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 ضرورت وجود حجت خداوند در هر زمان  

 

  69آیه  –سوره نساء *

 

  َحلِنِينَ وَََُُينَ أُولَئِيكَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيين ِِّّيِِينَ وَالَُّيهََِّا ِ وَالصيَّ وَالصيِّ

 رَفِيًِح

و هر كس كه از خِّا و پيحمبر اطحعت كنِّ، پس آنحن )در قيحمت( بح كَحنى همِّم خواهنِّ بود كه خِّاونيِّ بير آنيحن نعميت »

 ِّ«.بى هَتنهحى خوداده است، محننِّ پيحمبران، صِّّيِحن، شهيِّان و صحلنحن و اينحن چه همِّم

 

ایسم ای نسور مسستور تو را حسس رسرده  

 

 تابسسد بسسه مسسا گرمایسست از دور رسسه مسسی 

 

 شأن نزول

گويِّ: َُن بصرى و سعيِّ بن جبير و مَروق و قتحدة و ربيع و سِّى و عحمر گوينِّ: كه سبب نزول آيه اين  شيخ طوسی

يعنى اعلى عليين هَتنِّ دسترسى به   آخرتبحالترين مِحم كردنِّ كه چون انبيح  در میگمحن بود كه بعضى از مردم چنين 

آنحن و ديِّار و ُضور بح آنحن بح وجود بر تِوى و پرهيزكحرى و اطحعت از خِّا و رسول ميَر نخواهِّ بود و به همين منحسبت 

 1 .گرديِّ اين آيه نحزل 

به نحم ثوبحن كه نَبت به آن ُضرت، منبت و   ی پيحمبری بعِّ نِل شِّه: يکی از صنحبهدر مورد نزول اين آيه و آيه

از سبب نحراُتیِ او سؤال نمودنِّ. در جواب   ل پريُّحن، خِّمتُّحن رسيِّ. پيحمبری شِّيِّی داشت، روزی بح ُحعالقه

قيحمت اگر من اهل بهُّت بحشم، مَلمحً در جحيگحه شمح نخواهم بود، و اگر اهل عرض كرد: امروز در اين فکر بودم كه فردای 

بهُّت نبحشم كه تکليفم روشن است، و بنحبراين در هر ُحل از درک ُضور شمح منروم خواهم شِّ. بح اين ُحل چرا افَرده  

در بهُّت نيز همنُّين پيحمبران و گونه اشخحص بُّحرت داد كه افراد مطيع پروردگحر نبحشم؟ اين دو آيه نحزل شِّ و به اين

كه مرا از خود و  شود مگر اينفرمودنِّ: به خِّا سوگنِّ، ايمحن مَلمحنی كحمل نمیبرگزيِّگحن خِّا خواهنِّ بود، پيحمبر 

   و در برابر گفتحر من تَليم بحشِّ.داشته تر دوست ی بَتگحن خود بيشپِّر و محدر و همه

 هاپیام

وَمَنْ   آيِّ: »انبيح  و شهِّا  و داشتن رفِحی خوب، جز بح اطحعت از فرمحن خِّا و رسول بِّست نمیقرار گرفتن در راه   .1

 ...«يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ  

َُينَ َُ  هح گزينش كرد: »رفيق خوب، انبيح ، شهِّا ، صِّيِحن و صحلنحننِّ. رفِحی دنيحيی را هم بحيِّ بح همين خصلت .2

 « أُولَئِكَ رَفِيًِح

 

 
 َُين َُينی شحه عبِّالعظيمی، تفَير اثنی عُّری . 1

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AB%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C
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وَمَينْ يُطِيعِ اللَّيهَ   اطحعت از رسول، پرتويی از اطحعت خِّا و در طيول آن اسيت، پيس بيح توُييِّ، منحفيحتی نيِّارد: » .3

 «وَالرَّسُولَ

 
ی انبيحست. چون همه يك نورنيِّ و ييك هيِّا دارنيِّ و اطحعيت از ، همجواری بح همه  پحداش اطحعت از پيحمبر .4

 «.النَّبِيِّينَ  ...مَعَ ... وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ   يکی، همراه شِّن بح همه است: »
 

 

 «.بِحللَّهِ عَلِيمًح آگحه بودن خِّا، بهترين عحمل تُّويق برای انجحم وظيفه است: » .5

مِينَ   هح برده شِّه اسيت(: »مِحم نبوّت، از مِحم صِّيِين و شهِّا  و صحلنين، بحالتر است )چون نحم انبيح ، قبل از آن .6

 .1«النَّبِيِّينَ وَالصِِِّّّيِِينَ

 

 هانکته

ی »صيراط حر دوم است كيه در كنيحر آييه« آمِّه بود، و اين ب  أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْی ُمِّ، در كنحر صراط مَتِيم، گروه »در سوره

رونيِّ و راه مَتِيم« گروه »أنعَمَ اهللُ عَلَيهِم« مطرح است. گويح غير از انبيح  و شهِّا  و صِّيِحن و صحلنحن، ديگران بيراهه می

   2مَتِيم، مننصراً راه يکی از اين چهحر گروه است.

