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 تسن اهلل الزّحوي الزّحین

7191محرّم52–7931آبان71شىبهدي،یجلسه

یآیاتدالبرجًازقیامدرزمانغیبتادامه

َوُكْم  و   »سه.  ْبُلى  ى  َّت  ل  ْعل    ح  ْبُلى   و   الَّصاِبِزيه   و   ِمْىُكْم  امْْلُ اِهِديه   و  ُكْ  و  ار  ْخب 
 
 1«. أ

آیه:عباراتيقیًدبررسی

وساًی وِ در ایي داللت دارد تا در ًتیجِ  تز ایٌىِ جْاد فی سثیل اهلل اتشار آسهایش ٍ اهتحاى هزدم استتِ طزاحت آیِ  الً:اٍ

تَاى گفت جْاد فی سثیل اهلل ٍ طثز ٍ هماٍهت در ایي تز اساس ایي وِ آیِ ػام است هی .شٌاختِ شًَذراُ هماٍهت هی وٌٌذ 

 ست.اتشار آسهایش توام هؤهٌاى اراُ 

اًذ. در ًتیجِ هؼٌای ّا تیاى وزدُاًساىاػوال را  هزحَم ػالهِ عثاعثایی در الویشاى هزاد اس اخثاراغلة هفسزاى اس جولِ ثاًیاً : 

 دّذ. دٌّذ هَرد آسهایش لزار هیّا را اس عزیك اػوالی وِ اًجام هیایي است وِ خذاًٍذ اًساى«  ٍ ًثلَ اخثارون» تؼثیز 

هثارن هحوذ در هَرد اّل ایواى ٍ تخشی درتارُ وافزاى است. خذای سثحاى در آیات هزتَط تِ سَرُ آیات تخشی اس ثالثاً: 

هؤهٌاى تا ضویز هخاعة سخي فزهَدُ ٍ آیات هزتَط تِ وفار را تا ضویز غایة تیاى وزدُ است. چٌاًىِ در آیِ ًخست سَرُ 

 ٍ در آیِ دیگز وِ درتارُ هَهٌاى است آهذُ:  2«أَػٕوالَْٔن  أَضَلَ اللَِِ سٓثیلِ ػٓيْ ٍاطٓذُ ٍٓ وَفَزٍُا الَذیيَ» وِ درتارُ وافزاى است آهذُ: 

ُ ُم »  ْعل  ْوِبك  و  ِِلُْمْؤِمىني  و  اْْلُْؤِمىاِت و  اَّلَلُ ي  ْغِفْز لِذ 
َوُه ال ِإله  ِإاَل اَّلَلُ و  اْست 

 
ْ أ اْعل  ْثىاُكْ ف  ُكْم و  م  َلب  ق   . 3«ت 
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 ًَؼٕلَنٓ حٓتَى لٌََثٕلًََُٓىُنٕ ٍٓ: » استهَهٌاى شَد آیِ درتارُ تیاى شذُ است هؼلَم هیعة اخهآیِ هحل تحث تا ضویز ِ اس آى رٍ و

 «.  أَخْثٓارٓوُنٕ ًَثٕلَُٓ ٍٓ الظَاتِزِیيَ ٍٓ هٌِْىُنٕ الْؤجٓاِّذِیيَ

. چِ خذاًٍذ سِ هزتثِ اس ضویز هخاعة استفادُ وزدُ ٍ راتؼاً: ایي آیِ تز سایز آیات سَرُ وِ درتارُ هَهٌاى است اهتیاس دارد

 «. أَخْثٓارٓوُنٕ « , »هٌِْىُنٕ  الْؤجٓاِّذِیيَ « , »لٌََثٕلًََُٓىُنٕ » اّل ایواى را هَرد خغاب لزار دادُ است: 

اختصاصوداشتهآیاتقرآنبهمشافهیه:

اًذ. در اًی است وِ در سهاى ًشٍل لزآى عزف خغاب تَدُشَد آیات لزآى ٍ احىام آى هختض تِ هشافْیي ٍ وسگاّی گفتِ هی

تاشذ. تز عثك رٍایات اّل تیت خغاتات آیات لزآى ایي طَرت تثؼیت غیزهشافْیي اس آیات ٍ احىام لزآى تِ تثغ هشافْیي هی

وٌٌذ وِ ى هیاًذ. آیات لزآى ًیش تیاهختض هشافْیي ًیست ٍ توام هشافْیي ٍ غیز هشافْیي ًسثت تِ خغاتات لزآى هشتزن

ّایی وِ تا رٍس لیاهت تِ عزف خغاب لزآى اػن اس هشافْیي ٍ غیز آًاى است. چٌاًىِ در آیات اتتذایی سَرُ جوؼِ توام اًساى

