنند که تمام فکرشان در جهاد باشد و با یتنها کسان ،کرد دیبه آنها تأک

جمع شدند  رومندین و ادیز یتیجمع یشرکت نکنند. به زود کاریپ نیامثال آن را دارند در ا تمام و مهین یامعامله

به  نکهیا یوت براتشتتنه شتتدند. طال یدر برابر آفتاب همگ ییمایبر اثر راهپ کردند و رکتبه جانب دشتتمن ح و
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صف و شیفرمان خدا آنها را آزما س یگفت: به زود ،کند هیت سیم یاخود به رودخانه ریدر م س ،دیر  لهیخداوند بو

شما را آزما سان ،کندیم شیآن  شند و یک  یآنها که جز مقدار کم و ،ستندیشوند از من ن رابیس که از آن بنو

 ننوشند از من هستند.

 یمعدود یدهگشتند. تنها ع رابیس و دندیخود را به آن رسان ر افتاد خوشحال شدند وچشم آنها به نه کهنیهم

سر پ شکر او از اکثر نجایماندند. طالوت در ا یباق مانیبر  شد که ل  یتیاز اقل و انمیسست پ اراده ویب یتیمتوجه 

از  مانیباا لیع قلبا همان جم د ورا رها کر افرمانن انضباط ویب تیرو اکثر نیاز ا ؛شده است لیتشک مانیافراد باا

سو شهر گذشت و شنر شیآزما نیسربازان طالوت از بوته ا تیرفت. در هر حال اکثر شیجهاد پ دانیم یبه   ،و

 . امدندین رونیسالم ب

 یتعال قال اهلل یذ: ان اصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الندیفرمایم نیچن هیآ نیهم لیالسالم( در ذ هیامام صادق )عل

 بمثل ذلک:  بتلونیالسالم(  هیبنهر( وان اصحاب القائم )عل کمیتل)مب

 و «کندیم شیآزما یشتتما را به نهر آب»اش فرمود: درباره یتعال یطالوت به آن نهر امتحان شتتدند که خدا ارانی

 (. 4۰مبتال خواهند شد) شیآزما نیبه مانند هم زیالسالم( ن هیهمانا اصحاب حضرت قائم )عل

 

 عصر( سوره ۲۳)

 .﴾صبرآمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بال نیخسر. اال الذ لفی االنسان ان. والعصر﴿

را به  گریکدی اند واعمال صالح انجام داده آورده و مانیکه ا یمگر کسان انندیها همه در زبه عصر که انسان سوگند

 اند.نموده هیاستقامت توص و ییبایرا به شک گریکدی حق سفارش کرده و

 ها واژه

 فشردن است.  یواژه عصر به معنا

 است.  هیکم شدن سرما یخسران به معنا خسر )بر وزن عسر( و

 را سفارش کنند.  گرید یبعض یآنست که بعض یبه معنا یتواص

 است.  تیم ابقت با واقع ای تیواقع یحق به معنا

 استقامت است.  و ییبایشک یصبر به معنا
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شتتده  هیککرده که در آن بر چهار اصتتل ت میتنظ یبرنامه جامع مینجات بشتتر از آن خستتران عظ یبرا میقرآن کر

 :است

  مانیا -1

 اعمال صالح -۲

 سفارش به حق -3

 سفارش به استقامت.  -4

صر که در ا ض نیسوره آمده ب نیدرباره واژه ع ست بع سران اختالف ا سران م یمف صر» زمراد ا ندیگویاز مف   «ع

صر ا صر را ا گرید یاست. عدههمان وقت ع سر زمان و شارهع سرا شر خیتار به  سته تیب آن را  گرید یاند. برخدان

سان شاره به ان ستیکامل م یهاا صاره عالم ه ض نشیجهان آفر و یدانند که ع ستند. بع سران م یه  ندیگویاز مف

را که در  «یصلوة وس »آنها  راینمازها دارد. ز انیم که در یاژهیو تیهمان نماز عصر است به خاطر اهم «عصر»

صر ظهور از زمان مانند ع یاز مفسران عصر را قسمت خاص یدانند. جمعیشده نماز عصر م دیآن تأک یرو رآنق

باشتتد یبشتتر م خیدر تار یعظمت خاصتت و یژگیو یالستتالم( که دارا هیموعود )عل یمهد امیعصتتر ق ای استتالم و

 دانند. یم

ضل بن عمر م ص دیگویمف سالم( پ هیادق )علاز امام  سال هیال کردم امام )علؤس ورهس نیا رامونیال م( فرمود: ال

 خسر. یالسالم( ان االنسان لف هیالعصر. عصر خروج القائم )عل

 یعنیتواصتتتوا بالحق )بمواستتتات االخوان( و یعنی( وعملوا الصتتتالحات اتنایبآ یعنیامنوا. ) نی)اعداءنا( اال الذ یعنی

 الفترة.  یف یعنیبر )باالمامة( وتواصوا بالص

صر» صر «سوگند به ع صر ظهور و ،منظور از ع ست هیخروج قائم )عل ع سالم( ا سان در ز» ؛ال  و ینکارایهمانا ان

 و» ،آوردند مانیما ا اتیکه به آآنان یعنی «آوردند مانیکه امگر آنان» ؛انندیدر ز ما مناندش یعنی «خسران است

 ،به امامت یعنی «را به حق سفارش نمودند گریکدی و» ،ینیبراداران دبا  مواسات یعنی «انجام دادند کین یکارها

صبر و گریکدی و» ردم سست م دیکه عقا بتیغ انزم یعنیدر دوران فترت  یعنی «سفارش نمودند یداریپا را به 

 (. 41)شودیم
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 ۲۵ هیآ نه،یّ( سوره ب۲۴)

 .﴾مةیالق ندی وذلک﴿

 . داریپا و میمستق نییاست آ نیا و

 یکند. رسالتیروشن م ییهانشانه بودن آن با دالئل و  تهیآم اکرم و امبریپ یاشاره به رسالت جهان نهیّب یهسور

به خ ر  شانیدمنافع ما نکهیبه خاطر ا یکه به سراغشان آمد گروه یهنگام یول دندیکشیآن را انتظار م که قبالً

شت کردنیم ضمن ادافتاد به آن پ صول دعوت انب در زیرا ن قتیحق نی. در   و دیتوح و انمیمانند ا اءیبردارد که ا

 وجود داشته است.  یآسمان انیکه در همه اد یجاودان است ثابت و یروزه، اصول نماز و

شاره به هم هیآ ست که ا نیفوق ا صول،  نیم لب ا زکات  ق، ونماز، که همان توجه به خال و خالص دیتوح یعنیا

ست توجهکه همان  صو ،به خلق ا ست انیهمه اد یجابرپا ل ثابت واز ا تن ف رت مدر  نهایتوان گفت ایبلکه م ؛ا

کر دعوت به شُ ف رتش او را گرید یاز سو است و دیسو سرنوشت انسان بر مسئله توح کیاز  رایقرار دارد. ز یآدم

مک به ک یاو را به ستتو انانستت تیدنمَ و یاجتماع هیروح گرید یاز ستتو کند ویشتتناخت او م معرفت و نعم ومُ

 خواند. یمحرومان فرا م

 یایمه انبه ماتیلذا در متن تعل ؛دارد یها جاف رت یدر اعماق همه یدستورات به صورت کل نیا شهیر نیبنابرا

فوق به  یهیدر آ «مهیالق نید»توجه داشتتت که  دیاستتاس با نیبر ا استتالم قرار گرفته استتت. و امبریپ و نیشتتیپ

 و حذف شده نجایبه خاطر آن است که موصوف در ا مهینث بودن قؤم و ،وفموص وصف و نهصورت اضافه است 

 ینید نیشود که ایم نیمعنا چن باشد. ویم عتیشر ای و کتب ای ملت وموصوف  آن نشسته است و یصفت جا

ست که در کتب قَ ست و نیشی)باارزش( پ مهیّا ستق ینید ای آمده ا ست که در آن احکام م سالم ارزپر و میا ش ا

 شده است.  کسمنع

ص یعن اب سالم( ف هیعبداهلل )عل یعن اب ریب القائم  نیا هو ذلک د( قال انممةیالق نیقوله )عزَّ وجلَّ(: )وذلک د یال

 السالم(.  هی)عل

استوار  نیاست د نیا و»قول خداوند )عزَّ وجلَّ(  رامونیکرده که پ تیالسالم( روا هیاز حضرت صادق )عل ریابو بص

 (. 4۲السالم( است) هیحضرت قائم )عل نید نیفرمود: همانا ا «تسدر محکم و نییوآ

 

 ۵ هی( سوره قدر، آ۲۵)

 .﴾م لع الفجر یحت هی سالم﴿



 

۲۸ 

 

 رحمت تا طلوع صبح.  برکت و است سرشار از سالمت و یشب

آن معادل  یدارزندهشب هم عبادت و و ؛قرآن در آن نازل شده است رایاست سراسر سالمت ز یجهت شب نیاز ا

ندگان شامل حال ب یهم رحمت خاص اله و ؛شودیدر آن شب نازل م یبرکات اله و راتیهم خ و ؛ار ماه استهز

شتگان و و ؛گرددیم شب نازل م حرو هم فر ض یگردند. حتیدر آن  شب اتیاز روا یطبق بع در   انیش ،در آن 

ست و ریزنج سالم و یشب هایژگیو نیبه ا تیبا عنا ا ست  سالمت. بناب ا سالم که  نیراهمراه   یه معناباطالق 

ست. همانگونه که اطالق سالم بر دیاز تأک ینوع قتیدر حق «سالم» یسالمت است، بر آن شب به جا آن شب  ا

شتگان پ نیخاطر ا هب ست که فر ستهیا ضه مؤبه م ای و گریکدیبه  و سالم عر ست  یشب دارند. به هر حالیمنان  ا

 .رینظیاز هر جهت ب سعادت و و سالمت برکت و و ریخ رحمت و سراسر نور و

صادق )عل دیگویم یراو شن هیاز امام  سالم(  ضرت م دمیال سالم( به من ال هیفرمود: پدرم امام باقر )علیکه آن ح

قدر را خواند.  یسوره ،السالم( در نزدش بودند هی)عل نیحس حسن و کهیدر حال  البیبن اب یفرمود: حضرت عل

 نیمنؤالمریدارد. ام یگرید ینیریشما ش دهاناز  ییگو !پدر یا :تجناب عرضه داشالسالم( به آن  هی)عل نیحس

دانم آنچه را که تو یستتوره م نیهمانا من در ا ،زند رستتول خدافر یا فرزند من و یالستتالم( به او فرمود: ا هی)عل

شد نیکه ا ی. زمانیدانینم سول خدا در پ ،سوره نازل  ستاد یجدت ر پس بر س ،ن خواندپس آن را بر م ،من فر

 : فرمود وشانه راست من زد 

لدک من ولو ی. هذه الستتورة لک من بعدبعثونی ومی یال یوحرب اعدائ یبعد یامت یعل ییول و ییوصتت و یاخ ای

ذلک  حدثیلستتتنتها، واهلل وانه  یف یاحداث امت یالستتتالم( من المالئکة. حدث ال هی)عل یاخ لیبعدک. ان جبرئ

 . السالم( هیم لع فجر القائم )عل یال ائکیقلبک وقلوب اوص یا نور ساطع فکاحداث النبوة وله کیال

 نیا ،شوند  تهیکه برانگ یجنو دشمنان من تا روز یا و ،سرپرست من بر امتم بعد از من و نیجانش برادر و یا

 حوادث و ،تستتکه از فرشتتتگان ا لیفرزندانت بعد از تو. همانا برادرم جبرئ یبرا توستتت بعد از من و یستتوره برا

شان را به  یکارها سال  ادن از حوادث ومسئله اطالع د نی. به خداوند سوگند همانا ادیمن رسان اطالعامت مرا در 

 یایاوص یهادل است در دل تو و یآن نور درخشان یبرا همچون خبر گرفتن نبوت. و خواهد بود زیتو ن یامور برا

  (.43السالم() هیتو تا طلوع فجر حضرت قائم )عل

 

 ۲-۱ هیآ ل،ی( سوره ل۲۶)

 .﴾یوالنهار اذا تجل یغشیاذا  لواللی﴿

 کند.  یکه تجل یقسم به روز هنگام به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند و قسم
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  :کندیم میسوره در آغاز بعد از ذکر سه سوگند مردم را به دو گروه تقس نیدر ا

 . یتقوانفاق کنندگان با -1

 . امتندیپاداش قکه منکر  یالنیب  -۲

شب ت انیپا س ت انیپا آرامش و سهولت و و یکار گروه اول را خو شمرد. در یبرم یبدب ت و یکار گروه دوم را 

قسم به  : ودیفرمایسوگند م نی: سوگند به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند در دومدیفرمایسوگند م نیاول

بشتتر  یزندگ آنها در ریتأث و «ظلمت نور و»له نظام بر مستتأ دیمجظاهر گردد. در قرآن  که آشتتکار و یروز هنگام

 تند. مهم پروردگار هس اتیدو نشانه از آ و یدو نعمت بزرگ دائم نیکه ا رایفراوان توجه داده شده، ز

رفته تا گحرارت آفتاب  لیها، از تعدانسان یثر آن در زندگؤنقش م شب و تیخورد ب اطر اهمیسوگند به شب م

سأله آ شب و سکوت و رامش وم ستراحت همه موجودات زنده در پرتو   داریب ندارازندهشب یبندگ عبادت و زین ا

نده است زپرورش تمام موجودات  هیما و اتیح که رمز حرکت و یخورد همان نوریبه روز قسم م و ؛اریهش دل و

را به عقب  هایکیتار کافد وشتتیشتتب را م یصتتبح پرده ظلمان یدهیشتتود که ستتپیآغاز م یلحظه از زمان نیا و

سمان حاکم م راند ویم ست که  نیا یرو شود. ویبر تمام پهنه آ از  اتیروا از اخبار و یدر برخ مینیبیمحساب ا

صوم ضرت ائمه مع سالم( ذ همی)عل نیزبان ح سالم( ا هیموعود )عل یبه ظهور مهد «روز» فهیشر هیآ نیهم لیال ل

 شده است.  ریتفس

سلم سألت ابا جعفر )عل عن محمد بن م سالم( عن قول اهلل ))عزَّ وجلَّ(( والل هیقال:  شیاذا  لیال  یف لی. قال: اللیغ

 یف صتتبری نینرالمومی. وامهیجرت له عل یدولته الت یالستتالم( ف هی)عل نیرالمومنیام یغشتتی. یالموضتتع الثان ذاه

ض یدولتهم حت سالم( منا اهل الب هیل. قال: النهار هو القائم )عی. قال والنهار اذا تجلیتنق اذا قام غلبت دولته  تیال

 . رنایغ علمهی سیبه ونحن فل هیاألمثال للناس وخاطب اهلل نب هیالباطل. والقرآن ضرب ف

سلم م سالم( پ هیاز امام باقر )عل دیگویمحمد بن م شب آنگاه بسوگند » دیفرمایفرموده خداوند که م رامونیال ه 

سپاه بپ که شاندهمه جا را در پرده  سالم( فرمود: ل هیال کردم امام باقر )علؤس «و ست که  یدوم انجیدر ا ،لیال ا

س سالم( قرار داد هی)عل نیمنؤالمریفراهم آمد بر ام شیکه برا تشرا در دول اهشیپرده  در دولت  نیمنؤمرالیام ،ال

، «روشن سازد که جهان را یسوگند به روز هنگام و»بعد امام فرمود  ؛رسد انیکه به پا یکند تا وقتیآنها صبر م

 اطل غالب شود. وبدولت امر بر  زدیاست که هرگاه بپا خ تیالسالم( از ما اهل ب هیهمان قائم )عل «روز»منظور از 

آن را  یکستت ما خ اب نموده که جز ما و امبرشیخداوند آن را به پ مردم آورده شتتده و یبرا ییهادر قرآن مثال

 (. 44داند)ینم
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 ۴-۱ هیآ ( سوره شمس،۲۷)

 .﴾هایغشیاذا  لی. والقمر اذا تالها. والنهار اذا جالها. واللهاوضحی والشمس﴿

 یوز هنگامرسوگند به  و دیآماه در آن هنگام که بعد از آن درسوگند به  گسترش نور آن و و دیبه خورش سوگند

 را بپوشاند.  نیقسم به شب آن هنگام که صفحه زم را روشن سازد و نیکه صفحه زم

هفت » رگیبه حساب د و «سوگند ازدهی»حساب  کیسوره آمده به  نیکه در آغاز ا یمهم و یدر پ یپ یگندهاسو

 یدهد که م لب مهمینشان م یبه خوب داده و یقرآن را در خود جا یتعداد سوگندها نیشتریب است. و «سوگند

 ب ش. اتیح ساز وسرنوشت یلبم  ؛ماه و دیخورش و نیزم ها وبه عظمت آسمان یم لب ؛م رح است نجایدر ا

  :کندیم بیدو مقصد را تعق قرآن عموماً یسوگندها

 شده.  ادیکه سوگند به خاطر آن  یم لب تیاهم -1

 امور سوگند واقع شده.  نیخود ا تیاهم -۲

ضوعات مهم  شهیسوگند هم رایز سان ر شهیاند سوگندها فکر و نیا لیدل نیشود. به همیم ادیبه مو  ا به کاران

ضوعات مهم عالم خلقت ب نیاندازد تا درباره ایم سو یاز آنها راه . وشدیندیمو شا یبه  ساس  نیر اب. دیخدا بگ ا

شروع ا مینیبیم ش نیدر  سان و ینقش را در زندگ نیترسازنده و نیکه مهمتر دیسوره به خور وجودات متمام  ان

دارد یبر م سر از افق شرق دیه به دنبال خورشسپس به ماه سوگند خورده ک شده و ادیدارد سوگند  ینیزنده زم

 ریتأث سازد ویرا روشن م نیکه صفحه زم کندیم ادیآنگاه به روز سوگند  سازد. ویفروغ خود را ظاهر مچهره پر و

تمام  استتتت و اتیح جنبش و روز رمز حرکت و رایتمام موجودات زنده دارد. ز بشتتتر و یدر زندگ یاالعادهفوق

ششتالش شش ها وها وک شنا معموالً یزندگ یهاکو صورت م ییدر رو شب  نیچنهم . وردیگیروز  سوگند به 

صفحه زمیم شا نیخورد آن هنگام که  از آنها  یکیکه  را به همراه خود خواهد آورد یبرکات آثار فراوان و ندرا بپو

 استراحت همه موجودات زنده است.  سکون و آرامش و

صادق  یراو یتیدر روا سالم( پ هی)علاز امام  ست اتیآ رامونیال ست  نیهم نین  سش نموده ا  هیمام )علاسوره پر

 داده است:  حیتوض نیچن نیالسالم( ا

قلت )والقمر اذا تالها(  نهمیوآله وسلّم( اوضح للناس د هیاهلل عل ی: الشمس رسول اهلل )صلال)والشمس وضحاها( ق

سول اهلل هی)عل نیرالمومنیقال ذاک ام سالم( تال ر صل ال سلّم( قلت )والنهار اذا جالها( قال ذاک  هیاهلل عل ی) وآله و

صل ةیاالمام من ذر سول اهلل ) سل ر سلّم( ف هیاهلل عل یفاطمة ن سبحانه  یظالم الجور والظلم. فحک یجلیوآله و اهلل 
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 نیمة الجور الذ( قال: ذلک ائغشتتتاهایاذا  لیالستتتالم( قلت )والل هیبه القائم )عل یعنیعنه فقال )النهار اذا جالها( 

 وآله وسلّم(  هیاهلل عل یاستبدوا باألمور دون آل الرسول )صل

 یساخت. راو واضح آنان را روشن و نیمردم د یباشد که برایم وآله وسلّم( هیاهلل عل یرسول خدا )صلّ ،دیخورش

رسول خدا  یدر پ است که السالم( هی)عل منانؤرمی. امام فرمود: مراد امدمیپرس «سوگند به ماه تابان»: از دیگویم

ال نمودم امام ؤکند سی: از سوگند به روز که جهان را روشن مدیگویم ی. راودیوآله وسلّم( درخش هیاهلل عل ی)صل

 یکیوسلّم( که تار وآله هیاهلل عل یفاطمه نسل رسول اهلل )صل هیذر ازاست  یامام هیآ نیفرمود: منظور از روز در ا

س ن به م. دیزدایجور را م ظلم و سبحان از او  را  یکیکه تار سوگند به روز آورده که فرموده: و انیپس خداوند 

شد. راو هیسازد که منظور از آن حضرت قائم )علیجهان را روشن م و دیزدایم سالم( با سوگند »از  دیگویم یال

شب هنگام س یبه  س «فرو برد یاهیکه عالم را در پرده  شب دمیپر  ظلم و ور وجآن امامان  امام فرمود: منظور از 

ستبداد و ساس ا ستند که بر ا صل ،یخودکامگ ستم ه سول ) سلّم( را منزو هیاهلل عل یخاندان ر  ساخته و یوآله و

تر بودند. پس ستهینسبت به آن مسند شا رسولزدند که خاندان  هیتک یبه مسند زمام امور را به دست گرفته و

 ورده وآ انیستتبحان از اعمال آنان ستت ن به م یپوشتتاندند که خدا ستتتم خداوند را با ظلم و نییآ و نیآنها د

 . «ردیکه جهان را فرا گ یسوگند به شب زمان و»: دیفرمایم

 

 ۴-۱ هی( سوره فجر، آ۲۸)

 .﴾سریاذا  لیعشر. والشفع والوتر. والل الولی. والفجر﴿

 یه سوبکه  یقسم به شب هنگام وفرد  سوگند به جفت و ده گانه. و یهاسوگند به شب دم. و دهیبه سپ سوگند

 کند. یروز حرکت م ییروشنا

  :شده ادیسوره پنج سوگند  نیدر آغاز ا

 ریشکافد از آن تعبیشب را م یکیاز آنجا که نور صبح تار است و عیشکافتن وس یبه فجر: که در اصل به معنا -1

 کاذب.  -۲صادق  -1 :ستفجر هم بر دو گونه ا شده است و جربه ف

ص سترش پفجر  ص تیشفاف و تینوران صفا و کند ویم دایادق که از همان ابتدا در افق گ  کیمانند  دارد و یخا

شرق را فرا م سترده م و ردیگینهر آب زالل افق  سمان گ ست.  شب و انیاعالم پا ،شودیبعد در تمام آ آغاز روز ا

صبح  یدهیسپ نیا رد شده است. که ق عاًوقت نماز صبح وا امساک کنند و دیداران باکه روزه استزمان  نیدر ا

شانه یکی ست در زندگ یع ف ینق ه ؛ستیعظمت خداوند یهااز ن سان یا  آغاز و .ینیتمام موجودات زم ها وان
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 استراحت و خواب و افتنی انیپا حرکت موجودات زنده و آغاز جنبش و ؛گرفتن ظلمت است انیپا نور و تیحاکم

 خداوند بدان قسم خورده است.  هایژگیو نیبه خاطر ا سکوت است و

اهد الحجه استتت که شتت یگانه ذده یهاگانه( بنا بر قول مشتتهور همان شتتبده یهاعشتتر )شتتب الیمنظور از ل و

 ند،یگویم نیاز مفستتر یبرخ جهان استتت. و نیمستتلم یاستتیستت یاجتماعات عباد نیتردهندهکانت و نیبزرگتر

ر هر دقدر در آن واقع شده است.  یهاماه مبارک رمضان است که شبده شب آخر  «گانهده» یهامنظور از شب

 . تآنهاس یالعادهفوق تیبر اهم لیکه باشد دل یریگانه به هر تفسده یهاشب نیحال سوگند به ا

ست و نیب ست؟یفرد چ زوج و یعنی «وتر شفع و»منظور از  نکهیاما ا و سران اختالف ا قول از  ستیبالغ بر ب مف

 رایز ؛ت هستند: منظور از شفع م لوقانکهیآن ا گردد ویقول اشاره م کیفقط به  نجایشده است که در اآنها نقل 

وه ممکنات مانند ندارد. به عال و هیشتتب چیمنظور از وتر خداستتت که ه هستتتند و ینیقر زوج و یهمه آنها دارا

 انتهایب یتنها هست ؛شودیم« یبیکزوج تر»به  ریوجود هستند که در فلسفه از آن تعب و تیمرکب از ماه یهمگ

 (. 4۵ذات خداوند است) تیو بدون ماه

 ریبتع نیبا ا رود ویم شیروز پ صبحگاهان و یکه به سو یآمده زمان انیسوگند: از شب س ن به م نیدر آخر و

 است و یرساز ماده  «سری» یکلمه رایز ؛ت داده است آن هم راه رفتن در شبراه رفتن را به خود شب نسب بایز

ام بر خود گ یکیحرکت که در تار حس و یدارا و ستیشب موجود زنده ا ییراه رفتن در شب است گو یبه معنا

فجر به  ،دهندیم حیقرآن را توض  ونکه ب یاتیاز روا یکند. در بعضیروشن حرکت م یصبح یبه سو دارد ویم

سالم( و هی)عل یوجود حضرت مهد  یبه حضرت عل دیآیبعد م هیاو وشفع که در آ عشر به ده امام قبل از الیل ال

 گردد. یاشاره م اتیاز آن روا یکیشده است که به  ریفاطمه زهرا تفس السالم( و هی)عل

قائم )عل( قال: قوله )عزَّ وجلَّ(: )والفجر( الستتتالما هیعبداهلل )عل ی. عن ابیالجعف دیزیعن جابر بن   هیلفجر هو ال

سالم(. ل سالم( من الحسن ال هی)علعشر: االئمة  الیال شفع: ام یال سالم(.  همایعل)وفاطمة  نیرالمومنیالحسن. وال ال

 له.  کیوالوتر: هو اهلل وحده ال شر

لَّ( فرمود: )عزَّ وج یخدا نکهیا حضتترت فرمود هکرده ک تیالستتالم( روا هیاز امام صتتادق )عل یجعف دیزیجابربن 

ست. ل هیفجر همان قائم )عل «والفجر» سالم( ا شب الیال شر ) سالم(  همیگانه( امامان )علده یهاع شند از یمال با

الستتالم(  همایفاطمه )عل و نیمنؤرالمیام «شتتفع»منظور از  الستتالم( و هی)عل یتا امام حستتن عستتکر یامام مجتب

 (.46ندارد) یمانند و کیشر چیکه ه کتاستیهمان خداوند  «وتر»منظور از  باشند ویم
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 ۱ هی( سوره بروج، آ۲۹)

 .﴾البروج ذات والسماء﴿

 است.  اریبس یهابرج یبه آسمان که دارا سوگند

سب هم نیا ینام گذار سوره بروج به تنا وره، س نیسوره آمده. ا نیاول ا هیکه در آ ستیسوگند نیسوره به 

ن وارد مناؤمستتتکبران بر م استتت که از ظالمان و ییدر برابر فشتتارها ییبایشتتک و یمردیپا استتتقامت و یستتوره

صرت اله یعدهآن و اتیآ یدر البال شود ویم صل به معنا ین ست که در ا ست. بروج جمع برج ا صر  ینهفته ا ق

 نیتفع را به امر بلند و یهاعمارت قصرها و یگذارنام دانند ویآشکار م ظاهر و زیچ یآن را به معنا یبرخ است و

 ماعجتمحل ا ایاطراف شهر  واریاز د ی صوصجهت قسمت م نیاند به همظهورشان دانسته نام به خاطر وضوح و

شکر که بروز و ص ل سا نتیهم که زنان ز یزمان شود. ویم دهیدارد برج نام یظهور خا شکار    «تبرج»زند خود را آ

سمان یها. حال برجندیگو شان و یمعنا به ای یآ ست و ستارگان درخ سمان ا شن آ  یهاصورت یبه معنا ای رو

ست  یفلک شباهت به ا یامجموعه یعنیا ستارگان که در نظر ما  سوگند ینیزم وداتاز موج یکیز  به هر  دارد. 

شد حکا یمعان نیاز ا کی شا یکند. عظمتیاز عظمت آن م تیبا  یبود ولدر آن زمان در نظر عرب روشن ن دیکه 

تارگان ها همان ستترستتد که منظور از برجیبه نظر م شتتتریشتتناخته شتتده استتت. هر چند ب ما کامالً یامروز برا

 باشد. یدرخشان آسمان

  :دییتوجه فرما هیآ نیا رامونیجالب پ یتیروا به

عبادة وذکر االئمة  یلعبادة وذکر ع یوآله وستتلّم( ذکر اهلل )عزَّ وجلَّ( عبادة وذکر هیاهلل عل یقال رستتول اهلل )صتتل

عباده  یهلل علوانه لحجة ا ءایالفضتتل االوصتت یی. ان وصتتةیالبر ریخ یبالنبوة وجعلن یبعثن یمن ولده عبادة. والذ

سماء ان  سکمیاهلل العذاب عن اهل االرض. وبهم  حبسی. بهم یخلقه ومن ولده االئمة الهداة بعد یعل فتهیخلو ال

لنبات. اولئک ا  رجی. وبهم ثیخلقه الغ یستتقیبهم. وبهم  دیالجبال ان تم مستتکیاالرض اال باذنه. وبهم  یتقع عل

بن عمران. ثم تال  یعشر شهرا. وعدتهم عدة نقباء موس ااثن یقا عدتهم عدة الشهور. وهاهلل حقا وخلفاءوه صد اءیاول

سماء ذات البروج. ثم قال: اتقدر ةیوآله وسلّم( هذه اآل هیاهلل عل ی)صل سماء ذات  قسمیاهلل  ابن عباس: ان ای: وال بال

اولهم  یبعد فااالئمةلبروج. اما السماءفانا. واما رسول اهلل. فما ذاک؟ قال: ا ایبه السماء وبروجها. قلت:  یعنیالبروج. و

 . نیاجمع همی. صلوات اهلل علیوآخرهم المهد یعل

سند متعدد از ابن عباس نقل م دیمف خیش صلیدر کتاب اختصاص به  سول خدا ) وآله  هیاهلل عل یکند که گفت ر

 عبادت یعل ادی من عبادت است و ادی ؛تر خداوند )عزَّ وجلَّ( عبادت اسفرمود: ذک نیچن هیآ نیا رامونیوسلّم( پ

 یم لوقات قرارم داد. وص نیبهتر عبادت است. سوگند به آنکه مرا به نبوت مبعوث کرد و یفرزندان عل ادی است و
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ص نیمن برتر ستیاو شد ویاو بر م لوقاتش م فهیخل همانا او حجت خداوند بر بندگانش و . وا فرزندانش بعد از  با

به ستتبب آنان آستتمان را  و ردیگیجلو م نیباشتتند. ب اطر آنان خداوند عذاب را از اهل زمیم تگریمن امامان هدا

 . وندیدارد که به حرکت در آیها را نگاه مبه خاطر وجود آنان کوه افتد و نیدارد که جز به اذن او بر زمینگاه م

 خداوند و یایبه حق اول شتتتانی. ااندیرویم اهیب اطر آنان گ بارد ویباران م شیآنان بر بندگان خو یبه واستتت ه

بن  یموس یبه شماره نقبا هاست که دوازده ماه است وهمان تعداد ماه شانیباشند. شماره ایاو م نیراست یخلفا

را تالوت نمود  «والسماء ذات البروج» یهیآ نیوآله وسلّم( هم هیاهلل عل یسپس رسول خدا )صل عمران هستند. و

منظورش  کند و ادیها ستتوگند برج یدارا نکه خداوند به آستتما یپنداریم نیچن این عباس! آاب یآنگاه فرمود: ا

سمان ظاهر نیهم شد. عرض کردم  یهابرج و یآ سول اهلل: پس معنا ایآن با صل ست؟یچ هیآ یر سول خدا )  یر

باشتتند که یبعد از من م امامان ،هامنظور از برج وآله وستتلّم( فرمود: اما منظور از آستتمان من هستتتم، و هیاهلل عل

 همیالستتالم( استتت )صتتلوات اهلل عل هیموعود )عل یآنها مهد نیآخر ( استتت ومالستتال هی)عل یآنها عل نین ستتت

 (.47()نیاجمع

 

 ۴-۱ هیآ ه،ی( سوره غاش۳۰)

 .﴾ةینارا حام یخاشعة عاملة ناصبة. تصل ومئذی. وجوه ةیالغاش ثیک حداتا هل﴿

ر آن روز است. د دهیپوشاند( به تو رسیکه حوادث وحشتناکش همه را م امتیقروز  یعنی) «هیغاش»داستان  ایآ

 گردند. یمدر آتش سوزان وارد  اند. وعمل کرده وخسته شده وستهیبار است. آنها که پتذلّ خاشع و ییهاچهره

 است.  امتیاز ق یاآمده که نام تازه هیسوره کلمه غاش نیدر آغاز ا

ش شاوه  ی: از مادههیغا ست وغ ست و یبه معنا ا شاندن ا ست که به خاط امتیروز ق یواژه برا نیانت اب ا پو ر آن

 امبریش ص پ هیآ نیم اطب در ا دهد. ویهمه را تحت پوشش خود قرار م یحوادث وحشتناک آن به طور ناگهان

عظمت آن  و تیاهم انگریرسول ب ش صجمله به صورت استفهام از  نیذکر ا وآله وسلّم( است و هیاهلل عل ی)صل

 روز بزرگ است. 

