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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 81/6/49اخوت   استاد       - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (دهم     جلسه )ء   نبیا ا    مبارهک   سوره          

 

 ﴾٣٧﴿لزَّکَاةِ وَکَانُوا لَنَا عَابِدِینَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّالةِ وَإِیتَاءَ ا

را به  علیهم السالم که انبیاء استمطرح شده 37یکی از مطالب مهمی که در این سوره مورد اشاره قرار گرفته در آیه 

 (است.دهمطرح نمو عنوان ائمه

 شود.در راه خدا وحی می کنند و به آنها اقامه نماز، ایتاء زکاتای که به واسطه امر پروردگار هدایت میائمه

ها نزدیک کرده و از آن علیهم السالم تواند خود را به انبیاءها انسان میخصوصیاتی هستند که به واسطه آن موارد این -

ند پس هست امام هستند یعنی جلودارکه کند هم سنخ شود؛ زیرا وقتی مطرح می علیهم السالم در واقع با انبیاء فیض ببرد.

 خواهند.حتما عقبی هم می

دانند که به وسیله شرایطی که از وحی نازل شده، ، هدایت به امر را نوعی دستگیری میطباطبائی حضرت عالمه -

 شود.مطرح می

 دهد.رخ می بدهد در درونش هدایتیحُکم را انجام وقتی شرایع، نوعی هدایت به امر است یعنی  -

 است.به بیان دیگر خیر در او محقق شدهیعنی نسبت به خیر فعلیت پیدا کند.  ،فعل خیرات -

؛ در شکل گیرد)مستقیم یا غیرمستقیمتشخیص نوع خیر با وحی صورت می منشأ این فعلیت هم وحی است که

 کنند(.دسترسی پیدا می علیهم السالم کتب انبیاء و در غیرمستقیم افراد دیگر که به علیهم السالم مستقیم خود انبیاء

خیریت آن فعل را در ما محقق بنابراین برای رسیدن به خیر به کتاب آسمانی نیاز است تا خیرات را به ما بشناساند و 

 کند.فعلیت خیر ، سهولت آن کار را زیاد می کند لذا

 این آیه یک جمله معترضه است؛ زیرا موضوع باال و پایین آن با این آیه متفاوت هستند. -
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آیند؛ چرا آیه غرر سوره به حساب می د به همین جهتها بیان کننده غرض سوره هستنهسور ی معترضه درهاجمله

است. این امر اهمیت این دسته از و این موضوع مطرح گردیده ان یا داستانی ، حرف قطع شدهکه وسط یک جری

 کند.آیات را مشخص می

 

وَأَدْخَلْنَاهُ  ﴾٣٧﴿قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِینَ  وَلُوطًا آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِی کَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ کَانُوا

  ﴾٣٧﴿فِی رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ 

 د. هستن 37در ادامه آیه  37و  37آیات  -

وصف صالح است. اینان  ،جهت اجراییباالترین وصف برد. را برای هر کسی بکار نمی« صالحین»خداوند وصف  -

 امام جامعه است. ،به این اعتبار، صالح فلذا کسانی هستند که قدرت اصالح جامعه را برعهده دارند

 

، تقدم و تأخر  علیهم السالم نیز وجود دارد این است که در بیان قصه انبیاء علیهم السالم یکی از نکاتی که در سوره انبیاء -

 است.زمانی لحاظ نشده

 

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ وَکاُل  ﴾٣٧﴿وَدَاوُدَ وَسُلَیْمَانَ إِذْ یَحْکُمَانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَکُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِینَ 

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَکُمْ لِتُحْصِنَکُمْ مِنْ  ﴾٣٧﴿آتَیْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ یُسَبِِّحْنَ وَالطَّیْرَ وَکُنَّا فَاعِلِینَ 

لَیْمَانَ الرِِّیحَ عَاصِفَةً تَجْرِی بِأَمْرِهِ إِلَى األرْضِ الَّتِی بَارَکْنَا فِیهَا وَکُنَّا بِکُلِِّ شَیْءٍ وَلِسُ ﴾٧٨﴿بَأْسِکُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاکِرُونَ 

  ﴾٧٨﴿وَمِنَ الشَّیَاطِینِ مَنْ یَغُوصُونَ لَهُ وَیَعْمَلُونَ عَماَل دُونَ ذَلِکَ وَکُنَّا لَهُمْ حَافِظِینَ  ﴾٧٨﴿عَالِمِینَ 

 است.گردیدهاستان خاصی از این دو نبی اشاره در این آیات به د -

نبی الهی ساحت هر دو نبی هستند و از این رو هر دو مقام حُکم دارند.  علیهماالسالمحضرت داوود حضرت سلیمان و  -