 اًذ:ی دػَت رسَل خذا تیاى شذُشًَذ سَصُاهییي هلحك هی

هْيْ »   ل  ُلىْا ع  ْ ُسىالا ِمْهْنْ َي  ِمنِي  ر  ث  ىِف اْْلُ ع  ٍل ُمِبنٍي  ُهى  اَلِذى ب  َل  ِِف ض  ْبُل ل  ُُنْا ِمه ق  ة  و  ِإن اك  اب  و  الحْْكم  ِلُمُهُم اْلِكت  ِّكهِيْ و  ُيع  اِتِه و  ُيز  اي   ء 
ِزيُز الْحِكمي*  ْلح ُقىْا ِهِبْ و  ُهى  اْلع  َا ي  ِزيه  ِمْهْنْ ْل  اخ   1«.و  ء 

بررسیداللتآیه:

ای وِ هالن ٍ هحَر آسهایش اّل ایواى را هشخض فزهَدُ, آیِ هَرد تحث است در هیاى هجوَػِ آیات سَرُ هحوذ تٌْا آیِ

اًذ اها وِ اتشار آسهایش هؤهٌاى جْاد ٍ پایذاری تز آى هؼزفی شذُ است. یؼٌی اگزچِ هَهٌاى هتؼثذ ٍ همیذ تِ اًجام ػثادات

وِ آیِ ػام است ایي هؼیار آسهایش هٌحظز هؼیار آسهایش ٍ اهتحاى تزای ایشاى جْاد ٍ طثز ٍ هماٍهت در آى است. اس آى رٍ 
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رٍد. تٌاتزایي افزاد هَهي در سهاى غیثت اهام تِ سهاى حضَر هؼظَم ًیست تلىِ هالن اهتحاى در ػظز غیثت ًیش تِ شوار هی

 ذ. گیزًتا هالن حضَر در جْاد ٍ طثز ٍ هماٍهت تز آى هَرد آسهایش ٍ اهتحاى لزار هیػجل اهلل تؼالی فزجِ الشزیف سهاى 

ّای باغخهَرد تحث اس سَرُ هحوذ آیِ شزیفِ در  ّای لزآى,اساس اشتزان هخاعثیي ٍ هشافْیي ٍ غیز ایشاى در خغاب تز

را شاهل است. تٌاتزایي هؼیار لزآى هَرد خغاب  فزد هسلواًاى ٍ ّزتوام  « أَخْثٓارٓوُنٕ» ٍ  «هٌِْىُنٕ  الْؤجٓاِّذِیيَ»  «,لٌََثٕلًََُٓىُنٕ  »

 . استجْاد ٍ هماٍهت در آى  ّاتوام هَهٌاى چِ هَهٌاى حاضز در ػظز ًشٍل لزآى ٍ چِ هَهٌاى سایز سهاىآسهایش 

ٍ تا تَجِ تِ اختظاص ًذاشتي خغاتْای وِ ّیچ هٌالشِ ای در آى هوىي ًیست ٍ اعالق لفظی آیِ  اس ػوَهیتًتیجِ ایٌىِ 

هالن آسهایش الْی تَاًذ چِ اهز غیز هشزٍع ًوی .است ٍ جایش هشزٍعشَد جْاد در سهاى غیثت  لزآى تِ هشافْیي استفادُ هی

  لزار گیزد.

تَاى تِ ایي آیِ استذالل وزد ٍ اثثات ٍجَب جْاد تِ ادلِ دیگز ًیاس دارد. اها اس ایي آیِ ًویاطل ٍجَب جْاد تزای اثثات الثتِ 

 ّا استفادُ وزد.در توام سهاىتَاى ػوَهیت جَاس جْاد را هی

 

ُثىا ِإْن  و  » چهار.  ْ  و ك  ُ اَن  ْْي 
 
ْعِد  ِمْه  أ ْهِدِهْ  ب  ُىىا و   ع  ع  اِتُلىا ِديِىُكْم  ِف  ط  ق  ِئَمة   ف 

 
ْ  اْلُكْفِز  أ ان   ال   ِإََنُ ْْي 

 
ْم  أ ُ َلُهْم  َل  ع  ُهىن   ل  ْت   1« َي 

آیه:عباراتيقیًدبررسی

اِتُلىا» أ.  ق  ِئَمة   ف 
 
 « اْلُكْفِز  أ

شَد. وٌذ وِ توام هىلفاى را شاهل هیدر آیِ وِ ػوَم ٍ اعالق لفظی دارد حىن ػاهی را تیاى هی«  الْىُفْزِ ئِوَةَأَ فَمَاتِلَُا» ػثارت 