 ت وذلّ نیا بارند. وتذلّ در آن روز خاشتتتع و ییها: چهرهدیگویحال مجرمان پرداخته م یچگونگ انیآنگاه به ب

از همه  شیانسان ب یاز آنجا که حاالت روح بزرگ آن روز تمام وجود آنها را فراگرفته و یفرهایک ترس از عذاب و

سا شاره به خوف وکیبروز م نجا در چهره ان سر چهرهیم یوحشت ذلت و ند ا سرا شاند. ویآنها را م یکند که   پو

سان نهای: ادیفرمایبدنبال آن م ستند که پ یک ستهیه شده عمل کرده و و سته  شش ز تالش و ؛اندخ در  یادیکو

در  یقبولنه عمل م ؛شتتودیآنها نم بیدر واقع نصتت یجز خستتتگ یادهیفا چیه یدهند ولیبه خرج م ایدن یزندگ
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از خود به  یکینه نام ن توانند با خود ببرند ویاند مکه اندوخته ییهااز آن همه ثروت یزینه چ درگاه خدا دارند و

صبة» ریتعب گذارند ویم ادگاری سا ریدر حق آنان تعب «عاملة نا ست. و ییر بهره یب عامالن خسته و نیسرانجام ا ا

  .ندزسویبا آن م شوند ویوارد آتش سوزان م

 :گرددیاشاره م اتیآ نیا رامونیپ بایز یتیحال به روا

السالم(  هیقائم )علال غشاکمیالسالم(  هی. قال )علةیالغاش ثیالسالم( قال: قلت: هل اتاک حد هیعبداهلل )عل یعن اب

س شعة ال ت  ومئذیقال: قلت )وجوه  ف،یبال شعة قال: خا ما انزل  ریغملت باالمتناع. قال: قلت )عاملة( قال: ع قیخا

صبت غ صبة( قال: ن صل ریاهلل. قال: قلت )نا صلةینارا حام یوالدة االمام. قال: قلت )ت  ایالدن یار الحرب فن ی( قال: ت

 اآلخرة نار جهنم.  یالسالم( وف هیعهد القائم )عل یعل

صادق )عل دیگویم یراو سالم( پ هیاز امام  سالم( هیال کردم امام )علؤس اتیآ نیا رامونیال  ایآ» ی: معناودفرم ال

 دیگویم ی. راوردیگیفرا م ریالسالم( شما را با شمش هیاست که حضرت قائم )عل نیا «دهیبه تو رس هیغاش ثیحد

خوارند  و لیچنان ذلآن یا: امام فرمود: عدهدمیپرستت «بارندتدر آن روز ذلّ ییهاچهره»: دیفرمایدوم که م هیاز آ

صبة»سوم  یهی: از آدیگویم یعقوبت را ندارند. راو رد کردن آن عذاب و ییکه توانا ل نمودم، امام اؤس «عاملة نا

از  دیگویم یاند. راوامام را نصتتب نموده انیاز وال ریغ آنچه خداوند نازل فرموده عمل کرده و ریبه غ نانیفرمود: ا

سوزان م» دیگویچهارم که م هیآ سندیبه آتش  سالم( هیال کردم. امام )علؤس «ر  ایو در دنآتش جن هفرمود: ب ال

 (. 4۸افتند)یدر آخرت به آتش دوزخ فرو م شوند ویالسالم( دچار م هیدر عهد حضرت قائم )عل

 

 ۱۶-۱۵ هیآ ر،ی( سوره تکو۳۱)

 .﴾الکنس الجوار بال نس اقسم فال﴿

 شوند. یها پنهان مدهیاز د کنند ویحرکت م ؛گردندیکه باز م یبه ستارگان سوگند

  :زندیعمدة بر دو محور دور م ریتکو یسوره

ست که ب نیآغاز ا اتیمحور اول آ -1 شانه انگریسوره ا جهان  نیا انیدر پا میعظ یهایدگرگون و امتیاز ق ییهان

 است. زیآغاز رستاخ و

 باشد. یدر نفوس م رشیتأث آن و یآورنده س ن از عظمت قرآن و ،در محور دوم -۲ 

 ها واژه
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شمس م «خنس» یس: از مادهنّخُ شد ویبر وزن  ست و با صل به معنا جمع خانس ا شت انقباض و یدر ا  و بازگ

 گردد ویمکه نام خدا برده شود بر  یهنگام رایز ندیگویاس مرا خنّ  انیاساس ش نیبر هم پنهان شدن است و

 . دکنیم یخود را م ف

 است. عیسر یرونده یبه معنا ،هیجوار جمع جار

 شدن است.  یم ف یبه معنا بر وزن شمس است و «کنس» یز مادهجمع کانس ا سنّکُ

س ،ستیسوگندها چ نیمنظور از ا نکهیدر ا س یاریب ستاره  شاره به پنج  سران معتقدند که ا نظومه م اریاز مف

س شم غ یشم ست که با چ سلح د ریا شتر ،خیمر ،زهره ،ع ارد :شوندیم دهیم ست نیزحل. تنها ا و یم اره پنج 

س نیکنند ایحرکت م گریستارگان د یالبالکه در  ستنده شم ضو خانواده منظومه  ستاره ع شند ویم یپنج   با

سا یکیحرکات آنها به خاطر نزد ست وگرنه  سمان ن ریآنها به ما س یحرکات نیچن یدارا زیستارگان آ تند اما ه

س ساس کن میتوانیما نم ،دورند اریچون از ما ب شاره بهممکن ا اتیآ نی. امیحرکات آنها را اح شد  نیهم ست ا با

ه هنگام بستترانجام  بازگشتتت دارند )ال نس( و خود رجوع و ریدر ستت حرکتند )الجوار( و یستتتارگان دارا نیکه ا

سپ شبیآفتاب پنهان م صبح و یدهیطلوع  شب یآهوان هیشوند.  ست آورد یبرا هاابانیها در بکه  ن طعمه به د

 شوند )الکنس(. یم یدر النه خود م ف یوحش واناتیح و ادیبه هنگام روز از ترس ص گردند ویم

ها را به حرکت شتتهیاند ،ابهام یبا نوع  تهیآم معنا وپر یستتوگندها نیخواهد با ایم دیقرآن مج ایدر هر حال گو

ستثنا متوجه وضع خاص و در آورد و دم هر چه ستارگان آسمان کند. تا مر میعظ لیخ انیدر م اراتیس نیا ییا

 رامونیلسالم( پا هیآشناتر شوند. امام باقر )عل میدستگاه عظ نیآورنده ا دیبه عظمت پد کنند و کرفدر آن  شتریب

 : دیفرمایم نیچن اتیآ نیا

سألت ابا جعفر محمد بن علیعن ام هان سالم( عن قول اهلل )عزَّ وجلَّ(: فال هی)عل ی: قالت،  سم بال نس الجوار  ال اق

اذا ادرکت زمانه والظلماء.  لةیالل یف توقدیکالشهاب.  ظهری. ثم نیومأت نیتة سسن  نسیالکنس: قالت: فقال: امام 

 . نکیقرت ع

: ستتتوگند به آن دیفرمایخداوند )عزَّ وجلَّ( که م یهفرمود رامونیالستتتالم( پ هیاز امام باقر )عل دیگویم یام هان

سش نمودم، آن جناب فرمود: امام ،شوندیستارگان که پنهان م ست که یپر ن نهاشصت پ و ستیدو سالدر  ا

شد ستارهمسپس ه ،خواهد  شود ظاهر م یاچون  شان  شب تار درخ م ا یچنانچه زمان او را )ا گردد ویکه در 

 (. 49ات روشن شود)دهید ،یابی( دریهان
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 ۱۰-۸ هیر، آ( سوره مدث۳۲ّ)

 .﴾ریسی ریغ نیالکافر یعل ریعس ومی ومئذیالناقور، فذلک  فی نقر فاذا﴿

 . ستیکافران آسان ن یبرا است و یروز س ت ،آن روز ؛شود دهیکه در صور دم یمهنگا پس

 یسوره و دهد که اقرأ در آغاز دعوت رسول نازل شدهینشان م «رمدثّ»سوره  و «اقرأ» یسوره یدقت در محتوا

ست که پ یمربوط به زمان رمدثّ شد. و امبریا شکار  ضترفگ انیپا یدوران دعوت پنهان مأمور به دعوت آ  ی. لذا بع

سورهگفته شد و ستیاسوره نیاول «اقرأ» یاند  ست «رمدثّ» یسوره که در آغاز بعثت نازل  عد از بسوره  نین 

  :باشدیسوره در مجموع بر هفت محور م نیا یهادعوت آشکار است. ب ش

 ،ابالغ آشکار انذار و و امیبه ق امبریدعوت پ -1

 ،انیصفات دوزخ و امتیاشاره به ق -۲

 ،ار کافراندوزخ توأم با انذ یهایژگیاز و یتقسم -3

  ،مکرر یسوگندها قیاز طر زیبر امر رستاخ دیتأک -4

 ،با اعمال او یارتباط سرنوشت هر انسان -۵

  ،انیدوزخ و انیبهشت یهایژگیاز و یقسمت -6

 خودخواه از حق.  مغرور و فرار افراد جاهل و یچگونگ -7

 ها واژه

 لهیگان که وسمنقار پرند است که منجر به سوراخ کردن شود. و یدنیکوب یبه معنا «نقر» یماده ناقور در اصل از

ش و دنیکوب ست ن اءیسوراخ کردن ا شده نیاز هم زیه ش نیبه هم و ؛معنا گرفته  صدا یپوریجهت به  آن  یکه 

سوراخ م ییگو سان را  ست یقرآن به خوب اتیشود. از آیگفته م «ناقور»رود یدر مغز فرو م کند ویگوش ان  فادها

 و زیانگالعاده وحشتفوق یدو صدا یعنیشود. یم دهیبار در صور دم دو زیآغاز رستاخ و ایدن انیشود که در پایم

ست و یصدا یدهنده که اول تکان سر جهان را فرا م اتیح و یداریب یصدا یدوم مرگ ا سرا ست  که از  ردیگیا

دوم استتت که  یبحث اشتتاره به نف ه ردمو هیآ شتتود. ویصتتور دوم م ینف ه صتتور اول و یبه نف ه ریآن تعب

 انینما یگریبعد از د یکیبر کافران است که مشکالت آنان  ینیسنگ روز س ت و گردد ویبا آن بر پا م زیرستاخ

س ستیگردد. روزیم ص دردناک و اریب سا که نطاقت بار وبتیم سان نیرومندتریفر ورد. امام آیمها را به زانو در ان

 :کندیم ریتفس نیرا چن هیآ نیالسالم( ا هیصادق )عل
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سالم( ف هیعبداهلل )عل یعن اب ستترا. فاذا اراد اهلل الناقور قال. ان منا امام یقوله )عزَّ وجلَّ(: فاذا نقر ف یال ا مظفرا. م

 . یقلبه نکتة فظهر فقام بامر اهلل تعال ی)عزَّ وجلَّ( اظهار امره. نکت ف

صاد سالم( درباره هیق )علامام  صور دم» ،ندقول خداو یال ز ما خاندان افرمود همانا  «شود دهیپس آنگاه که در 

 یال او نکتهد در ،لَّ( ب واهد امر او را ظاهر ستتتازد)عزَّ وج یخواهد بود که چون خدا یپنهان روزیامام پ ،یوح

 (.۵۰کند) امیق یتعال یباذن خدا پس ظاهر شود و ،گذراند

 

 ۲۴ هیره جن، آ( سو۳۳)

 .﴾من اضعف ناصرا واقل عددا علمونیفس وعدونیاذا راوا ما  حتی﴿

آنگاه  نندیه ببکه آنچه را به آنها وعده داده شتتد یتا زمان (ابدییکفار همچنان ادامه م یکارشتتکن و یاندازستتنو)

 کمتر است.  تشیجمع و ترفیضع اورشانیدانند چه یم

د شده است. وار یمتعدد یرهایهر دو باشد تفس ایآخرت،  ای ایعذاب دن «عدونویما » یمنظور از جمله نکهیدر ا

ناصر  قدرت ضعف و عدد و یکم و یفزون نکهیگسترده باشد ب صوص ا آن عام و یاست که معنا نیا بمناس یول

ت قدر و آن را به مستتأله جنو بدر که در آن قوت نیاز مفستتر یلذا جمع . واستتتیمربوط به دن شتتتریب اور،ی و

س شت تف شکار گ سلمانان آ سال هیموعود )عل یبه ظهور مهد یمتعدد اتیدر روا اند، وکرده ریم شده  ریس( تفمال

ا کثرت نفرات خود را به رخ آنه قدرت و وستتتتهیدهد که دشتتتمنان استتتالم پینشتتتان م یب وب هیلحن آ .استتتت

دهد که سرانجام یم دینو و یان دلدارمنؤبه م لهیوس نیشمردند قرآن بدیناتوان م و فیآنها را ضع و دندیکشیم

به  فهیشر هیآ نیا یمتعدد اتیجهت در روا نید. بدیدشمنان فرا خواهد رس یناتوان شکست و آنها و یروزیروز پ

 میکن ریتفس شعیوس گسترده و یرا به معنا هیاگر آ نیشده است. بنابرا ریالسالم( تفس هی)عل یظهور مهد و امیق

 شود.یم موارد را شامل نیهمه ا

  :مینمایمع وف م فهیشر هیآ نیا ریتفس و حیدر توض یتیرا به روا یخوانندگان گرام توجه

 یعنیاقل عددا( من اضعف ناصرا و علمونیفس وعدونیالسالم( قال: قلت )اذا راوا ما  هی)عل یالحسن الماض یعن اب

 السالم( وانصاره.  هیبذلک القائم )عل

که  خواهند دانستتت ،نندیآنگاه که عذاب موعود خود را به چشتتم بب»داشتتتم : عرضتته دیگویم لیمحمد بن فضتت

ز آن حضرت اکاظم فرمود: منظور  یامام موس «تر وافرادشان کمتر استفیضع ارانشانی( شانیا ای)شما  کیکدام

 (.۵1باشد)یاو م ارانی السالم( و هیقائم )عل
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 ۴۴ هی( سوره معارج، آ۳۴)

 .﴾وعدونیکانوا  یالذ ومالی ذلک ة،ذل ترهقهم ابصارهم، خاشعة﴿

شدت وحشت به ز یهاکه چشم یحال در شا یخوار ت واز ذلّ یاپرده افتاده، و ریآنها از  ست )وآنها را پو به  نده ا

 شد. یکه به شما وعده داده م ستیهمان روز نیشود( ایآنها گفته م

  تران سرسانذار کاف و دیسوره س ن از تهد نیا نیآخر اتیکه در آ معارج است یاز سوره یهیآ نیآخر هیآ نیا

 ی: روزدیفرمایم نیروز وحشتناک چن نیا یهانشانه آن روز موعود و یدر معرف روز موعود است و انیب لجوج و و

 دوند.یم شانیهابت یبه سو ییکنند که گویچنان تند حرکت م شوند ویکه از قبرها به سرعت خارج م

ست که چشم یدر حال نی: ادیفرمایم از روز موعود پرداخته و یرگید یهایژگیبه و سپس و شدت  یهاا آنها از 

 نیا و ؛رگرفتهبتمام وجود آنها را در  یخوار ت واز ذلّ یاپرده کنند ویخاضتتتعانه نگاه م افتاده و ریوحشتتتت به ز

 . گرفتندیآن را به باد مس ره م و شدیکه به آنها وعده داده م ستیهمان روز

. وعدونیکانوا  یالذ ومیقوله )عزَّ وجلَّ(: خاشتتعة ابصتتارهم، ترهقهم ذلة. ذلک ال یالستتالم( ف هیجعفر )عل یبعن ا

 السالم(.  هیخروج القائم )عل ومی یعنیقال: 

س هیامام باقر )عل سالم( در تف هور حضرت قائم ظ روز خروج و ،منظور از روز موعود :دیفرمایم فهیشر هیآ نیا ریال

 (.۵۲م( است)السال هی)عل

 

 ۲۶ هی( سوره معارج، آ۳۵)

 .﴾نیالد ومیب صدقونی نوالذی﴿

 دارند.  مانیکه به روز جزا ا آنها و

تا معلوم  مانیایاوصاف افراد ب ،م رح شده است. در مقابل ستهیشا یهامعارج اوصاف انسان یاز سوره یدر قسمت

دارد یم نایب نیرا چن ستهیشا من وؤافراد م یژگیو نیسوم اهل نجات. و یگروه اهل عذابند و یشود چرا گروه

 دارند.  مانیهستند که به روز جزا ا یکه کسان

 السالم(. هیلقائم )عل( قال: ب روج انیالد ومیب صدقونی نیقوله )عزَّ وجلَّ(. )والذ یالسالم( ف هیجعفر )عل یعن اب
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الستتالم(  هیم )علخروج حضتترت قائ ظهور و ،وز جزا: منظور از ردیفرمایم هیآ نیالستتالم( درباره ا هیباقر )عل امام

 (.۵3است)

 

 ۳۰ هی( سوره ملک، آ۳۶)

 .﴾نیبماء مع کمیأتیان اصبح ماءکم غورا. فمن  تمارای قل﴿

شما  در دسترس یتواند آب جاریم یفرو رود چه کس نیشما در زم نیسرزم یهااگر آب ،دیبه من خبر ده بگو

 قرار دهد. 

 شود ویم وآله وسلّم( شروع هیاهلل عل ی)صل امبریخ اب به پ «قل» یهمه با کلمه «لکم» یسوره نیآخر اتیآ

ست که در آ ییهادر واقع ادامه بحث شده.  اتیا  ارانشی و امبریپانتظار مرگ  به آنها که غالباً ن ستقبل با کفار 

 یتمام کسان ا وبگو: اگر خداوند مر: دیفرمایم شودیم دهیاو برچ نییآ یکردند که با مرگ ویگمان م را داشتند و

در  دهد؟ ویکافران را از عذاب دردناک پناه م یچه کستتت ،مورد ترحم قرار دهد ایکه با من هستتتتند هالک کند 

 یبه زود و میاتوکل کرده و ،میاآورده مانیما به او ا ،آنها بگو که او خداوند رحمان استتتت: به دیفرمایادامه م

ست. و یراهدر گم یچه کس دیدانیم شکار ا اوند که مصداق از رحمت عام خد کیبه عنوان ذکر  هیآ نیدر آخر آ

 نیشتتما در زم یمورد استتتفاده یهاآب راگ دی: به آنها بگو به من خبر دهدیگویاز مردم از آن غافلند م یاریبستت

 در دسترس شما قرار دهد. یتواند آب جاریم یفرو رود چه کس

 شده:  لیاز دو قشر م تلف تشک نیزم

 . ریپذ قشر نفوذ -1

 . ریقشر نفوذ ناپذ -۲

ها، دارد. تمام چشمهیآن قشر دوم قرار دارد که آب را در آنجا نگاه م ریدر ز برد ویقشر اول آب را در خود فرو م

 ریپذ شتتتر نفوذق ادیز قتا اعما نیزم یاگر تمام رو رایخاص به وجود آمده. ز بیترک نیها از برکت اها، قناتچاه

 ،بودند ریذناپ اگر همه نفوذ و دیرسیبه دامانشان نم یرفتند که هرگز دست کسیفرو م نیها چنان در زمبود آب

 بیترت نیبه ا و  تندیریم اهایبه در یبه زود ای شدند ویباتالق م کیبه  لیتبد و ستادندیایم نیزم یها روآب

ست م ینیزم ریتمام ذخائر ز ست که مرگ و یه کوچکنمون نیرفت. ایآب از د ساا اتیح از رحمت عام خدا ا ن ن

 س ت با آن گره خورده است. 

 ها واژه
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آن زائد  میم گرفته شده و «نیع»اند از آب است وگاه گفته انیجر یبه معنا «معن بر وزن طعن» یاز ماده نیعمَ

 یباشد. ولن یشود هر چند جاریم دهیاند که با چشم دگرفته یآب یرا به معنا نیمع ،از مفسران یاست لذا بعض

شر نفوذ میدانیما م اند. وکرده ریتفس یآب جار یآن را به همان معنا شتریب برود  انیاز م ،نیزم ریناپذ که اگر ق

به ما  تیب که از ائمه اهل یاتی. در روادیاستتتت راج نما یتواند آبینم یزیکلنو ت چیه پنجه ویانستتتان قو چیه

ست. به روا ریگستر او تفسعدل جهان السالم( و هی)عل یر حضرت مهدبه ظهو هیآ نیا ده،یرس از امام  یتیشده ا

  :دییتوجه فرما هیآ نیا ریباقر در تفس

سالم(:  هیاالمام القائم )عل ینزلت ف صبح امامکم غائبا عنکم: ال تدرون ا قولیال بامام ظاهر.  کمیأتی هو فمن نیان ا

 . لهایتأو یجئیبد ان  وال هیهذه اآل لیل اهلل وحرامه، ثم قال: واهلل ما جاء تاووحال رضباخبار السموات واال کمیاتی

 ( السالم هیکند قائم )علیم یبه عدل اله امینازل شده است که ق یامام یدرباره هیآ نی: ادیفرمایم

ها آسمان اخبار که دفرستیم یشما امام یبرا یکجاست؟ چه کس دیدانینم : اگر امام شما پنهان گردد ودیگویم

ض یحرام خدا را برا حالل و و نیزم و سپس امام )عل حیشما تو سوگن هیدهد.  سالم( فرمود: ب دا   نیا لید تأوال

 (.۵4سرانجام خواهد آمد) و امدهین هیآ

 علم و و مربوط به وجود امام هیباطن آ موجودات زنده استتت و اتیح هیکه ما ستتتیمربوط به آب جار هیآ ظاهر

 هیاهلل عل یصل)از رسول اکرم  یتیبه روا زین است. و یجامعه انسان اتیح هیما زیگستر اوست که آن ننعدالت جها

 :دییفرما تیعنا فهیشر هیآ نیا ریوآله وسلّم( در تفس

صل لعن عمار: قا سول اهلل ) سلّم( ف هیاهلل عل یکنت مع ر صحاب ا یبعض غزواته. وقتل عل یوآله و وفرق  ةیاللوا

سلّم( فقلت له: ووآله  هیاهلل عل یرسول اهلل )صل تیبن نافع. ات بةیوقتل ش یمرو بن عبداهلل الجمحجمعهم وقتل ع

وانا منه وانه وارث  یوآله وستتلّم( النه من هیعلاهلل  یاهلل حق جهاده. فقال )صتتل یقد جاهد ف ایرستتول اهلل. ان عل ای

 ی. وحربی. حربه حربیالمومن المحض بعد عرفیولو اله لم  یمن بعد فةی. وال لیومنجز وعد ینید یوقاض یعلم

سلم سلمه  سلم ،یحرب اهلل، و سب  یو صلبه.  یسلم اهلل. اال انه ابو   نیشداالئمة الرا ،یاهلل تعال  رجیواالئمة من 

سول اهلل، من هذا المهد ای یوام یهذه االمة. فقلت: باب یومنهم مهد سالم(. فقال ) هی)عل یر وآله  هیاهلل عل یصلال

ة تسعة والتاسع من السالم(. ائم هی)عل نیمن صلب الحس  رجیانه  یعهد ال یعمار، ان اهلل، تبارک وتعال ایم( وسلّ

 (.نیعبماء م کمیأتیماءکم غورا. فمن  اصبحان  تمیعنهم. وذلک قوله )عزَّ وجلَّ(: )قل ارا بیغیولده 

قستتت ا  ایلدنا مالی. ف رجیآخر الزمان  یفآخرون. فاذا کان  هایعل ثبتیعنها قوم و رجعی لةیطو بةیله غ تکون

 . یاس بواشبه الن یی. وهو سملیالتنز یکما قاتلت عل لیالتأو یعل قاتلیوعدال. کما ملئت جورا وظلما. و
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سریعمار  سول خدا با او همراه بودم و از غزواتِ یکی: در دیگویم ا ضرت ر سالم( پر هی)عل یعل ح چمداران را به ال

ساند و شا هالکت ر ساخت وجمع شدند. به ح بةیش و یعمروبن عبداهلل جمح ن را متفرق  شته  ضور بن نافع ک

صل سول خدا ) س هیاهلل عل یر سلّم( ر شتم.  و دمیوآله و ضه دا سول اهلل ایعر سالم( در راه ال هی)عل یهمانا عل !ر

س حقِ ،خداوند صل ولجهاد را ادا کرد، ر سلّم( فرمود: ز هیاهلل عل یاکرم )  یمن از عل ست واز من ا یعل رایوآله و

ن است. بعد از م نیجانش من و یوعده یاجرا کننده من و یهاپرداخت کننده قرض او وارث علم من و و ؛هستم

با  وجن شد. جنو با او جنو با من است ویمن خالص پس از من شناخته نمؤبود میالسالم( نم هی)عل یاگر عل

ست و سالمت با من جنو با خدا سالمت با او م ست توجه کن من و م سالمت با خداوند ا سالمت با من م که  دیم

ست و یپدر دو نوه یعل صلب او من ا شاد کننده را که از جما یتعال ی. خداندیامامان از   یآنها مهد یلهمامان ار

 باشد از او بوجود خواهد آورد. یامت م نیا

 ست؟یالسالم( ک هی)عل یمهد نیباد. ا تیادرم فدام وآله وسلّم( پدر و هیاهلل عل یاهلل )صل لرسو ایعرضه داشتم، 

که از صتتلب  بستتته مانیبا من پ یخداوند تبارک وتعال !عمار یوآله وستتلّم( فرمود: ا هیاهلل عل یرستتول خدا )صتتل

س سالم( نه امام ب هی)عل نیح ست که  نیهم شود ویآنها از نظر مردم غائب م نینهم آورد و رونیال داوند )عزَّ خا

 تانیب گوارا براآکه باز  ستیفرو رود ک نیاست( همه به زم اتیح هیبه کافران بگو اگر آب )که ما»: دیاوجلَّ( فرم

ثابت قدم  یگرید یعده گردند ویشتتتان برمدهیاز عق یکه گروه ،خواهد بود یطوالن یبتیاو غ یبرا ،«آرد دیپد

سط ورا پر از  ایدن کند ویشود خروج م نزماالمانند. پس هرگاه آخر یم جور  که از ظلم وچنان ،دینمایعدل م ق

 همنام من و او جهاد نمودم و لیتنز یکند همان ور که من بر مبنایمقاتله م لیتأ یاو بر مبنا پر شتتده استتت. و

 (.۵۵مردم به من است) نیترهیشب

 

 ۸ هی( سوره صف، آ۳۷)

 .﴾روننور اهلل بأفواههم، واهلل متم نوره ولو کره الکاف  فئوایل دونیری﴿

چند کافران خوش کند، هریخدا نور خود را کامل م یخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش ستتازند، ولیم آنها

 نداشته باشند. 

ست که عل س ن از گروه معاند و هیآ نیقبل از ا اتیدر آ سال امبریرغم توأم بودن دعوت پیلجوج ا  و اتنیم با با

شن و ستند. در آ بله وچگونه به مقا ،معجزات دالئل رو  افراد و نیکار ا مورد بحث عاقبت هیآ قبل و اتیانکار برخا

 کند.یم حیسرنوشت آنها را تشر



 

43 

 

شمنان حق قادر ن نکهیا یبرا آنگاه شان دهد د شب نند،یاو را بر چ نییآ ستندین : آنها دیفرمایم یجالب هیضمن ت

افران خوش کند. هر چند کید نور خود را کامل مخداون یخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش ستتازند، ولیم

ند. آنها تاب را با پف کردن خاموش ستتازعالم بخواهند نور آفتایمانند که میم ینداشتتته باشتتند. آنها به کستت

شان ستند که گمان م یخفا شند ویه شم از آفتاب فرو پو شب فرو یهاخود را در پرده کنند، اگر چ برند  ظلمت 

 نیا ینیع استتت بر تحقق یااستتالم ستتند زنده خی. تارزندیبرخ ییروشتتنا منبع نور و نیله با اتوانند به مقابیم

شد. گاه از  دهیآن چ ینابود یگوناگون برا یهاروز ظهور اسالم، توطئه نیکه از ن ست رابزرگ قرآن، چ ییشگویپ

 لیمتح قیگاه از طر و یاجتماع و یمحاصتتتره اقتصتتتاد قیگاه از طر آزار دشتتتمنان و و ذاءیا و هیستتت ر قیطر

 یول رهیغ منافقان و یداخل یهاتوطئه قیگاه از طر و نینحُ احزاب و حد واُ یهادانیگوناگون در م یهاجنو

 ترعیزمان وست دامنه استالم هر روز به روز در گستترش استت و ینور اله نیهمانگونه که خداوند اراده کرده بود ا

 است. قرآن  یمعجزه جاودان کی نیا و ،شودیم

با ا یقرآن اتیبار در آ مضتتتمون دو نیا نکهیقابل توجه ا فاوت که در  نیذکر شتتتده  ان  ندویری»مورد  کیت

 حیت در توضدر مفردا یراغب اصفهان .باشدیم « فئوایل دونیری»مورد بحث  هیدر آ یول ؛آمده است( ۵6)« فئوای

شاره به خاموش کردن بدون مقدم هی: آدیگویتفاوت م نیا ست. ولن ست ا شاره به خاموش  یدوم یه ا ردن با کا

 . ستندین یاله رقادر به خاموش کردن نو ،نکنند ایکنند  ینیخواه آنها مقدمه چ یعنیتوسل به مقدمات است. 

 : دییفرما تیالسالم( عنا هیبن جعفر )عل یاز امام موس یتیبه روا

  فئوایل دونیری(. سألته عن قول اهلل )عزَّ وجلَّالسالم( قال:  هی)عل یالحسن الماض یعن اب ل،یعن محمد بن الفض

 متم نوره: قال: واهلل قلت: واهلل ههمبأفوا نیرالمومنیام ةیوال  فئوایل دونیریالستتتالم(  هینور اهلل بأفواههم. قال )عل

ارستتل  یقلت: هو الذو االمام، انزلنا( فاالنور ه یامنوا باهلل ورستتوله والنور الذ نیمتم االمامة لقوله )عزَّ وجلَّ(: )الذ

سوله بالهد سالم( هو الذ هیالحق. قال )عل نیود یر صل یال سوله )محمدا( )  ةیسلّم( باالوالووآله  هیاهلل عل یامر ر

ص  هیالقائم )عل امیقعند  انیاالد عیجم یعل ظهرهیکله: قال:  نیالد یعل ظهرهیالحق: قلت: ل نید یه ةی. والوالهیلو

 . یعل ةیالقائم. )ولو کره الکافرون( بوال ةیهلل متم نوره بوالاهلل: وا قولیالسالم(. قال: 

ال ؤس هیآ نیا رامونیکه از او پ ردهک تیالسالم( روا هیبن جعفر )عل یاز حضرت ابوالحسن موس لیمحمد بن فض

. ندیاالستتالم( را با دهان خود خاموش نم هی)عل نیمنؤرالمیام تیخواهند والیالستتالم( فرمود: م هیکردم. امام )عل

به  ،ود: خداوند تمام کننده امامت استآن فرم حیامام در توض «خداوند تمام کننده نور خود است و»عرض کردم 

نور همان امام  پس «آوردند. مانیا میکه نازل ستتاخت ینور رستتول او و به خداوند و آنانکه»خود:  یفرموده لیدل

شت ضه دا ست. عر ست خدا میا سولش را به هدا ییاو ستاد نید و تیکه ر ست خدا یعنیفرمود:  ،حق فر که  ییاو

غالب  نیتا بر همه د»حق استتتت. گفتم  نیهمان د تیوال و خود امر فرمود یوصتتت تیرا به وال شیرستتتول خو



 

44 

 

السالم( غالب سازد.  هیحضرت قائم )عل امیهنگام ق انیاد یآن را بر تمام یعنیآن فرمود:  حیامام در توض «گرداند

 الستالم( را به مرحله تمام و هیقائم )عل تیوال یعنی «خداوند تمام کننده نور خداستت و»ه خداوند فرمود نکهیا و

 هی)عل یعل تیچند کافران به والهر یعنی «دیایچند کافران را خوش نهر و» دیگویم نکهیا رستتتاند ویکمال م

 (.۵7دارند) هالسالم( اکرا

 

 ۱۷ هیآ د،ی( سوره حد۳۸)

 .﴾بعد موتهااالرض  ییحی اهلل ان اعلموا﴿

 کند. یرا بعد از مرگ آن زنده م نیخداوند زم دیبدان

کوبنده  یرهاال )بعد از ذکر آن همه انذاؤس کیبا طرح  و ستیخبریب س ن از غفلت و ،هیآ نیقبل از ا اتیدر آ

شدارها و شته و اتیدر آ دادگریب یه شت دردناک منافقان و انیب گذ وقت  ای: آدیفرمایم امتیکافران در ق سرنو

س ست  دهیآن نر شع گردد  در برابر ذکر خدا و مانیاافراد با یهادل کها شته خا  از غفلت و وآنچه از حق نازل گ

 قساوت دل دور ماند. و یخبریب

شدن قلب از و شوع و یمعنو اتیکردن ح دایپ و یمرده با ذکر اله یهاآنجا که زنده  ضوع در پرتو خ در مقابل  خ

مورد بحث  یهیدر آ ،ب ش باران دارداتیمرده به برکت ق رات ح یهانیه شتتدن زمبه زند یادیقرآن شتتباهت ز

به زنده  ستتتیاهم اشتتاره هیآ نیا قتیحقکند. در یرا بعد از مرگ آن زنده م نیکه خداوند زم دی: بداندیفرمایم

 یسمان وحآن که از قرآ ذکر خدا و لهیمرده به وس یهاهم زنده شدن دل باران و لهیمرده به وس یهانیشدن زم

از زبان  هیآ نیا ریاخبار در تفس و اتیلذا در روا وآله وسلّم( نازل شده است. و هیاهلل عل یبر قلب پاک محمد )صل

عدالت  لهیه وسب نیمنظور زنده شدن زم یعنی «العدل بعد الجور»که فرمود:  میخوان ی( ممالسال هیامام صادق )عل

 (. ۵۸شد)است بعد از آنکه با جور مرده با

رض بعد موتها( اال ییحی: )اعلموا ان اهلل دیفرمایم هیآ نیا ریالستتتالم( در تفستتت هیامام باقر )عل یگرید ثیدر حد

 . تیبموتها(، کفر اهلها والکافر م یعنی. )موتهابالقائم بعد  یاهلل تعال ییحی یعنی

ه مرده باشد بعد از آنک ،کندیزنده م یدحضرت مه لهیرا به وس نیاست که: خداوند زم نیا هی: منظور آدیفرمایم

 کافر مرده است.  است و نیکفر اهل زم ،نیمنظور از مردن زم و

بنور  تةیلقلوب الما ییحی: فان اهلل دیفرمایم هیآ نیا ریالسالم( در تفس هیبن جعفر )عل یامام موس گرید یتیدر روا

 بوابل الم ر.  تةیاالرض الم ییحیالحکمة کما 
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ا با رمرده  یهانیگونه که زممانکند، هیمرده را به نور حکمت زنده م یهااستتتت که خداوند دل نیمنظور ا

 (. ۵9سازد)یبرکت زنده مپر یهاباران

بموتها کفر اهلها،  یعنیاالرض بعد موتها.  ییحی)عزَّ وجلَّ(. اعلموا ان اهلل  هقول یالستتتالم( ف هیجعفر )عل یعن اب

 وتهم. اهلها بعد م ییحیاالرض و ییحیف ها،یف عدلیالسالم( ف هیاالقائم )علاهلل ب هایحیف تیوالکافر م

سالم( راجع به ا هیامام باقر )عل کافر مرده  ست وا آناهل  دنیکفر ورز ،نی: منظور از مردن زمدیفرمایم هیآ نیال

بر قرار  دالت راع نیدر زم یعنیالستتالم( زنده خواهد کرد  هیاستتت پس خداوند آن را به ظهور حضتترت قائم )عل

 (.6۰)دینمایرا پس از مرگشان زنده م نیاهل زم سازد ویرا زنده م نیسازد. پس زمیم

 

 ۴۱ هی( سوره رحمن، آ۳۹)

 .﴾واالقدام یبالنواص وخذیف ماهم،یالمجرمون بس عرفی﴿

به دوزخ  و) رندیگیم شانیپاها سر و یجلو یآنگاه آنها را با موها شوند ویشناخته م شانیهاافهیبا ق مجرمان

 افکنند(.یم

حساب،  یچگونگ امت،یصحنه ق ل،یپردازد از قبیم زیاز حوادث رستاخ یسوره مبارکه رحمن به بعض اتیآ یبرخ

از حوادث  و دیگویجهان ستتت ن م ینظام کنون  تنیمورد بحث از بهم ر هیقبل از آ اتیکفر. در آ مجازات و

اشاره دارد که  گنهکار در آن روز یهابه وضع انسان زین دارد. ویبرم دهد پردهیکه در سراسر عالم رخ م یهولناک

سش نم کس از انس و چیکه ه ستیروز امتیق شکار در آن روز آ زیهمه چ نکهیا یبرا ؛شودیجن از گناهش پر

  شود، بلکه:یال نمؤدر آن روز س یشود. آریخوانده م زیها همه چدر چهره انسان است و «البروز ومی»است. 

عمل صالح  و مانیا انگریکه ب یشاداب، نوران ییهاچهره یدارا ی. گروهشوندیشناخته م شانیهاافهیمجرمان با ق

که چنان گناه آنهاست. عبوس دارند که نشانه کفر و زشت و و کیتار و اهیس ییهاصورت گرید یگروه آنهاست و

 کیتار ییهاچهره هستند، و ینوران درخشان و ییها: در آن روز چهرهمیخوانیعبس م یسوره 41تا  39 اتیدر آ

 . دهیرا پوشان آن یم صوص یاهیکه س

 ها واژه

صل به معنامایس ست و عالمت و ی: در ا شانه ا شانه هرگونه عالمت و ن صورت و یان نقاط بدن  ریسا ای را که در 

شامل م شد  شحال یشود. ولیآنها با گردد به هنگام یم انیصورت نما در شتریب یبدحال و یاز آنجا که عالئم خو

 شود. یم یتداعصورت  لفظ غالباً نیذکر ا
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ص صینوا ست و هی: جمع نا صفهان )آن ا ص یطور که راغب ا ست( نا صل به معنا هیدر مفردات گفته ا  یجلو یدر ا

 سر است. 