 داستان: وداع با پدر 

بود. رو به خحدم خود كرده و فرمودنِّ: به درون اتحق برو، كيودكی را در سيجِّه آخرين دقحيق زنِّگی امحم َُن عَکری  

و فرمودنِّ: ای آقحی خحنِّانم! اين دارو را به من بِّه،   هكه افتحد، گريه كردبينی، او را نزد من بيحور. چُّم امحم به مهِّیمی

فرمودنيِّ: ميرا بيرای نميحز آميحده كنييِّ. دارو را بيه پيِّر نوشيحنِّ. اميحم  هِّی  روم. مكه به زودی به سوی خِّاونِّ می

وضو گرفتنِّ، بعِّ از آن، رو به فرزنِّشحن مهِّی كرده و فرمودنِّ: ای فرزنِّ! به تو وسحيل وضو را آمحده كرد.امحم  مهِّی

از نَيل   تيو....  و جحنُّين من و    و توئی فرزنِّ من  الزمحن و مهِّی و ُجّت خِّا در روی زمين.دهم كه توئی صحُبمژده می

بعيِّ از انيِّ.  ی تو را تعيين كيردهانِّ و نحم و كنيهبُّحرت تو را دادهو آخرين نفر از امحمحن پحک هَتی. پيحمبر  پيحمبر  

 .2طولی نکُّيِّ كه از دنيح رفتنِّ ،هح را فرمودنِّ  اينامحم  اين كه 

 روایت

والصّيحلنين، النَّبيئيينَ: رسيولُ اهلل والصّيِّيِين.علی والَُّيهِّا : النَين و النَيينعلی بن ابراهيم قحل: قحل الصيحدق

 .3مِن آل منمٍِّوََُُنَ اولئك رفيِحً. الِحئمُاألئمّة

و و صيِّيِين، عليی  فرمودنِّ:» منظور از نبيّين، رسول خيِّا  در تفَير قمی ذيل اين آيه آمِّه است: امحم صحدق

-ميیهحی خوبی هَتنِّ«، قحئم آل منمِّ هح رفيقبوده و منظور از »و آنو صحلنين، ائمه    شهِّا ، َُن و َُين

 بحشِّ.

 
 324، ص2تفسیر نور، ج 1

 323همان،ص2
  272 – 273الغیبة، طوسی، صص  2
 . 1:151، به نقل از تفسیر قمی 9، ح318، ص3البرهان، جتفسیر 3
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 135آیه  –سوره طه

 

قُلْ كُلٌّ مَتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَََتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْنَحبُ الصِّرَاطِ الََّوِیِّ وَمَنِ اهْتََِّی 
انتظحريم، پس انتظحر بکُّيِّ كه به زودى خواهيِّ دانَت يحران راه راست كيحننِّ و چيه كَيى گو: هر يك )از محو شمح( در  ب»

 «.راه يحفته است

 
بی  بعدازظهرصبح  دارد  یک  تو،رنگ   آدینه 

 

 حالتی از رینه دارد تو حتی مهربانی،بی 

 

 شأن نزول

هح ی دشمنحن قرار داشتنِّ، آنو مَلمحنحن تنت فُّحر شِّيِّی از نحُيهاين سوره در مکه نحزل شِّه ،در آن زمحن، پيحمبر  

هيح را قبيل از نيزول فرمحيِّ: ُتی اگر مح آنای بودنِّ، لذا خِّاونِّ میگيری تحزهطلب نبوده بلکه دائمحً در فکر بهحنهمردمی ُق

گفتنيِّ: پروردگيحرا چيرا پييحمبری بيرای ميح كرديم، در قيحميت ميیمجحزات و هالک می  اين قرآن و آمِّنِ پيحمبر اسالم

بح اين كتحب بحعظميت نفرستحدی كه مح از آيحت تو پيروی كنيم، پيش از آنکه ذليل و رسوا شويم؟ ولی اكنون كه پيحمبر  

هح اخطحر كين و بگيو ميح تراشنِّ. در اينجح به آنای میگوينِّ و برای فرار از ُق، بهحنههح آمِّه، هر روز سخنی میبه سراغ آن

هحی الهی را در مورد شمح داريم، شمح هم در انتظحر اين هَتيِّ كه مُّکالت و مصحئب دامحن مح را بگيرد. اميح بيه انتظحر وعِّه

ی هيِّايت انِّ و چه كَحنی به منزلگحه ُق و نعمت جحودان الهزودی خواهيِّ دانَت چه كَحنی اهل راه مَتِيم و آئين ُق

دهِّ كه اين گروه اگر ايمحن نيحورنِّ، سرنوشت شوم و تحريکی دارنِّ كيه بحييِّ هح دلِّاری میيحفتنِّ. خِّاونِّ در اين آيه، به آن