 شَد. تٌاتزایي لشٍم هماتلِ تا ائوِ وفز در توام اسهٌِ اس آیِ استفادُ هی

ُثىا ِإْن  و  » ب.  ْ  و ك  ُ اَن  ْْي 
 
ْعِد  ِمْه  أ ْهِدِهْ  ب  ُىىا و   ع  ع   « يِىُكْم ِد  ِف  ط 
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دّذ ٍ هشخظات ائوِ وفز وِ السم است هَهٌاى تا ایشاى لتال وٌٌذ را تیاى ایي ػثارت هَضَع حىن هَرد اشارُ را شزح هی

 پس اس تیؼت وزدى, تخلف ٍرسًذ ٍ در دیي عؼي ایجاد وٌٌذ.ائوِ وفز وساًی ّستٌذ وِ  ,وٌذ. تٌا تز ایي تؼثیزهی

تِ ائوِ وفز فزهَدُ است: حزوت وساًی وِ وٌٌذ  یواى هیوساًی وِ ًىث اَدرتارُ ٍجِ تسویِ  رحوة اهلل ػلیِهزحَم ػالهِ عثاعثایی  

وٌٌذ تِ هثاتِ وفزٍرسی تِ آیات الْی است ٍ چَى دیگزاًی اس ایي حزوت تزًذ ٍ در دیي عؼي ایجاد هیتیؼت خَد را اس تیي هی

»شَد: ایاى وفز اعالق هیی اٍل پیشَوٌٌذ تِ افزاد دستِایشاى پیزٍی هی

 .» 

:درجملآیههادامیرالمًمىیهبهشاست

آهذ ٍ اجاسُ اهام هحضز ایشاى  یاراىیىی اس در جزیاى جٌگ جول ٍلتی سپاُ اهیزالوَهٌیي تزاتز لشىز دشوي طف وشیذًذ,  

ًذ ٍ ٍجَد ًاسًیي خَدشاى اجاسُ ًذادتِ اٍ حضزت تِ هیذاى رٍد ٍ پس اس اتوام حجت تا عزف هماتل, ًثزد وٌذ.  تاخَاست 

 زتایذ وِ آى را تستِآیا در هذت خالفت هي، پیواًی  ُ فزهَدًذ:هخاعة لزار دادسپاُ دشوي را اهیزالوَهٌیي . شذًذهیذاى راّی 

ام؟ آیا تزای خَیشاًن اس تیت الوال آیا حزاهی را هزتىة شذُام؟  ی را حالل وزدُن؟ آیا حاللی را حزام یا حزاهتاش ّن سدُ

پس اس م؟ اُخالف ػذلی هزتىة شذتمسین غٌائن  ّا ٍ یا لضاٍتى اًاهسلوالوال  آیا در تمسین تیتام؟ در ًظز گزفتِسْوی 

تِ سخي هي الزار : حال وِ زدًذ ٍ فزهَدًذایٌىِ ّوگاى تِ پزسشْای اهام پاسخ هٌفی دادًذ آى حضزت ایي آیِ را تالٍت و

  هظذاق ایي آیِ ّستیذ.. در غیز ایي طَرت تایذ تَتِ وٌیذ ٍ تزگزدیذداریذ 

چگًوگیاستداللبهآیه:

تا تَجِ تِ اعالق ٍ ػوَم لفظی آیِ لیام ػلیِ توام وافزاى تز توام اّل ایواى السم است. تٌاتزایي وساًی وِ در سهاى غیثت تِ 

زًذ ًیش تایذ تا ائوِ وفز هماتلِ وٌٌذ. تِ تیاى دیگز چَى تز اساس اعالق ٍ ػوَم آیِ ّز ًَع لتالی در تزاتز ائوِ وفز هجاس تسز هی

 اًذ ضزٍرت دارد. است, هثارسُ تا وساًی وِ ًىث ایواى وزدُ ٍ در تزاتز حاوویت اهلل حىَهت تشىیل دادُ

دّذ ائوِ وفز عَاغیتی وِ اس هیاى هسلواًاى ًاًی وِ ًمض پیواى وزدًذ ًشاى هیاستشْاد اهیزالوَهٌیي تِ آیِ در ًثزد تا هسلوا

 شَد. را ًیش شاهل هیوٌٌذ ٍ تِ هزدم ظلن هیّستٌذ 
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اًذ ٍ در وِ ػلیِ هسلواًاى لیام وٌٌذ ٍ عَاغیت داخلی است وِ ًمض ػْذ وزدُتٌاتزایي هَضَع آیِ لشٍم هماتلِ تا وفار تیزًٍی 

 خَاٌّذ حذٍد الْی را اس تیي تثزًذ.لزار گزفتِ ٍ هیخظ هثارسُ تا دیي 

:بهاستداللاشکال

در اتتذای  "فا"وٌذ. تَضیح اشىال ایي وِ حزف دلیمی در ایٌجا ٍجَد دارد وِ استذالل پیشگفتِ را تا چالش هَاجِ هی اشىال

شَد. ّای پیشگفتِ در طذر آیِ هیجشای شزط« وِ الىفز لاتلَا ائ» لذا فاء جشای شزط است. «  الْىُفْزِ أَئِوَةَ فَمَاتِلَُا» ػثارت 

اس «  الْىُفْزِ أَئِوَةَ فَمَاتِلَُا» اعالق لفظی تٌاتزایي ٍلتی حىوی تِ ػٌَاى جشای شزط شذ تحمك آى هحذٍد تِ تحمك شزط است. 