 پاها است.  یبه معنا ،اقدام: جمع قدم

و را د نیآن باشتتد که مأموران عذاب ا یقیحق یعناپاها ممکن استتت به م ستتر و یجلو یگرفتن مجرمان با مو

شته، با نها نیاز زم راآنان  و رندیگیم آنها در  یناتوان ف وضع تیاز نها هیکنا ای افکنند ویت به دوزخ مذلّ تیبردا

 برند. یتمام به دوزخ م یگروه را با خوار نیاست که ا یچنگال مأموران عذاب اله

سال هیعبداهلل )عل یعن اب س عرفی( )یقول اهلل )تبارک وتعال یم( فال صلنوبا وخذی. فماهمیالمجرمون ب واالقدام(  یا

. امةیالق یف مماهیبستتت نیالمجرم عرفی( یان اهلل )تبارک وتعال زعمونیهذا؟ قلت:  یف قولونیما  ةیمعاو ایفقال 

ص وخذیبهم. ف أمریف سالم( ل هیالنار. فقال )عل یف لقونیواقدامهم ف همیبنوا  ی( الیبارک وتعال)ت حتاجی فیوک: یال

م( اع اه اهلل الستتال هیفداک. وما ذاک: قال: ذلک: لو قام قائمنا )عل علتمعرفة خلق انشتتأهم وهو خلقهم. فقلت: ج

 خب ا.  فیواقدامهم ثم ت بط بالس همیبنواص وخذیبالکافر ف أمریف ما،یالس

صادق )عل یدهن هیمعاو سالم( روا هیاز امام   نیمردم در ا !هیمعاو یمورد بحث فرمود: ا هیآ رامونیکرده که پ تیال

ضه ند؟یگویباره چه م شتم. م عر  شانیهاهرهرا به چ نیمجرم امتی( در قیتعال پندارند که خداوند )تبارک ویدا

سد. پس امر میم صیدر آتش در م و رندیگیآنان را م شانیپاها و یشانیشود از پیشنا  هیادق )علافکنند. امام 

سال شناختن خال ازیم( فرمود: چگونه خداوند نال  هیآ یپس معنا شوم تیفدا فتمگ ده،یکه آنها را آفر یقیدارد به 

 د،ی ا فرماها را به آن حضتترت عخداوند شتتناخت چهره ،زدیالستتالم( بپا خ هیفرمود: هر گاه قائم ما )عل ستتت؟یچ

 (.61بگذرانند) ریمشسپس از دم ش رندیبگ شانیپاها و یشانیپس امر کند کافران را با پ

 

 ۲۳ هیآ ات،ی( سوره ذار۴۰)

 .﴾تن قون انکم ما مثل لحق انه واالرض، السماء رب فو﴿

 . دییگویگونه که شما س ن مهمان ؛م لب حق است نیکه ا نیزم به پروردگار آسمان و سوگند

سأله معاد و رامونیکه پ نیشیپ اتیآ بیدر تعق شت و انیصفات دوزخ م شانه و انیبه در  و نیخدا در زم یهان

س ن م سان،  سأله توح سوکیگفت: تا از یوجود خود ان به  کتحر أصفات او که مبد شناخت خدا و و دیبه م

شوند. و راتیهمه خ یسو شنا  ست آ سو ا سأله معاد و گرید یاز  که  رایزپس از مرگ،  یزندگ به قدرت او بر م

 باشد.یم زین اتیح دیقادر بر تجد هایشگفت همه عجائب و نیا و نیزم یدر رو اتیخالق ح
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سوگند  هیم لب در آ نیا دیتأک یبرا لذا سمان و یخداه : بدیگویکرده م ادیمورد بحث   نید که اسوگن نیزم آ

س ن م شما  ست همانگونه که  ست، در س یی. کار بجادییگویم لب حق ا ست که خداوند با آن عظمت دهیر  و ا

شک نانیاطم یقدرت برا کند که آنچه به یم ادیسوگند  صیحر النفس وفیضع باور و رید اک ودادن به بندگان 

 شتتک و چیه وعده داده شتتده همه حق استتت و امتیعقاب ق ثواب و یهاوعده و یروز رزق و ینهیشتتما در زم

ستاب ح و فیل  ریتعب دییگویگونه که ست ن مهمان «مثل ما انکم تن قون»به  ریتعب . وستتیدر آن ن یدیترد

شود. یممسامعه انسان خ ا واقع  ای در باصره و یگاه رایز دیگویس ن م اءیاش نیتروسسکه از مح ستیاشده

اشد لذا که س ن نگفته ب یراه ندارد که انسان احساس کند س ن گفته در حال ییخ ا نیاما در س ن گفتن چن

شما برادیگویقرآن م س ن گفتن  ست و تانی: همان اندازه که   یهاعدهو و یروز رزق و ،رددا تیواقع محسوس ا

ار است که مواهب پروردگ و هایروز نیاز بزرگتر یکیگذشته مسأله س ن گفتن  نیاگونه است. از همان زین یاله

 ها وانستان یاجتماع ینقش ست ن گفتن در زندگ و ز انستان از آن برخوردار نشتده استتج یاموجود زنده چیه

 . ستین دهیپوش یبر کس یحل مشکالت زندگ ا وهدانش انتقال علوم و و تیترب و میتعل

 قول اهلل )عزَّ وجلَّ(. یالسالم( ف هی)عل نیبن الحس یعن عل

 نیزلت: وعد اهلل الذن هیالقائم. وف امی)فورب الستماء واالرض انه لحق مثل ما انکم تن قون( قال: قوله انه لحق هو ق

 یالذ همنیلهم د مکننیمن قبلهم ول نیاستتت لف الذ االرض کما یف ستتت لفنهمیامنوا منکم وعملوا الصتتالحات ل

 من بعد خوفهم امنا.  بدلنهمیلهم ول یارتض

سالم( پ هی)عل نیبدالعا نیامام ز ستح نیخداوند فرموده ا نکهی: ادیفرمایمورد بحث م یهیآ رامونیال منظور  ،ق ا

ست و هیحضرت قائم )عل امیق سالم( ا شده یگرید هیمورد آ نیدر هم ال سان: خداوند بدیفرمایکه م نازل  از  یه ک

خالفت  نیر زمدالسالم(  هیقائم )عل امکه در ظهور اممل صالح انجام دهند وعده فرموده ع آورده و مانیشما که ا

آنان را بر  یدهیپسند نید و خود ساخت انینیشیپ نیگذشته را جانش امبرانیپ ستهیشا یهاکه امتچنان ؛دهد

 (.6۲)دیماکامل ع ا فر یمنیهراس از دشمنان، ا پس از ترس و ،منانؤبر همه م اند ونافذ گرد همه جا مسلط و

 

 ۴۲-۴۱ هی( سوره ق، آ۴۱)

 .﴾ال روج ومیبالحق. ذلک  حةیالص سمعونی ومی بیالمناد من مکان قر نادی ومی واستمع﴿

ص یدهد روزیندا م کیاز مکان نزد یباش که مناد یمنتظر روز فرا ده و گوش ستاخ یحهیکه همگان  را به  زیر

 آن روز روز خروج است. ،شنوندیحق م
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از آن  یگرید یگوشه دارد و هیتک زیرستاخ سوره بر مسئله معاد و نیا اتیآ ریهمانند سا «ق»سوره  نیآخر اتیآ

صور و کند ویرا م رح م سئله نفخ  ستمع )گوش فرا ده(  آن م ست. م اطب در ا چه  گراخروج مردگان از قبر ا

س صلش ص ر ست ول هیاهلل عل یول ) سلّم( ا سلماً یوآله و سان م صود همه ان ستند. و هامق وش فرا منظور از گ ه

ش ای ،دادن ست ز دنیانتظار ک سان رایا سر م یاکه در انتظار حادثه یک صدایبه  شتنا یبرند که با  شروع  یکوح

 نیچن معنا استتت و یستت ن اله نیمنظور گوش فرا دادن به ا ای منتظرند و دهند ویگوش فرا م شتتود دائماًیم

 . دیگویم زیرستاخ و حهیص یارهس ن را بشنو که پرودگارت درب نیشود ایم

به  یدهد. ولیندا را م نیذات پاک خداوند باشتتد که ا ،یممکن استتت مناد ستتت؟ی)ندا کننده( ک یمناد نیاما ا

سرافیتر )منادیاحتمال قو صور م لی( همان ا ست که در   راتیه با تعبقرآن نه با نام بلک گرید اتیدر آ دمد ویا

شود یچنان در فضا پ ش مصدا آن نیاست که ا نیاشاره به ا بیبه مکان قر ریببه او اشاره شده است. تع یگرید

 نین ست یحهیص حه،یص نیوند. در هر حال انشیم کیاز نزد کسانیهمه آن را  گوش همه است و خیب ییکه گو

در  خروج از قبرهاستتت و و امیق حهیهمان صتت یعنیدوم  حهیبلکه صتت ستتتیهان استتت نگرفتن ج انیپا یکه برا

 اول. هیآ یبرا ستیریتفس و حیدوم توض یهیآ قتیحق

سم اب حةیص یالمناد ینادیالسالم( قال:  هیالصادق )عل عن  حةیالص سمعونی ومیالسالم( قوله ) هی)عل هیالقائم وا

 ال روج.  ومیالسالم( من السماء وذلک  هی)عل ال روج قال باسم القائم ومیبالحق ذلک 

س میبن ابراه یعل صادق )عل رشیدر تف سوب به امام  ست گو هیکه من سالم( ا  یحهیص ی: امام فرمود: مناددیال

حق ا به ر حهیآن صتت که یروز»خداوند فرموده  نکهیا کند ویالستتالم( را ندا م هینام پدرش )عل حضتترت قائم و

 وز خروج وآن ر السالم( است و هیآسمان بنام قائم )عل یاز سو حهیمنظور ص «خروج استبشنوند آن هنگام روز 

 (.63ظهور است)

 

 ۲۵ هی( سوره فتح، آ۴۲)

 .﴾مایکفروا منهم عذابا ال نیلعذبنا الذ لواتزی لو﴿

 . میکردیم یشدند کافران را عذاب دردناکیکافران از هم جدا م منان وؤم واگر

منان ؤرفتن م انیاز م میب شد ویمنان از کفار در مکه جدا مؤم لب است که اگر صفوف م نیابر  هیتک هیآ نیدر ا

س ت ک و میکردیمجازات م یمکه نبود ما کافران را به عذاب دردناک شما  ست  ست میدادیم فریآنها را با د . در

ت پروردگار جز در موارد ستتن یجدا کند ول گرانیگروه را از د نیاعجاز ا قیتوانستتت از طریاستتت که خداوند م

 است. یمعمول و یوسائل عاد اسباب و قیانجام کارها از طر ،ییاستثنا
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 ها واژه

ست و یاز ماده لوایتز شتن و یبه معنا نجایدر ا زوال ا ست، از روا جدا گ شدن ا  قیه از طرک یمتعدد تیمتفرق 

ند که در صلب بود یمانیاور از آن افراد باشود که منظینقل شده است استفاده م هیآ نیا رامونی( پعهیش و ی)سن

 مجازات نکرد.  اکفار قرار داشتند. خداوند به خاطر آنها گروه کفار ر

السالم( در  هیل)ع یال کرد مگر علؤاز امام س یکه کس میخوان یالسالم( م هیاز امام صادق )عل یثیاز جمله در حد

)از  یر اقوامبود، عرض کرد: پس چرا ب یقو ی( فرمود: آرالستتتالم هیقدرتمند نبود؟ امام )عل و یخداوند قو نید

 مانع بود؟  زینبرد. چه چ انیمنافق( مسلط شد اما آنها را از م و مانیایافراد ب

  .دیدر قرآن مج هیآ کیفرمود: 

را  کافران ،شتتدندیکافران از هم جدا م منان وؤاگر م دیفرما یکه خداوند م هیآ نیفرمود: ا ه؟یال کرد کدام آؤستت

 یعل و منافق داشتتت در صتتلب اقوام کافر و یمانیباا یهاعهی. ستتپس فرمود: خداوند ودمیکردیم یعذاب دردناک

شتتود تا یمنظاهر  تیقائم ما اهل ب نیچنهم ودائع ظاهر گردد و نیکشتتت تا ایالستتالم( هرگز پدران را نم هی)عل

 خود اراده و اریختا با اراده و ندهیفرزندان آنها در آاز  یداند که گروهیخدا م یعنی(. 64ودائع آشتتتکار گردد) نیا

 هیندارد که آ یانعکند. البته میمعاف م عیرا از مجازات ستتر انبه خاطر آنها پدر و رندیپذیرا م مانیخود ا اریاخت

  که در صلب آنها قرار داشتند. یمنانؤهم م منان مکه با کفار باشد وؤفوق هم اشاره به اختالط م

 

 ۱۴ هیآ ه،یره جاث( سو۴۳)

 .﴾اهلل امیا رجونیال  نیللذ غفروایامنوا  نللذی قل﴿

 ( ندارند مورد عفو قرار دهند. زیاهلل )روز رستاخ امیبه ا دیرا که ام یمنان بگو، کسانؤم به

 را هیآ نیر استابق ب یمن ق یهاپردازد تا بحثیدر برخورد با کفار م یدستتور اخالق کیبه ذکر  هیآ نیقرآن در ا

ندارند مورد عفو  اهلل امیبه ا دیام کهرا  یمنان بگو کسانؤاست: به م امبریس ن با پ یکند. رو لیتکم لهیوس نیبد

 یاله تیترب و مانیا ی. ممکن استتتت آنها بر اثر دور بودن از مبادرندینستتتبت به آنها ستتت ت نگ قرار دهند و

شت و راتیتعب نام لوب و خشن و یبرخوردها شته  یازننده ز شما بادا شند،  صدر با  یسعه و یبا بزرگوار دیبا

 سن خلق وحُ نیشود، ا شتریآنها از حق ب یفاصله و ندیفزای. مبادا بر لجاجت خود بدیاش اص برخورد کن نگونهیا

شت و شار آنها م یسعه گذ ست عامل کاهد ویصدر هم از ف ردد. گ یاله مانیجذب آنها به ا یبرا یهم ممکن ا

 قرآن آمده است، مانند:  اتیدر آ راراًدستور ک نیا رینظ
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  علمون؛یفاصفح عنهم وقل سالم. فسوف »

 (.6۵)کار خود را خواهند دانست یجهینت یبگو سالم بر شما، اما به زود نظر کن و فاز آنها صر

 و ییتنااعیب ندارد و یم لوب یجهینت غالباً ،اصتتترار در مجازات و یریگدر برخورد با افراد نادان، ستتت ت اصتتتوالً

س یبزرگوار ست. البته ا تیهدا یبرا یعامل ساختن و داریب یبرا یالهیدر برابر آنها و  ست،ین یده کلقاع کی نیا

در  نیا یباشتتتد ولیمجازات نم جز خشتتتونت و یاکه چاره دیآیم شیپ زین یتوان کرد که مواردیانکار نم رایز

 ی صتتوصتتم امیبه ا «اهلل امیا»حال  نیدر ع یداستتت ولخ یهمه روزها، روزها نکهیا گرید یاستتت. نکته تیاقل

 هیدر آ یکیآمده،  دیدر دو مورد از قرآن مج ریتعب نیعظمت آن است. ا و تیاطالق شده است چرا که نشانه اهم

سوره یاهیدر آ گرید مورد بحث و س یکه در آنجا معنا میابراه یاز  سترده ترعیو سالم ثیاددارد. در اح یاوگ  یا

  :دییفرما تیمورد عنا نیدر ا یتیشده است. به روا ریتفس یم تلف یبه روزها «هللا امیا»

 . امةیالق ومیو ةالکر ومیوالسالم(  هیالقائم )عل امیق ومیالمرجوة ثالثة.  امیالسالم( قال: ا هیعبداهلل )عل یعن اب یرو

 :باشندیروز م آرزو هستند سه و دیامکه مورد  ییشده است که فرمود: روزها تیالسالم( روا هیاز امام صادق )عل

  السالم( هیحضرت قائم )عل امیروز ق -1

  جعت )مرگ(روز ر و -۲

 (.66)امتیروز ق و -3

 

 ۶۶ هی( سوره زخرف، آ۴۴)

 .﴾شعرونیبغتة وهم ال  همیاال الساعة ان تأت نظرونی هل﴿

 که خبر ندارند.  یلدر حا دیرا که ناگهان به سراغ آنها آ امتیکشند مگر قیانتظار نم آنها

مورد بحث  هیدر آ بود و یسیمشرکان امت ع منحرفان و نیهمچن پرستان لجوج، وس ن از بت ن،یشیپ اتیدر آ

 نکهیکشتتند، جز ایم ررا انتظا یزیچه چ نهای: ادیفرمایکند. ن ستتت میکار آنها را مجستتم م انیپا یبعد اتیآ و

سراغ آنها آ امتیناگهان ق س هیآ نیدر ا «ساعة». منظور از ستندیمتوجه نکه  یدر حال دیبه  از  گرید یاریمانند ب

ست امتیقرآن روز ق اتیآ سرعت تحقق م رایز ؛ا ساعت  کیهمه آن حوادث در  ییگو و ابدییکه حوادث آن به 

با  یادیدو، فاصله ز نیاز آنجا که ا آمده است و زین ایدن انیپا یلحظه یبه معنا یکلمه گاه نیدهد. البته ایرخ م
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ست ا ،هم ندارند شود. به هر حال ق ریتعب نیممکن ا شامل   یگرفتن ناگهان انیکه با پا امتیق امیهر دو مرحله را 

  :شده است فیمورد بحث توص هیوصف در آ و فیشود با دو تعریشروع م ایدن

 )بغتة(.  بودن یناگهان -1

  (.شعرونیعموم مردم از زمان وقوع آن )وهم ال  یعدم آگاه -۲

. مین آماده شوآمقابله با مشکالت  یبرا و میانتظار آن را داشته باش قبالً یناگهان رخ دهد ول یزیممکن است چ

ست که حادثه یاما بدب ت س ت وفوق یآنجا شود و یبه طور ناگهان یاکوبنده العاده   فلغا یه کلبما از آن  واقع 

سول خدا رکه از طرف  اتیاز روا یشوند که طبق بعضیم ریاست چنان غافلگ نگونهیمجرمان درست ا . حالِمیباش

 : دیفرمایوآله وسلّم( آمده، م هیاهلل عل ی)صل

ل مشتتغو یخودش مشتتغول استتت( مردان یکه هر کس )به کار زندگ یدهد در حالیرخ م یبه طور ناگهان امتیق

ل اکرم فروش(. سپس رسو و دیخر یگفتگو برا مشغول گستردن پارچه )و یگرید ردانم و ،گوسفندانند دنیدوش

 نیبرابر چن چه دردناک استتت که انستتان در و(: 67مورد بحث را تالوت فرمود) هیوآله وستتلّم( آ هیاهلل عل ی)صتتل

 رود.  ورفدر امواج آن  یگونه آمادگچیبدون ه شود و ریغافلگ نیچننیراه بازگشت ندارد ا چیکه ه یرخداد

سألت ابا جعفر  نیعن زرارة ابن اع سالم( عن قول اهلل )عزَّ وجلَّ(: )هل  هی)علقال:  ساعة ان تأتا نظرونیال  همیال ال

 بغتة.  همیالسالم( تأت هیساعة القائم )عل یبغتة( قال: ه

سالم( پ هیاز امام باقر )عل دیگویم نیزرارة بن اع سا هیپرسش کردم امام )عل هیآ نیا رامونیال ( فرمود: منظور المل

 (. 6۸رسد)ی( به آنان مامشیق ناگاه )خبر ظهور وه السالم( است که ب هیقائم )علاز ساعت همان ساعت حضرت 

 

 ۲۸ هی( سوره زخرف، آ۴۵)

 .﴾رجعونیعقبه لعلهم  یف ةباقی کلمة وجعلها﴿

 خدا باز گردند.  یعقاب خود قرار داد تا به سو( در اَهیرا )کلمه باق دیکلمه توح او

او با قوم  یماجرا الستتالم( و هی)عل میبه ستترگذشتتت ابراه یکوتاه یارهبعد از آن اشتت قبل و اتیآ و هیآ نیدر ا

 میابراه اوالً رایکند. ز لیقبل آمده بود تکم اتیرا که در آ دیپرستتتت بابل شتتتده استتتت تا بحث نکوهش تقلبت

 یهادهکه او پر یکردند. هنگامیافت ار م  شیبه تار شمردند ویعرب بود که همه او را محترم م یاین نیبزرگتر
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شتتود چرا از  اکانیاز ن یدیبه او اقتدا کنند. اگر بنا هستتت تقل دیبا ندیگویاگر راستتت م زین نهایدرد ایرا م دیتقل

 . ندینما یرویپ میکنند؟ از ابراه دیپرستان تقلبت

ستانبت اًیثان ستدالل پوچ و نیکرد به هم امیدر مقابل آنها ق میکه ابراه یپر  هیتک «پدراناز  یرویپ» یعنی یواه ا

 . رفتیاستدالل را نپذ نیهرگز از آنها ا میابراه کردند ویم

 ها و الفتم گونهنیاستتت که بدانند ا نیمستتلمانان ن ستتت استتالم و امبریپ یبرا ینوع دلدار کینوع  نیا ثالثاً

 اوری: ب اطر بدیفرمایلذا در مرحله ن ست، قرآن م سست شوند. و و وسیمأ دیبوده است نبا شهیهم هاییجوبهانه

شما م ( آذر وشیبه پدرش )عمو میکه ابراه یهنگام ستش گفت من از آنچه  ستیقوم بت پر گر آن م زارمیب دیپر

به  تیر عبودانحصتتتا یبرا یعبارت کوتاه هم استتتتدالل نیخواهد کرد. او در ا تمیکه او هدا دهیکه مرا آفر ییخدا

 و ینیتکو تیهم اشتتاره به مستتأله هدا مدبر استتت و لق واستتت که خا یمعبود کستت رایز ؛کندیپروردگار ذکر م

شر ست که قانون ل ف آن را ا یعیت سالم( نه تنها در ح هی)عل میکند. ابراهیم جابیخدا صل خود ط اتیال رفدار ا

ستگونه بتهر امبارزه ب و دیتوح  شهیهم دیوحخود را به کار گرفت که کلمه ت یسع بلکه تمام تالش و ؛بود یپر

اعقاب خود  ان ودر فرزند هیباق یرا کلمه دی: او کلمه توحدیگویمورد بحث م هیبماند. چنانچه در آ یاقدر جهان ب

زنند از یدم م دیاز توح نیکه در کره زم یانیامروز تمام اد نکهیجالب ا خدا باز گردند. و یقرار داد تا به ستتتو

سالم( و هی)عل یموس یهبزرگ ال امبریسه پ و رندیگیالهام م میابراه یدیتوح ماتیتعل سالم( و هی)عل یسیع ال  ال

صل ستند و هیاهلل عل یمحمد ) سلّم( از دودمان او ه ست.  نهیزم نیقرآن در ا ییشگویصدق پ لیدل نیا وآله و ا

ست که قبل از ابراه ست ا شرک و هیهم چون نوح )عل یگرید یاینبا میدر سالم( با  ستبت ال  مبارزه کردند و یپر

سو انیجهان س یدعوت نمودند ول دیتوح یرا به  ش نیکه به ا یک ستقرار ب  ر همه جا پرچم آن را د و دیکلمه ا

ت درخواستت یاز ستتاحت مقدس اله شیخو یدر دعاها یالستتالم( بود. او حت هیشتتکن )علبت میبرافراشتتت ابراه

 دارد: یعرضه م کند ویم

  «ان نعبد االصنام یوبن یواجنبن»

 (.69دور دار) میها کنپرستش بت نکهینم را از افرزندا من و !ترجمه: پروردگارا

شود، خداوند یم نیچن هیاند که مفهوم آرا به خداوند برگردانده «جعل»در  ریضم نیاز مفسر یبعض یادب ینکته

الستتالم(  هی)عل میبه خود ابراه ریبازگشتتت ضتتم یبرقرار ستتاخت ول و یباق میرا در دودمان ابراه دیتوح یکلمه

مسئله  نیمناسب است که ا و دیگویاو س ن م یکارها و میقبل، از ابراه یهاجمله رایرسد زینظر متر به مناسب

 یمعن نیا یاز قرآن رو یمتعدد اتیدر آ نکهیباشد. به خصوص ا میابراه ی( جزء کارهادیکلمه توح یهم )برقرار

ست که ابراه هیتک شت فرزندان و هی)عل میشده ا صرار دا سالم( ا که در بمانند. چنان یباق یاله نییر آاعقابش ب ال

سالم ب میرا که پروردگار ابراه یهنگام دیاوری: به خاطر بدیفرمایم که میخوانیم یاهیآ سل و اوریبه او گفت: ا  میت
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سل انیدر برابر حق باش، او گفت: در برابر پروردگار جهان ستم و میت  دیتوح نییآ نیفرزندان خود را به ا میابراه ه

 نییجز به آ ،استتت دهیشتتما برگز یرا برا نید نیخداوند ا !فرزندان من یگفت: ا عقوبی نید. همچنکر تیوصتت

 (. 7۰)دینرو ایاسالم از دن

شد که ضم میاز آنچه گفت  گردد وی( باز مشهادت )ال اله اال اهلل و دیتوح ی)در جعلها( به کلمه یمفعول ریروشن 

 اهل قیطر که از یمتعدد اتیدهد. در روایم ندهیآ یهادر نسل دیوحتداوم خط ت یبرا میابراه یهاخبر از تالش

 قلمداد شده است. «امامت» ی( مسألهری)مرجع ضم دهیرس تیب

 د،یوم ب شتتتتدا میخداوند مستتتأله امامت را در دودمان ابراه یعنیگردد. یهم به خدا بر م یفاعل ریضتتتم طبعاً و

س نیچن یقرآن اتیاز آ یکیگونه که از همان و را امام قرار تفرمود: من  میخداوند به ابراه یشود که وقتیتفاده ما

که  یکستتان ینابه استتتث او را اجابت کرد یدعا خداوندباشتتند.  «امامان» زیاو تقاضتتا کرد که در فرزندانش ن دادم

 :شوندیستم م آلوده به ظلم و

 (. 71)نیلمالظا یعهد نالیقال ال  ،یتیجاعلک للناس اماما قال ومن ذر یقال ان

شکال یول سد ایبه نظر م نجایکه در ا یا ست که در آ نیر س ن هیا مگر  ؛تسین انیاز امامت در م یمورد بحث 

 تیه هدا. چرا کمیبدان یمعن نیکند( را اشتتاره به ایم تی)خداوند مرا هدا «نیهدیستت»جمله  ودگفته شتت نکهیا

 قتیحق ستتت وا یم لقه اله تیاز هدا یشتتعاع زیستتالم( نال همیامامان )عل وآله وستتلّم( و هیاهلل عل ی)صتتل امبریپ

درج است چرا  دیتوح یلمهمسأله امامت در ک است که گفته شود نیبهتر ا است. و یکی تیهدا قتیامامت با حق

شاخ یکیدارد که  ییهاشاخه دیکه توح ست و یرهبر تیوال و تیدر حاکم دیتوح شیهاهاز   ،امامان میدانیم ا

 اتیروا نیا بیترت نیبد داشته باشند. و یاز خود استقالل نکهینه ا رندیگیخدا م یخود را از سو یرهبر و تیوال

که در  یریسبا تف نیبنابرا ،شودیمحسوب م «ةیجعلها کلمة باق» یکلشاخه از مفهوم  مصداق و کی انیب لیاز قب

 ندارد. یمنافات میآغاز کرد

 هیه تمام ذربآن را  یاند بعضداده یاحتماالت متعدد «عقبه یف» ریمفسران در تفس نکهیا گریقابل توجه د ینکته

 اند وانستتتهدامت او  و میآن را م صتتوص به قوم ابراه یبعضتت اند وکرده ریجهان تفستت انیتا پا میدودمان ابراه و

وگسترده  عیسواست که مفهوم آن  نی. اما ظاهر انداکرده ریوآله وسلّم( تفس هیاهلل عل یبه آل محمد )صل یبعض

 لیلّم( از قبوآله وس هیاهلل عل یبه آل محمد )صل ریتفس شود ویجهان شامل م انیتمام دودمانش را تا پا است و

 (. 7۲مصداق روشن است) انیب
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(. قال ةیکلمة باق اعلهوآله وستتلّم( عن قوله )عزَّ وجلَّ( )وج هیاهلل عل ی: قال: ستتألت رستتول اهلل )صتتلرةیهر یعن اب

صل سلّم( جعل االئمة ف هیاهلل عل ی) س یوآله و سعة من االئمة ومنهم م  رجی نیعقب الح صلبه ت هذه  یهدمن 

 دخل النار.  یتیاهلل مبغضا الهل ب یالرکن والمقام. ثم لق نیاالمة، ثم قال. لو ان رجال ظعن ب

اهلل  یول اهلل )صلدم. رسپرسش نمو هیآ نیهم ی( دربارهوسلّموآله  هیاهلل عل ی: از رسول اهلل )صلدیگویم رهیابوهر

خواهد  رونیمان را به تن از امااز صتتلب او نُ ،قرار داد نیوآله وستتلّم( فرمود: خداوند امامان را در اعقاب حستت هیعل

 یام برامق رکن و نیب وستتتهیپ یچه مردستتپس فرمود: چنان .الستتالم( هیامت )عل نیا یاز آنهاستتت مهد و ،آورد

 (. 73ش شود)داخل آت دیبغض خاندان من خداوند را مالقات نما و نهیآنگاه با ک ،عبادت در حال رفت وآمد باشد

 یف ةیلمة باقک: )وجعلها ةینزلت هذه اآل نایالستتتالم( انه قال: وف هی)عل  البیبن اب یبن عل نیبن الحستتت یعن عل

: نیبتیب منا غللغائ فان امةیالق ومی ی( الالستتتالم هیطالب )عل یبن اب یبن عل نیعقب الحستتت یعقبه(. واالمامة ف

ستة ای. اما االولیاطول من االخر همایاحد سن امی. ف ست  شهر او  ستة ا  ری یامدها حت  ولی. فی. واما االخرنیاو 

فستته حرجا ن یف جدیوصتتحت معرفته ولم  نهیقی یاال من قو هیعل ثبتیبه. فال  قولیجع عن هذا االمر اکثر من 

 . تیلنا اهل الب وسلم نایمما قض

 یآن را کلمه و»: دیفرمایکه م هیآ نیما نازل شتتتده ا یدرباره : ودیفرمایالستتتالم( م هی)عل نیالعابد نیامام ز

 امتیست تا روز قالسالم( ا هی)عل  البیبن اب یبن عل نیامامت در بازماندگان حس و «در اعقابش قرار داد یاهیباق

شش سال  ای و شش ماه ایشش روز  یاما اول یگریر از دتیطوالن یکیخواهد بود  بتیکه همانا غائب از ما را دو غ

شدیم ش یاما دوم و ؛با شت. پس امر برخواهن نیگروندگان از ا شتریب نکهیتا ا دیآنقدر مدتش طول خواهد ک د گ

در  می واهباز آنچه ما  باشد و حیمعرفتش صح و یقو نشیقیکه  یماند مگر کسیبر آن اعتقاد به امامت ثابت نم

 (.74داشته باشد) میحالت تسل تینسبت به ما اهل ب حساس نکند وا یزیدل چ

 

 ۴۵ هیآ ،ی( سوره شور۴۶)

 .﴾یمن طرف خف نظرونیمن الذل  نیخاشع هایعل عرضونی هموتری﴿

ضه م ینیبیرا م آنها و شدت ذلّ یشوند در حالیکه بر آتش عر شعند و یخوار ت وکه از  شم ریز خا ه آن ب یچ

 کنند. ینگاه م

س ن از ظالمان و اتیدر آ شته  سرانجام کار ا یبعد اتیآ مورد بحث و هیمتجاوزان بود. آ و دادگرانیب گذ  نیبه 

 یول چیشمرد که هیم ین ست آنها را از گمراهان حلهکند. در مریآنان اشاره م یهااز مجازات ییهاگوشه گروه و

  :دیفرمایسپس م ندارند و یسرپرست و
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شاهده م یعذاب اله یکه وقت ینیبیم امتیظالمان را در روز ق شیرا م س ت پ : ندیگویم شوند ویم مانیکنند 

 رایواهد شد. زروبرو خ یتقاضا با پاسخ منف نیکه ا ؟وجود دارد هایبدب ت نیجبران ا بازگشت و یبه سو یراه ایآ

از  و یوانجبه  یریز پگونه که انسان ااست. همان یاله رییقابل تغریسنت غ کی نیا و ستین ریپذبازگشت امکان

آخرت به  خ واز عالم برز ییقهقرا ریگردد. ستتتیرحم مادر باز نم و ینیبه عالم جن یاز کودک و یبه کودک یجوان

: در آن روز آنها دیفرمایم پردازد ویگروه م نیمجازات ا نیبه ستتوم بحثمورد  هی. در آستتتین ریپذامکان زین ایدن

ضه م ینیبیرا م شدت خوار یدر حال ،وندشیکه بر آتش عر شعند وذلّ و یکه از  شمریز ت خا به  نهایم ف و یچ

آنها  یاسر تا پ میتسل ت وذلّ بر تمام وجودشان حاکم است و یدیاض راب شد کنند. حالت وحشت ویآن نگاه م

ار مظلومان آز و ذاءیا استبداد و ظلم و و انیطغ و ییجوزهیست و یاز آن همه گردنکش یخبر گرید و ،گرفته رارا ف

شمریز و ستین س نینگرند. ایبه آتش دوزخ م یچ س یمیتر ست از حالت ک شد یا سد ویم یزیاز چ داًیکه   تر

اقب آن است اما مر وستهیتواند از آن غافل بماند، ناچار پیحال نم نیدر ع و ندیخواهد آن را با تمام چشم ببینم

ض شم. بع شه چ سران گفته یبا گو ش یبه معنا نجایدر ا «یطرف خف»اند که از مف باز میم ننگاه کردن آنها با چ

ست شدت وحشت، قدرت بر گشودن چشم ندارد.  ؛ا ودن حال گش یرمقند که حتیب چنان وارفته و ایچرا که از 

 چشم را به طور کامل ندارند. 

القائم  یال یعنی( یمن طرف خف نظرونیمن الذل  نیالستتالم( قال: قوله )عزَّ وجلَّ( )خاشتتع هی)عل عفرج یعن اب

 السالم(.  هی)عل

 ت واز شتتدت ذلّ کهیدر حال»: دیفرمایخداوند م نکهی: ادیفرمایمورد بحث م هیآ رامونیالستتالم( پ هیامام باقر )عل

 (.7۵م()السال هیحضرت قائم )عل یبه سو یعنی «کنندیماز گوشه چشم بر او نگاه  انداخته و ریسر بز یخوار

 

 ۴۱ هیآ ،ی( سوره شور۴۷)

 .﴾لیمن سب همعلی ما فاولئک ظلمه، بعد انتصر ولمن﴿

 . ستین یرادیا ردیانتقام گ طلبد و یاریکه بعد از مظلوم شدن  یکس یبرا و

 انتصتتار و نهیدر زم ،گذشتتته اتیآ یاستتت برا یلیتکم و حیتوضتت و دیکأت قتیبعد از آن در حق اتیآ و هیآ نیا

سب. و گذشت در عفو و مجازات ظالم و و ییجوانتقام ست که مجازات و نیهدف از آن ا موارد منا انتقام گرفتن  ا

 و روزیگاه مظلوم پحال هر نیکند. در ع جادیبر ستتر راه ا یکس حق ندارد مانع چیه حق مظلوم استتت و ،ظالماز 

صبر کند و شد اگر  سلط بر ظالم  ضل ردیانتقام نگ م ست م یبزرگ تیف سدیفرمایخواهد بود. ن  که بعد از  ی: ک

شدن مظل صار و رایز ستیبر او ن یرادیب لبد ا یاریوم  سلم ه انت ست و یمظلوم رانتقام حق م مظلومان  یاری ا
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سان آزاده و فهیوظ ستم م یتنها از آن کسان فریک . مجازات وستیداریب هر ان ست که به مردم   یدر رو کنند ویا

در  یعذاب دردناک زیدر آخرت ن یویدن مجازات و فریدارند. که عالوه بر کیستتتتم روا م به ناحق ظلم و نیزم

 انتظارشان است. 

 هیالقائم )عل یعنی: )ولمن انتصر بعد ظلمه( قولیالسالم( قال: سمعته.  هیجعفر )عل یاب ن: عیحمزة الثمال یعن اب

صحابه. )فاولئک ما عل سالم( وا سب همیال صر من بنلیمن  صاب ه نیومن المکذب ةیام ی(. والقائم اذا قام انت و والن

الحق.  ریغباالرض  یف بغونیالناس و ظلمونی نیالذ یعل لی( انما الستتتبیواصتتتحابه. وهو قول اهلل )تبارک وتعال

 . میاولئک لهم عذاب ال

که هر آن»: دیفرمایکه م هیآ نیفرمود: منظور از ایکه م دمیالسالم( شن هیاز امام باقر )عل دیگویم یحمزه ثمالابو

د: یفرمایم هیآ نکهیا او و ارانیالستتالم(  هیحضتترت قائم )عل یعنی «کند ییجوانتقام که بر او رفته یپس از ظلم

سان نیپس بر چن» سالم( هیچون قائم )عل یعنی «ستین یگناه اخذه وؤگونه مچیه یک  و هیامیبن )از زدیبپا خ ال

خداوند )تبارک  یفرموده یاست معنا نیا گرفت. و اصحابش انتقام خواهد ها( خود ویناصب کنندگان و بیاز تکذ

سانؤ( که: تنها راه میوتعال ست که بر مردم ظلم  یاخذه بر ک  ندیستم نما و یحق تباهناه ب نیدر زم کنند ویما

 (.76است) یآنان عذاب دردناک یکه برا

 

 ۲۰-۱۹ هیآ ،ی( سوره شور۴۸)

 دیریومن کان  حرثه یخرة نزد له فالحرث اآل دیریمن کان  زیالعز یوهو القو شتتتاءیمن  رزقیبعباده،  فل ی اهلل﴿

 .﴾بیاآلخرة من نص ینوته منها وما له ف ایحرث الدن

که  یساست. ک ریناپذشکست و یاو قو دهد ویم ینسبت به بندگانش ل ف دارد. هر کس را ب واهد روز خداوند

طلبند یرا م ایت دنآنها که فقط کشتت و مییافزایبر محصتتولش م و میدهیزراعت آخرت را ب واهد به او برکت م

 ندارند.  یبینص چیاما در آخرت ه میدهیاز آن به آنها م یکم

ن معاد م رح منکرا هیاز ناح ییتقاضتتتا زین آمد و انیخداوند به م دیاز عذاب شتتتد یقبل بحث اتیاز آنجا که در آ

 شود؟یپا نمزودتر بر امتیشده بود که چرا ق

منکران معاد  یمعنایبه شتتتتاب کردن ب ییپاستتت گو یبرا و با ل ف( آن )قهر  تنیآم یقستتتمت برا نیا در

 دیبه عذاب شد نجایباشد. اگر در ایمرحمت م ل ف و یدارا است و فی: خداوند نسبت به بندگانش ل دیفرمایم

در مجازات جاهالن  اگر گستتتترده و نامحدود و یدهد، آن هم ل فیوعده ل ف م گرید یکند در جایم دیتهد

گستتتترده  یرا که روز مشیاز مظاهر بزرگ ل ف عم یکیآنگاه  کند. آن هم از ل ف اوستتتت وینم لیمغرور تعج
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او  یاز روز یکه گروه ستتتتین نیدهد. البته منظور ایم یهر کس را ب واهد روز :دیگویاوستتتت م رح کرده م

: دیفرمایم یگرید هیگونه که در آهمان ،هر کس که ب واهد یدرباره ستتتیروز یمحرومند، بلکه منظور توستتعه

نکته الزم است که  نیسازد. توجه به ایهر کس ب واهد تنو م یبرا و عیرا بر هر کس ب واهد وس یخداوند روز

آگاه بودن از امور  گرید مرحمت و محبت و صتتتاحب ل ف و یعنیکه ذکر شتتتد، همان یکیدو معنا دارد.  فیل 

کنار در  دارد که از همه آنها در هر گوشتتته و نیبه ا ازین دادن به همه بندگان یروز کهاز آنجا  و یپنهان و قیدق

 خود.  تیسپس به رزاق کند ویبودنش اشاره م فیباخبر باشد در آغاز به ل  آگاه و نیزم سراسر آسمان و

  :خداوند اشارت رفته است یژگیمورد بحث به چهار و هیدر هر حال در آ

 مقام ل ف  -1

  تیرزاق -۲

 قوت  -3

 عزت.  و -4

ست. چرا که  تیبر مقام ربوب لیدل نیه بهترک شد. در  و هایژگیو نیواجد ا دیمدبر( با )مالک و «رب»ا صفات با

شب کیبا  گرید هیآ ستفاده از آ یچگونگ پروردگار و یهایمردم جهان را در برابر روز ف،یل  هیت  ین به کشاورزانا

راعت را زدو  نیاز ا کیهر  یجهینت و ا،یدن یبرا یگروه و ،کنندیآخرت کشت م یبرا یکه گروه ،کندیم هیتشب

بر محصتتتولش  و میدهیکه زراعت آخرت را طالب باشتتتد به او برکت م ی: کستتتدیفرمایم کند ویمشتتت ص م

 یفان ودگذر ومتاع ز نیاز ا یریگبهره یتالش آنان برا و یستتع کشتتت کنند و ایدن یآنها که فقط برا و مییافزایم

ص چیاما در آخرت ه م،یدهیطلبند به آنها میرا م چهآناز  یتنها کم ،باشد شت. تشب یابهره و بین  هین واهند دا

سان ییبایز هیکنا جالب و ست. ان ست اعمال ما بذرها یجهان مزرعه نیا زارعند و یها همگا امکانات  و آن یآنها

 و یوداننامحدود، جا لشحصتتوم یمتفاوت استتت، بعضتت اریبذرها بستت نیبارد. اما ایاستتت که بر آن م یباران یاله

 ر وزودگذ عمرش کوتاه و ،کم اریمحصتوالتش بست گرید یاما بعضت وه،یمرپُ سترستبز و خرم و شتهیدرختانش هم

 استتتیدن یزندگ یدرباره یاستتالم نشیاز ب ییایگو میدوم هم ترستت هیخالصتته آ ناگوار دارد. و تلخ و ییهاوهیم

ها به نستتانا یایاستتالم به دن .ریم لوب بالغ و گریقدمه جهان دکه م ییایدن که م لوب با لذات استتت و ییایدن

 شود. یم دهیچ امتینگرد که محصولش در قیعنوان مزرعه م

کدام  چیه دارد و ازیتالش ن و یآخرت هر دو به سع و ای: دننکهیا میکنیاستفاده م هیآ نیرا که از ا یگرید ینکته

. پس چه بهتر که ستتتیزحمت ن رنج ویب یمحصتتول بذر و چیکه هگونه همان دیآیزحمت به دستتت نم رنج ویب
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سان با رنج و ش یزحمت خود درخت ان شد، نه درخت و یشگیهم و نیریپرورش دهد که بارش  که  یدائم برقرار با

 دست وش خزان زودرس گردد.