 کند.حکم است و خداوند این موقعیت را از نبی ذکر می

خالی از  علیهم السالم است؛ یعنی وحی انبیاءموضوعات بستگی داشتهگرفته به صورت می علیهم السالم ای که به انبیاءوحی -

 است. تفکر نبوده
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هم به دلیل تغییر در موضوع بوده یعنی هر  السالمعلیهماتفاوت در حکم صادره از حضرت سلیمان و حضرت داوود 

و دیگری درباره منافع ؛ یکی درباره غرامت گوسفندان اندبزررگوار درباره موضوعی حکم کردهکدام از این دو 

 است. و از این رو حکم هر دو درست بوده گوسفندان

کرده و  شان تغییراند که در حکم اختالف پیش بیاید در واقع موضوع حکمها درباره یک موضوع حکم نکردهآن

 است.در نتیجه حکم متفاوت شده

 .بیان گردد و با لحاظ قید و بندها در استفتائات از مراجع نیز باید حتما سعی شود موضوع کامال شفاف

 ، موضوع شناسی از ارکان أحکام است.آنچه بیان شد در حوزه فقه حکومتیبا توجه به 

 د.شواگر فقها نتوانند )موضوعات( أحکام را بشناسند؛ أحکام استخراج نمی

 

 ﴾٧٨﴿أَنْتُمْ شَاکِرُونَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَکُمْ لِتُحْصِنَکُمْ مِنْ بَأْسِکُمْ فَهَلْ 

هایی را و آنکنند می جستجو علیهم السالم این است که در روایات اهل بیت که خباثت دارند اعمال افرادییکی از  -

 کنند. که به ظاهر با هم متناقض هستند را استخراج و در دین تشکیک وارد می

 شود. به خیر نمیعاقبت این از خباثاتی است که اگر کسی به آن آلوده شود، 

روایت را  نباید سریعاً در چنین مواقعی و در مواجهه با چنین شبهاتی باید به تنوع موضوعات روایات توجه کرد.

دهد( باید با تحلیل موضوع، به شبهات این چنینی پاسخ نادرست خواند)کاری که در حال حاضر وهابیت انجام می

 داد. 

 ان شده؛ از این رو کافی است موضوع قابلن حکم در دل یک موضوع بیجا باید و نباید و حُکمی هست، ای هر

 د.تفصیل و تحلیل شود تا مشکل حل گرد

 به طور مثال :
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نِ السَّعْدَآبَادِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْ

خَمْسٌ مِنْ خَمْسَةٍ مُحَالٌ النَّصِیحَةُ مِنَ الْحَاسِدِ مُحَالٌ وَ الشَّفَقَةُ  الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:

 1حَالٌ وَ الْحُرْمَةُ مِنَ الْفَاسِقِ مُحَالٌ وَ الْوَفَاءُ مِنَ الْمَرْأَةِ مُحَالٌ وَ الْهَیْبَةُ مِنَ الْفَقِیرِ مُحَالٌمِنَ الْعَدُوِّ مُ

 است. «دنیاطلب»در حکم  اینجا «مرأة»آن میتوان فهمید که  و تفصیل یابی و تحلیلکه در اینجا با موضوع

؛ گویندمی« مرأة»وضعیت ظاهر دنیا، حالت بستر دارد؛ از این رو به آن شود که چون گونه میتحلیل آن نیز اینفلذا 

 گونه است.چون زن اینکه نه به این دلیل 

نباید به وعده کسی که »شود: کند و مین وقت حکم نیز تغییر میدهی، آوقتی موضوع را درست تشخیص می

 .«دنیاطلب است اعتماد کرد

 رادارند. قدرت تسخیر عالَم علیهم السالم شود که اگر اذن خداوند باشد، انبیاءبیان میهم چنین  08در آیه  -

 های زیست محیطی.تسخیر تمام مولفهتسخیر باد یعنی امکان 

 دهد.تسخیر صنعت، طبیعت، جن ... این اوج اقتدار را نشان می

 

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَکَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَیْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ  ﴾٧٧﴿وَأَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ 

  ﴾٧٧﴿مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِکْرَى لِلْعَابِدِینَ 

 کردید که ایشان نبی باشند؟شدید چطور باور میروبرو می السالم علیه حضرت ایوب اگر شما با-

شود که می السالم علیهسلیمان حضرت رّ به سراغش آمد. یک نبی مانند ضُ ،ایشان همه اهل و مال و ... را از دست داد