هحذٍد یواى ٍ عؼي در دیي ّای هٌذرج در طذر آیِ یؼٌی ًىث اطَرت تحمك شزط تِحىن هماتلِ تا ائوِ وفز رٍد ٍ تیي هی

 ٌٌذ.وِ در تزاتز ٍلی اهز هسلویي تیؼت شىٌی وهزتَط است وساًی هَضَع حىن هماتلِ در آیِ فمظ تِ یؼٌی د. شَهی

 تزد. ًیست, اشىال را اس تیي ًویهَرد هخظض  پاسخِتا تَجِ تِ اس تیي رفتي اعالق ٍ طزیح تَدى آیِ در هَرد خاص, 

اشکال:پاسخ

تِ طَرت یه جشای شزط را جَاب ٍ تیاى فزهَدُ ٍ ی را ایِعشزی جولِخذاًٍذ هتؼال فزاٍاًی دارین وِ  تدر لزآى آیا

حىن هَضَع در ایي طَرت افزاد داخل در شزط داخل در . فظاحت لزآى وزین استاس رهَس ٍ ایي  ی ولی آٍردُ استلاػذُ

َع حىن جشا ّستٌذ اها ایي تِ ایي هؼٌا ًیست وِ حىن جشا تِ تیاى دیگز افزاد شزط تِ عَر لغؼی هَض .تاشٌذجشا هیولی 

 هَضَع ٍ فزد دیگزی ًذارد.

جشای غالة تَدى حشب اهلل یه حىن   1« الْغَلِثَٔى ّٔنٔ اللَِِ حِشْبٓ فَإِىَ ءٓاهٌَُٓاْ الَذِیيَ ٍٓ رٓسَٔلَِٔ ٍٓ اللَِٓ یٓتََٓلَ هٓي ٍٓ» اس جولِ در آیِ 

رًٍذ. گَ ایٌىِ آیِ خذا ٍ رسَل را تپذیزًذ ٍ ایواى آٍرًذ اس جولِ افزاد حشب اهلل تِ شوار هی ولی است ٍ وساًی وِ ٍالیت

 .   الْغَلِثَٔى ّٔنٔ اللَِِ حِشْبٓ فَإِىَ -فَْ هي حشب اهلل  - ءٓاهٌَُٓاْ الَذِیيَ ٍٓ رٓسَٔلَِٔ ٍٓ اللَِٓ یٓتََٓلَ هٓي ٍٓفزهَدُ است: 
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وٌٌذُ در دیي ٍ عؼيولی است. لذا گزچِ افزاد ًالض ایواى  « الْىُفْزِ أَئِوَةَ فَمَاتِلَُا» وِ حىن  در آیِ هَرد تحث ًیش چٌیي است

ی وِ ًمض ایواى اًفمظ وسدر هَضَع حىن لتال لزار دارًذ, اها چٌیي ًیست وِ تاشٌذ ٍ اس افزاد ائوِ وفز هیعَر لغؼی  تِ

ٍ لشٍم  استفادُ وزداعالق لفظی  ٍػوَم  ,« الْىُفْزِ أَئِوَةَ فَمَاتِلَُا»  جَاب شزطاس  تَاىتا ایي تَضیح هی تاشٌذ.الىفز  ئوًِذ ااوزدُ

 .را ًتیجِ گزفتچِ در سهاى حضَر هؼظَم ٍ چِ غیثت ٍی اًذ هماتلِ تا افزادی وِ در اهز وفز پیشمذم

 در ػظز غیثتٍ لیام ٍ هشزٍػیت جْاد تَاى ٍجَب ّن فْویذ ٍلی ها فؼال در همام اثثات اطل جَاس  الثتِ اس اهز لاتلَا هی

  ّستین.

وتیجهاستداللبهکتاب

شي شذ. الثتِ آیات لزآًی ٍهؼظَم رغیثت ظَْر ٍ در ػظز لیام ٍ جْاد ػوَهیت حىن جَاس  تز اساس چْار آیِ هَرد اشارُ,

تز اس تمیِ ػوَهیت جَاس رٍشيی اثثات هزتَط تِ جْاد فزاٍاى است لیىي داللت ایي آیات در تثییي هذػای هَرد تحث درتارُ

 است. 