ص یاب عن سالم( قال قلت )اهلل ل  هیعبداهلل )عل یعن اب ر،یب  نیرالمومنیام ةیال وال( قشاءیمن  رزقیبعباده  فیال

سالم( قلت )من کان  هی)عل سالم( واالئ هی)عل نیالمومن ریحرث اآلخرة( قال: معرفة ام دیریال سالم(.  همیمة )علال ال

 یه منها وماله فنوت ایحرث الدن دیریمن دولتهم. ومن کان  بهیصن یستوفیمنها قال:  دهیحرثه( قال نز ی)نزد له ف

 . بیالسالم( نص هیالقائم )عل یدولة الحق ف یله ف سی. قال: لبیاآلخرة من نص

ص صادق )عل دیگویم ریابوب سالم( پ هیاز امام  گانش ل ف دارد : خداوند به بنددیفرمایکه م فهیشر یهیآ رامونیال

الستتالم(  هیل)ع نیمنؤرالمیام تیالستتالم( فرمود: منظور وال هی. امام )علدمیدهد پرستتیم یهر که را ب واهد روز

ست سدیگویم یدهد. راویم یکه آن را روز ا شت آخرتدیفرمایخداوند م نکهیا دمی: پر صل ک را  : هر کس حا

سالم( فرمود: منظور معرفت ام هیدارد؟ امام )عل ییخواهد، چه معنایم ست.  هی)عل ناماما و نیمنؤرالمیال سالم( ا ال

اش را از هتا بهر مییافزاید: بر معرفتش مالستتالم( فرمو هیچه؟ امام )عل یعنی «مییافزایدر کشتتتش م» دمیپرستت

س دیگویم یدارد. راو افتیدولت امامان در شت  و»: دیفرمایخداوند م نکهیا دمیپر صل ک را فقط  ایندهر آنکه حا

 هیمام )علچه معنا دارد؟ ا «ن واهد بود یبینصتت شیدر آخرت برا گرید یول میدهیبه او م یب واهد از آن ستتهم

 (.77ن واهد بود) شیبرا یابهره و بیالسالم( نص هیر دولت حق با حضرت قائم )علالسالم( فرمود: د

 

 ۵۳ هیلت، آ( سوره فص۴۹ّ)

 .﴾لهم انه الحق نیتبی یانفسهم حت یاآلفاق وف یف اتنایآ همسنری﴿

شانه یزود به شان م خود را در اطراف جهان و یهان شان به آنها ن شکار گرد میدهیدر درون جان حق  د که اوتا آ

 است. 

وع ن کی قتیبه دو م لب مهم که در حق هیدو آ نیدر ا باشند ویلت مفصّ یب ش سورهانیپا یبعد هیآ و هیآ نیا

 : دیگویمعاد س ن م یدوم درباره هیآ و دیتوح ارهاول درب هیسوره است اشاره شده. آ نیا یهااز بحث یبندجمع

که بر آنها حاکم است  یقیستارگان با نظام دق ماه و و دیخورش شنیهم چون آفر یآفاق اتیآ رامونیاول پ هیدر آ

موجودات گوناگون  شتتتمارش ویب یهایشتتتگفت با عجائب و اهایدر ها ووکوه هااهیگ انواع جانداران و نشیآفر و

سرار سرار تازه مانکه هر ز ،زشیآما شانه و هیآ کیهر  شود ویاز خلقت آنها کشف م یاا ت ذا تیبر حقان ستیان

م تلف در بدن  یهادستتتگاه نشی)هم چون آفر یانفستت اتیاز آ نیهمچن آمده استتت. و انیپاک او ستت ن به م

 ادانعق ها واستتت وان ها وبافت عروق و حرکات منظم قلب و مغز و زیانگرتیکه بر ستتاختمان ح ینظام انستتان و
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سرار و در رحم مادران و نیپرورش جن ن فه و سان م یهایشگفت از همه مهمتر ا شد( که هر گوشهیروح ان  یابا

 خالق جهان، بحث شده است.  است از معرفت پروردگار و یاز آن کتاب

 یوف اآلفاق یف اتنایآ مهیقول اهلل )عزَّ وجلَّ(. سنر ریالسالم( عن تفس هی: قال سئل ابو جعفر الباقر )علریبص یعن اب

سالم(  هیلهم انه الحق. فقال )عل نیتبی یانفسهم حت انتقاص اآلفاق  اآلفاق یف همیریانفسهم المسخ و یف همیریال

سهم وف یقدرة اهلل ف رونیف همیعل سالم(  هیقائم )علبذلک خروج ال یعنیلهم انه الحق.  نیتبیاآلفاق وقوله:  یانف ال

 الحق البد منه.  ذاه راهیوهو الحق من اهلل )عزَّ وجلَّ( 

ص سالم هی: از امام باقر )علدیگویم ریابوب سال شد. امام )علؤس هیآ نیا ری( راجع به تف س هیال  الم( فرمود: خداوند ال

شانشان خواهد داد و  شانیآن را برا دنیتنو گرد کاسته شدن و یدر جهان هست در جان مردم مسخ شدن را ن

او ردد که گروشن  شانیتا برا»خداوند فرموده:  نکهیا و نندیبیم یجهان هست که قدرت خداوند را در خودشان و

داوند خ یاو حق است از سو السالم( است و هیظهور حضرت قائم )عل خروج و ،مقصود خداوند از آن «حق است

 (.7۸)دیاو را خواهند د ،ناچار خلقه )عزَّ وجلَّ( که ب

 

 ۱۶ هی( سوره فصلت، آ۵۰)

 .﴾ایالدن وةیالح یف یعذاب ال ز قهملنذی﴿

 . میچشانبه آنها ب ایدن یعذاب خوارکننده را در زندگ تا

مورد  هیآ نیر ادگذشته آمد.  اتیخداوند در آ ییشناسا و دیتوح نهیکه در زم یثرؤسوره به دنبال گفتار م نیدر ا

 داً یشتتد ،رندیگیم دهیرا ناد ناتیّب اتیآ روشتتن و یهاهمه نشتتانه نیآن م الفان لجوج را که ا یقبل اتیآ بحث و

شدار م کرده و رانذا  یر روزهادس ت  سرد و و زیانگهول صدا وپر و دیشد یبادره تندباالخ دهد. ویبه آنان ه

آمده است  ریب تفاس. در کتمیبه آنها بچشان ایدن یکننده را در زندگتا عذاب خوار میرغبار بر آنها فرستادپُ شوم و

خرما که از درخت  یهاچون تنههم د،یکوبیم نیمبه ز کرد ویبلند م نیچنان آنها را از زم ب،یباد عجتند نیکه ا

اه مغرور را ار خودخوقوم جبّ نیا یتمام زندگ و دیوز یهشت روز م تندباد هفت شب و نیکنده شده باشند. اشهیر

 نیهم انیدر پا نماند. یاموال سرشار باق ه ومرفّ یزندگ پرشکوه و یاز آن قصرها یارانهیجز و . ودیکوبیدر هم م

 نیکه تمام ا یاتر استتتت به گونهب آخرت از آن هم خوارکنندهعذا و استتتتیعذاب دن نی: تازه ادیگویم هیآ

 یاری کس به چیه نکهیتر ااز همه ستت ت آتش. و یایدر برابر در ستتتیادردناک در مقابل آن جرقه یهامجازات

 (. 79ن واهد شد) یاری یطرف چیاز ه شتابد ویآنها نم

 (.ایالدن اةیالح یف یهلل )عزَّ وجلَّ(. )عذاب ال زالسالم( قول ا هی)عل هللعبدا ی: قال قلت البریبص یعن اب
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اخوانه وسط  یوحجاله عل تهیب یالرجل ف کونیمن ان  ریابا بص ای یاخز یخز ی. فقال: وأایالدن یهو عذاب خز ما

شق اهله الجالهیع صرخوا، ف هیعل وبی. اذ  ساعة. فقلت ق قالیالناس ما هذا؟ ف قولیو سخ فالن ال القائم  امیبل قم

 السالم( او بعده، فقال ال، بل قبله.  هی)عل

ص صادق )علدیگویم ریابو ب شتم ا هی: به امام  ضه دا سالم( عر در  یز عذاب خوارا)عزَّ وجلَّ( فرموده:  یخدا نکهیال

صود از ا ،ایدن یزندگ سالم( فرمود: ا هیامام )عل ست؟یچ یویعذاب دن نیمق ص یال بدتر  نیاز ا یرکدام خوا !ریابوب

ش مرد در خانه وشود که یم شد که ناگ رزندف زن و انیم اش در کنار برادران وانهیآ شسته با هان خاندان او خود ن

ست؟ ا ادیفر را چاک زنند و شانیهابانیگر شده ا سند، چه خبر  شند. مردم بپر در  ؟ستیصدا چ سر و نیبرک

شود: فالن ش ص هم شد نیجواب گفته  صورت آدم و حاال مسخ  شتم دیگو یبرگشت. راو انیاز   نیا: عرضه دا

سخ( سئله )م سالم( خواهد بود  هیحضرت قائم )عل امیاز ق شیپ ،م بل از آن خواهد قبعد از آن فرمود: نه بلکه  ایال

 (.۸۰بود)

 

 ۱۷ هی( سوره فصلت، آ۵۱)

 .﴾نکسبویفاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما کانوا  یالهد یعل یفاستحبوا العم ناهم،فهدی ثمود واما﴿

آن عذاب خوارکننده به  یلذا صتتتاعقه ؛دادند حیترج تیرا بر هدا یینایآنها ناب یول میکرد تیثمود را هدا قوم اما

 دادند آنها را فرو گرفت. یکه انجام م یخاطر اعمال

وم ثمود بحث از ق یبعد هیآ مورد بحث و یهیقوم عاد آمده در آ رامونیگذشتتتته پ اتیکه در آ یحیبعد از توضتتت

 ی( ولمیفرستاد آنها یخود صالح را با دالئل روشن به سو امبری)پ میکرد تی: اما ثمود را هدادیفرمایم وباشد یم

که انجام  یعذاب خوارکننده به خاطر اعمال یلذا صتتتاعقه ؛دادند حیترج تیرا بر هدا یگمراه و یینایآنها ناب

سرزم یآنها گروه .دادند دامان آنها را فرو گرفتیم شام  و نهیمد انیم یا)من قه «یالقر یادو» نیبودند که در 

ابتکار  یکشاورز در ،نعمت به آنها داده بودپر ییهاباغ سرسبز و خرم و آباد و ییهانیکردند( خداوند زمیم یزندگ

ساختن بن رومندین و یقو یهااندام ،یطوالن یدادند. عمرهایقدرت فراوان به خرج م و شتند. در   محکم و یاهادا

مان  امن و یهاها خانهدر دل کوه»: دیگویستتتوره حجر م ۸۲ هیکه قرآن در آ ودندن ماهر بچنا شتتترفتهیپ ا

به ستتراغ آنان  یاله یهمراه با معجزه توأم با محبت فراوان و و رومندیبزرگشتتان با من ق ن امبریپ. «ستتاختندیم

 یهایدکش، ناراحتان ارانی او و یرابلکه ب رفتندینه تنها دعوت او را نپذ یراضتتتاز خود قوم مغرور و نیاما ا ؛آمد

 اخت. خوارکننده گرفتار س س ت و یمغروران را به عذاب نیخداوند ا جهیفراوان به وجود آوردند. در نت
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جانشان در یب یهاگاهان جسمصبح آنها را فرو گرفت و دیشد یالرزه نی: زممیخوانیم 7۸ هیاعراف آ یدر سوره

نابود  رانگریعامل و کی لهیآمده استتت: که قوم ثمود به وستت ۵ هیدر ستتوره حاقه آ و مانده بود. یباق شتتانیهاخانه

صالح )عل یاز آنجا گروه یشدند. ول سالم( ا هیهر چند اندک به  ست ک آورده بودند و مانیال ال ؤس یسانممکن ا

؟ قرآن در وختندبه آتش دگران س زیآنها ن ایامواج وحشتناک صاعقه چه شد؟ آ انیکنند، پس سرنوشت آنها در م

اند: گفته نیاز مفسر یبرخ میدیساختند، نجات ب ش شهیپ یتقو آوردند و مانیرا که ا ی: کساندیفرمایم عدب هیآ

صالح ا و صد کیتنها  تیآن همه جمع انیاز م به  حفظ کرد و خداوند آن گروه اندک را آوردند. و مانیده نفر به 

 موقع نجات داد. 

 بر دو گونه است:  تیناگفته نماند که هدا

 هاست. نشان دادن راه با تمام نشانه و قی: که همان ارائه طریعیشرت تیهدا -1

ست از ینیتکو تیهدا -۲ سان و «به م لوب صالیا»: که عبارت ا صود. در آ دنیر بعد از  هیآ حث وبمورد  هیبه مق

 تیداهمان ه نیا و میکرد تیا: ما قوم ثمود را هددیگویبحث شتتده استتت. ن ستتت م کجای تیآن از هر دو هدا

 است. یعیتشر

ست. به  به صالیا و ینیتکو تیهمان هدا نیا دادند و حیترج تیرا بر هدا یینای: آنها نابدیفرمایم آنگاه صود ا مق

وم که به د یبه معنا تیاست حاصل شد اما هدا یاله یایمسلم انب یفهیاول که وظ یبه معنا تیهدا بیترت نیا

را بر  یاهخودخواه حاصتتل نشتتد، چرا که گمر قوم مغرور و نیا یاز ستتو دارد یبستتتگ یهر انستتان اریاخت اراده و

 او در اعمالش.  عدم اجبار و «اراده انسان یآزاد»بر مسأله  ستیبارز روشن و لیخود دل نیا دادند و حیترج تیهدا

سالم( قال: قوله )کذبت ثمود ب غواها( قال: ثمود ر هیعبداهلل )عل یعن اب شال سبحانه ا. فان عةیهط من ال : قولیهلل 

 هیا قام القائم )علاذ فی. فاخذتهم صاعقة العذاب الهون(. فهو السیالهد یعل یفاستحبوا العم ناهم،ی)واما ثمود فهد

 السالم(. 

صادق )عل سالم( در ا هیامام  ش یز روقوم ثمود ا»فرموده:  نکهی: منظور خداوند از ادیفرمایم تیروا نیال  یسرک

ش یگروه ،ثمود(. ۸1)«کردند بیرا تکذ یائق وححق ست عهیاز  سبحان م ا وم ثمود قاما  و»: دیفرمایکه خداوند 

 و «رفتگآنان را  ی. پس صتتتاعقه عذاب خواردندیبرگز تیرا بر هدا یگمراه و یپس آنان کور م،یکرد تیرا هدا

 (.۸۲)زدیالسالم( بپا خ هیهرگاه حضرت قائم )عل است ریعقوبت شمش نیا
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 ۶۹ هی( سوره زمر، آ۵۲)

 .﴾ربها بنور االرض واشرقت﴿

 . افتی یبه نور پروردگارش روشن نیزم و

مورد  هی. در آابدییچنان ادامه مقبل م رح شتتتده هم اتیکه در آ امتیمربوط به ق یهابعد بحث هیآ و هیدر آ

 راق واشتت نیمنظور از ا کهنیشتتود. در ایبه نور پروردگارش روشتتن م نی: در آن روز زمدیفرمایبحث، ن ستتت م

  :است ریز ریگفته شده است که مهمتر از همه سه تفس یم تلف یرهایتفس ست؟یچ یبه نور اله ییروشنا

 یبا آن نوران را در آن روز نیزم یعدالت استتت که خداوند صتتفحه اند منظور از نور رب، حق وگفته یبعضتت -1

 : دیوگیدر بحاراالنوار م یکند. مرحوم عالمه مجلسیم

 الن نور االرض بالعدل.  امةیالق ومیاضائت االرض بعدل ربها  یا

 به عدالت است.  نینور زم رایشود، زیروشن م امتیبه عدل پروردگار در روز ق نیزم

گسترش قسط  عدل و یاز اقامه نی: در آن روز زمدیگویم معنا را انت اب کرده و نیهم زیدر کشاف ن یزم شر

 گردد. یروشن م ئاتیس حسنات و یابیارز در حساب و

 . ندیآفریروز م ماه که خداوند م صوص آن و دیاز نور خورش ریغ ستیوراشاره به ن نیمعتقدند که ا یبعض -۲

س» قدریعال یسندهینو -3 شدن زمدیگویم «زانیالم ریتف شن  ص به نور پروردگار نی: مراد از رو صو  اتیکه از خ

ست همان  امتیروز ق شاف غ ا»ا شدن حقا ها وحجاب ها وکنار رفتن پرده یعنی «ءانک ش قیظاهر  اعمال  و اءیا

معنا  نیق( بر ا یستتوره) ۲۲ هیآنگاه به آ باشتتد. ویباطل م حق و و انیعصتت اطاعت و شتتر و و ریاز خ هاستتانان

امروز  و میزد ارما پرده را از برابر چشمت کن ،یموضوع بود نی: تو در غفلت از ادیفرمایاستدالل کرده است که م

 . ندیبیم یچشمت به خوب

(. ۸3رسد)یتر به نظر مسوم مناسب اول و ریچند تفسقابل جمع است، هر ندارد و یبا هم تضاد رهایتفس نیالبته ا

 همیل)ع نیحضتترات ائمه معصتتوم اتیاز روا یدر بعضتت مینیبیاگر م استتت و امتیمربوط به ق هیآ نیبدون شتتک ا

 یدیأکت است و هیتشب و قیت ب ینوع قتیشده است در حق ریالسالم( تفس هی)عل یدحضرت مه امیالسالم( به ق

سالم( دن هی)عل یمهد امیکه به هنگام ق ستمعنا نیبر ا شد امتیق یاز صحنه یانمونه ایال داد  عدل و و ،خواهد 

 . واهد شدحکمفرما خ نیزم یدر رو پروردگار یندهینما و امبریپ نیجانش و نیآن امام راست لهیبه وس

 شمس وذهبت الظلمة. عن ضوء ال دالعبا یالسالم(: اذا قام قائمنا. اشرقت االرض بنور ربها واستغن هیقال الصادق )عل
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صادق )عل سالم( فرمود: هنگام هیامام  بندگان  شود. ویبه نور پروردگارش روشن م نیزم کند امیکه قائم ما ق یال

 (. ۸4گردد)یطرف مت برظلم شوند ویم یاز نور آفتاب مستغن

لت: فاذا خرج قامام االرض  یعنیقوله: واشتترقت االرض بنور ربها. قال: رب االرض  یالستتالم( ف هیقال الصتتادق )عل

 بنور االمام.  جتزونیالناس عن ضوء الشمس ونور القمر و یستغنیماذا؟ قال: اذا  کونی

 یعنی ن،یار زمفرمود: پروردگیم هیآ نیا ریر تفسکه د دمیالسالم( شن هیاز امام صادق )عل دیگویمفضل بن عمر م

ن صتتورت آالستتالم( فرمود: در  هیشتتود؟ امام )علیکند چه م رگاه ظهو: عرض کردم هردیگویم ی. راونیامام زم

 (.۸۵کنند)یبه نور امام اکتفا م شوند ویم ازینینور ماه ب مردم از نور آفتاب و

 

 ۸۸ هی( سوره ص، آ۵۳)

 .﴾نحی عدب نباه ولتعلمن﴿

 دانست.  دیآن را خواه یراست و قتیحق و دیشنویم یآن را بعد از مدت خبر و

 سوره و نیا یاز تمام محتوا یاخالصه قتیباشند در حقیم «ص»سوره  اتیآ نیآن که آخر یقبل اتیآ و هیآ نیا

رار داده قفان را خ اب مورد بحث م ال هیدر آ سوره آمده است. و نیکه در ا یم تلف یهابحث یبرا ستیاجهینت

شما ادیفرمایم و ست  دق گفتار ص یاما به زود دیاعتنا از کنارش بگذریب و دیرینگ یس نان را جد نی: ممکن ا

در  ،یفکر و یدر من قه نفوذ اجتماع ،کفر نبرد استتالم و یهادانیجهان در م نیمن آشتتکار خواهد شتتد. هم در ا

شما گفتم به صهدردناک خدا. خال یهامجازات و گریهم در عالم د و ،یاله یهامجازات موقع آن را  هر چه را به 

ان فرود ظالم رده مستتتکبران وگُ بر یبه زود آماده استتت و یاله انهیتاز .کرد دیمشتتاهده خواه شیبا چشتتم خو

 دانست.  دیآن را خواه یراست و قتیدر هر حال حق خواهد آمد و

 السالم(.  هیج القائم )علن(. قال عند خرویعزَّ وجلَّ(. )ولتعلمن نبأه بعد حقول اهلل ) یالسالم( ف هیجعفر )عل یعن اب

سالم( روا هیاز امام باقر )عل یابوحمزه ثمال س تیال فرمود:  نکهیاوند از افرمود: منظور خد هیآ نیا ریکرده که در تف

السالم(  هیلحضرت قائم )عهنگام خروج  «دانست دیخبر را خواه نیا قتیحق و یهنگام راست نیهمانا پس از ا و»

 (.۸6است)

 



 

64 

 

 ۸۳ هی( سوره صافات، آ۵۴)

 .﴾میالبراه عتهشی من وان﴿

از  یاحظهب ش قابل مال ،یبعد اتیآ و هیآ نیاستتت. در ا میاو )نوح( ابراه انیعیشتت یکه از جمله یراستتت به و

 یهیمده است. آآالسالم(  هی)عل نوح یپر ماجرا خیاز تار ییهاالسالم( به دنبال گوشه هی)عل میحضرت ابراه یزندگ

 وندیم( پالستتال هینوح )عل یصتتورت با ماجرا نیا هالستتالم( را ب هیشتتکن )علبت میجناب ابراه یمورد بحث ماجرا

 و دیان خط توحاو در هم یعنیالستتتالم( بود.  هی)عل میالستتتالم( ابراه هینوح )عل روانیاز پ : ودیفرمایم دهد ویم

همه  ،اءیداشتتت. که انبیالستتالم( بود گام بر م هیروش نوح )عل و وهیاخالص که شتت و یتقو ریعدل در همان مستت

ستادان مکتب و کیمبلغان  شگاهند و کی ا شند ویرا تداوم م یگرید یهر کدام برنامه دان کنند. یم لیتکم ب 

 یول( ۸7کرد)یمجدا  آن دو را از هم یادیز ینوح بود. با آنکه فاصتتله زمان انیعیاز شتت میابراه ؟یجالب ریچه تعب

 ندارد.  یریتأث نیزمان کمتر ،یمکتب وندیدر پ میدانیم

صادق )عل یالجعف دیزیسأل جابر بن  سالم( عن تفس هیجعفر بن محمد ال ش ةیهذه اآل ریال  میالبراه تهعی)وان من 

 ین بصره. فنظر. فرأله عالسالم( کشف  هی)عل میالسالم( ان اهلل سبحانه لما خلق ابراه هیالسالم((. فقال )عل هی)عل

نورا  ی. وراین خلقم یالسالم( صفوت هیله: هذا نور محمد )عل لیما هذا النور؟ فق یجنب العرش. فقال: اله ینورا ال

جنبهما  یال یورأ ینیالسالم( ناصر د هیطالب )عل یبن اب یله: هذا نور عل لیوما هذا النور. فق یجنبه فقال اله یال

 هاین النار. ونور ولدم هایالستتتالم( ف مت محب های: هذه نور فاطمه )عللیوما هذه االنوار. فق یلهثالثة انوار. فقال: ا

سالم(. فقال: اله همای)عل نیالحسن والحس سعة انوار قد حفوا بهم. ق یوار یال والء االئمة من ولد : همیابراه ای لیت

بن  یاولهم عل م،یابراه ایمن التستتتعة. فقال:  ینبحق هوالء ال مستتتة اال ما عرفت ی. الهمیوفاطمة، فقال ابراه یعل

س س نیالح سن  یوابنه محمد. وابنه عل یل. وابنه عیوابنه محمد. وابنه جعفر. وابنه مو الحجة القائم ابنه ووابنه الح

 لیددهم اال انت. قع یحصیانوارا قد احدقوا بهم ال  یار یدیوس یالسالم(: اله هی)عل میالسالم(. فقال ابراه همی)عل

 .عتهیف ش: وبما تعرمیالسالم(. فقال ابراه هی)عل  البیبن اب یعل نیرالمومنیام عةی: هوالء شمیابراه ای

 .نیمی. والقنوت قبل الرکوع. والت تم بالمی. والجهر ببسم اهلل الرحمن الرحنیوخمس ی: بصالة احدقال

ش ی: اللهم اجعلنمیذلک. قال ابراه فعند سالم( قال فاخبر اهلل فا هی)عل نیرالمومنیام عةیمن  کتابه، فقال: )وان  یل

 (. میالبراه عتهیمن ش

صادق )عل یجعف دیزیجابر بن  س هیاز امام  سالم( از تف ست و» دیفرمایکه خداوند م فهیشر هیآ نیا ریال که  یبه را

 پرسش نمود.  «ستا میاو ابراه انیعیاز جمله ش
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سالم( در هیامام )عل سخ فرمود: همانا خداوند ال سالم( را آ هی)عل میابراه کهیزمان سبحان پا  یپرده از جلو ،دیفرال

به  ست؟یچ نور نیا !خداوندا :عرضه داشت ،را کنار عرش مشاهده نمود ینور نگاه کرد و میچشمش برگرفت ابراه

. دیدر آن نور در کنا ینور از خلق من استتت. و دهیوآله وستتلّم( برگز هیاهلل عل ینور محمد )صتتل نیاو گفته شتتد: ا

 نید اوریسالم( ال هی)عل  البیبن اب ینور عل نیخداوند به او گفته شد: ا یاز سو ست؟ینور چ نیا و ایخدا دیپرس

سه نور د ست. در کنار آن دو نور  سدید گریمن ا شد: ستند؟ینورها چ نیا ایخدا دی. پر ه ن نور فاطمیا به او گفته 

ستانش را از آتش باز دا های)عل ست که دو سالم( ا سن و جدا کرده و شته وال سرش ح س نور دو پ  همایل)ع نیح

 باشد. یالسالم( م

 نانیا !میابراه یا اند. گفته شتتتدآنان را گرفته رامونیکه پ نمیبیهم م گریه نور دگفت: پروردگارا نُ میآنگاه ابراه

ستند پس ابراه همایفاطمه )عل و یامامان از فرزندان عل سالم( ه شت میال ضه دا پنج تن  نیق احبه  !ایبار خدا :عر

سوگند م سانیتو را  شنا بن  یآنها عل نیل! اومیابراه یخداوند فرمود: ا ؟انندیه تن را که کآن نُ یدهم که به من ب

پسرش  ( والسالم هیپسرش جعفر )عل وآله وسلّم( و هیاهلل عل یپسرش محمد )صل السالم( است و هی)عل نیالحس

 لسالم( وا هی)عل یپسرش عل السالم( و هیپسرش محمد )عل السالم( و هی)عل یپسرش عل السالم( و هی)عل یموس

 !من دیس ومن  یخدا یگفت: ا میالسالم( پسر اوست. آنگاه ابراه هیحجت قائم )عل السالم( و هیپسرش حسن )عل

 !میابراه یاداند. گفته شتتد: ینم یآنها را جز تو کستت رهاند که شتتماآنها حدقه زده رامونیکه پ نمیبیرا م یینورها

سالم( م هی)عل  البیبن اب یعل نیمنؤرالمیام انیعیش نانیا شند. ابراهیال شانه میبا  ییهاعالمت ها وگفت به چه ن

اهلل الرحمن  بسم»بلند خواندن  رکعت نماز و کی شوند؟ خداوند فرمود: به خواندن پنجاه ویاو شناخته م انیعیش

لستتالم( ا هی)عل میهنگام ابراه نیدر ا ،به دستتت راستتت کردن یگشتتتران از رکوع و شیقنوت گرفتن پ و «میالرح

ش !نداگفت: خداو صادق )عل هی)عل نیمنؤرالمیام انیعیمرا از  سالم( قرار ده. امام  سالم(  هیال رمود: پس خداوند فال

 (.۸۸)«ستا میاو ابراه انیعیاز جمله ش که یبه راست و»: دیفرمایم لب را در کتاب خود خبر داده که م نیا

 

 ۵۱ هی( سوره سبا، آ۵۵)

 .﴾بیاذ فزعوا. فال فوت واخذوا من مکان قر تری ولو﴿

شانیکه فر یهنگام ینیب اگر و سان م شود ویبلند م اد آنها را  و زندیبگر یتوانند از عذاب الهیگردند اما نمیهرا

 رد.(ک یآنها تعجب خواه ی)از درماندگ رندیگیانتظارش را ندارند( م ی)از آنجا که حت یکیاز مکان نزد

مشتترکان لجوج در  رامونیکه پ ییهاستتوره ستتبأ استتت با توجه به بحث اتیآ نیکه آخر یبعد اتیآ و هیآ نیا در

گروه را به هنگام  نیا تیوضع وآله وسلّم( کرده و هیاهلل عل یخ اب به رسول )صل گریبار د ،گذشت نیشیپ اتیآ
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افتند اما یم مانیبه فکر ا یتارد که چگونه آنها پس از گرفستتتازیمجستتتم م یدر چنگال عذاب اله یگرفتار

 انیاستتت در م یفزع مربوط به چه زمان و ادیفر هراس و نیا نکهین واهد داشتتت. حال در ا یستتود مانشتتانیا

آن را مربوط به مجازات  یبعض اند وهنگام مرگ دانسته ای ایآن را مربوط به عذاب دن یمفسران گفتگو است. برخ

عذاب  و ایهمه مربوط به دن اتیآ نیدهد ایکه نشان م ستیریتعب یبعد اتیآاز  یکیدر  یدانند. ولیم امتیروز ق

افکنده  ییآنچه مورد عالقه آنها بود جدا آنها و انی: مدیگویم هیآ نیجان دادن استتتت چرا که در آخر یلحظه

با عذاب  ریتعب نیا(. ۸9عمل انجام گرفت) نیاز کفار ا یگرید یهاگروه یگونه که قبل از آن دربارههمان ،دشتتتو

ساب و یچرا که در آن روز همه مردم برا ؛ستیسازگار ن امتیروز ق که در چنان شوندیجا جمع م کیکتاب  ح

که همه آن  ستیروز شوند ویکه همه مردم در آن جمع م ستیآمده است. آن روز نیسوره هود چن( 1۰۲) هیآ

وقت روز  یبرا یهمگ نیآخر و نیم: بگو اولیخوانیم نیواقعه چن یاز ستتوره( ۵۰) هیدر آ کنند. ویرا مشتتاهده م

 شوند. یم یآورجمع نیمع

توانند از یا نمستمگر نه تنه و مانیایافراد ب نیاست که ا نیا «بیاخذوا من مکان قر» یمنظور از جمله نیبنابرا

 انیفرعون ای. آستا کیبه آنها نزد اریکند که بسیگرفتار م ییقدرت خدا فرار کنند، بلکه خدا آنها را از جا یحوزه

سرما لیدر امواج ن شدند. و هیکه  قوم  ایآ و نرفت وفر نیبه زم شیهاگنج انیقارون در م ایآ افت ار آنها بود دفن ن

 وآنها  یکه قلب آباد یمیهمان سد عظ یعنیمکان  نیترکیسوره آمده است از نزد نیکه داستانشان در هم أسب

ازد تا ستتتیار ممکان گرفت نیترکیخداوند آنها را از نزد نینابراحرکت آنان بود گرفتار نگشتتتتند، ب و اتیح هیما

 نابود شدند و و نددیافرادشان به قتل رس نیترکینزد لهیاز پادشاهان ظالم به وس یاریاو را بدانند. بس یینماقدرت

 ضربت را خوردند.  نیآخر شانیهااز قدرتمندان ستمگر از درون خانه یاریبس

لشکر او  و یانیبر خروج سف قیت ب هیآ نینقل شده، ا یسن و عهیش قیکه از طر یراوانف اتیدر روا مینیبیاگر م و

پا ببر ضتتد طرفداران آن حضتترت  کنند ویالستتالم( خروج م هی)عل یمهد امیشتتده استتت که آنها در آستتتانه ق

 یدیشد یلرزه نیزم شوند. ویآن در صحرا گرفتار م ریه قصد تس مکه ب یبه هنگام حرکت به سو و زندیخیم

  «بین قراخذ وامن مکا» قیاز مصاد یکی انیب قتیدر حق ؛شودیم نیفرو رفتن آنها در زم و نیسبب شکافتن زم

 شوند. یم یاست گرفتار چنگال عذاب اله شانیپا ریکه ز یااست که آنها از نق ه

س یمرحوم عالمه شمند بحاراالنوار، روادر کتا یمجل سالم هیاز امام باقر )عل یفراوان اتیب ارز  یگرام امبریپ ( وال

به هنگام  «یانیسف»مورد بحث مسأله خروج  هیآ قیاز مصاد یکیدهد ینقل کرده که نشان م نهیزم نیاسالم در ا

 (. 9۰کند)ید منابو مکان گرفته و نیترکیالسالم( است که خداوند آنها را از نزد هی)عل یمهد امیق

سالم(:  هیقال ابو جعفر )عل صاحب هذا اال کونیال ضمنی الیطو ثایوذکر حد بة،یغ مرل  هیصاحب االمر )عل بةیغ ت

 هیکتاب اهلل وستتنة نب یالستتالم(( ال هیالقائم )عل یعنیالناس ) دعوایالستتالم(: ف هیان قال )عل یالستتالم( وظهوره ال
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صل سلّم( والوال هیاهلل عل ی) سالم(( ال هیطالب )عل یبن اب یلعل ةیوآله و سنة نب یال صل هیکتاب اهلل و  هیاهلل عل ی)

سلّم( والوال سالم( والبرائة من عدوه وال  هیطالب )عل یبن اب یلعل ةیوآله و  داء،یالب یال ینتهی یاحدا حت یسمیال

اذ  ی)عزَّ وجلَّ(. )ولو تر اهلل االرض، فتأخذهم من تحت اقدامهم. وهو قول اهلل أمریف یانیالستتتف شیج هیال  رجیف

بقائم آل محمد(  یعنیبقائم آل محمد( وقد کفروا به ) یعنیب وقالوا امنا به( یفرعوا. فال فوت وأخذوا من مکان قر

. یالقهقر انیمشی. تهمایاقف یمن مراد وجوههما ف ریلهما وتر ووت قالیمنهم اال رجالن،  یبقیآخر السوره. فال  یال

 فعل باصحابهما. الناس بما   برانیف

اشت که متضمن د انیب یطوالن یس ن خواهد بود و یبتیامر را غ نیالسالم( فرمود: البته صاحب ا هیامام باقر )عل

صاحب االمر )عل و بتیغ ضرت  ست تا آنجا که امام )عل هیظهور ح سالم( ا ص هیال سالم( فرمود: پس   احب االمرال

از دشمنش  یزاریب و  البیبن اب یعل تیوال وآله وسلّم( و هی علاهلل ی)صل امبرشیسنت پ مردم را به کتاب خدا و

سپاه داءیبرد. تا آنگاه که به بیاز دشمنان را نم ینام کس یول کندیدعوت م خروج  شیوسبه  یانیسف انیرسد. 