 علیه السالم .کند و یک نبی هم مانند ایوب باد و جنّ و صنعت را تسخیر می

 کردید؟شدید چه میبا این دو نبی مواجه می اگر

 وگرنه نبی که نبی است؛ واسطه خیر و وحی است.  آزمایدخداوند اینگونه بندگانش را می
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باید در مواجهه با چنین دهند. می علیهم السالم ای در برخی افراد هست که نسبت گناه به انبیاءدانم چه بیمارینمی -

را چگونه  علیهم السالم انبیاءمبارکه سوره  37معتقد هستید؛ آیه  علیهم السالم یا ترک اولی در انبیاءافرادی گفت اگر به گناه 

 کنید!معنا می

 :علیهم السالم انبیاءمبارکه بر پیامبران ذکر شده در سوره کنیم میمروری حال  -

بودند که با خون دل حکومت بر پا  معلیهما السالذکر شد جنابان موسی و هارون در این سوره مبارکه اولین نبی که 

 کردند. 

بعد به حضرت  .کندکند و بعد موضوع را به نسلش منتقل میاز کودکی مبارزه را شروع می علیه السالمحضرت ابراهیم 

 ایوب.رسد و در نهایت حضرت میو مقام حُکم  علیهم السالمو سلیمان  علیه السالم و سپس به حضرت داوود علیه السالم لوط

 ها پشتوانه الهی نیاز است. باال و پایین زیاد دارد. برای ایمان به آن علیهم السالم سیر انبیاء

 ، از اصول دین ماست. شانبا همه شرایط علیهم السالم ایمان به تمامی انبیاء

 با همه شرایطی که داشتند. السالمعلیهم  اعتقاد به نبوت در اسالم، نبوت تفصیلی است نه اجمالی یعنی اعتقاد به تمام انبیاء

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَکَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَیْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ  ﴾٧٧﴿وَأَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ 

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِی  ﴾٧٧﴿وَإِسْمَاعِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذَا الْکِفْلِ کُلٌّ مِنَ الصَّابِرِینَ  ﴾٧٧﴿لِلْعَابِدِینَ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِکْرَى 

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَى فِی الظُّلُمَاتِ أَنْ ال إِلَهَ إِال  ﴾٧٨﴿رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِینَ 

 ﴾٧٧﴿ینَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِِّ وَکَذَلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِ ﴾٧٣﴿أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ 

نهند، صحبتی نشده و این موارد بیشتر در عضی افراد نام ترک اولی بر آن میاز آنچه ب علیهم السالم انبیاءمبارکه در سوره 

 است. مبارکه ص آمدهسوره 

ها عرضه کن و واکنشت را در ها هستند. برای سنجش ایمانت، خودت را به آنایمان سنج انسان علیهم السالم انبیاء

 ها بسنج. جهه با آنموا

 شوند.خوانده می« ذوالنون»است که  علیه السالمها حضرت یونس ایمان سنج یکی از این -
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کنند که شما را بکشند، شما چون وظیفه شرعی دارید و امانت خدا هستید)نه از روی تان میتان دنبالقومتصور کنید 

شوید. یک شیءای به دریا انداخته میگیرید و در معرض طوفان قرار می شوید؛کنید. سوار کشتی میترس( فرار می

ما در آن محل بدون هیچ نوری قرار ، یک ربع ش. به اندازه ده دقیقهاستفهمید نهنگ بودهبلعد بعدا میشما را می

 اندازد.ت این نهنگ شما را در مکانی بیرون می؛ در نهایدارید

اند: اند گفتهدر داخل شکم نهنگ که رفته علیه السالمحاال جناب یونس الَم است. این جریان یک معجزه تکوین در ع

 علیه السالماست مثل حضرت علی حواسش به هیچ چیز دیگری نبوده«. یا ال اله اال انت سبحانک انی کنت من الظالمین»

  .«ظلمت نفسی»: فرمایندکه می

علیه یونس حضرت به یُمن وجود است، حس کند. که رخ دادهفاقی را فقط کافی است انسان کمی تصور کرده و ات

عَلَم  علیه السالماتفاقات فراوانی در عالَم رخ داد؛ از آن جمله در معنویت که یک مدل تسبیح به نام حضرت یونس  السالم

 رسد مگر با ذکر یونسیه.شد که هیچ عارفی به عرفان نمی

 ایشان استفاده کنیم.از بتوانیم  تاتوفیق دهد را  السالم علیهم قدرشناسی از انبیاءشاءاهلل خدا ان

خلق کند که وحی یونسیه را هر لحظه بر قلب  علیه السالماز جنس یونس  ایمان مالئکه الهیخواهیم برایمی داز خداون

 د.نما الهام کن

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
 صلوات )عج(

 