ند ل خداوقو یاستتت معنا نیهم و ردیبگ شتتانیپاها ریدهد که آنان را از زیفرمان م نیکنند. پس خداوند به زم

از  زائل نشود و وت واز عذابشان ف چیپس ه انندکه هراس یهنگام ینیرسول ما( کافران را بب یاگر ا )عزَّ وجلَّ(. )و

وآله  هی علاهلل یبه قائم آل محمد )صتتتل ندیگو یعنی( میآورد مانیبه او ا ندیگو گرفته شتتتوند و یکینزد گاهیجا

 .وآله وسلّم( هی علاهلل یبه قائم آل محمد )صل یعنیاند( دهیفر ورزبه او ک شیپحال آنکه از  )و میآورد مانیوسلّم( ا

 شانیهاکه صورت ،مراد یلهیاز قب «ریوت وتر و»نام ه ماند مگر دو مرد بینم یاز آنان باق یتا آخر سوره. پس کس

 برآمد را به مردم خ ارانشتتتانیآنچه بر ستتتر  خواهد بود که به پشتتتت راه خواهند رفت و شتتتانیهادر پشتتتت

 (. 91دهند)یم

 

 ۲۹ هی( سوره سجده، آ۵۶)

 .﴾نظرونیوال هم  مانهمیکفروا ا نیالذ نفعیالفتح ال  ومی قل﴿

 شود. یمهلت داده نم چیبه آنها ه به حال کافران ن واهد داشت و یآوردن سود مانیا ،یروزیروز پ بگو

شارؤم به انتقام و دیگذشته مجرمان را تهد اتیاز آنجا که آ داد، در یم یروزیپ و ییشوایپ ت به امامت ومنان را ب

 یعمل یک دهایوع ها ووعده نیکه ا ندکنیال را م رح مؤستتت نین وت ا غرور و یکفار از رو هیآ نیقبل از ا هیآ

خواهد بود؟ قرآن بالفاصتتله به آنها پاستتخ  یشتتما چه زمان یروزیپ فتح و نیا دییگویخواهد شتتد اگر راستتت م

ستور م امبریبه پ و د،یگویم سدیفرا م یروزیدهد: بگو: باالخره روز پید سود مانیاما در آن روز ا ؛ر به  یآوردن 

شت و ست که صدق وعده نیاگر منظورتان ا یعنیشود. یمهلت داده نم چیآنها ه به حال کافران ن واهد دا  یهاا



 

6۸ 

 

شده است  رید گریآن روز د دیاوریب مانیا و دینیبب دیادهیوآله وسلّم( شن هیاهلل عل ی)صل امبریرا که از زبان پ یاله

شت. منظور از  یادهیشما هرگز فا یبرا مانیا و ست بالفتح روز نزول عذا ومین واهد دا ست  صالیا  یعذاب یعنیا

است  یویاز عذاب دن ینوع صالیعذاب است گرید ریبه تعب به آنها ندهد. و مانیمجال ا کن سازد وشهیکه کفار را ر

دهد. یاقوام گنهکار خاتمه م یکه بعد از اتمام حجت کامل به زندگ ایدن یمعمول یهانه عذاب و ینه عذاب اخرو

 :لیبه چند دل

روز فتح مکه  ر ومستتلمانان در جنو بد یروزیهم چون پ ییهایروزیپ ای و ایدن یمعمول یهااگر منظور عذاب -1

وز فتح مکه رهم در  هم در روز فتح بدر و رایدرستتتت ن واهد بود. ز «مانهمیکفروا ا نیالذ نفعیال »جمله  ،بود

 توبه باز بود. یدرها داشت و دهیآوردن فا مانیا

  «نظرونیوالهم »اند با جمله گفته نیاز مفستر یبوده باشتد )چنانچه بعضت امتیالفتح روز ق ومیاگر منظور از  -۲

از قرآن  یمورد چیگذشتتته در ه نیاز ا استتتیدن نیا یندادن مربوط به زندگ ایمهلت دادن  رای. زستتتیستتازگار ن

 به کار نرفته است. امتیق یبه معنا «الفتح ومی»

ه شعراء آنجا که نوح سور 11۸ هیشود مانند آیم دهید در قرآن کراراً «صالیعذاب است»به فتح در مورد  ریتعب -3

 : دیگویالسالم( م هی)عل

 . نیمن المومن یومن مع یفتحا ونجن نهمیوب ینیفافتح ب

که با من هستند  را یمنانؤتمام م من و کن فرما وشهیقوم ستمگر را ر نیا کن و یآنها داور من و انیم !گاراپرورد

آمده  زیمنون نؤم یستتتوره 77 هیمعنا در آ نیهم ریاشتتتاره به مجازات طوفان استتتت. نظ هیآ نینجات ده. که ا

 (. 9۲است)

 نیالذ نفعیلفتح ال ا ومیقول اهلل )عزَّ وجلَّ(. )قل  یف لقویالستتتالم(  هیعن ابن دراج قال: ستتتمعت ابا عبداهلل )عل

 کنیما لم  مانیرب باالاحدا تق نفعیالقائم، ال  یعل ایتفتح الدن ومیالفتح.  ومی(. قال: نظرونیوالهم  مانهمیکفروا ا

 ومیله  رفزخیاهلل عنده قدره وشتتتأنه و عظمیو مانهیا نفعهی یقبل ذلک مومنا وبعد هذا الفتح موقنا. فذلک الذ

 السالم(.  همیعل) نیبیال  تهیلذرو نیرالمومنیالم نی. وهذا اجر الموالرانهیوالبعث جنانه وتحجب عنه ن امةیالق

رسول  یا»: دیفرمایقول خداوند )عزَّ وجلَّ( که م یدرباره السالم( هیحضرت صادق )عل دمیشن دیگویابن دراج م

 «مهلت داده ن واهد شد. به حالشان ن واهد داشت و یسود دندیر ورزکه کف یکسان مانیا یروزیما بگو: در روز پ

از  شیکه پ یشود کسیالسالم( گشوده م هیحضرت قائم )عل یبر رو ایکه دن ستیروز یروزیپ فرمود: روز فتح و

شت. ول ینفع مانشیا ،کند نیقیفتح  نیبعد از ا من نبوده وؤنگام مآن ه ن از آ شیهر که پ یبه حالش ن واهد دا

شته و مانیا  هیقائم )عل دشأنش را نز خداوند مقام و سودمند خواهد بود و شیبرا مانشیمنتظر ظهورش بوده ا دا
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 یآتشتتش را از و خواهد کرد و نتیز شیبهشتتتش را برا زیرستتتاخ و امتیروز ق الستتالم( بزرگ خواهد ستتاخت و

ستان و نیا محجوب خواهد فرمود و ست پاداش دو سالم( و هی)عل نینمؤرالمیام تیاهل وال ا آن  نیطاهر هیذر ال

 (.93السالم() همیحضرت )عل

 

 ۲۱ هی( سوره سجده، آ۵۷)

 .﴾رجعونیدون العذاب االکبر لعلهم  یمن العذاب االدن قنهمولنذی﴿

 باز گردند.  دیشا میچشانی( قبل از عذاب بزرگ )آخرت( مایدن نی)ا کیآنها را از عذاب نزد ما

 اتیآ و مورد بحث هیقبل گذشتتتت، در آ اتیمجازات دردناک آنها در آ گنهکاران و رامونیکه پ یبه دنبال بحث

اشتتاره  استتت دارکنندهیب و یویدن فیخف یهادر مورد آنان که همان مجازات یاله یاز ال اف خف یکیبه  یبعد

 شود. دانیگرفتار عذاب جاو یاخواهد بندهینم کند. تا معلوم شود خدا هرگزیم

را  یلها امبرانیاستتتاس پ نیا کند برینجات آنها استتتتفاده م یکننده براداریب لیتمام وستتتا از لیدل نیهم به

 یسود انهیاز ا کی چیاگر ه سازد. ویگرفتار م بتیبه مص ؛دهدینعمت م ؛کندینازل م یکتب آسمان ؛فرستدیم

شت، چن سان نیندا شت یک سرنو شت و یجز آتش دوزخ   نیا کیزدرا از عذاب ن : ما آنهادیافرمیلذا م ن واهند دا

شانیقبل از عذاب بزرگ آخرت م ایدن سترده یمعنا یباز گردند. عذاب ادن شوند و داریب دیشا میچ دارد که  یاگ

اند گفته یبعض هانی. از جمله اردیگیاند در برمآن نوشته ریرا که مفسران به طور جداگانه در تفس یغالب احتماالت

 : ینمنظور از عذاب اد

 هاست. رنج درد و ئب ومصا -1

سال و یقح  -۲ شک ساله دیشد یخ شدند یاهفت  شرکان مکه به آن گرفتار  شتند از تا آنجا که مجبو که م ر گ

 کنند.  هیمردارها تغذ یالشه

اند احتمال داده یبعضتت نکهیاما ا و نهایمانند ا آنها در جنو بدر وارد شتتد و کریکه بر پ ستتتیدیشتتد یضتتربه -3

 «رجعونیلعلهم »با جمله  رایرسد. زیبه نظر نم حیمجازات در رجعت است صح ایعذاب قبر  یادن ابمنظور از عذ

ست که از هر مجازات امتیروز ق یبه معنا ،اما عذاب اکبر . وستیسازگار ن ست. حال در  بزرگتر و یا دردناکتر ا

 دیبا ایکه  یاست قرار گرفته )در حال ربزرگت یاست در برابر اکبر که به معنا کترینزد یکه به معنا یچرا ادن نکهیا

نهفته استتت که  یا( نکتهردیاصتتغر در مقابل اکبر قرار گ ای دورتر استتت باشتتد و یدر مقابل ابعد که به معنا یادن

 بودن و کینزد دو وصف است، کوچک بودن و یدارا ایعذاب دن نکهیآن ا اند واز مفسران به آن اشاره کرده یبعض



 

7۰ 

 

سب من دیبه هنگام تهد  گردد. و هیبودنش تک کینزد یرو دیشود. بلکه با هیکوچک بودن آن تک یکه رو ستینا

بزرگ  یاست که رو نیمناسب ا زیدر مورد آن ن بزرگ بودن و دو وصف است. دور بودن و یدارا زیعذاب آخرت ن

 دنیت که چشتتاستت نیبه خاطر ا «رجعونیلعلهم » یبه لعل در جمله ریتعب نه دور بودنش و شتتود هیبودنش تک

بدون  آماده دارد و ینهیبه زم ازین بلکه جزء علت است و ،ستین یداریب یهشدار دهنده علت تامه برا یهاعذاب

سد وینم جهیشرط به نت نیا شاره به ا یکلمه ر ضمناً قتیحق نیلعل ا ست.  سفه یکی هیآ نیاز ا ا مهم  یهااز فل

عدل پروردگار است روشن  و یخداشناس و دیحمسائل در بحث تو نیزتریال انگؤها که از سرنج بالها و مصائب و

 (. 94گردد)یم

: ی: ان االدنةیاآل یمعن یالسالم( ف هیعن جعفر الصادق )عل یقال: رو انیکشف الب یف ،یبانیمحمد بن الحسن الش

 آخر الزمان.  یف فیالسالم( بالس هی)عل یالقحط والجدب واالکبر خروج القائم المهد

شمحمد بن ح صادق )علدیگویم «انیکشف الب» رزشمنددر کتاب ا یبانیسن  س هی: از حضرت امام جعفر  الم( ال

عبارتست  عذاب اکبر و ؛یخشکسال و یعبارتست از قح  یشده است که فرمود عذاب ادن تیروا هیآ نیا یمعنا در

 (.9۵الزمان)در آخر ریالسالم( با شمش هی)عل یاز خروج قائم مهد

 

 ۴ هیآ ( سوره روم،۵۸)

 .﴾المومنون بنصر اهلل فرحی ومئذوی﴿

 منان خوشحال خواهند شد. مؤآن روز  در و

سران بزرگ همگ ست اتیاتفاق دارند که آ یمف شد که در آن هنگام که پ نیسوره بد نیا نین   امبریسبب نازل 

صل سلّم( در مکه بود هیاهلل عل ی) شتند جنگ تیمنان در اقلؤم و وآله و  درگرفت و انیروم و انینرایا انیم یقرار دا

شرک خود  تیبر حقان لیدل گرفتند و کیرا به فال ن یروزیپ نیمشرکان مکه ا ،شدند روزیپ انیرانینبرد ا نیدر ا

ستند و س انیرانیگفتند: ا دان ستند و یمجو شرک ه س انیاما روم ،م ستند و یحیم گونه که اهل کتاب همان ه

ست و ییهان یروزیپ ،غلبه کردند انیبر روم انیرانیا شرک ا سالم به زود از آن  ما  شد و دخواه دهیچیپ یطومار ا

 انیدر م غیتبل یبرا طیمح نداشتتت اما در آن جو و یاهیما و هیپا هایریگجهینت گونهنی. گرچه امیشتتویم روزیپ

سلمانان گران آمد. آ نینبود. لذا ا ریاز تأث یمردم جاهل خال ست اتیامر بر م ش نین  قاطعانه  د وسوره روم نازل 

 یحت شتتکستتت خواهند خورد و انیگذرد که از رومینم یزیاما چ شتتدند روزینبرد پ نیدر ا انیرانیگفت: گرچه ا

 نی. اونددیپیامر فقط در طول چند ستتتال به وقوع م نیگفت ا داشتتتت و انیب زیرا ن ییشتتتگویپ نیحدود زمان ا

پروردگار به عالم  انیپایآن به علم ب یاتکاء آورنده و یکتاب آسمان نینشانه اعجاز ا سوکیقرآن که از  ییشگویپ
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 یدلگرم ستتاخت که حت یمقابل تفأل مشتترکان بود. مستتلمانان را طور ینق ه یگرید یستتو از واستتت  بیغ

 دیافزایمورد بحث خداوند م هیدر آ کردند. و یمهم یبندمسأله شرط نیا یاز آنان با مشرکان رو یبعض ندیگویم

ش انیه رومکه اگر امروزک شرکان خو ست خوردند م شدندشک منان ؤشدند م لبغا انیدر آن روز که روم ،حال 

مسلمانان در آن روز  یمنظور از خوشحال نکهی. در ایشوند به نصرت الهیخوشحال م یخوشحال خواهند شد. آر

ست انیروم یروزیاز پ یاند: منظور خوشحالگفته یجمع ست؟یچ صف کفار زیچند آنها نهر ،ا بودند اما چون  در 

سمان یدارا س یروزیبودند پ یکتاب آ شرک انیآنها بر مجو ساب  دیتوح یروزیمرحله از پ کی م شرک به ح بر 

 یروزیبر پ یلیدل گرفتند و کیحادثه را به فال ن نیخوشحال شدند که ا نیمنان از اؤاند: مافزوده یبعض . ودیآیم

 کیقاطع آن که خود  ییشتتگویصتتدق پ بود که عظمت قرآن و نیآنان از ا یشتتاد نکهیا ای آنها بر مشتترکان. و

رسد یبه نظر نم دیبع زیاحتمال ن نیشد در آن روز ظاهر گشت. ایمحسوب م نیمسلم یبرا یمهم معنو یروزیپ

از کلمات  یدر بعضتت نکهیبر مشتترکان ب صتتوص ا نیمستتلم یهایروزیاز پ یکیمقارن بود با  انیروم یروزیکه پ

در نوع خود  زیبود که آن ن «هیبیصلح حد»مقارن  ای و «بدر» یروزیمقارن پ یروزیپ نیکه امفسران بزرگ آمده 

 معنا دارد. نیتناسب با ا زین «نصراهلل»به  ریتعب شد م صوصاًیبزرگ محسوب م یروزیپ کی

  :خوشحال شدند یمسلمانان در آن روز از جهات م تلف خالصه

 بر شرک بود.  یاز غلبه خداپرست یانهکه صح انیاهل کتاب بر مجوس یروزیاز پ -1

 به خاطر ظهور اعجاز قرآن.  یمعنو یروزیاز پ -۲

  بود. نیاز فتوحات مسلم گرید یکی ای «هیبیصلح حد» مقارن آن که احتماالً یروزیاز پ و -3

صادق )عل یعن اب سالم( ف هیعبداهلل ال ص فرحی ومئذیقول اهلل )عزَّ وجلَّ(. )و یال قبورهم  ی(. قال فر اهللالمومنون بن

 السالم(.  هیالقائم )عل امیبق

 و یوز خوشحالمنان در آن رؤم ی: منظور از خوشحالدیفرمایم فهیشر هیآ نیا یالسالم( درباره هیامام صادق )عل

 (.96باشد)یالسالم( م هیظهور حضرت قائم )عل و امینسبت به ق شانیسرور آنان در قبرها

 

 ۲۲۷ هی( سوره شعراء، آ۵۹)

 .﴾نقلبونیمنقلب  یظلموا ا نیالذ علموسی﴿

 شان به کجاست. دانند که بازگشتیآنها که ستم کردند م یزوده ب و
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شمنان به دتهمت  رامونیقبل پ اتیبه بحث آ گریبار د ،سوره شعراست اتیآ نیآن که آخر یقبل اتیآ فوق و هیآ

ه آنها پاستتخ ب کوبنده مجدداً رستتا و یانیبا ب و گرددیاستتت باز م نیاطیقرآن القائات شتت نکهیا یدرباره امبریپ

 دهد.یم

ر برابر انبوه داستتت که در آن زمان  یمنان اندکؤم و امبریبه پ یستتوره دلدار نیا اتیاز آ یاریاز آنجا که بستت و

نازل  ناروا یهاهمتدر برابر ت امبریستتوره در مقام دفاع از پ نیا اتیاز آ یاریاز آنجا که بستت زین دشتتمنان بودند. و

سوره را با  سبت  زیآمدیتهد و یپر معن یجمله کیشده،  شمنان لجوج به پا بهن  ی: به زوددیگویم برده و انید

ستم کردند م ست ویآنها که  شتان به کجا ض دانند که بازگ ست. گرچه بع شت آنان چگونه ا س یسرنو ران از مف

محدود  یابر یلیگونه دلچیه یول ،کنند یرفهمان آتش دوزخ مع سرنوشت را منحصراً بازگشت و نیا اندستهخوا

ا گرفت رمانند آن دامان آنها  بدر و یهاکه در جنو یدر پ یپ یهاممکن است شکست هبلک ؛میساختن آن ندار

 جمع باشد.  دیتهد نیآنان شد، عالوه بر شکست آخرت در مفهوم ا بینص ایدن نیکه سرانجام در ا یتذلّ ضعف و و

 یال رسول اهلل )صلقالسالم( قال.  همیالسالم(. عن آبائه )عل هی)عل هیالسالم( عن اب هیا )علالرض یبن موس یعن عل

سلّم(. من احب ان  هیاهلل عل  هیطالب )عل یبن اب یبعل یقتدیفل یالنجاة بعد نةیسف رکبیو ینیبد تمسکیوآله و

کل  ریهو امو یوبعد وفات یاتیح یف یامت یعل یفتیوخل ییووصتت یفتیفانه خل هیول والیعدوه ول عادیالستتالم( ول

سلم وام صر یوتابعه تابع یینه هیونه یریام مرهوا ی. قوله قولیکل مومن بعد ریم صره نا . ثم یله خاذلوخاذ یونا

الجنة. وجعل  هیلحرم اهلل ع ایومن خالف عل امةیالق ومیولم اره  یرنیلم  یبعد ایالستتتالم( من فارق عل هیقال )عل

ولقنه حجته  لقاهی موینصره اهلل  ایومن نصر عل هیعل عرضی ومیخذله اهلل  ای. ومن خذل علریصمأواه النار. وبئس الم

شباب اهل الجنة  ادی. وسهمایبعد اب یاماما امت نیوآله وسلّم( والحسن والحس هیاهلل عل یعند المسألة ثم قال )صل

السالم( من  هی)عل سعة ائمة تاسعهم القائمت نی. ومن ولد الحسنییالوص دیوابو هما س ن،ینساء العالم دةیوامهما س

باهلل  یکفو یلحقهم. بعد نیعیلفضلهم والمض نیاهلل اشکوا المنکر ی. الیتیمعص تهمیومعص یطاعتهم طاعت یولد

ص ی. وکفایول صرا. لعترت رایباهلل ن منقلب  یظلموا ا نیالذ علمیلحقهم. )وس نیومنتقما من الجاحد یوائمة امت یونا

 (. نقلبونی

ت که آن حضرت کرده اس تی( رواالمالس همیاو از پدرانش )عل السالم( از پدرش و هیالرضا )عل یبن موس یمام علا

پس  و دهیازیمن دست  نیدارد به دیوآله وسلّم( فرمود: هر کس دوست م هیاهلل عل ی: رسول خدا )صلدیفرمایم

با  کند و یش دشمنبا دشمن . ودیالسالم( اقتدا نما هی)عل  البیبن اب یبه عل دیبا ردینجات قرار گ یاز من بر کشت

ست ش من و یوص من و یفهیکه او خل رای. زدینما یدوست او دو ز وفات اپس  و اتیمن بر امتم در حال ح نیجان

 مرش امر من وا اش گفته من وهباشد گفتیمن بعد از من مؤهر م ریام هر مسلمان و ریام او امام و باشد. ویمن م

 است.  من یاش خوار کنندهخوار کننده من و اوریاش کننده یاری من و رویاو پ رویپ من است. و ینهاو  ینه
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سول خدا فرمود: هر کس بعد از من از عل شود روز ق یآنگاه ر . دیا ن واهم دراو  زیمن ن دیمرا ن واهد د امتیجدا 

دارد که بد  ستترانجامش را آتش جهنم مقرر و دیحرام نما یخداوند بهشتتت را بر و دیم الفت نما یهر که با عل و

هر کس  ضه شود. وکه او بر خداوند عر یروز خداوند او را خوار سازد دیرا خوار نما یهر آنکه عل است. و یگاهیجا

س که او را مالقات کند و یروز د،یرا نصرت دهد خداوند او را نصرت فرما یعل را به  لشیب دلجوا ال وؤبه هنگام 

 . دینما نیتلق یو

صل سول ) سلّم( فرمود: و هیاهلل عل یآنگاه ر سن و وآله و س ح شان نیح س . ونددو امام امت من بعد از پدر  دیدو 

 هی)عل نیسحاز فرزندان  و استیاوص دیپدرشان س باشد. ویم انیزنان عالم نیمادرشان بهتر جوانان اهل بهشت و

طاعت از آنان اطاعت لسالم( است که از فرزندان من است. اا هیآنها قائم )عل نیه امام خواهد بود که نهمالسالم( نُ

 و شانیا لتیاز منکران فض مینمایگردد. به خداوند شکوه میمن محسوب م یآنها نافرمان تیمعص از من است و

ست که ول حرمت آنان پس از من و کنندگان حق و عیضا شد و امامان امتم عترت من و اوری و یخداوند بس ا  با

 رمود:( وفمورد بحث را تالوت  یهیستت نانش آ انیآنگاه رستتول خدا در پا )و انتقام کشتتد شتتانیحق ا از منکران

 (.97دچار خواهند شد) یخواهند دانست که به چه دگرگون یزوده ب ندآنانکه ظلم کرد

 

 ۴ هی( سوره شعراء، آ۶۰)

 .﴾نیفظلت اعناقهم لها خاضع ةیمن السماء آ همعلی ننزل نشأ ان﴿

 د. در برابر آن خاضع گرد شانیهاکه گردن میکنینازل م یاهیاز آسمان بر آنها آ میاده کنما ار اگر

تواند همه کافران را به یم یقادر استتت. حت زیاستتت که خداوند بر هر چ قتیحق نیاثبات ا یمورد بحث برا هیآ

 یآنها فرو فرستتتتد که همگبر  یکوحشتتتتنا و دیعذاب شتتتد ایکننده رهیمعجزه خ کیکند.  مانیاجبار وادار به ا

ندارد. مهم آن است که  یارزش یاجبار مانیا نیا یشوند. ول میتسل در برابر آن فرود آورند و میسر تعظ اریاختیب

که منظور از خضوع کردن  داستیدر برابر حق خاضع گردند. ناگفته پ شهیاند درک و و میتصم اراده و یآنها از رو

عضو  نکهیبه خاطر ا یدر عرب «عنق رقبه و و» یدر فارس «گردن»منتها  هاستنخضوع کردن صاحبان آ ،هاگردن

صورت کنا ست به  سان ا سان ذکر م هیمهم بدن ان افراد زورگو را  را گردنکش و یاغیشود. مثال افراد یاز خود ان

سته م گردن کلفت و شک سندیگویافراد ناتوان را گردن   زین یگریالت داحتما هیآ نیدر ا «اعناق» ری. البته در تف

 فیاحتماالت ضتتتع نیباشتتتد که ایاز مردم م یگروه یبه معنا ایستتتا ؤر یاعناق به معنا نکهیاند. از جمله اداده

شند. قابل توجه ایم شاد مف»مانند  یدر کتب معروف نکهیبا ضه و «دیار  صدوق و خیش نیالدکمال و یکاف یرو

هستتتند که به  هیامیبن گرانانی: منظور از طغودفرم هیآ نیا ریآمده استتت که امام صتتادق در تفستت یقم ریتفستت
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شوند. روشن است که یم میدر برابر آن ناچار به تسل و نندیبیرا م یآسمان یهیالسالم( آ هی)عل یمهد امیهنگام ق

صداق انیب ات،یروا نیمنظور از ا س یم ضرت مهد هیآ عیاز مفهوم و سرانجام به هنگام ظهور ح ست که   هی)عل یا

دهند به حکم اجبار در یرا ادامه م هیامیجور که خط بن ظلم و یهاتمام حکومت ،یم( رهبر حکومت جهانالستتال

 (. 9۸آورند)یفرود م میاو سر تسل یاله یهاتیحما السالم( و هی)عل یبرابر قدرت مهد

ص یعن اب شأ  هیجعفر )عل یعن اب ریب سألته عن قول اهلل )عزَّ وجلَّ(. ان ن سماء آ همیلننزل عالسالم( قال:   ةیمن ال

 ه من السماء. باسم ینادیوآله وسلّم(  هیاهلل عل یقائم آل محمد )صل ی. قال: نزلت فنیفضلت اعناقهم لها خاضع

 یدرباره هیآ نیمود: االسالم( فر هیامام )عل دمیپرس هیآ نیالسالم( راجع به هم هیاز امام باقر )عل دیگویم ریابو بص

 . (99آسمان اعالم خواهد شد) یوآله وسلّم( نازل شده، اسم او از سو هیاهلل عل یقائم آل محمد )صل

 .نیفضلت اعناقهم لها خاضع ةیمن السماء آ همیقوله )عزَّ وجلَّ(. ان نشأ ننزل عل یعن ابن عباس ف

 لنا دولة تذل اعناقهم لنا بعد صعوبة وهو ان بعد عز.  کونی. ةیام یبن یوف ناینزلت ف یه قال

 یما دولت یانازل شتتتده، بر هیامیراجع به بن ما و یدرباره هیآ نی: ادیفرمایم فهیشتتتر هیآ ریباس در تفستتتابن ع

 یه پستتتپس از عزت آنها را ب آنها و یگردنکشتت و یستتازد، پس از ستت تیرا خوار م شتتانیهاخواهد بود که گردن

 (.1۰۰کشاند)یم

 

 ۲۰۷-۲۰۵ هی( سوره شعراء، آ۶۱)

 .﴾متعونیعنهم ما کانوا  یما اغن وعدونی. ثم جآءهم ما کانوا نیسن ان متعناهم تافرأی﴿

عده داده شده به که به آنها و یسپس عذاب میمند سازبهره یزندگ نیآنها را از ا یگرید انیاگر ما سال دید یخواه

 ن واهد داشت.  یآنها سود یبرا ایاز دن یریگبهره تمتع و نیا دیایسراغشان ب

را گرفتار عذاب ن واهد  یقوم چیندهد ه یمهلت کاف استتتت که تا اتمام حجت نکند و نیا ستتتنت پروردگار عالم

شد و هایگفتن که یاما به هنگام ؛کرد صت  گفته  دارد که  یآنگاه مجازات ،امدندیبه راه ن و افتندیبه مقدار الزم فر

د از اتمام حجت داده ن واهد )که بع داده شود یدی. حال به فرض که به آنها مهلت جدستیراه بازگشت در آن ن

 جز تمتع و یکار ایآ ،غفلت گردند غرق غرور و و مانندجهان ب نیدر ا یگرید انیبه فرض که ستتتال شتتتد( و

شت؟ آ یاز مواهب ماد شتریب یریگبهره سلماً ایخواهند دا  نهایا اینه. آ آنها به جبران گذشته خواهند پرداخت؟ م

 نیکند. ا جادیدر ستترنوشتتت آنها ا یریغیت ای و ؛ندیاز کار آنها بگشتتا یهگرانند به هنگام نزول مجدد عذاب تویم

 بازگشتتت به حق و یمهلت برا یوجود دارد که آنها تقاضتتا یبعد اتیآ مورد بحث و اتیآ ریدر تفستت زین لاحتما
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شته نم ست. ول جهان نیا داریناپا یهاتر از نعمتتمتع فزون و شتریب یریگبهره یبلکه برا ؛کنندیجبران گذ  یا

 جیبا نتا بشتابند و دانیجاو یبه سرا داریاناپ یسرا نیاز ا دیزود با ای رید آنها در بر ندارد و یبرا یتمتع سود نیا

 اعمالشان روبرو شوند. 

. قال: وعدونیانوا ک. ثم جاءهم ما نیان متعناهم ستتتن تیقوله )عزَّ وجلَّ(. افرأ یالستتتالم( ف هیعبداهلل )عل یعن اب

 . اهمینمتعوا بد نیالذ ةی. قال: هم بنو اممتعونیعنهم ما کانوا  یالسالم(. ما اغن هیائم )علخروج الق

صادق )عل س هیامام  سالم( در تف سول ما خواه یا»: دیفرمایقول خداوند )عزَّ وجلَّ( که م ریال که چنانچه  دید یر

 هیئم )علود: منظور خروج حضرت قافرم «سپس عذاب موعود به آنان رسد ،میسال هم آنان را منتعم ساز نیچند

س ست. بعد در تف سالم( ا  نب شد و یسود چیاند به آنان هبرخوردار بوده ایاز دن چهآن»: دیفرمایبعد که م هیآ ریال

 (. 1۰1اند)مند بودهبهره ایهستند که در دن هیامیفرمود: آنها بن «دیاز آنها دور ننما یعذاب

 

 ۳۵ هی( سوره نور، آ۶۲)

من  وقدی یدر زجاجة الزجاجة کانها کوکب یمصباح المصباح ف هافی کمشکوة نوره مثل واالرض السموات رنو اهلل﴿

شرقتونةیشجرة مبارکة. ز سسه نار. نور عل ءیضی تهایز کادی ةیوال غرب ةی. ال  اهلل لنوره من  یهدینور.  یولو لم تم

 .﴾میعل ءیاهلل االمثال للناس واهلل بکل ش ضربیو شاءی

سمان خداوند ست نیزم ها ونور آ ست که در آن چراغ یل نور خداوند همانند چراغدانثَمَ ،ا شد. آن  غپرفرو یا با

شنده شفاف و یحباب ،ردیقرار گ یچراغ در حباب افروخته  یچراغ با روغن نیفروزان. ا یستاره کیهمچون  ،درخ

شرق یتونیبرکت زشود که از درخت پریم شده که نه  ست و یگرفته  صاف و)آن یغرب هن ا لص خا چنان روغنش 

اهد به نور خدا هر کس را ب و است بر فراز نور. و یور شود. نوراست بدون تماس با آتش شعله کیاست( که نزد

 آگاه است.  یزیخداوند به هر چ کند ویم تیخود هدا

 یفراوان یهابحث هر کدام یاسالم یعرفا فالسفه و مفسران و و گفته شده است اریفوق س ن بس اتیآ ریدر تفس

مبارزه با  س ن از مسئله عفت و نیشیپ اتینظر است که در آ نیگذشته از ا اتیبا آ اتیآ نیارتباط ا وندیدارند. پ

ستفاده از طرق و شاء با ا سائل گوناگون بود. و فح ضامن اجرا و صاً ،یهمه احکام اله یاز آنجا که  صو کنترل  م 

سرکش، ب صوص غر س یزهیکردن غرائز  ست نیرومندتریکه ن یجن شتوانه ا ،آنها ستفاده از پ ممکن  مانیبدون ا

: خداوند نور دیفرمای: ن ست مدیگویاز آن س ن م و دهیآن کشان رومندیاثر ن و مانیسرانجام بحث را به ا ،ستین

 یه معناب نجایاز مفسران کلمه نور را در ا یاست. گروه نیزم ها وخداوند نور آسمان یاست. آر نیزم ها وآسمان
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ض و «کننده تیهدا» شن کننده» یبه معنا یبع ض و «رو سنتیز یبه معنا یبع  نیا یاند. همهکرده ریب ش تف

 باشد. یتر مگسترده نیباز هم از ا هیمفهوم آ یول ،است حیصح یمعان

 : دیقرآن مج -1

 :نیقد جائکم من اهلل نور وکتاب مب

 (.1۰۲مد)شما آ یبرا یکتاب آشکار خداوند نور و یاز سو

 : یقلب شیگرا و مانیا -۲

 النور.  یمن الظلمات ال  رجهمیامنوا  نیالذ یاهلل ول

 یهبرر مانینور ا یکفر( به ستتتو شتتترک و) هااند. آنها را از ظلمتآورده مانیاستتتت که ا یکستتتان یّخداوند ول

 (.1۰3کند)یم

 :ینیبروشن و یاله تیهدا -3

 نها.ب ارج م سیالظلمات. ل یالناس کمن مثله ف یبه ف یمشیرا وجعلنا له نو ناهییفاح تایاو من کان م

ست و یکس ایآ  انیو آن بتواند در مکه در پرت میاو قرار داد یبرا یتینور هدا و میما او را زنده کرد که مرده بوده ا

 (.1۰4هرگز از آن خارج نگردد) باشد و یکیاست که در تار یمردم راه برود همانند کس

 :مقدس اسالم عتیوشر نییآ -4

 نوره ولو کره الکافرون.  تمیاهلل اال ان  یأبیو

 (.1۰۵را کامل کند هر چند کافران ن واهند) «اسالم عتینور شر» نکهیخداوند ابا دارد جز ا

 :وآله وسلّم( هیاهلل عل یش ص رسول )صل -۵

 . رایاهلل باذنه وسراجا من یال ایوداع

 (.1۰6نورب ش) یچراغ و میفرمان او قرار داد ذن وخدا به ا یما تو را دعوت کننده به سو و

 :السالم( همی)عل نیحضرات ائمه معصوم -6

 . نیخلقکم اهلل انوارا. فجعلکم بعرشه محدق

 . دیرد عرش او حلقه زده بودکه گِ دیآفر ییخداوند شما را نورها
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 وهداة االبرار.  اریوانتم نور االخ

 (.1۰7)دیهست کوکارانیکننده نتیهدا شما نور خوبان و

 دانش:  علم و -7

 .شآءیقلب من  یاهلل ف قذفهیالعلم نور 

 (.1۰۸افکند)یکه خدا در قلب هر کس ب واهد، م ستینور علم

 است.  ریز یهایژگیو خواص و یشود که نور داراینور روشن م یهایژگیو بر خواص و یاجمال یمرور با

 هاست. ل افت و هاییبایز یسرچشمه همه است و موجودات در جهان ماده نیترفیل  و نیباتریز -1

ست در جهان ماده دارد. ن انیسرعت را طبق آنچه در م نینور باالتر -۲ شمندان معروف ا هزار  صدیسور با دان

 چشم بر هم زدن هفت بار دور بزند.  کیرا در  نیزم یتواند کرهیم هیدر ثان لومتریک

س -3 سام و نیقی یلهینور و شاهده اج ست و نیموجودات م تلف ا یم . دیتوان دیرا نم یزیبدون آن چ جهان ا

 . ریغ یظاهرکننده یعنیباشد یم «رهیمظهر لغ»هم  نور هم ظاهر است و نیبنابرا

همه موجودات  یبلکه رمز بقا اهانیگ ها وگل یهماستتتت پرورش دهند یاینور در دن نینور آفتاب که مهمتر -4

 . ( زنده بماندمیمستق ریغ ای میبدون استفاده از نور )به طور مستق یودموج ستیممکن ن زنده است و

مشابه آنست وگرنه  ینورها ای بتابش نور آفتا یجهینت م،ینیبیرا که ما م ییهاامروز ثابت شده که تمام رنو -۵

 ندارند.  یم لق رنگ یکیموجودات در تار

 زشی. حرکت بادها، رردیگیهمه از نور آفتاب سرچشمه م (یاتم ی)بجز انرژ طیموجود در مح یهایتمام انرژ -6

شارها و و هالیس حرکت نهرها و باران و  یهفتاب منتآدقت به نور  یخره حرکت همه موجودات زنده با کمباال آب

سرچشمه گرما ویم ستر موجودات را گرم نگه م حرارت و شود.  ست حتیآنچه ب  یرمگ یدارد همان نور آفتاب ا

ست. چرا آفتاب ا یاز گرم زین دیآیمشتقات آن به دست م نفت و ای زغال سنو و ای چوب درختان وآتش که از 

ش حرارتگردند که یباز م یواناتیح و اهانیبه گ یعلم قاتیطبق تحق نهایکه همه ا در خود  ته وگرف دیرا از خور

 اند. کرده رهیذخ

شد ویم یوذموجودات م و هاکربینور آفتاب نابود کننده انواع م -7 شعه اگر تابش و با  ،نور پربرکت نبود نیا یا

ستانیب کیبه  نیزم یکره ساکنانش با مرگ دست به گریم لیبزرگ تبد مار خالصه  بودند. و بانیشد که همه 

برکات  آثار گرانبها و م،یشویتر مقیدق و مینگریم شتریب «نور» یعنیخلقت  عالمِ بیعج یدهیپد نیهر چه در ا
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 و هیتشتتب ،ذات پاک خداوند یبرا میاگر ب واه ،مقدمات نیشتتود. حال با در نظر گرفتن این آشتتکارتر مآ میعظ

که  ییتوان استتتفاده کرد همان خداینور م یجز از واژه ایآ ،میجهان انت اب کن نیا یاز موجودات حستت یلیتمث

ست دیپد ست یآورنده تمام جهان ه شن ؛ا ست نشیب ش عالم آفریرو ودات زنده به برکت فرمان او همه موج ؛ا

 یهمگ ردیچشم ل ف خود را از آنها باز گ یاخوان نعمت او هستند که اگر لحظه همه م لوقات بر سر و ؛اندزنده

به هر نستتبت که با او در ارتباط استتت به همان  یهر موجود نکهیا بجال روند. ویفرو م یستتتین در ظلمت فنا و

شنا و تیاندازه نوران سب م ییرو ستیک ست چون کالم او ست چون آ عتیشر ؛کند. قرآن نور ا سالم نور ا  نییا

ست ستادگان او ؛او سوالن نورند چون فر صوم ؛ندیر شر نیائمه مع  و ؛امبرانندیپ نییآ و عتینورند چون حافظان 

 با اوست.  ییعلم نور است چون سبب آشنا و ؛با اوست وندیاست چون رمز پ رنو مانیا

 قیدق و بایزمثال  کیفوق با ذکر  قتیحق انیبعد از ب دیقرآن مج و «نور الستتموات واالرضاهلل »استتاس:  نیبر ا

 (.1۰9باشد)یم تیعنا کند که قابل دقت ویرا مش ص م ینور اله یچگونگ

 ها واژه

را  میمعمول قد یهاچراغ کردند ویم جادیا واریاستتت که در د یمحل کوچک روزنه و یمشتتکاة در اصتتل به معنا

 نهادند. یو طوفان در آن م دمحفوظ ماندن از مزاحمت با یبرا

سنو و شهیش یعنیزجاجه:  صل به  ش و ندیگویشفاف م یهادر ا سنگ زین شهیاز آنجا که  ه ساخت یاز مواد 

 چراغ یاستتت که رو یحباب یزجاجه به معنا هیآ نیدر ا استتت به آن زجاجه گفته شتتده. و افشتتف شتتود ویم

شعله یم شته تا هم  شنا ور وبر ن ،کرده میبه باال تنظ نییهم گردش هوا را از طرف پا را محافظت کند وگذا  ییرو

 . دیفزایشعله ب

صباح: به معنا ست که معموالً یم شتعال افروخته م یروغن یماده کی و لهیبا فت خود چراغ ا ست. یقابل ا شده ا

شرق تونهیمن شجرة مبارکة ز وقدی»جمله  شاره به «ةیوال غرب ةیال   نیا یالعاده مستعد برافوق یزایانرژ یماده ا

 یها براروغن نیاز بهتر یکیشتتتود یگرفته م یبرکتپر بار وکه از درخت پر تونیکه روغن ز رایز ؛چراغ استتتت

جانب شرق  در معرض تابش نور آفتاب باشد. نه در یکه تمام جوانب آن به طور مساو یاشتعال است. آنهم درخت

آن  یوهیم جهیتدر ن و ،ندیسمت آن آفتاب بب کینه در جانب غرب که تنها  رار گرفته باشد وق یواریکنار د باغ و

ستفاده از  یکه برا میرسیم جهینت نیبه ا حیتوض نیبا ا روغن آن ناصاف گردد. و نارس و یمین و ده،یرس یمین ا

  :باشدیبه چهار عامل م ازین شتریتابش ب با درخشش و یچراغ نینور کامل چن

 ازد. سآنکه از نورش بکاهد، بلکه نور آن را متمرکز یکه آن را از هر سو محافظت کند ب یچراغدان -1



 

79 

 

انع تابش نور م هوج چیقدر شتتتفاف باشتتتد که به هکند. اما آن میرد شتتتعله تنظکه گردش هوا را بر گِ یحباب -۲

 نگردد. 

 آن است.  یلهینور بر فت شیدایکه مرکز پ یچراغ -3

شد که گو یکه آن قدر آماده یزالل خالص و صاف و یزایانژر یهماد و -4 شتعال با شعلهبدون ت ییا  یماس با 

 ور گردد.خواهد شعلهیآتش م

  «مشبه» الح به اص و ستیچ هیتشب نیا یمحتوا نکهیاما ا الفاظ است. و نیا یظاهر میمفاه و یتمام معان نهایا

س یکدام نور اله ست تف ش یگوناگون یرهایا ضم رح  ست. بع سران گفته یده ا  یتیهدا اند منظور همان نوراز مف

منان ؤوب ماستت که در ستراچه قل مانیمنظور ا گرید ریبه تعب منان برافروخته، وؤم یهااستت که خداوند در دل

 یاند. برخگردد دانستهینورافکن م یقرآن که در درون قلب آدم یآن را به معنا گرید یشده است. بعض نیگزیجا

 نیقائلند که منظور از ا یاعده وآله وسلّم( دارد. و هیاهلل عل یاشاره به ش ص رسول اکرم )صل هیتشب نیاند اگفته

نور  یاکه بر یقیباشتد. در واقع تمام مصتادیستعادت استت م و ریهر خ یهیکه ما یتقو و تنور همان روح اطاع

 زیچ کیر واقع دروح همه آنها  ذکر شده است. و ریبه عنوان تفس نجایآمده در ا یاسالم اتیروا در قرآن و یمعنو

 یاریآب دیتوح ئلبا دال و ردیگیوجود رسوالن سرچشمه م و یوح است که از قرآن و تیآن همان نور هدا است و

 (. 11۰است) یتقو در برابر فرمان خدا و میآن تسل یجهینت شود ویم

باصتتبعه  تبکیالستتالم(  هی)عل نیرالمومنید الکوفة. واممستتج ی: قال: دخلت الیعن جابر بن عبداهلل انصتتار یرو

 حق معرفتها. عرفهایولم  ةیهذه اآل قرأیفقال: عجبت لمن  ضحکک؟ی ی: ماالذنیرالمومنیام ای: فقلت له: تبسمیو

شیفقال: قوله تعال ن؟یرالمومنیام ای ةیآ یله وا فقلت سموات واالرض مثل نوره کم شکاة محمد : اهلل نور ال کاة. الم

صل سلّم( ف هیاهلل عل ی)  ینها کوکب در: وکأنیزجاجة( الزجاجة. الحسن والحس یمصباح )انا مصباح( )ف هایوآله و

س یوهو عل شجرة مبارکة( محمد بن ع وقدی. )نیبن الح شراقتونةی. )زیلمن  س (ةی( جعفر بن محمد. )اال بن  یمو

بن محمد.  یلع. و)لو لم تمسسه نار( ید بن علء( محم یضی تهایز کادیالرضا. ) یبن موس ی( علبهیجعفر )وال غر

اهلل االمثال  بضتتریالستتالم(. و هی)عل ی:( القائم المهدشتتآءیاهلل لنوره من  یهدی. )ینور( الحستتن بن عل ی)نور عل

 . میعل ءیللناس. واهلل بکل ش

 هی)عل نیمنؤرالمیحضرت ام دمی: به مسجد کوفه داخل شدم، ددیگویاست که م تیروا یاز جابر بن عبداهلل انصار

شما شده  یموجب خنده زیچه چ !نیمنؤرالمیام ایخندد: عرضه داشتم، یم و سدینویم یزیالسالم( با انگشت چ

س شگفتم از ک ست؟ فرمود: در  شاه ب یول خواندیه را میآ نیکه ا یا معرفت  آن یبه معنا ستهیبا و ستهیطور 

 ه کمشکاة.االرض مثل نور : اهلل نور السموات وهید: آفرمو ن؟یمنؤرالمیام ای هیندارد. عرض کردم: کدام آ
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جاجه ز «زجاجة یف»مصباح من هستم.  «مصباح هایف»وآله وسلّم( است.  هیاهلل عل ی: حضرت محمد )صلمشکات

شند. یم نیحس حسن و ست.  نیبن الحس یاو عل و «یکانها کوکب در»با ن بمحمد  «من شجرة مبارکة وقدی»ا

ضا است. الر یموس نب یعل «ةیوال غرب»بن جعفر.  یموس «ةیال شرق»بن محمد است. جعفر  «تونةیز»است.  یعل

 ین علبحسن  «نور ینور عل»بن محمد است.  یعل «ولو لم تمسسه نار»است.  یمحمد بن عل «یضی تهایز کادی»

هلل بکل ناس: وااهلل االمثال لل ضتتربیاستتت که درود بر آنان باد. و یقائم مهد «شتتاءیاهلل لنوره من  یهدی»استتت. 

 (.111)میعل ءیش

 

 ۴۱ هی( سوره حج، آ۶۳)

 .﴾ عاقبة االموراالرض. اقاموا الصلوة وآتو الزکاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وهلل یان مکناهم ف نالذی﴿

 پردازند ویزکات را م دارند وینماز را بر پا م میدیبه آنها قدرت ب ش نیهستند که هرگاه در زم یخدا کسان ارانی

 همه کارها از آن خداست.  انیپا و ندینمایاز منکر م ینه امر به معروف و

شته ذ اتیآ نیبا توجه به آنچه در آخر شده که خداوند وعده دفاع از مگذ ستؤکر  مورد  هیآ وندیپ ،منان را داده ا

 شود.یبا آن روشن م یقبل اتیآ بحث و

جهاد  یهزشتتده اجا لیز طرف دشتتمنان بر آنها تحمکه جنو ا ی: خداوند به کستتاندیگوین ستتت م اتیآ نیا در

اوند قادر متعال خد یاز سو یروزیپ یاجازه را با وعده نیاند. سپس اچرا که آنها مورد ستم قرار گرفته ؛داده است

س یاریخدا قدرت بر  و دیفرمایکرده م لیتکم ض پسکردن آنها دارد.   یدگانیستمد نیا یدرباره یشتریب حیتو

ست مکه اذن دف شده ا سالم را در زم دهد. ویاع به آنها داده  شن نیا نهیمن ق ا  سازد ویتر مب ش از جهاد رو

گفتند: یمبود که  نیتنها جرم آنان ا و ،النه خود اخراج شتتتدند که به ناحق از خانه و ی: همان کستتتاندیگویم

 . کتاستیپروردگار ما خداوند 

ست اقرار به توح یهیبد ست نه جرم وخدا  یگانگی و دیا شرکان حق  یزیاقرار چ نیگناه. ا افت ار ا نبود که به م

 یفیل  ریتعب نیستتازند. بلکه ا نهیمجبور به هجرت از مکه به مد آواره ستتازند و شتتانیزندگ دهد آنها را از خانه و

 دمت وکه در برابر خ یشود. از باب مثال به ش صیگونه موارد گفته م نیمحکوم کردن طرف در ا یاست که برا

طرف که در  یخبریاز ب ستیاهیکنا نی. امیبود که به تو خدمت کرد نی: گناه ما امییگویکرده م ینعمت ناسپاس

: اگر دیگویم و دینمایجهاد اشتتاره م عیتشتتر یهااز فلستتفه یکیکرده استتت ستتپس به  یتوجهیبرابر خدمت ب

 ها وصتتومعه و رهایْدِ ،دیدفع ننما یبعضتت لهیبه وستترا  یاذن جهاد بعضتت قیاز طر و ،نکند دفاعمنان ؤخداوند از م

 وریغ و مانیااگر افراد با یگردد. آریم رانیشتتود ویم ادیکه نام خدا در آن  یمستتاجد نصتتارا و و هودی یمعبدها
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ست رو ست بگذارند و ید شاچ د ستکبران و ها وطاغوت گرانهرانیو یهاتیفعال یتما ستمگر  و مانیایافراد ب م

 ین واهند گذارد. چرا که معبدها جا یمراکز عبادت اله از معابد و یاثر نندیبب یرا خال دانیآنها م باشتتتند و

ست و یداریب ست و مبارزه و دانیمحراب م ا ست. و جنو ا سنگر ا سجد در برابر خودکامگان  صوالً م گونه هر ا

لذا اگر آنها فرصت  بپرستند. و خدا آنها را همچونخواهند مردم یاست که م یبر ضد جباران یدعوت به خداپرست

 اذن در مقاتله و جهاد و عیاز اهداف تشتتتر یکی نیخواهند کرد. ا کستتتانیمراکز را با خاک  نیتمام ا ،کنند دایپ

به آنها داده  یاریقبل وعده  هیحق که در آ ارانی یاستتت درباره یحیمورد بحث که توضتت هیدر آ جنو استتت. و

نماز را بپا داشته  ،میده ییتوانا به آنها امکان و نیهستند که هرگاه در زم ین: آنها کسادیوگیم نیشده است چن

ستحق آن داده و و ست.  کنند و یاز منکر نه به معروف امر نموده و زکات را به م ست خداوند ا عاقبت کارها به د

 در غرور و ازند وپردیلعب نم لهو و نوش و و شیبه ع ،جباران همچون خودکامگان و ،یروزیآنها هرگز پس از پ

دهند. آنها پس یجامعه قرار م و شیساختن خو یبرا یرا نردبان هاتیفقؤم و هایروزیبلکه پ ؛روندیفرو نم یمست

 مستحکم است. زیبا خلق خدا ن شوند. ارتباطشان با خدا محکم وینم دیطاغوت جد کیبه  لیتبد ،افتنیاز قدرت 

سمبل پ چرا ست و وندیکه نماز   یهاهیمنکر پا از ینه امر به معروف و با خلق و وندیپ یبرا یزکات رمز با خالق ا

س سا سالم محسوب م کیساختن  یا صفت برا نیهم شود. ویجامعه  ست و یافراد کاف نیا یمعرف یچهار  ر د ا

 فراهم است.  شرفتهیپ و مانیاجامعه با کی یهایژگیو اعمال صالح و عبادات و ریآن سا هیسا

  هاواژه

ادوات الزم  آالت و ابزار کار است. اعم از سائل و فراهم ساختن و یبه معنا نیتمک است و نیتمک یاز مادها: نّکّمّ

 . یفکر و یجسم یروین توان و و یکاف یآگاه علم و ای

 حق است.  خوب و یکارها یمعروف: به معنا

 باطل است.  زشت و یکارها یمنکر: به معنا

سان یجهت که معروف برا نیبد و شتپاک هر ان شده و یسر ست و شناخته  شناس ا  معروف نکهیا ای منکر نا

 یاسالم اتیاز روا یشده است. در بعض ریمنکر تعب منکر ناهماهنو است به معروف و و یهماهنو با ف رت انسان

ضرت مهد یهیآ سالم( و هیموعود )عل یمورد بحث به ح صل ای و ارانشی ال سلّ وآله هیاهلل عل یآل محمد ) ( به مو

 . دییالسالم( توجه فرما هیمورد از امام باقر )عل نیدر هم یتیشده است. به روا ریور عموم تفسط

سالم( ف هیجعفر )عل یعن اب صلوة وآتو الزکاة فهذه اآل یان مکناهم ف نیقوله: الذ یال آلل محمد  ةیاالرض. اقاموا ال

سالم( ال همی)عل صحابه  یوالمهد ةیآخر اآل یال شار اهلل ملکهمیوا اهلل به  تیمی. ونیالد ظهریق االرض ومغاربها وم

 عن المنکر.  نهونیبالمعروف و أمرونیاثر الظلم و یریال  یواصحابه البدع والباطل کما امات السفهة الحق حت
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سالم( است تا آخر ال همیآل محمد )عل یبرا هیآ نی: ادیفرمایم فهیشر یهیآ نیا ریالسالم( در تفس هیامام باقر )عل

 اخت وسخواهد  نیمغارب زم مسلط بر مشارق و اصحابش را مالک و السالم( و هی)عل یخداوند حضرت مهد ه،یآ

 ؛واهند بردخ نیباطل را از ب ها واصتتحابش بدعت او و یلهیخداوند به وستت غالب خواهد فرمود: و را آشتتکار و نید

از منکر  ینه امر به معروف و . )ودنشتتو دهیاز ظلم د یاثر کهیتا جائ ،باشتتند راندهیحق را م هانیکه ستتفهمچنان

 (.11۲()ندینما

 

 ۲۰ هیآ ونس،ی( سوره ۶۴)

 .﴾نیمعکم من المنتظر یهلل. فانتظروا ان بیمن ربه. قل انما الغ ةیآ هیلو ال انزل عل قولونوی﴿

او استتت.  انبه فرم خدا و یمعجزات برا و بیشتتود. بگو غیاز پروردگارش بر او نازل نم یاچرا معجزه ندیگویم و

 من هم با شما در انتظارم.  دیشما در انتظار باش

سرباز زدن از ا یهاییجوقرآن به بهانه گریبار د هیآ نیدر ا شرکان به هنگام  سالم م و مانیم : دیگویم پردازد ویا

 ،یقرائن جه بهنازل نشتتده استتت. البته با تو امبریخداوند بر پ هیاز ناح یاکه چرا معجزه ندیگویم نینمشتترکان چ

 داشته است و زین یگریاکرم عالوه بر قرآن معجزات د امبریپ مسلماً رایز ؛نبوده است یامنظور آنها هرگونه معجزه

سالم و خیتوار ض ا ست. بلک قتیحق نیقرآن گواه بر ا اتیاز آ یبع به  یاقت معجزهوبوده که هر  نیمنظور آنها ا ها

شتند که یم نینوآله وسلّم( آن را انجام دهد. آنها چ هیاهلل عل یلرسول اهلل )ص کنند فوراً شنهادیخود پ لیم پندا

سول و اریدر اخت ستیاعجاز امر ست از ؤم نیعالوه بر ا تواند انجام دهد. ویهرگونه اراده کند م هر وقت و ر ظف ا

الفاصتتتله به ب ذا. لدیاو عمل نما لیم ابق م جو استتتتفاده کند وبهانه لجوج و یخود در برابر هر مدع یروین نیا

ستور داده م نیچن امبریپ صوص خدا وید  عتیطب ماوراء و بیمربوط به جهان غ شود که به آنها بگو معجزه م 

انجام دهم.  یاتازه یمعجزه زشما هر رو یهابر طبق هوس من باشد و اریکه در اخت ستین یزیچ نیاست. بنابرا

: دیگویبه آنها م زیآمدیتهد یانیبا ب هیآ انیدر پا . ودیکن یوددارآوردن خ مانیاز ا یابهانه هم با عذر و بعداً و

ست از لجاجت بر نم شما د ش دیداریاکنون که  شما در  ،دیدر انتظار با شما در انتظارم.  نتظار مجازات امن هم با 

ش یاله ش یمعجزات نیشما در انتظار چن نکهیا ای خود. و یروزیانتظار پ درمن هم  و دیبا هم در انتظار ن م و دیبا

 مجازات شما افراد لجوج. 

  هاواژه

ست و ،فهیشر هیآ نیدر ا «هیآ»کلمه  شامل م یاگونه معجزههر م لق ا ست که  یشود اگرچه قرائنیرا  موجود ا

شان م هر  یعنیبودند.  یبلکه آنها خواهان معجزات اقتراح ؛نبودند امبریشناخت پ یدهد آنها طالب معجزه براین
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آنان  شنهادیپ میانتظار داشتند او هم تسل کردند ویم شنهادیآن را به رسول پ دیرسیبه نظرشان م یاروز معجزه

از راه برسد  یمنتظر است کس همه معجزات را در دست گرفته و دیاست که کل یکاریانسان ب امبریپ ییباشد. گو

 به او بکند.  یشنهادیپ و

 و بیالم غمربوط به ع ستیباشد که معجزه امر نیاست اشاره به اممکن  «هلل بیانما الغ»در جمله  بیغ یکلمه

ست. و و ستیمن ن اریدر اخت شاره به ا ای م صوص خدا ا  یه مورددر چ نکهیا م لب است که مصالح امور و نیا

 داند وبم صوص خداست. او هر مورد را که صالح  ب است ویکند جزء اسرار غینزول معجزه را م جابیا ،حکمت

پاک  استتترار نهان م صتتتوص ذات و بیکند. چرا که غیمعجزه را نازل م ،ندیبب قتیحق یایجزه را جوطالب مع

 رسد. یتر به نظر مکیاول نزد ریتفس یاوست. ول

 یهد هیف بیکتاب الر(. )الم. ذلک الالسالم( عن قول اهلل )عزَّ وجلَّ هیبن القاسم قال: سألت الصادق )عل ییحیعن 

 قائم الغائب.هو الحجة ال بیالسالم(. والغ هی)عل یعل عةی(. فقال: المتقون شبیبالغ ونومنی نی. الذنیللمتق

معکم من  یفانتظروا ان هلل. بیمن ربه. قل انما الغ ةیآ هیلو ال انزل عل قولونیذلک: قول اهلل )عزَّ وجلَّ(. و وشتتتاهد

 . نیالمنتظر

 چیکتاب ه نیا الم» )عزَّ وجلَّ( یخدا یفرموده یرهالستتالم( دربا هی: از امام صتتادق )علدیگویبن قاستتم م ییحی

 . دمیپرس «آورند مانیا بیبه غ کهیکسان ،است انیمتق تگریهدا ستیدر آن ن یدیترد

سالم( فرمود: متق هیامام )عل سالم( هستند هی)عل یعل انیعیش ،هیآ نیدر ا نیال جت قائم غائب همان ح بیغ و ،ال

: چرا ندیران گوکاف : ودیفرمایکه م هیآ نیخداوند است در ا یمدعا فرموده نید بر اشاه باشد ویالسالم( م هی)عل

 دیظر باشم صوص خداوند است. پس منت بیشود. پس بگو همانا غیاز پروردگارش بر او نازل نم یانهنشا و تیآ

 (.113از منتظران هستم) زیکه من ن

 

 ۴۵ هی( سوره نحل، آ۶۵)

 .﴾شعرونیال  ثیالعذاب من ح همیأتیاهلل بهم االرض او   سفیان  اتئیمکروا الس نالذی افأمن﴿

جازات حق از م ای فرو برد و نیگشتتتند که ممکن استتت خدا آنها را در زم منیا یعذاب اله نیگران از اتوطئه ایآ

 . دیایآنجا که انتظارش را ندارند به سراغشان ب

شر س فیقرآن  ستداللاز بحث یاریدر ب سائل عاطف را یها، م الب ا اثر را  نیکه برتر زدیآمیچنان به هم م یبا م

بحث  کیگذشته  اتیروش است. آ نیاز ا یانمونه یبعد اتیآ مورد بحث و هیداشته باشد. آ دگاندر نفوس شنون



 

۸4 

 

گنهکاران لجوج  مستکبران و جباران و دیبه تهد اتیآ نیا یمعاد با مشرکان داشت ول نبوت و ینهیدر زم یمن ق

خاموش  یکه برا یگرانتوطئه نیا ای: آدیگویدهد. ن ستتتت میم میب یاله یهاآنها را به انواع عذاب ازد وپردیم

گشتند که ممکن است خداوند هر لحظه  منیا یشوم متوسل شدند از عذاب اله یهاکردن نور حق به انواع نقشه

دهان  بشکافد و نیزم یپوسته ،رخ دهد یاکوحشتن یلرزه ن،یاست که در زم دیبع ایفرو ببرد؟ آ نیآنها را در زم

 اتفاق افتاده است.  اقوام کراراً خیگونه که در تارهمان ،را در خود فرو برد شانیهمه زندگ آنها و باز کند و

  هاواژه

س» یجمله شوم و یبرا یکشنقشه و ینیچتوطئه یبه معن «ئاتیمکروا ال صد  س مقا نادرست  یهابه هدف دنیر

شد. همایم شرکان برا ییهانند توطئهبا سالم و امبرینابود کردن پ خاموش کردن نور قرآن و یکه م آزار  و تیذا ا

 . دندیچیمنان مؤم

 ریر زشدن است لذا پنهان شدن نور ماه د یم ف گشتن و نپنها یخسف بر وزن وصف به معنا یاز ماده  سفی

سوف م نیزم هیسا سوف به چاه نامند ویرا خ شدن  پنهان زین که آب در آن پنهان گردد و دنیگویم یچاه م 

 (.ندیگویخسف م دیآیم دیها پدزلزله ثرکه بر ا ی)شکاف نیها را در شکاف زمخانه ها وانسان

 هی)عل وشتتتذاذ من آل محمد اکی. قال له. والیطو ثیحد یالستتتالم(. ف هیجعفر )عل ی. عن ابیجابر الجعف عن

ا خرج رجل منهم ومن ذکرت لک. فاذ اکی. فالزم هوالء ابدا. وااتیرا رهمیلغو ةیرا یالستتتالم(. فان آلل محمد وعل

 مری یحت نةیمدال یوآله وستتلّم( عامدا ال هیلاهلل ع یرستتول اهلل )صتتل ةیمعه. ثالثمأته وبضتتعة عشتتر رجال ومعه را

مکروا  نیفا من الذا(: . قال اهلل )عزَّ وجلَّیالت ةیاآل یبهم وه  ستتتفی نیهذا مکان القوم. الذ قولی یحت داءیبالب

 . نیاهم بمعجزتقلبهم فم یف أخذهمیاو  شعرون،یال  ثیالعذاب من ح همیأتیاهلل بهم االرض او   سفیان  ئاتیالس

مبادا که با معدود  به او فرمود: و یطوالن یثیالستتالم( ضتتمن حد هیشتتده که امام باقر )عل تیروا یجعف راز جاب

دولت حق( خروج  لیتشک داد و عدل و ییپاعنوان بره وآله وسلّم( )ب هی علاهلل یکه از فرزندان محمد )صل یکسان

 خاص استتت و یدولت و یپرچم ،یعل ووآله وستتلّم(  هیاهلل عل یآل محمد )صتتل یکه برا رای. زیکن یکنند همراه

سته م ییهابه پرچم گرانید بر حق از )امام  نانیبا ا شهیدارند(. پس هم ییهاهم دولت گرانید یعنیشوند )یواب

که  شانیاز ا یگاه مردهر . وزیبپره کردم جداً ادی تیکه برا یاز آنان وآله وسلّم(( باش و هیاهلل عل یآل محمد )صل

صل و دبو ینفر با و زدهیس و صدیس سول خدا ) ست و هیاهلل عل یپرچم ر شت بپا خا سلّم( را همراه دا عازم  وآله و

فرو  نیاستتت که به زم یکستتان یجا نجای: ادیگویبگذرد م داءیب انابیچون از ب کن. و یشتتود با او همراه نهیمد

مکرها  ،شتتتتز یکه بر کارها یکستتتان ای)عزَّ وجلَّ( فرمود: آ یکه خدا یاهیآ یاستتتت معن نیا خواهند رفت. و

. دیایب نبرند به سراغشان یعذاب او از آنجا که پ ایبرد  وفر نیخداوند آنان را بر زم نکهیهستند از ا منیا ،کنندیم

 (.114آنان توان مقابله با قدرت حق را ندارند) و ردیشدشان به ناگاه آنها را بگ آنکه هنگام آمد و ای
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 ۱ هی( سوره نحل، آ۶۶)

 .﴾شرکونیعما  یامر اهلل، فال تستعجلوه سبحانه وتعال اتی﴿

شرکان و فرمان س خدا )دائر به مجازات م ست برا دهیمجرمان( فرا ر ست خداوند  برتر منزه و. دیآن عجله نکن یا ا

 شوند. یاو قائل م یبرا کیشر نکهیاز ا

 ا مشرکان وب دیشد یریدرگ امبریکه پ امینحل در مکه نازل شده است. در همان ا یسوره نیآغاز اتیاز آ یقسمت

شتبت ستان دا سل م ییهاب ش او به بهانهیآزاد و نیآفراتیهر روز در برابر دعوت ح و پر جمله شدند. از یمتو

که  فریک و عذاب نیگفتند اگر ایاز لجوجان م یبعضتتت ،کردیم یبه عذاب اله دیآنها را تهد امبریهرگاه پ نکهیا

 .دیآیراست است پس چرا به سراغ ما نم ییگویم

خدا  شگاهیتا در پ میشویها مدر کار باشد ما دست به دامن بت یعذاب کردند که اگر فرضاًیاضافه م یگاه دیشا و

شف نیعذاب را از ما بردارد. مگر نه ا نیتا ا ،اعت کنندشف ست که آنها  سوره  نیا هیآ نی. ن ستندیدرگاه او عانیا

فرا  ق عاً مجرمان، مجازات مشتترکان و یخدا برا رمانف د،ی: عجله نکندیگویم و دهیاوهام کشتت نیخط ب الن بر ا

ست از آنکه ابرتر  . خداوند منزه ودیس ت در اشتباه ندیدرگاه او عانیها شفبت دیکنیاگر فکر م و ؛است دهیرس

ذاب مشرکان است. در مورد ع فوق اشاره به فرمان خداوند هیدر آ «امراهلل» نیسازند. بنابرایم کیاو شر یآنها برا

ض «یأت» یکلمه و ست و یاگرچه فعل ما ض نیتحقق ا یبه معنا ا ست اما مفهوم آن م شته ا  یارعفرمان در گذ

ست که ق ع ضارع ق ع نیا و ؛ابدییتحقق م اًا ست که م ص یم لب در قرآن فراوان ا ض یغهیالوقوع با  ذکر  یما

آن را  زین یضبع عذاب و رماناند که امراهلل اشاره به خود عذاب است نه فاز مفسران احتمال داده یشود. بعضیم

 اند. گرفته امتیروز ق یبه معنا

سالم( ف هیعبداهلل )عل یعن اب ستعجلوه( قال:  یاهلل )عزَّ وجلَّ(: )ات قول یال و امرنا. امراهلل )عزَّ وجلَّ(. هامراهلل فال ت

 هیاهلل عل یصتتل)اهلل  لوبالرعب وخروجه ک روج. رستتو نیبثالثة اجناد. بالمالئکة وبالمومن دهیویبه.  ستتتعجلیفال 

 ارهون. لک نیمن المومن قایربالحق وان ف تکیوآله وسلّم( وذلک قوله )عزَّ وجلَّ(: کما اخرجک ربک من ب

صادق )عل سالم( پ هیامام  ست، امر خداوند )عزَّ وجلَّ فهیشر هیآ نیا رامونیال ست. پس در آن فرمود: آن امر ما ( ا

 : دیفرمایم دییتأعجله نشود، خداوند آن را با سه ارتش 

 فرشتگان. لهیوسه ب -1

 منان. ؤم یلهیوسه ب -۲ 

 رعب.  یلهیوسه ب -3
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سلّم( خواهد بود و هیاهلل عل یت هم چون خروج رسول خدا )صلخروج آن حضر و )عزَّ  یخدا یآن فرموده وآله و

از  دیوحت یکلمه یاعال یبرا که خداوند تو را به حق و: همچناندیفرمایوجلَّ( استتتت که خ اب به رستتتولش م

 (.11۵آن را اکراه داشتند) نیمنؤاز م یگروه ساخت و رونیات بخانه

 

 ۱۱۰ هیآ سف،وی( سوره ۶۷)

 .﴾نیوم المجرمبأسنا عن الق ردیمن نشآء وال  یالرسل وظنوا انهم قد کذبوا جآءهم نصرنا. فنج أسیاذا ست حتی﴿

مان کردند گ شدند و وسیرسوالن مأ نکهیچنان ادامه دادند( تا ادشمنان به م الفت هم )رسوالن به دعوت خود و

ندک م یکه )حت تهؤگروه ا ها دروغ گف به آن نان(  ند. در ام گام  نیا مد ه یاریهن ها آ به ستتتراغ آن ر کس را ما 

 شود.ینم داندهبازگر انکاریعذاب ما از قوم ز مجازات و و میدادینجات م میخواستیم

شاره به  هیآ نیا در ساس یکیا در  یاله امبرانی: پدیگویکرده م امبرانیپ یلحظات زندگ نیتریبحران و نیتراز ح

مه ستترکش همچنان به م الفت خود ادا اقوام گمراه و داشتتتند و یچنان پافشتتارهم ،حق یراه دعوت به ستتو

نها دروغ آمنان به ؤگروه اندک م یگمان بردند که حت شتتتدند و وسیاز آنها مأ امبرانیتا آنجا که پ ،دادندیم

شتتتد،  دهیربآنها از همه جا  دیهنگام که ام نیتنها هستتتتند. در ا یتنها شیدعوت خو ریآنان در مستتت اند وگفته

 هیآ انیدر پا . ومیدادینجات م میدیدیم ستهیشا و میهر کس را خواست و دهیما فرا رس هیاز ناح یروزیپ نصرت و

ست ک یسنت اله کی نیشود. ایمجرم بازگردانده نم مجازات ما از قوم گنهکار و : عذاب ودیفرمایم ه مجرمان ا

 یهازاتمجا ،خالصه پس از اتمام حجت و شتنیخو یبه رو تیهدا یبستن تمام درها پس از اصرا بر کار خود و

 . ستیقادر بر رفع آن ن یقدرت چیه و دیآیبه سراغشان م یاله

مفستتران  انیکند در میرا م یحال چه گروه انیب «قد کذبوا نهمظنوا ا»جمله  نکهیا مورد بحث و هیآ ریدر تفستت

اش خالصه اند ودهیآن را برگز ریتفس یبزرگان علمااز  یاریاست که بس یریگفتگو است. آنچه که ذکر شد تفس

ست که کار پ نیا سیم ییبه جا امبرانیا ستثناء آنها را تکیکه گمان م دیر خواهند  بیذکردند همه مردم بدون ا

احتمال  نیا .ستتتندیخود ثابت قدم ن یدهیدر عق زیکنند آنها نیم مانیمنان که اظهار اؤاز م یگروه یحت . ودکر

 مانیود که اب یبحر آنها به حد مشکالت و یعنیمنان باشد ؤداده شده است که فاعل )ظنوا( م هیآ ریتفس در زین

سوء ظن  نیا اند خالف باشد. وداده سوالنکه ر یروزیپ نصرت و یعده پنداشتند که نکند ویم نیآورندگان چن

 . ستین دیاند چندان بعآورده مانیکه تازه ا یافراد یاز آن برا یتزلزل ناش و

شک هی)عل نیرالمومنیام یجاء رجل ال سالم(: ف سالم( واهلل  هی)عل نیرالمومنیطول دولة الجور. فقال له ام هیال یال ال

تأملون حت کونیال  لکی یما  جاهلون. و ضتتتمحلیالمب لون و ه  کونیال  یحت کونیما  لیالمتقون. قل أمنیال
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انتم کذلک. اذ جاء نصتتر اهلل  نایعند صتتاحبها. فب تةین المالناس اهون م یتکونوا عل یالحدهم موضتتع قدمه. وحت

 الرسل وظنوا انهم قد کذبوا. جآءهم نصرنا(.  أسیاذ است یکتابه. )حت ی)عزَّ وجلَّ( ف یوالفتح. وهو قول رب

اب مستتتند در کت ،خواهد آمد او حتماً نکهیا الستتتالم( و هیدر باب وجوب معرفت قائم )عل یطبر ریمحمد بن جر

کرد که  ثیحد یآورده که گفت محمد بن احمد کاشتتان ینهاوند یالستتالم( به ستتند خود از ابو عل های)علفاطمه 

سل س یآورد که گفت: عل ثیحد مانیگفت محمد بن  ضل بن عمر برا زکرد که گفت پدرم ا ثیحد فیبن   میمف

 السالم( که فرمود:  هیکرد از امام صادق )عل ثیحد

شرف هی)عل نیمنؤرالمیبه محضر امام ام یمرد سالم(  آن جناب  ستم به شدن دولت جور و یاز طوالن شد و ابیال

سوگند آنچه آرزو هی)عل نیمنؤرالمیکرد. ام تیشکا سالم( به او فرمود: به خدا  شد ن و دیرا دار شیال  نکهیا تااهد 

شوند و انیجوباطل ستند در امان گردند: تا انیمتق بروند و انیجاهالن از م هالک  از  یاحد کهیجائ که اندک ه

 زیتا آنجا که شتتتما در نظر مردم از مردار در چشتتتم صتتتاحبش ن و افتیخودش ن واهد  یبرا ییپا یشتتتما جا

است  نیا و دیایب یروزیپ خداوند و یاریناگهان  د،یطور که شما در آن حال هستهمان شد. و دیتر خواهارزشیب

افراد  یحت) گمان کردند شتتتدند و وسیآنجا که رستتتوالن مأپروردگار )عزَّ وجلَّ( در کتابش: تا  یفرموده یمعنا

 (. 116ما به سراغشان آمد) یاریدر آن حال  ؛اند( به آنان دروغ گفتهزیمن نؤاندک م

 

 ۵۹ هی( سوره نساء، آ۶۸)

 .﴾االمر منکم یالرسول واول عوایاهلل واط عوایامنوا اط نیالذ هایا ای﴿

 صاحبان امر را.  خدا و امبریپ دیاطاعت کن خدا را و دیاطاعت کن د،یاآورده مانیکه ا یکسان یا

مراجع  کند. ویبحث م یرهبر یعنی ،یمستتائل استتالم نیاز مهمتر یکی یدرباره ،بعد هیچند آ مورد بحث و هیآ

 سازد. یمش ص م یاجتماع و ینیرا در مسائل م تلف د نیمسلم یواقع

همه  مانیفرد باا کی یاستتتت برا یهی. بددیاطاعت کن دهد که از خداوندیدستتتتور م مانیابه مردم با ن ستتتت

طبق فرمان  و ردیاز ذات پاک او سرچشمه گ دیبا یگونه رهبرهر شود و یبه اطاعت پروردگار منته دیها بااطاعت

شد ست ینیمالک تکو حاکم و رایز ؛او با ست. و یجهان ه شد. در  دیبا تیمالک و تیگونه حاکمهر او به فرمان او با

هرگز  که معصوم است و یامبریدهد. پیوآله وسلّم( م هیاهلل عل یاز رسول خدا )صل یرویفرمان به پ ،عدب یمرحله

 نیا مردم است س ن او س ن خداست و انیخدا در م ندهیکه نما یامبری: پدیگویهوس س ن نم و یهو یاز رو

صب و ست. بنابرا تیموقع من ست.  تیحاکم و تیخالق یضااطاعت از خداوند مقت نیرا خداوند به او داده ا ذات او

خداوند واجب  گرید ریبه تعب وآله وستتلّم( مولود فرمان پروردگار استتت و هیاهلل عل یاطاعت از رستتول )صتتل یول
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تفاوت  یعنی تموضوع اس نیاشاره به هم هیدر آ عوایتکرار اط . وریواجب االطاعه بالغ امبریپ االطاعه بالذات است و

 دهد. یسوم فرمان به اطاعت از اولواالمر م یهدر مرحل دو اطاعت و نیا

  هستند؟ یاولواالمر چه کسان

س انیدر م ستیاالمر چیمنظور از اول نکهیا یدرباره س ن ب سالم  سران ا ست که م اریمف توان آن را در چند یا

 جمله خالصه کرد. 

در هر  ددر امورن مصتتادر حکام و و زمامداران ،االمریمنظور از اول کهاز مفستتران اهل تستتنن معتقدند  یجمع -1

ستثناچیه و طیدر هر مح زمان و شده یبرا ییگونه ا سلما نیآن ا یجهینت اند وآن قائل ن ست که م ظف ؤنان ما

 اگر فاسد باشد.  یکنند حت یرویبه هر شکل پ یباشند از هر حکومت

سران مانند نو گرید یبرخ -۲ س یسندهیاز مف س المنار و ریتف ض القرآن و ظالل یف ریتف معتقدند که  گرید یبع

صبان در تمام صاحب علماء و زمامداران و حکام و ،عموم طبقات ندگانیاالمر نمایمنظور از اول  یون زندگؤشمن

 الف احکام وخ است که بر نیبلکه اطاعت آنها مشروط به ا ؛رطش و دیبدون ق مردم هستند اما نه به طور م لق و

 اسالم نباشند.  تمقررا

که  یانند. دانشمنداندانشمند علماء و یعنی یفکر و یزمامداران معنو «االمر یاول»از  گرید یبعض یدهیبه عق -3

 کامل داشته باشند.  یسنت آگاه کتاب و اتیبه محتو عادل باشند و

سر یبرخ -4 سنت معتقدند که منظور از ا نیاز مف صراً یکلمه نیاهل   ریغ و اندنیتسچهارگانه ن  یخلفا منح

 ن واهد داشت.  یاالمر وجود خارجیاول گریدر اعصار د نیبنابرا شود. ویآنها را شامل نم

 دانند. یوآله وسلّم( م هیاهلل عل یرسول خدا )صل ارانی صحابه و یاالمر را به معنیاول گریاز مفسران د یاعده -۵

 مند. فرماندهان لشکر اسال منظور نکهیآن ا االمر( م رح است ویاول ریتفس )در یگریاحتمال د -6

ش یهمه یول -7 سران  صوم ممامامان ، االمریمورد اتفاق نظر دارند که منظور از اول نیدر ا عهیمف شند که یع با

 ریغ ت. ورسول به آنها سپرده شده اس ون از طرف خداوند وؤدر تمام ش یاسالم یجامعه یمعنو و یماد یرهبر

به  یاسالم یهرا در جامع یستپُ منصوب شوند و یکه از طرف آنها به مقام یانالبته کس شود ویآنها را شامل نم

ص ،رندیعهده گ ش  شرائط م ست. اما نه ب اطر ا یبا   نکهیاالمرند بلکه به خاطر ایآنها اول نکهیاطاعت آنها الزم ا

 باشند. یم «االمر یاول» ندگانینما

س نیهمه ا انیاز م س ،احتماالت و ریتفا س از اعتراض و یالخ که یریتنها تف ست تف شکال ا شد. یهفتم م ریا با

سالم( همی)عل نیحضرات ائمه معصومعبارتند از  «االمر یاول» یعنی با اطالق وجوب اطاعت که  ریتفس نیا رایز ال
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گناه حفظ  اشتباه و سازگار است. چون مقام عصمت امام، او را از هرگونه خ ا و شود کامالًیفوق استفاده م هیاز آ

ست وواجب یشرط و دیگونه قچیبدون ه امبریفرمان او همانند فرمان پ بیترت نیبه ا کند. ویم سزاوار  االطاعه ا

 نکهیع ف بر رسول شود. جالب توجه ا «عوایاط»بدون تکرار جمله  یحت و ردیاطاعت او قرار گ فیاست که در رد

در آغاز  فهیشتتر هیآ نیا لیدر ذ «یازف ر ر»وف اهل تستتنن از جمله مفستتر معروف از دانشتتمندان معر یبعضتت

چرا الزم بشمرد  بدون چون و که اطاعت او را به طور ق ع و ی: کسدیگویاعتراف کرده م قتیحق نیبه ا ،کلماتش

از او را در انجام خ ا الزم دانسته  یرویخداوند پ ،معصوم نباشد اگر از خ ا مصون و رایز ؛معصوم باشد دیبا حتماً

 گریاز طرف د طرف انجام آن عمل خ ا ممنوع است و کیاز  رایکند. زیم یتضاد در حکم اله نوع کیخود  نیا و

 شود.ی( مینه موجب اجتماع )امر و نیا الزم است و «االمریاول»از  یرویپ

 وده باشند. معصوم ب دیبا مورد بحث حتماً یهیاالمر در آیشود که اولیاستفاده م نیمقدمه چن نیتوجه به ا با

محمد  هینب یلَّ( عل: لما انزل اهلل )عزَّ وجقولی یقال: ستتمعت جابر بن عبداهلل االنصتتار ،یالجعف دیزیجابر بن  عن

رستتول اهلل  اینکم. قلت: االمر م یالرستتول واول عوایاهلل واط عوایطامنوا ا نیالذ هایأ ایوآله وستتلّم(:  هیاهلل عل ی)صتتل

 ای یه وسلّم( هم خلفائوآل هیاهلل عل یقرن اهلل طاعتهم ب اعتک؟ فقال )صل نیعرفنا اهلل ورسوله. فمن اولوا االمر الذ

. ثم محمد نیحسبن ال ی. ثم علنیطالب. ثم الحسن ثم الحس یبن اب ی. اولهم علیمن بعد نیجابر وائمة المسلم

ق جعفر بن محمد. ثم ادالسالم. ثم الص یفاقرئه من تهیجابر. فاذا لق ایالتوراة بالباقر. ستدرکه  یالمعروف ف یبن عل

س یبن جعفر. ثم عل یموس سمیبن محمد. ثم الحسن بن عل ی. ثم علی. ثم محمد بن علیبن مو  ییکنو یی. ثم 

االرض ومغاربها  ذکره( مشارق یاهلل )تعال فتحی ی. ذاک الذیبن عل نعباده ابن الحس یف تهیارضه وبق یحجة اهلل ف

تحن اهلل قلبه القول بامامته اال من ام یعل هایف ثبتیال  بةیغ هائیواول عتهیعن شتتت بیغی ی. ذاک الذهیدی یعل

 .مانیلال

باالنبوة.  یبعثن یالذو یالسالم( ا هیفقال )عل بته؟یغ یاالنتفاع به ف عتهیلش قعیرسول اهلل. فهل  ایجابر: فقلت  قال

ضیانهم  شمس. وان تجلبتهیغ یف تهیبوال نتفعونیبنوره و ئونیست سحاب . کانتفاع الناس بال ابر: هذا من ج ایلها 

 مکنون سر اهلل وم زون علمه. فاکتمه اال من اهله. 

خداوند )عزَّ وجلَّ(  کهیگفت: هنگامیم نیچن یکه جابر بن عبداهلل انصتتار دمیشتتن ،دیگویم یجعف دیزیجابر بن 

 ستتول اهلل: خدا ور ایرا نازل کرد. عرض کردم  هیآ نیوآله وستتلّم( ا هیاهلل عل یحضتترت محمد )صتتل امبرشیبر پ

شناخت سولش را  ساخته کمیر شان را به طاعت تو مقرون  صل انند؟ی. اولواالمر که خداوند طاعت سول اهلل ) اهلل  یر

آنها  نیباشند. ن ستیپس از من م نیامامان مسلم جابر. و یمن هستند ا نانیوآله وسلّم( فرمود: آنان جانش هیعل

که در تورات به باقر  یسپس محمد بن عل ،نیبن الحس یس علسپ ،نیسپس حسن، سپس حس ، البیبن اب یعل

ست و سپس  سالم یکرد. پس هر گاه او را مالقات کرد یاو را درک خواه رجاب یتو ا معروف ا سان.  مرا به او بر
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سپس  ،بن محمد یسپس عل ،یسپس محمد بن عل ،یبن موس یسپس عل ،بن جعفر یسپس موس ،جعفر صادق

بندگان خدا فرزند حسن بن  نیاهلل در ب ةیبق و نیمن حجت خدا در زم یهیکنهم و سپس همنام ،یحسن بن عل

او فتح خواهد کرد. آنکه از  یهارا بر دست نیمغارب زم او مشارق و لهیوسه ذکره( ب ی)تعال ی. همان که خدایلع

ستانش غ و انیعیش شت که در زمان غ یبتیدو که  یاند مگر کسمیبر اعتقاد به امامتش ثابت نم بتشیخواهد دا

 کرده باشد.  شیآزما مانیا یخداوند دلش را برا

صار شتم دیگو یجابر بن عبداهلل ان ضه دا سول اهلل ای: عر ست؟  بتین غاز او در زما ینفع انیعیش یبرا ایآ !ر ه

ساخت یغمبریسوگند به آنکه مرا به پ ،یفرمود: آر شن بتیآنها را در عصر غ ،مبعوث   و درنیگیم ییابه نور او رو

آن را  یرهر چند که اب دبرنیستتود م دیچنان که مردم از نور خورشتتهم ،گردندیمند ماو بهره تیوال لهیبه وستت

 .(117بدار) یآن را جز از اهلش م ف ،م زون علم اوست و یاله از مکنون سرّ نیجابر ا یبپوشاند. ا

 

 ۸۳ هی( سوره آل عمران، آ۶۹)

 .﴾رجعونی هیوکرها والالسموات واالرض طوعا  فی من اسلم وله﴿

سمان یکسان تمام و سلاجبار در برابر فرمان ا یاز رو ای اریاخت یاز رو ،هستند نیزم ها وکه در آ  هستند و میو ت

 گردند. یاو باز م یبه سو

ست. از ا نیشیمذاهب پ یدرباره یفراوان یهابحث ،مورد بحث هیقبل از آ شروع  یبحث درباره نجایشده ا سالم  ا

 گردد.یگذشته به آن متوجه م انیدا روانیپ توجه اهل کتاب و و شود.یم

سل یزیخداوند چ نیخواهند؟ دیم یاله نیجز د یزیچ نهایا ای: آدیفرمایفوق ن ست م هیآ در دن در ش میجز ت

جمع  وآله وسلّم( هیاهلل عل یاسالم )صل امبریپ نییجامع در آ موضوع ب ور کامل و نیکه ا ستین یاله نیبرابر قوان

ست. بنابرا شوند. و دیبادارند  یقیحق نید افتنی یاگر آنها تالش برا نیا سلمان  سالم را به  ،میرآنگاه قرآن ک م ا

س یمعنا س یترعیو ساندیگویم کرده و ریتف سمان و ی: تمام ک ستند با تمام موجودات نیزم که در آ که در  یه

سمان و ستند نیزم آ سلمان م ،ه شند. ویم سلدر برابر فرم با   «طوعا وکرها»کلمه  ریبا تعب اند. ومیان پروردگار ت

سل نی: ادیگویاجبار م ای و اریاز اخت یعنی شر نیابر قواندر بر و یاریاخت یدر برابر فرمان پروردگار گاه میت  یعیت

 باشد. یم ینیتکو نیدر برابر قوان و یاجبار یگاه است و

فوق ما و یعیطب نیاو بصورت قوان نیسلسله از قوان کیدارد.  یخداوند دو گونه فرمان در عالم هست نکهیا حیتوض

 همه آنها مجبورند در برابر آن زانو بزنند و و ،کنندیجهان حکومت م نیاستتتت که بر موجودات م تلف ا یعیطب

ضاً و نکنند یچیسرپ نیقوان نیاز ا یالحظه ست محو و یچیسرپ اگر فر نوع  کی نینابود گردند. ا کنند ممکن ا
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سال سل م وا ست. بنابرا میت شعه نیدر برابر حق ا  ایب ار آب که از در و تابدیم هاانوسیاق و اهایآفتاب که به در یا

که بر اثر آن  یدرختان و زندیریباران که از آستتمان فرو م یهادانه و ،وندندیپیق عات ابر که بهم م و زدیخیبر م

شکفته م ییهاگل کنند وینمو م سلمانند. زیکه در پرتو آن   نشیکه آفر یهر کدام در برابر قانون رایشوند همه م

 . اندمیکرده تسل نییاو تع یبرا

شر نیاز قوان گرینوع د ستورات ت ضرت حق، د ست.  یعیح شرا ینیقوان یعنیا سمان عیکه در   اءیانب تمایتعل و یآ

در مقابل  میاطر تسلهستند که ب  مانیاتنها افراد با دارد. و یاریدر برابر آنها جنبه اخت میوجود داشته است. تسل

شا سلمان م ستهیآنها  سرپینام م شند. البته  سرپ یسرانجام دست کم زین نیقوان نیااز  یچیبا  نیاز قوان یچیاز 

فوق  هیر آاز آنجا که جمله استتلم د و استتت ینابود ای و یماندگعقب هم موجب انح اط و نیندارد که ا نشیآفر

شاره به معنا سال عیوس یا ست که هر دو قسمت را در برما سل اریاخت یاز رو ی: جمعدیفرمایلذا م ردیگیم ا  میت

انند مشتتوند )کرها( یم میاجبار تستتل یاز رو یجمع حق و یستتتهیبندگان شتتا منان وؤ( مانند مطوعاشتتوند )یم

خدا سرباز  یهارماناز ف یکه از قبول اسالم در برابر ب ش نیکافران با ا نی. بنابراینیتکو نیکافران نسبت به قوان

 کبارهیحق  نییآ و نید و یاله نیقوان یپس چرا آنها در برابر همه ،چارندنا گرید یبه قبول ب شتتت یول ،اندزده

 نیدر ع اند واز مفسران آن را م رح نموده یاریبس باشد ویم هیآ ریکه در تفس یگریشوند؟ احتمال دینم میتسل

رغبت  یاز رو ،آرامش در حال رفاه و مانی: افراد باانکهیندارد عبارت استتت از ا میگفتبا آنچه در باال  یحال منافات

او  یفرستتا به ستتومشتتکالت طاقت و یتنها به هنگام گرفتار مانیایاما افراد ب ،روندیخدا م یبه ستتو اریاخت و

شوند در آن لحظات س ت یاو قائل م یبرا ییهاکیشر یکه در حال معمول نیبا ا خوانند ویاو را م شتابند ویم

 خوانند. ینم شناسند ویرا نم یحساس جز او کس و

شیالع سناده عن رفاعة بن میا س: با سمعت ابا عبداهلل )علیو سالم(  هی. قال:  سلم قولیال سموات  ین فم: )وله ا ال

ال اله اال اهلل. وان  انبشتتتهادة.  هایف یارض اال نود یالستتتالم( ال تبق هیواالرض طوعا وکرها( قال: اذ قام القائم )عل

 وآله وسلّم(.  هیاهلل عل یمحمدا رسول اهلل )صل

فرمود: یالسالم( م هیحضرت صادق )عل دمی: شندیگویآورده که م نیچن یسبه سند خود از رفاعة بن مو یاشیع

سمان و» ست خواه و نیو زم هاهر که در آ ست عیناخواه م  ا سالم( به پا لا هیفرمود: هر گاه قائم )عل «امر حق ا

 (. 11۸در آن ندا گردد) نیبه شهادت یگواه نکهیمگر ا ؛نماند یباق ینیسرزم چیه زدیخ

وعا وکرها( قال طالسموات واالرض  یالسالم( عن قوله: )وله اسلم من ف هی: سألت ابا الحسن )علل: قاریعن ابن بک

سالم(. اذا خرج بال هیالقائم )عل یأنزلت ف صار هودیال صابئ یوالن شرق االرض  یالکفار فووالزنادقة واهل الردة  نیوال

 وغربها.
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 ستتلمیومن لم  هیهلل عل جبیبه المستتلم و ومریاالستتالم. فمن استتلم طوعا. امره بالصتتالة والزکاة وما  همیعل فعرض

 المشارق والمغارب احد اال وحد اهلل:  یف یبقیال  یضرب عنقه. حت

مودم. امام نال ؤس هیآ نیالسالم( در مورد هم هیرت ابوالحسن )عل: از حضدیگوینقل شده است که م ریاز ابن بک

 زنادقه و پرستتتان وستتتاره و ینصتتار و هودیبر  زدیهرگاه بپا خ ،حضتترت قائم نازل شتتده یدرباره هیآ نیفرمود: ا

لمان مستت اریاخت خواه ودل یکند. پس هر کس از رویاستتالم را عرضتته م ن،یغرب زم کفار در شتترق و و نیمرتد

خداوند بر او  یبرا وانجام دهد  دیک مسلمان بایکه  ییکارها ریسا زکات و السالم( او را به نماز و هیقائم )عل ،شود

 چیالم هعغرب  تا آنجا که در شتترق و ،زندیگردنش را م ،ردیهر کس استتالم را نپذ و ،دیشتتود امر فرمایواجب م

 (.119موحد گردد) نکهیکس نماند جز ا

 

 ۱۵۸ هیم، آ( سوره انعا۷۰)

ل انتظروا انا ق. رایخ مانهایا یلم تکن آمنت من قبل او کستتبت ف مانهاینفستتا ا نفعیربک ال  اتیبعض آ یأتی ومی﴿

 .﴾منتظرون

عمل  ای اند واوردهین مانیکه قبال ا یآوردن افراد مانیا ردیپروردگارت تحقق پذ یهانشتتتانه و اتیروز که آ آن

انتظار  دیدار یانتظارات غل  نیاکنون که شتتما چن بگو الشتتان ن واهد داشتتت.به ح یاند ستتودانجام نداده یکین

 . میکشیشما را م فریما هم انتظار ک دیبکش

 یتاب آسمانک و میاشاره شد که ما حجت را بر مشرکان تمام کرد قتیحق نیمورد بحث به ا هیسابق بر آ اتیدر آ

 هیخود نداشته باشند. آ یهام الفت هیتوج یبرا یابهانه نهگوچیتا ه میهمگان فرستاد تیهدا یقرآن را برا یعنی

 ریدر آنها تأث زیروشن ن یبرنامه نیدر کار خود سرس تند که ا یاافراد لجوج به اندازه نی: اما ادیگویمورد بحث م

د. ن ستتت کشتتنیرا م یانتظار امور محال ای فرصتتت و نیرفتن آخر انیاز م ای شیخو یانتظار نابود ایکند. گوینم

شان ب نی: آنها جز ادیگویم سراغ شتگان مرگ به  سراغ آنها بپروردگارت ب نکهیا ای ندیایانتظار ندارند که فر  دیایه 

از  یبعضتت نکهیا ای: دیگویکشتتند. ستتپس میرا م یآنها انتظار امر محال قتی. در حقاورندیب مانیا و نندیاو را بب و

شانه و اتیآ ستان یهان ستاخپروردگار که در آ سته  یابه دنبال آن دره شود ویمجهان واقع  انیپا و زیه ر توبه ب

 و مانیایفراد بآوردن ا مانیا ،ردیصورت پذ اتیآ نیکند: آن روز که چنیبه دنبال آن اضافه م . وردیشود انجام گ

 د.شویآنان بسته م یتوبه به رو یدرها ن واهد شد و رفتهیاند پذانجام نداده یکیآنها که عمل ن

را  یاریتوبه اخت و مانیارزش ا و ردیگیبه خود م یاضتتت رار و یدر آن هنگام صتتتورت اجبار مانیا توبه و رایز

شن م شد رو شت. از آنچه ذکر  سبت ف» یشود که جملهین واهد دا ست که در  نیبه ا «رایخ مانهایا یاو ک معنا
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انجام  یعمل صتتتالح یاند ولآورده مانیا ن واهد داشتتتت بلکه آنها هم که یآوردن ستتتود مانیآن روز نه تنها ا

 اریاختیب یکه هر کس ستیاحوال طور اوضاع و نکهیندارد. چه ا یدر آن روز عمل صالح به حال آنها نفع ،اندنداده

ست از کارها سو دارد ویخالف بر م ید صالح اجباراً یبه  به  زیآمدیتهد یبا لحن هیآ انیآورد. در پایم یرو عمل 

 فریما هم در انتظار ک و دیبمان شیدر انتظار خو دیرا دار یانتظار نی: اکنون که شتتتما چندیآیوج مافراد لج نیا

 بود.  میدردناک شما خواه

ربک ال  اتیبعض آ یأتی ومیقول اهلل )عزَّ وجلَّ(:  یالسالم( ف هیقال: قال جعفر بن محمد الصادق )عل ریبص یعن اب

الم( المنتظر منا. الس هیخروج القائم )عل یعنی. رایخ مانهایا یل او کسبت فلم تکن آمنت من قب مانهاینفسا ا نفعی

اهلل ال  اءیولئک اولاظهوره.  یله ف نیعیوالم  بتهیغ یلظهوره ف نیقائمنا المنتظر عةیلش ی: طوبریابا بص ایثم قال: 

 . حزنونیوال هم  همیخوف عل

ز آن روز، روز افرمود: منظور  فهیشر هیآ نیمه ی( دربارهالسالم هی: حضرت امام جعفر صادق )علدیگویم ریابو بص

 از ماست. یشده دهیالسالم( آن انتظار کش هیخروج حضرت قائم )عل

سالم( فرمود: ا هیامام )عل آنگاه ص یال ش !ریابا ب شا به حال  و منتظر ظهورش ا بتیقائم ما که در زمان غ انیعیخو

 حزن و و ستتتین شتتانیترس بر ا چیکه ه ندیخدا یایاول نانیکه ا دنیدر زمان ظهورش از او اطاعت نما باشتتند و

 (.1۲۰ن واهند داشت) یاندوه

 

 ۱۵۹ هی( سوره اعراف، آ۷۱)

 .﴾عدلونیبالحق به  هدونیامة  موسی قوم ومن﴿

 عدالتند.  حاکم به حق و کنند ویم تیحق هدا یبه سو یگروه یقوم موس از و

مورد  هیر آآنهاست. د خیتار یدادهایرو سرنوشت و و لیاسرائیبن رامونیس ن پ ،یبعد اتیآ مورد بحث و هیدر آ

شاره م یتیبحث به واقع شبیا دارد.  آنقر یطلباز روح حق تیکه حکا یتی. واقعمیادهیآن را در قرآن د هیکند که 

ست.  یهاتیاقل تیآن احترام به موقع و سرائیچنان نبود که بن یعنیصالح ا سد و کپارچهی لیا شند و دسفم فا  با

اشتند صالح دوجود  یتیجو اقلمفسده تیبلکه در برابر اکثر ؛شوند یسرکش معرف گمراه و یمردم نژاد عموماً نیا

: از قوم دیگویم قائل شتتده استتت و یخاصتت تیاهمصتتالح  تیاقل نیا یقرآن برا .تیاکثر یناهماهنو با کارها و

 عدالتند. حاکم به حق و کنند ویق مح یهستند که دعوت به سو یالسالم( گروه هی)عل یموس
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 و یا حامجهمه  دعوت او نشدند و و یدر برابر سامر میباشد که تسل یممکن است اشاره به گروه کوچک هیآ نیا

سطرفد س یگریصالح د یهاگروه ای بودند و یار مکتب مو تواند ناظر یم هیآ زین کار آمدند. و یرو یکه بعد از مو

 و جاًیها که تدرمانبوده باشد. ه ستندیز ی( مموآله وسلّ هیاهلل عل یر زمان رسول خدا )صلکه د هودیاز  یتیبه اقل

م لص  انیامح و نیدر جمع مسلمانان راست و رفتندیسرانجام اسالم را پذ امبریدعوت پ یرو یپس از م العه کاف

 در آمدند. 

عشر من قوم  بة سبعة وعشرون رجال وخمسةالسالم( من ظهر الکع هیلقائم )عل  رجیالسالم(:  هیقال الصادق )عل

جانه دبن نون وستتلمان. وابو  وشتتعیوستتبعة من اصتتحاب الکهف و عدلونیبالحق وبه  هدونیکانوا  نیذال یموستت

 انصارا وحکاما.  هیدی نیب کونونی. والمقداد بن االسود. ومالک االشتر. فیانصار

صادق )عل سالم( م هیترجمه: امام جعفر  صرت حضرت قائم )عل و یاری ی: برادیفرمایال سالم( ا هین  بهز پشت کعال

به  کرده ویم تیها که به حق هداالسالم( همان هی)عل ی. پانزده تن از قوم موسندیآیم رونیهفت مرد ب و ستیب

شتند ویآن باز م صحاب کهف گ شعی و هفت نفر ا صار و ،سلمان و ،بن نون و  سود وامقداد بن  و یابودجانه ان

 (.1۲1خواهند بود) یحاکمان و یارانیآن حضرت  شگاهی. پس در پمالک اشتر

 

 ۸۰ هی( سوره هود، آ۷۲)

 .﴾دیرکن شد یال یبکم قوة او آو لی ان لو قال﴿

 من بود.  اریدر اخت یمحکم بانیپشت گاه وهیتک ایداشتم  یکاش در برابر شما قدرت یا ،افسوس گفت

ستتوره به تناستتب شتترح  نیز ستترنوشتتت قوم لوط شتتده اما در اا یابه گوشتته یااعراف، اشتتاره یستتوره اتیدر آ

پرده از  ،قومش داشت گذشته با سرگذشت لوط و اتیکه آ یوندیبه تناسب پ اقوام آنها. و و امبرانیپ یهاداستان

که  ی: هنگامدیگویدارد. در مرحله ن ستتتت میگمراه برم قوم منحرف و نیا یاز زندگان یگریقستتتمت د یرو

اندوه تمام  غم و روحش پراکنده گشت و فکر و از آمدن آنها ناراحت شد و اریسراغ لوط آمدند او بسرسوالن ما به 

کرد یاستتت که لوط در آن هنگام در مزرعه خود کار م مدهآ یاستتالم ریتفاستت و اتیوجودش را فرا گرفت. در روا

مهمان  ییرایاو به پذ یمان او باشند. عالقهمه لندیما و ندیآیکه به سراغ او م دیرا د بایاز جوانان ز یاهان عدهناگ

ضور ا تیواقع نیتوجه به ا و سو کیاز  شهر بایجوانان ز نیکه ح س یکه غرق آلودگ یدر  ست یانحراف جن  ،ا

جانفرسا  یمسائل به صورت افکار نیاو را س ت در فشار قرار داد. ا ،است یزیآبرور احتماالً انواع دردسر و بموج

 نیجز ا یراه ،استتت. به هر حال لوط یآهستتته با خود گفت: امروز روز ستت ت وحشتتتناک و از مغز او عبور کرد

 ،آنها را اغفال نکرده باشد نکهیا ی. اما براندک ییرایاز آنها پذ و ردیتازه وارد را به خانه بپذ یهاهمانینداشت که م
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شزد کرد که ا نیدر ب شرور و نیراه چند بار به آنها گو مقابله با  ییها تواناتا اگر مهمان اردد یمنحرف شهر مردم 

 را بکنند.  شیحساب کار خو ،آنان را ندارند

ستور داده بود که تا ا میخوانیم یتیدر روا شتگان د شهادت بر امبریپ نیکه خداوند به فر انحراف  و یبد سه بار 

از  یا. در پارهدندیستته بار شتتنرستتوالن، شتتهادت لوط را در اثناء راه  نیا قوم ندهد آنها را مجازات نکنند. و نیا

س یهاآمده که لوط آنقدر مهمان اتیروا شب فرا ر شم آن قوم دیشا دیخود را مع ل کرد تا   شرور و دور از چ

ر درون شتتتمن انستتتان دد یوقت توان کردیچه م یکند ول ییرایآبرو از آنان پذ و تیثیآلوده بتواند با حفظ ح

شد. همسر لوط که زن بخانه  جوان و انانهمیم نیاز ورود ا ،کردیقوم گنهکار کمک م نیبه ا بود و یانمیایاش با

از  یروهگ ،دبرخاستن دو سپس با روشن کردن آتش و کف زدن و قین ست از طر ،آگاه شد بر فراز بام رفت بایز

حرص  رعت وسقوم با  ،لحظه نی: در ادیگویبه دام افتاده. قرآن م یچرب یقوم منحرف را آگاه کرد که طعمه نیا

س یولع برا و سو دنیر صد خود به  شت بر خود بلرزد و نیلوط آمدند. لوط در ا یبه مق شدت ا هنگام حق دا ز 

شتتتما  یابر نهایا ،را به عقد شتتتما در آورم ودممن حاضتتترم دختران خ ،دیبه آنها بگو بکشتتتد و ادیفر یناراحت

س و دییایب ،ترندزهیپاک سوء در مورد م با و دیمرا نبر ی. آبرودیاز خدا بتر صد  سازمرا ر همانانمیق  یوا ی. ادیسوا ن

شرمانه باز یب و نیاعمال ننگ نیکه شما را از ا ،وجود ندارد ستهیشا عاقل و و دیانسان رش کیشما  انیمگر در م

 یدانیم یود به خوبشرمانه پاسخ گفتند: تو خیب امبریلوط پ یهمه بزرگوار نیقوم تبهکار در برابر ا نیا یدارد. ول

 نید که اهنگام بو نی: در امیخواهیم زیکه ما چه چ یدانیم ملّتو مستتتَ  و ستتتتین یکه ما را در دختران تو حق

ر خود داشتم، د یقدرت کاش قوة و یاد زد: ایناراحت شد که فر و دیبزرگوار چنان خود را محاصره حادثه د امبریپ

 و روانیپ و رهیعشتت از قوم و یگاه محکمهیتک ایبکوبم ستتران را در هم رهیشتتما خ دفاع کنم و میهاهمانیتا از م

 شوم.  رهیمن بود تا با کمک آنها بر شما گمراهان چ اریدر اخت رومندین و یقو یهامانیپهم

شیالع سعیا صالح بن  سناده عن  سالم( ف هیعبداهلل )عل یب. عن ادی: با  یال یقوة او آو بکم یقول اهلل )لو ان ل یال

 : الثالث مائة وثالثة عشر اصحابه. دیالسالم( والرکن الشد هیة القائم )عل( قال: قودیرکن شد

شیع سع یا صالح بن  سند خود از  صادق )عل دیبه  ضرت ابو عبداهلل، امام  سالم( روا هیاز ح ، که فرمود: کرده تیال

در  یمحکم بانیتپشتت گاه وهیتک ای ،داشتتتم یکاش در برابر شتتما قدرت یا»: دیفرمایخداوند از زبان لوط م نکهیا

ضرت قائم )عل یروین یعنی «بود اریاخت سالم( و هیح شد ال ضرت  آن ارانیتن  زدهیس و صدیس یعنی د،یرکن  ح

 السالم(.  هی)عل

سناده عن ابهیابن بابو ص ی: با سالم( ما کان قول لوط )عل هی. قال: ابو عبداهلل )علریب سالم( لقومه: )لو ان ل هیال  یال

 یع یالسالم( وال الرکن اال شدة اصحابه. فان الرجل منهم: ل هیلقوة القائم )عل ای(. اال تمندیرکن شد یال یقوة او آو
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 یوفهم. حتیستتت کفونی. لتدکدکت وال دی. ولو مروا بجبال الحددیرجال. وان قلبه الشتتتد من زبر الحد نیقوة اربع

 اهلل )عزَّ وجلَّ(.  یرضی

مورد بحث  هیآ رامونیالستتالم( پ هیامام صتتادق )عل دیند که او گوکینقل م ریبه ستتند خود از ابو بصتت ،هیابن بابو

 گاه وهیتک ایداشتتتم  یکاش در برابر شتتما قدرت یا»الستتالم( به قومش گفت:  هیحضتترت لوط )عل نکهیفرمود: ا

 کند. ویالستتتالم( را تمنا م هیقائم )عل یروینبود که ن نیمقصتتتودش جز ا «بود ارمیدر اخت یمحکم بانیپشتتتت

شد منظورش صحاب آن حضرت م و ارانی د،یاز رکن  شند که یا دلش  و مرد از آنها قوت چهل مرد را دارد کیبا

 اررا کن شتتانیرهایشتتمشتت و ،برندیم نیآنها را از ب ،آهن بگذرند یهااگر به کوه تر استتت ومحکم نیاز کوه آهن

 (.1۲۲شده باشد) یکه خداوند )عزَّ وجلَّ( راض ینگذارند مگر وقت

 

 ۳۹ هیوره حج، آ( س۷۳)

 .﴾رینصرهم لقد یبانهم ظلموا وان اهلل عل قاتلونی نللذی اذن﴿

خداوند  اند واست چرا که مورد ستم قرار گرفته جهاد داده شده یشده اجازه لیآنها که در جنو بر آنان تحم به

 آنها قادر است.  یاری بر نصرت و

 مرتباً و دادندیم آنها را آزار وستهیمشرکان پ ،مکه بودند ه مسلمانان درک یهنگام ،میخوانیم اتیاز روا یدر بعض

سلمانان کتک خورده ب صل یسرها ام سول ) سته خدمت ر سلّم( م هیاهلل عل یشک سیوآله و  تیشکا و دندیر

به من داده  هنوز دستتتور جهاد ،دیفرمود: صتتبر کنیبه آنها م امبریاذن جهاد داشتتتند. اما پ یتقاضتتا کردند ویم

شده تا ا شد و نکهین شروع  سلم هجرت  اذن  ضمنتمورد بحث را که م یهیآمدند. خداوند آ نهیاز مکه به مد نیم

ست نازل کرد. و ست نیا جهاد ا ست. گرچه در م یکه درباره ستیاهیآ نین  شده ا سرا انیجهاد نازل  ن در مف

 یدر حال ،دانندیجهاد م هیآ نیرا ن ست هیآ نیهم یآغاز دستور جهاد بوده باشد گفتگو است. بعض هیآ نیا نکهیا

 یهیآ گرید یبعضتت دانند ویجهاد م هیآ نیرا ن ستتت( 1۲3)«قاتلونکمی نیاهلل الذ لیستتب یقاتلوا ف»: هیآ یکه برخ

 شمرند. یجهاد م هیآ نیرا ن ست( 1۲4)«انفسهم واموالهم نیمن المومن یان اهلل اشتر»

در آن  آمده و هیآ نیدر ا صراحتاً «اذن» ریکه تعب رایارد زجهت د نیبر ا یشتریمورد بحث تناسب ب هیلحن آ یول

ست و امدهین هیدو آ ست. در هر حال با عنا هیآ نیا ریتعب گریبه عبارت د ا صر به فرد ا  نیبه آنچه در آخر تیمنح

ا ب یبعد اتیآ مورد بحث و یهیآ وندیمنان را داده استت. پؤدفاع از م یگذشتته ذکر شتده که خداوند وعده اتیآ

 یشده اجازه لیجنو بر آنها تحم ،که از طرف دشمنان ی: به کساندیفرمایقرآن م ه،یآ نیشود. در ایآن روشن م

است  یعبارت که متضمن وعده نصرت اله نیاند. سپس اکه آنها مورد ستم قرار گرفته رایز ،جهاد داده شده است
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شاره به ا «خدا ییبه توانا» ریبا تعب ست ا که  دیآیشما م یاریبه  یوقت یقدرت اله نیشد که انکته با نیممکن ا

 یهاتوانند در خانهیتا گمان نکنند که آنها م دییدفاع نما یمادگآ تان کستتتب قدرت وییبه مقدار توانا زیخود ن

ش شند. به تعب یاریمنتظر  و ندیخود بن در آنجا  و دیکار بنده ب ،دیآنچه در توان دار دیشما با گرید ریپروردگار با

تمام  دراستتتالم  امبریبود که پ یاهمان برنامه نیا . ودیخدا باشتتت یاریدر انتظار  ردیگیم انیقدرت شتتتما پا که

 شد. یم روزیپ گرفت ویمبارزاتش به کار م

. رینصتترهم لقد یهلل علبانهم ظلموا وان ا قاتلونی نیقول اهلل )عزَّ وجلَّ(: اذن للذ یالستتالم( ف هیجعفر )عل یعن اب

 السالم( واصحابه.  هیقائم )علال یقال ف

اصتتحاب  ( والستتالم هیحضتترت قائم )عل یدرباره هیآ نی: ادیفرمایم هیآ نیا رامونیالستتالم( پ هیامام صتتادق )عل

 (. 1۲۵اوست)

( قال: ان العامة ریلقد نصرهم یبانهم ظلموا. وان اهلل عل قاتلونی نیقوله: )اذن للذ یالسالم( ف هیعبداهلل )عل یعن اب

( لسالما هیقائم )عللل یمن مکة. وانما ه شیوآله وسلّم(. لما اخرجته قر هیاهلل عل یرسول اهلل )صل ینزلت ف ونقولی

 . هیالدم وطلب الد یف اءکمیالسالم( وهو قوله: نحن اول هی)عل نیبدم الحس  لبیاذا خرج 

صادق )عل س هیامام  سالم( در تف سنت مدیفرمایم فهیشر هیآ نیهم ریال سول  یدرباره هیآ نیا ندیوگی: اهل  ر

صل شده هیاهلل عل ی) سلّم( نازل  ضرت را  شیکه کفار قر کهیهنگام ،وآله و حال آنکه  و کردند رونیمکه ب ازآن ح

 نیا و دینما یخواهالسالم( خون هی)عل نیحس یالسالم( است که چون خروج کند برا هیحضرت قائم )عل یدرباره

 (.1۲6)«میهست هیطالبان د خون و یایما اول»او که:  شیاست فرما

 

 ۱۷-۱۵ هی( سوره طارق، آ۷۴)

 ﴾نی. فمهل الکافردایک دایواک دایک دونیکی انهم﴿

 یا ستتزات ،مهلت ده یاستتت کافران را اندک نیحال که چن ؛کنمیم لهیمن هم در مقابل آنها ح و ،کنندیم لهیح

 .نندیاعمالشان را بب

س اتیآ بیتعق در ستدالل بر م شت نین ست نشیتوجه به آفر قیمعاد از طر یألهگذشته که ا سان از ن فه دا  ؛ان

ض در امر معاد و دیتأک یقبل از آن باز برا هیچند آ مورد بحث و هیدر آ شاره به بع بحث را ادامه  گریاز دالئل د یا

سمان پردیفرمایم نیداده چن سوگند به آ شکافته م نیسوگند به زم و باران:  سر بر  از اهانیگ شود ویکه  آن 

در  یگونه شوخچیه و یاست جد ی. س ندیشویس ن حق است که شما سرانجام زنده م کی نیآورند که ایم
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: آنها دیافزایم گرید یدشمنان اسالم از سو دیتهد سو و کیمنان از ؤم و امبریخاطر پ یتسل ی. آنگاه براستیآن ن

را نقش بر آب  شانیهانقشه کنم ویبرابر آنها نقشه طرح مدر  زیمن ن و زندیریها منقشه کنند ویم لهیح وستهیپ

 وستتتتهیآنها پ ی. آرنندیرا بب شیمهلت ده تا عاقبت کار خو یاستتتت کافران را اندک نیحال که چن ستتتازم. ویم

ستهزاء وارد م قیگاه از طر ،کنندیمبارزه با تو طرح م یبرا یشوم یهانقشه صره اقتصاد گاه و شوندیا  یبه محا

به هنگام  و دیقرآن گوش فرا نده نیبه ا ندیگویگاه م .دهندیآزار م منان را شتتکنجه وؤگاه م و زنندیمدستتت 

ساحر م ،شوند روزیکنند تا پیجنجال م تالوت آن غوغا و ات وانهیگاه د ،ندیگویگاه کاهنت م ،خوانندیگاه تو را 

 یرا به دنبال خود بکشند. گاه یتا گروه ،شوندیر مگاهان کافعصر آورند ویم مانیگاه در آغاز صبح ا ،شمرندیم

الاقل  ندیگویگاه م .میآنها را دور کن تا ما با تو باشتت ،مستتتمند و رندیاند فقکه دور تو را گرفته یکستتان ندیگویم

الصه خ کشند. ویتو را م قتل ای و دیگاه نقشه تبع و میبشناس تا با تو همراه شو تیما را به رسم انیاز خدا یبعض

تو را  ایرا در فشار بگذارند.  ارانتی و تا جمع تو را متفرق سازند ندیآیدر م یهر دم به لباس و یهر لحظه به شکل

 نیشتتود. ا ریگنور عالم نیبدانند خدا اراده کرده استتت ا دیبا نهایا ینور خدا را خاموش کنند. ول بردارند و انیاز م

ست که با پف کردن چند تن لج ینور اله ش نیشود. ایتوز خاموش نمنهیک وج وا ست با  دیخور سمان ا فروزان آ

 . میکشیما هم نقشه م کشند ویرود. آنها نقشه مینم انیخفاشان از م یپوشچشم

 ها واژه

اده آم قیاز طر و یپنهان یاستتتت که جنبه ییجوچاره یدر کتاب مفردات نوع یراغب اصتتتفهان ی: به گفتهدیک

شدساختن مقدمات بوده  ست  و با سند و دهینکوه»آن دو گونه ا سم او «دهیپ ستعمال آن در ق  یعنیل هر چند ا

دنا ککذلک »رود مانند: یبه کار م زیممدوح ن ییجوحال در چاره نیدر ع یاستتتت ول شتتتتریمذموم ب ییجوچاره

سفیل سفی یبرا گونهنیما ا «و شمنان  ییجوچاره و دیمنظور از ک و(. 1۲7)میکرد ییجوهچار و سالمد  هیدر آ ا

 انهیموز یهاهقرآن پر است از نقل توطئ و مینیبیدر قرآن م آن را مشروحاً یهاهنمون رایمورد بحث واضح است ز

  .شرورانه آنها یهانقشه و

ض ست؟یچ یاله دیمنظور از ک نکهیاما در ا و سرانجام منته یاند همان مهلت دادنگفته یبع ست که  به عذاب  یا

ض و ودشیدردناک م سته یآن را به معنا یبع سب یاند. ولخود عذاب دان شود  نیتر امنا ست که گفته  نظور ما

شامل حال پ یهمان ال اف ست که  سالم را غافل شد ویمنان مؤم و امبریا  یهاساخت. کوششیم ریگدشمنان ا

 اتیاست. در آ فراوان مسالا خیدر تار شیهاشکست که نمونهیآنان را در هم م یهاتوطئه برد ویم انیم آنها را از

عجله  شتتانیودناب یبرا به آنها مهلت ده و دهد که: با آنها مدارا کن ویدستتتور م امبریبه پ مورد بحث م صتتوصتتاً

 . وندندیپ دارند سرانجام به اسالم یاتمام حجت شود. بگذار آنها که م تصر آمادگ ینکن. بگذار به قدر کاف
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 خداوند قادر و یدرباره نیا ترسد ویاز دست رفتن امکانات م ها وت فرصتاست که از فو یعجله کار کس اصوالً

 دیتأک گرید بار کافران را مهلت ده و «نیفمهل الکافر» دیفرماین ستتتت م نکهیمفهوم ندارد. قابل توجه ا ،قاهر

 تاب افعال اسباز دوم امر  یغهیص است و لیاول از باب تفع غهیآنها را مهلت ده. که ص «امهلهم» دیگویم کرده و

 . دیاین نیها سنگتکرار شده باشد، تا بر گوش ناًیبدون آنکه لفظ ع، است دیتأک یتکرار آن برا و

 است. متیم با مالأتو یزیانجام چ یتالش برا آمد و رفت و یبه معنا و «رود بر وزن عود»: از ماده دایرو

 نیداوند در اخ بیترت نیبد به آنها ده و ی تصر مهلتم یعنیاست  ریم با صغأتو دارد و یمصدر یمعنا نجایا در و

سلمانان که همه م یاست برا یسرمشق نیا دهد. ویمهلت به آنها م جمله کوتاه سه بار به رسولش دستور مدارا و

 صبر و ه وبا حوصل و رندیگیقرار م رناکخ  و رومندین یکه در مقابل دشمنان یهنگام خود م صوصاً یدر کارها

الوه در راه . به عزندیموقع بپرهیب ای نقشتته ویب یکارها و یگونه شتتتابزدگراز ه دقت رفتار کنند و و ییبایشتتک

 مانیرود ایم تشتتتانیکه احتمال هدا یتا تمام کستتتان کرد زیعجله پره از شتتتتاب و دیحق همواره با نییآ غیتبل

شود یغاز مستارگان آ ند به آسمان واز سوگ «طارق»حجت شود. در هر حال سوره  منسبت به همه اتما و اورندیب

 و بایز یبه طرز بر معاد یآن دالئل یدر البال و ابدییم انیپا قتیحق دشمنان حق و گر وکافران توطئه دیبا تهد و

 یبا عبارات یمگه همنان آمده کؤم یدلدار و یتسل و هابر انسان یاله نینظارت مراقب رامونیپ فیل  یانیب ثر وؤم

 (. 1۲۸منعکس شده است) ،م صوص دارد تیل افت، قاطع نیکه در عکوتاه  اریبس

ص یعن اب لقه والناصر من اهلل خا یبها عل یقویالسالم( ماله قوة  هیقوله: )فما له من قوة وال ناصر( قال )عل یف ریب

صرهی سوءا. قلت: )انهم  ن صلل.( قادایک دایواک دایک دونیکیان اراد به  سول اهلل ) سلّم(  هیعل اهلل ی: کادوا ر وآله و

. فمهل دایک دیواک دایک دونیکیمحمد. انهم  ایالستتالم( فقال اهلل:  هایالستتالم( وکادوا فاطمة )عل هی)عل ایوکادوا عل

ش یمن قر تیال واغله من الجبابرة و نتقمیالستتتالم(. ف هی. لوقت بعث القائم )علدایمحمد. امهلهم رو ای. نیالکافر

 . وسائر الناس. ةیام یوبن

 ییتوانا ن روز قوت وپس او را در آ»: دیفرمایکه م هیآ نیا حیالسالم( در توض هیبه نقل از امام صادق )عل ریو بصاب

 یلهیقش به وسخال هیکه بر عل ستین ییروین او قوت و یالسالم( فرمود: برا هی: امام )علدیگویم «ستین یاوری و

  .دینما شیارید او را عذاب کن دیتا اگر خداوند اراده فرما باشدیخداوند نم یاز سو یاوری چیه و گردد رویآن ن

به چه « خواهم کرد دیمن هم ک مکر کنند و و دیتوانند کیآنان هر چه م»عرضتته داشتتتم،  دیگو یم ریابو بصتت

 نینمؤرالمیبا ام و نمودندمکر  و دیوآله وسلّم( ک هیاهلل عل یالسالم( فرمود: با رسول خدا )صل هیمعناست. امام )عل

سالم( ک هی)عل سبت به فاطمه )عل کردند و دیال سالم( با مکر و هاین : دیفرمایرفتار نمودند. پس خداوند م لهیح ال

 !محمد یپس تو ا ،کرد میخواه دیمن هم در مقابل آنان ک کنند ویمکر م و دیآنان هر چه بتوانند ک !محمد یا
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سالم( که برا هی)علخروج قائم  و امیتا زمان ق «یکافران را مهلت ده کم»  و شیقر یهاطاغوت او از جباران و یال

 (.1۲9مردم انتقام خواهد گرفت) ریسا و هیامیبن

 

 ۶۲ هی( سوره نمل، آ۷۵)

 .﴾ما تذکرون الیخلفاء االرض. ءاله مع اهلل قل جعلکمیالسوء و کشفیالمض ر اذا دعاه و بیجی امن﴿

 ایآ ،دهدیقرار م نیزم یشما را خلفا سازد ویرا برطرف م یگرفتار کند ویمض ر را اجابت م یکه دعا یکس ای

 . دیشویبا خداست کمتر متذکر م یمعبود

 و ال کوتاهؤستتت ،بزرگ امبریپنج پ یاز زندگ یادهندهتکان یهاعد از ذکر ب شنمل ب یاز ستتتوره یدر قستتتمت

که آنها را  یارزشتتتیب یهابت ایت بهتر استتت ییتوانا همه قدرت و نیخداوند با ا ایکه آ را م رح کرد ییپرمعنا

شرح ا بعد از آن یهیچند آ قبل از آن و یهیچند آ مورد بحث و یهیاند؟ در آساخته سئله پر نیبه  در  داخته وم

س هیضمن پنج آ شروع مؤکه با پنج  شده   دهد ویمحاکمه قرار م و یمشرکان را تحت بازپرس ،شودیال حساب 

 کند. یم انیضمن اشاره به دوازده نمونه از مواهب بزرگ خداوند ب هیپنج آ را در دیتوح لیدال نیترروشن

سمان ست به خلقت آ ش نزول باران و و نیزم ها ون  که  ییهابت ای: آدیگویم نیچن از آن پرداخته و یبرکات نا

ستند بهترند شما ه س ای معبود  سمان یک سمان آب یبرا و دهیرا آفر نیزم ها وکه آ ست یشما از آ که با آن  ادفر

رارگاه انسان در ق و نیثبات زم ال به بحث از موهبت آرامش وؤس نیدر دوم و اند؟یرا رو زیسرورانگ و بایز ییهاباغ

 م قرار داد. وآرا را مستقر و نیکه زم یکس ایآنها بهتر است  یساختگ یمعبودها ای: آدیگویجهان پرداخته م نیا

ساخت یآب جار یاآن نهره انیدر م شر  یزره کرد تا همچون جادیپابرجا ا ثابت و یهاکوه نیزم یبرا و روان  ق

 را از لرزش نگاه دارند؟  نیزم

سوم و س کیاز  یاگانه که مجموعهاالت پنجؤس نیال از اؤس نیدر  شک یمحاکمه معنو و یبازپر  ،دهدیم لیرا ت

شکالت و ستن بن س ن از حل م ستشک ست. و ها وب شما یب یمعبودها ایآ: دیگویم ذال اجابت دعاها ارزش 

س ای بهترند ض ر و یکه دعا یک ساندیدرمانده را به اجابت م م در آن  یکند. آریبال را برطرف م و یگرفتار و ر

 از هر نظر درمانده و و رسدیشود کارد به است وانش میانسان بسته م یعالم اسباب به رو یهنگام که تمام درها

ها در دل دینور ام ها را برطرف سازد وبستبن و دیتواند قفل مشکالت را بگشایکه م یتنها کس ،گرددیمض ر م

از آنجا که  تنها ذات پاک خداوند متعال استتت. و ،دیها درمانده بگشتتاانستتان یرحمت به رو یدرها و دینما جادیا

 انیکه در م یامهنگبه  زیپرستان نهاست بتدر درون جان همه انسان یاحساس ف ر کیبه عنوان  تیواقع نیا
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شان در ست به دامن ل ف  ،خود را فراموش کرده یتمام معبودها ،شوندیگرفتار م ایامواج خرو زنند. یم «اهلل»د

 : دیگویگونه که قرآن مهمان

 یخوانند، در حالیخدا را م ،شوندیم یکه سوار کشت یهنگام «نیله الد نیالفلک دعوا اهلل م لص یفاذا رکبوا ف»

 (.13۰دانند)یا م صوص او مکه پرستش ر

سازد، بلکه شما را یرا برطرف م هایناراحت : نه تنها مشکالت ودیفرمایمورد بحث م یهیآ نیخداوند در هم آنگاه

دالئل  نیااز  و دیشتتو یشتتما کمتر متذکر م یبا خداستتت؟ ول یهمه، معبود نیبا ا ایدهد. آیقرار م نیزم یخلفا

 . دیریگیاندرز نم روشن پند و

  هاواژه

روحش  ب وتمام قل و ردیچشم برگ یبه کل یاسباب معمول ابزار و یاز تمام یگرفتار اماست که هنگ یمض ر: کس

 . را به دست او بداند یحل هر مشکل را از آن او بداند و زیهمه چ خدا قرار دهد. و اریرا در اخت

 تهمه نعم نآچرا که خدا با  ،صاحبان آن باشد و نیخلفاء االرض: ممکن است منظور از خلفاء االرض ساکنان زم

سباب رفاه و و سا ا سان را حکمران ا ،قرار داده نیآرامش که در زم و شیآ  یاو را برا ساخته و یخاک یکره نیان

او  آورد ویو مبه درگاه خدا ر رود ویکه انسان در اض رار فرو م یهنگام سل ه بر آن آماده کرده است. م صوصاً

ور از ممکن استتت منظ شتتود. ویتر مخالفت مستتتحکم نیا یهاهیپا ،ستتازدیموانع را برطرف م ها وبه ل فش بال

 نیجانش و ندیآیم یاقوام قرار داده که دائماً نیرا چن اتیباشد که خداوند ناموس ح نیاشاره به ا «خلفاءاالرض»

 گرفت.یصورت نم یتناوب نبود، تکامل نیکه اگر ا وندش یگریاقوام د

ده است. امام ش ریالسالم( تفس هی)عل یحضرت مهد امیمورد بحث، به ق هیآ ،اتیاز روا یدر بعض نکهیتوجه ا بجال

که پشت  نمیبیمالسالم( را  هی)عل یمن مهد ایخدا سوگند گوه : بندیفرمایم نیچن یتیالسالم( در روا هیباقر )عل

 یهیا در آمض ر در کتاب خد ،: به خدا سوگنددموخواند. سپس فریخدا را به حق خود م بر حجراالسود نموده و

 (. 131اوست) «السوء کشفیالمض ر اذا دعاه و بیجیامن »

 جعلیالقبلة و ستقبلیالسالم( اذا خرج دخل المسجد الحرام. ف هیالسالم(: قال: ان القائم )عل هیعبداهلل )عل یعن اب

سالم(  هیالناس بآدم )عل یالناس: انا اول هایا ای: قولیف قومی. ثم نیرکعت یصلیالمقام. ثم  یظهره ال الناس  هایا ایال

سالم(.  هی)عل میالناس بابراه یانا اول سماع یالناس انا اول هایا ایال سال هی)عل لیالناس با  یالناس انا اول هایا ایم(. ال

وجهه وهو قول  یعل قعی یحت تضرعیو دعویالسماء و یال هیدی رفعیوآله وسلّم(. ثم  هیاهلل عل یالناس بمحمد )صل

 ما تذکرون.  الی قلخلفآء االرض ءاله مع اهلل جعلکمیالسوء. و کشفیالمض ر اذا دعاه و بیجیاهلل )عزَّ وجلَّ(. امن 
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م داخل الستتالم( خروج کند به مستتجد الحرا هی: هر گاه حضتترت قائم )علدیفرمایالستتالم( م هیامام صتتادق )عل

آنگاه به پا  ،گذاردیستتتپس دو رکعت نماز م ،کندیبه مقام م پشتتتت و کعبه نموده به قبله و یپس رو ،گرددیم

مردم  نیترکیمن نزد !مردم یالسالم( هستم. ا هیمردم به آدم )عل نیترکیمن نزد !مردم یا :دیگویم و زدیخیم

ستم. ا هی)عل میبه ابراه سالم( ه سماع نیترکیمن نزد !مردم یال ستم. ا لیمردم به ا  نیترکیزدنمن  !مردم یه

تضرع  دعا و دارد ویآسمان بر م یرا به سو شانیهاوآله وسلّم( هستم. آنگاه دست هیاهلل عل یبه محمد )صل مردم

ز خداوند ج یچه کستتت ای)عزَّ وجلَّ(. آ یخدا یفرموده یاستتتت معنا نیا افتد ویخود م یبر رو نکهیکند. تا ایم

ست که دعا سازد راغم  رنج و د ورسانیمض ر را به اجابت م یچارهیب یا ش و برطرف  قرار  نیمز نانیشما را جان

 (. 13۲شوند) قتیحق نیاز شما متذکر ا یاندک ی)هرگز( ول هست کتای یجز خدا ییخدا ایدهد. آیم

القائم  ینزلت ف ةیآلالمضتت ر اذا دعاه. قال هذه ا بیجیقول اهلل )عزَّ وجلَّ(. امن  یالستتالم( ف هیجعفر )عل یعن اب

 . ةیترد له را ربه. فال یعند المقام. وتضرع ال یوآله وسلّم(. اذا خرج. تعمم وصل هیاهلل عل یمحمد )صلمن آل 

ض صل یدرباره هیآ نی: ادیفرمایمورد بحث م هیآ حیامام باقر در تو سلّم( نازل  هیاهلل عل یقائم از آل محمد ) وآله و

ضرع نما هبه درگا ز گذارد ودر کنار مقام نما شود ویگاه خروج کند معمم مهر ،شده  چیپس ه ،دیپروردگارش ت

 (. 133از او رد نشود) یپرچم

سالم( قال: نزلت ف هیعبداهلل )عل یعن اب صل یال سلّم(  هیاهلل عل یالقائم من آل محمد ) ض ر اذا هوآله و و واهلل الم

 االرض.  یف فةیخل جعلهیالسوء.و  کشفیودعااهلل. فاجابه و نیالمقام رکعت یف یصل

صادق )عل صل یدرباره هیآ نی: ادیفرمای( مسالمال هیامام  س هیاهلل عل یقائم از آل محمد ) شد. بوآله و ه لّم( نازل 

پس او را  ،دخداوند را ب وان و دو رکعت نماز گذارد میکه در مقام ابراه یاوستتت. هنگام یخدا قستتم مضتت ر واقع

 (. 134قرار دهد) نیر زمد فهیاو را خل را برطرف سازد و یناراحت و دیاجابت نما

 : میخوانیم نیندبه چن فیشر یاز دعا یدر فراز و

 مستجاب گردد.  شیدعا ،که هرگاه دعا کند یکجاست آن مض ر«. اذا دعا جابی یالمض ر الذ نیا»

شود یاو گذاشته م یبه عهده یتیمأمور و فیبه طور ق ع، وظا ،مرتبه باشد مقام و یکه دارا یم است کسمسلّ و

مقام او را غصب  انگریکه اگر د ،نباشد انیدر م یرادع را انجام دهد که مانع و همحول تیتواند مأموریم یزمان او و

را نداشته باشد  تیانجام مأمور قدرت بر اخذ حق خود و و ،اش بازدارنداو را از انجام وظائف مربوطه نموده باشند و

مض ر خواهد  یکس نیالبته چن ،دینما یخود را معرف تیأمورم نتواند خود را و گریجهات د دشمن و یِاریاز بس و

 (. 13۵بود)



 

1۰3 

 

س ت ض رار  س نیتر از امهم تر وحال کدام ا ست که ک شد و یاحکام اله مبلغ قرآن و حجت خدا و یا  ندیبب با

ست چگونه احکام خدا را تغ ستم و حکام جور و سول اهلل سنن و دهند ویم رییمردم منافق هواپر صلآداب ر  ی )

آزار قرار  و تیورد اذطرفداران حق را م کنند ویاسالم را مسخ م نید و دارندیبرم انیوآله وسلّم( را از م هیاهلل عل

آن قبله  وتابان  دیکه آن خورشتت میبریبه ستتر م یما در انتظار روز و(. 136)ندینمایاعدام م شتتکنجه و داده و

کنار  و شتتده لیحدود تع  او احکام و یلهیخداوند بوستت و دیظهور نما یآن مضتت ر واقع ها ودل یکعبه خوبان و

سازد. و ندهما شانه را بر پا  سازد و نید یهان صالح و یشانیپر خدا را زنده  شنود گرداند. ودل خلق را ا  ها را خ

س ژهیوه حق ب اءیاول و یاله امبرانیپ  تهیانتقام خون به ناحق ر شهداء  دیجد بزرگوارش حضرت  ابن  نیحس وال

 . نیرب العالم نی. آمردیالسالم( را از دشمنان آنان بگ هی)عل یعل

س ضعف نیمعز المومن ای کیعل المال ست سالم علنیالم سالم علنیالمتکبر نیمذل الکافر ای کی. ال صاحب  ای کی. ال

تمالء  یذ. وانت القوال وفعال ی. اشهد انک االمام المهدةیالوال ی. سالم م لص لک فیموال ای کیالزمان. السالم عل

ارک وستتهل م رجک وقرب زمانک وکثر انصتت جکاالرض قستت ا وعدال. بعد ما ملئت ظلما وجورا. فعجل اهلل فر

نجعلهم ائمة االرض و یاستتتضتتعفوا ف نیالذ یان نمن عل دی. ونرنیواعوانک. وانجز لک ما وعدک. فهو اصتتدق القائل

 (.137)نیونجعلهم الوارث

 

1۲/ 9/ ۸۰ 

 14۲۲رمضان المبارک  17
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 :یپاورق

 

 .۲۵9، ص 3کشف الغمه، ج . 147منت ب االثر، ص ( 1)

 .۲7 هیآ ر،یتکو یسوره( ۲)

 .713ص  ان،یشوایپ یرهیس( 3)

 .66، ص 7جلد  ان،یمجمع الب ریتفس( 4)

 .۲۰9نهج البالغه، کلمات قصار، شماره ( ۵)

 .11۰، ص 4ه جمل ن،ینور الثقل ریتفس. 113ص  ،یطوس خیش بتیغ( 6)

 مورد بحث. هیآ لیذ ان،یمجمع الب( 7)

 .۲۲ هیسوره حشر، آ( ۸)

 .34۰، ص ۲وتمام النعمه، جلد  نیکمال الد( 9)

 .6۰االثر، ص  ةیکفا( 1۰)

 .۲41ص  بة،یکتاب الغ( 11)

 .313ص  ،یکاف ی، روضه 139، ص 1جلد  ن،ینور الثقل( 1۲)

 .13۲ص  بة،یکتاب الغ( 13)

شکالت وصبر در مقا -1( 14) سته بل م ستقامت د صبر و -۲ ،التیتما ها وخوا شمنا مراقبت از  -3 ،ر مقابل د

 .یزکاریپره -4 ،مرزها

 .1۰۵ص  ،ینعمان بتیغ( 1۵)

کشته  و عمل لهیبوس یگاه دهد ویبر حق م یگواه ،س ن لهیانسان بوس یگواه است. گاه یبه معنا د،یشه( 16)

 دهد.یم یشدن در راه اهداف پاک بر حق گواه

 .14۲، ص 1: جلد یقم میابن ابراه یعل ریتفس( 17)

 .۲۵، ص ۵جلد  ،یمرحوم طبرس ان،یمجمع الب ریتفس( 1۸)



 

1۰۵ 

 

 مورد بحث. هیآ لیذ ،یمرحوم طبرس ان،یمجمع الب ریتفس( 19)

از  یده اع و کانیاز ن یاعده و کانیاز ن یابازگشتتتن عده یبه معنا استتت و عهیاز معتقدات شتت یکیرجعت ( ۲۰)

 یصتتول اعتقادااز  ب ور اجمال مورد اتفاق نظر و اعمال استتت و فریک ای از پاداش و یقستتمت دنید و ایبدان به دن

 باشد.یم عهیش

 .36۵االخبار، ص  یمعان( ۲1)

ض رانیسف نیب ستیالقوت المعلوم چه روز ومی نکهیدر ا( ۲۲) ست بع جهان  نیا انیاند منظور پاگفته یاختالف ا

ست. بعض فیران تکلشدن دو دهیبرچ و  یداند. بعضیاست که تنها خدا م ینیزمان مع «وقت معلوم»اند هگفت یا

 است. امتیاند منظور روز قگفته

 .۲4۰دالئل االمامه، ص ( ۲3)

لستتالم( ا همیائمه )عل یهابه هفت امام ممکن استتت به اعتبار نام ریتعب. ۲۵۰، ص ۲جلد  ،یاشتتیع ریتفستت( ۲4)

 باشد.

 .63ص  ارات،یکامل الز( ۲۵)

 .یوالتزر وازرة وزر اخر( ۲6)

 .1۵1اخبار الرضا، ص  ونیع( ۲7)

 .۲9۰، ص ۲جلد  ،یاشیع ریتفس( ۲۸)

 .۲۸7ص  ،ی، روضه کاف۲1۲، ص 3جلد  ن،ینور الثقل( ۲9)

 .۲13، ص 3جلد  ن،ینور الثقل( 3۰)

 .6۲، ص ۲جلد  ،یقم میبن ابراه یعل ریتفس( 31)

 .7۰بصائر الدرجات، ص ( 3۲)

 .416، ص 1جلد  ،یکاف( 33)

 .3۲3الظاهره، ص  اتیاال لیتأو( 34)

 .194ص  م،یفرات بن ابراه ریتفس( 3۵)
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 مورد بحث. هیآ لیذ ان،ینمونه، به نقل از مجمع الب ریتفس( 36)

 .36۸، ص ۲صدوق، جلد  خیتمام النعمة، ش و نیکمال الد( 37)

 .149، ص ۲جلد  ،یقم ریتفس( 3۸)

 .۵۰، ص ۲د جل ،یاشیع ریتفس( 39)

 .316ص  به،یکتاب الغ( 4۰)

 .6۵6، ص ۲، جلد «ره»صدوق  خیتمام النعمه. ش و نیکمال الد( 41)

 القائم الحجة(. یما نزل ف یالمحجة ف( )4۲)

 القائم الحجة. یما نزل ف یالمحجة ف( 43)

 .4۲۵، ص ۲جلد  ،یقم ریتفس( 44)

 نه مراجعه شود.نمو ریتفس و ،یراز ف ر زان،یالم ریه تفسباره ب نیبه اقوال م تلف در ا شتریب یآگاه یبرا( 4۵)

 القائم الحجة. یما نزل ف یالمحجة ف( 46)

 القائم الحجة. یما نزل ف ی، المحجة ف۲۲3ص  د،یمف خیاختصاص ش( 47)

 .۵۰ص  ،یروضه کاف( 4۸)

 .413القائم الحجة، ص  یما نزل ف ی، المحجة ف341، ص 1جلد  ،یاصول کاف( 49)

 .343، ص 1جلد  ،یل کافاصو( ۵۰)

 القائم الحجة. یما نزل ف یالمحجة ف. 434، ص 1جلد  ،یاصول کاف( ۵1)

 .7۲6الظاهره، ص  اتیاآل لیالقائم الحجة: به نقل از تأو یما نزل ف یالمحجة ف( ۵۲)

 .۲۸7ص  ،یروضه کاف( ۵3)

انسان به وجود آب  یزندگ نکهیا -1چند جهت است:  یامام به آب برا هیتشب. 3۸7، ص ۵جلد  ن،ینور الثقل( ۵4)

ستگ شد زندگ یب ست. هم ریغ یدارد که اگر آب نبا سان در زندگ طورنیممکن ا ستگ شیمعنو و یماد یان به  یب

آن ندارد.  جادیدر ا یگونه نقشچیبشر ه است و یتعال یخدا یهانعمت همان ور که آب از مواهب و -۲امام دارد. 

نصب  و نییدر تع یآدم است که خداوند آن را بر انسان تفضل فرموده و ییهاتالسالم از نعم هیامام عل نیچنهم
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 یهانجاست و یجسمان ییدهایآن پل یلهیکه انسان به وس ستیاآب ماده -3ندارد.  ینقش و یگونه دخالتچیاو ه

احکام  اسد وشنیاو پروردگارش را م قیکه انسان از طر ستیهمان موجود امام و دینمایرا پاک م شیخو یظاهر

س نیبد آموزد ویرا م عتیشر قرآن و شرک و و هایدیاز پل لهیو همان ور که در  -4گردد. یم ریجهل ت ه رذائل 

قدان آب آدم لب آن زم و زدیخیآن بر م یبه جستتتتجو یموقع ف چاه م گردد ویرا م نیدر ط ند، یحفر  ک

ستجو طور نیهم سان به ج ست ان ساحت او وتق یبرا و زدیامام برخ یالزم ا ضرش و یابیشرف رب به   ایمه مح

راحت بدون قسط  مندانه وسعادت یتالش کند که زندگ نیداد در زم اقامه عدل و حکومتش و یبرا نهینمودن زم

 .ستین سریعدل م و

 .1۲۰االثر، ص  ةیالقائم الحجة، به نقل از کفا یما نزل ف یالمحجة ف( ۵۵)

 .3۲ هیسوره توبه، آ( ۵6)

 .43۲، ص 1جلد  ،یالقائم الحجة، به نقل از اصول کاف یما نزل ف یفالمحجة ( ۵7)

 .ینمونه، به نقل از روضه کاف ریتفس( ۵۸)

 .3۰۸، ص 7۸نمونه، به نقل از بحار االنوار، جلد  ریتفس( ۵9)

 القائم الحجة. یما نزل ف یالمحجة ف( 6۰)

 القائم الحجة. یما نزل ف یالمحجة ف( 61)

 القائم الحجة. یل فما نز یالمحجة ف( 6۲)

 .3۲7، ص ۲جلد  ،یقم میبن ابراه یعل ریتفس( 63)

 .7۰، ص ۵جلد  ن،ینور الثقل رینمونه، به نقل از تفس ریتفس( 64)

 .۸9 هیزخرف، آ یسوره( 6۵)

 .۵۲6، ص ۲جلد  ن،یلثقلانور  ریتفس -القائم الحجة  یما نزل ف یالمحجة ف( 66)

 .۸9، ص ۲۵جلد  ان،یروح الب رینمونه، به نقل از تفس ریتفس( 67)

 .۵71الظاهره، ص  اتیاآل لیالقائم الحجة. به نقل از تأو یما نزل ف یالمحجة ف( 6۸)

 .3۵ هیآ م،یابراه یسوره( 69)

 .13۲و 131 هیبقره، آ یسوره( 7۰)
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 .1۲4 هیبقره، آ یسوره( 71)

 .۲1نمونه، جلد  ریتفس( 7۲)

 .۸6االثر، ص  ةی، کفا14۰، ص 4برهان، جلد  ری. تفسالقائم الحجة ینزل ف یالمحجة ما ف( 73)

 .3۲3، ص ۲تمام النعمة، جلد  و نیکمال الد( 74)

 .۵۵۰الظاهره، ص  اتیاآل لیالقائم الحجة. به نقل از تأو یما نزل ف یالمحجة ف( 7۵)

 .۲7۸، ص ۲جلد  ،یقم میبن ابراه یعل ریالقائم الحجة. به نقل از تفس یما نزل ف یالمحجة ف( 76)

 .43۵، ص 1جلد  ،یاصول کاف( 77)

 .143ص  بة،یالقائم الحجة. به نقل از کتاب الغ یما نزل ف یالمحجة ف( 7۸)

شارات یسوره( 79) صلت ا شت اقوام مغرور و یف سرگذ شت سرنو ثمود و از جمله قوم عاد و نیشیسرکش پ به 

 دردناک آنها دارد.

 .۲69ص  بة،یاز کتاب الغما نزل القائم الحجة. به نقل  یالمحجة ف( ۸۰)

 .11 هیسوره والشمس، آ( ۸1)

 .۸۰4الظاهرة، ص  اتیاآل لیالقائم الحجة. به نقل از تأو یما نزل ف یالمحجة ف( ۸۲)

 .19نمونه، جلد  ریتفس( ۸3)

 .نینور الثقل و یصاف ریتفس« ره» دیمف خی، به نقل از ارشاد ش19نمونه، جلد  ریتفس( ۸4)

 .۲۵3، ص ۲جلد  ،یقم میبن ابراه یعل ریالقائم الحجة. به نقل از تفس یف ما نزل یالمحجة ف( ۸۵)

 .۲۸7ص  ،یروضه کاف( ۸6)

 آن دو فاصله بوده است. نیسال ب 36۰۰از مفسران حدود  یبه گفته بعض( ۸7)

 القائم الحجة. یما نزل ف یالمحجة ف( ۸۸)

 .۵4 هیسبأ، آ یسوره( ۸9)

 .(ی، )باب عالمات ظهور المهد1۸۵، ص ۵۲از بحاراالنوار، جلد ، به نقل 1۸نمونه، جلد  ریتفس( 9۰)
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 .۵6، ص ۲جلد  ،یاشیع ریالقائم الحجة. به نقل از تفس یما نزل ف یالمحجة ف( 91)

 .17نمونه، جلد  ریتفس( 9۲)

 القائم الحجة. یما نزل ف یالمحجة ف( 93)

 .17نمونه، جلد  ریتفس( 94)

 .انیلحجة. به نقل از کشف البالقائم ا یما نزل ف یالمحجة ف( 9۵)

 .۲4۸ص  ،یال بر ریدالئل االمامة: ابو جعفر محمد بن جر( 96)

 .۲6۰، ص 1وتمام النعمة، جلد  نیکمال الد( 97)

 .1۵نمونه، جلد  ریتفس( 9۸)

 القائم الحجة. یما نزل ف یالمحجة ف( 99)

 القائم الحجة. یما نزل ف یالمحجة ف( 1۰۰)

 .39۲ال اهرة، ص  اتیاآل لیالقائم الحجة. به نقل از تأو یف ما نزل یالمحجة ف( 1۰1)

 .1۵ هیمائده، آ یسوره( 1۰۲)

 .۲۵7 هیبقره، آ یسوره( 1۰3)

 .1۲۲ هیسوره انعام، آ( 1۰4)

 .3۲ هیتوبه، آ یسوره( 1۰۵)

 .46 هیسوره احزاب، آ( 1۰6)

 .رهیکب یجامعه ارتیدو فقره از ز( 1۰7)

 السالم(. هیاز معصوم )عل ثیحد( 1۰۸)

 .14نمونه، جلد  ریتفس( 1۰9)

 .14نمونه، جلد  ریتفس( 11۰)
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السالم(  همی)عل تیاهل ب یدرباره فهیشر هیآ نیا نکهیالقائم الحجة: البته در مورد ا یما نزل ف یالمحجة ف( 111)

 باشد.یموجود م «البرهان»که در کتاب  دهیوارد گرد یاریبس اتیهست روا

 .۸7، ص ۲جلد  ،یقم میبراهبن ا یعل ریتفس( 11۲)

 .34۰، ص ۲، جلد «ره»صدوق  خیش نیکمال الد( 113)

 .6۵، ص 1: جلد یاشیع ریتفس( 114)

 .۲۲6لف، ص ؤ، شناخت امام عصر، از م1۲۸ص  بة،یکتاب الغ( 11۵)

 .۲۵1 ،صیطبر ریالقائم الحجة، به نقل از دالئل االمامة محمد بن جر یما نزل ف یالمحجة ف( 116)

 .۲۵3، ص 1، جلد «ره»صدوق  خیتمام النعمه، ش و نیکمال الد( 117)

 .1۸3، ص 1جلد  ،یاشیع ریتفس( 11۸)

 .1۸3، ص 1جلد  ،یاشیع ریتفس( 119)

 .3۵7، ص ۲تمام النعمه، جلد  و نیکمال الد( 1۲۰)

 .۲۲۸ص  ن،یروضة الواعظ( 1۲1)

 .673، ص ۲وتمام النعمة، جلد  نیالقائم الحجة. به نقل از کمال الد یما نزل ف یالمحجة ف( 1۲۲)

 .19۰ هیسوره بقره، آ( 1۲3)

 .111 هیسوره توبه، آ( 1۲4)

 .33۸الظاهرة، ص  اتیاآل لیالقائم الحجة. به نقل از تأو یما نزل ف یالمحجة ف( 1۲۵)

 .۸4، ص ۲جلد  ،یقم میابن ابراه یعل ریالقائم الحجة. به نقل از تفس یما نزل ف یالمحجة ف( 1۲6)

 .76 هیآ وسف،یوره س( 1۲7)

 .۲6نمونه، جلد  ریتفس( 1۲۸)

 .416، ص ۲جلد  ،یقم ریالقائم الحجة. به نقل از تفس یما نزل ف یالمحجة ف( 1۲9)

 .6۵ هیعنکبوت، آ یسوره( 13۰)
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 .9۲، ص 4جلد  ن،ینور الثقل ری، به نقل از تفس1۵نمونه، جلد  ریتفس( 131)

 .۲۰6. شناخت امام عصر، )از مولف( ص القائم الحجة یما نزل ف یالمحجة ف( 13۲)

 .4۰3الظاهرة، ص  اتیاآل لیالقائم الحجة. به نقل از تأو یما نزل ف یالمحجة ف( 133)

شتتتناخت . 1۲9، ص ۲جلد  ،یقم میبن ابراه یعل ریالقائم الحجة. به نقل از تفستتت یما نزل ف یالمحجة ف( 134)

 .۲۰۵السالم( )از مولف(، ص  هیامام عصر )عل

 .۲۰4لف(، ص ؤالسالم( )از م هیشناخت امام عصر )عل (13۵)

 .۲۰۵لف(، ص ؤم عصر )از مشناخت اما( 136)

 الجنان. حیالسالم(، مفات هیعصر )عل یاز استغاثه به حضرت ول یفقرات( 137)