 . 4در انتظحر آن بحشنِّ 

 هاپیام

 «.فَتَرَبَّصُواپيحمبر مأمور انذار و هُِّّار است » .1

 «.فَََتَعْلَمُونَكنِّ ». گذشت زمحن و تحريخ همه چيز را روشن می2

 «.وَمَنِ اهْتََِّی...فَََتَعْلَمُونَپنِّارنِّ »يحفته می. كفّحر خود را هِّايت3

 5«.مَنْ أَصْنَحبُ الصِّرَاطِ الََّوِیِّ وَمَنِ اهْتََِّیيحفتگحننِّ ». اسالم، مکتب اعتِّال و مَلمحنحن هِّايت4

 هانکته

 .6بحشِّ هح میو منظور از »من اهتِّی«، يحوران آنمراد از اصنحب »صراط الَوی« امحمحن معصوم   -

اسيت و ی« فرمودنِّ: راه راسيت، راه قيحئم  ی »من اصنحب الصراط الَوی و من اهتِّ ی آيهدربحره  امحم كحظم -

  .  7يحفته آن كَی است كه به اطحعت او هِّايت شودهِّايت

 
 374 - 377، صص 13تفسیر نمونه، ج 4

 همان. 5
 تفسیر فرقان 6

 317اآلیات، صتأویل 7
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 داستان: آفتاب

ی را آفريِّ، زمين از ُجت ظحهر و مُّهور، يح غحئيب و پوشييِّهفرمودنِّ: از روزی كه خِّاونِّ ُضرت آدم امحم صحدق  

شيِّ. پرسييِّنِّ: وقت هم خحلی نخواهِّ محنِّ، تح قيحمت، و اگر غير از اين بود، خِّاونيِّ پرسيتش نميیخِّا، خحلی نمحنِّه و هيچ

طيور كيه از آفتيحبی كيه در پُّيت ابير اسيت، پحسخ دادنِّ: هميحن؟ امحم  تواننِّ از ُجّت غحئب سود ببرنِّ چگونه مردم می

 .8كننِّ استفحده می
 روايت 

قحل سألت أبی عن قول اهلل عزّوجل: فَََتَعلَمونَ مِن أصنحب الصِّراط الَوی وَمَنِ النَنعن عيَی بن داوود نجحر عن أبی

اهتََِّی إلی طحعَته وَ مثلُهح فی كِتحب اهلل عزوجل وَ إنّی لَغَفّحرٌ لِمَن تحبَ والمهِّیِ مَنِ  اهتِّی. قحل )الصراط الَوی( هو الِحئم

 .9(و آمَنَ وَ عَمِلَ صحلِنحًثمّ اهتَِّی قحل )إلی وِاليَتِنح

فرمحييِّ: ی فرمحيش خِّاونِّ عزّوجيلّ كيه ميیفرمودنِّ: از پِّرم دربحرهبن جعفرعيَی بن داوود نجّحر گويِّ: ُضرت موسی

يحفته است«، پرسيِّم، در جوابم فرمودنِّ: منظيور دانيِّ چه كَی از اصنحب صراط مَتِيم، و چه كَی هِّايت»به زودی می

يحفته كَی است كه به سمت طحعت او هِّايت شيود و مثيل ايين آييه در است و هِّايتاز »صراط مَتِيم« ُضرت قحئم

ايمحن آورد، و عمل صحلح انجحم دهِّ، سيسس هيِّايت كتحب خِّاونِّ عزّوجلّ آنجحست كه فرمود: »و من هر كه را توبه كنِّ، و  

 .آمرزم« يعنی به سوی واليت مح هِّايت شودشود، می

 

**** 

 
 207، ص1النعمة، جالدین و تمامکمال 8

 . 10، ح226، ص 9تفسیر البرهان، ج 9
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  119آیه  –سوره توبه  

 

  َيَح أَيَهَح الَِّذينَ آمَنُوا اتَُِّوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّحدِقِين  

 .ايِّ! از خِّا پروا كنيِّ و بح راستگويحن بحشيِّ اى كَحنى كه ايمحن آورده

 ای آنکسسه در نهاهسست حجمسسی ز نسسور داری

 

 ری از مسسیر روهسه قصسد عبسور داری  

 

 شأن نزول

بح جمعی از مَلمحنحن مُّغول گفتگو بودنيِّ، در ُيين كنِّ: روزی اميرمؤمنحن علی  سليم بن قيس هاللی چنين نِل می

« را نحزل كرد، سلمحن يَح أَيَهَح الَّذِينَ آمَنُوا اتَُِّوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّحدِقِينَی »دانيِّ: هنگحمی كه خِّا آيهصنبت فرمودنِّ: آيح می

ی مؤمنحننيِّ، فرمودنِّ: مأمورين به اين دسيتور، هميهت يح خحص؟ پيحمبر  منظور از آن عحم اسپرسيِّ: ای رسول خِّا  

اين جمليه را بييحن  و اوصيحی بعِّ از او تح روز قيحمت است. هنگحمی كه علیامح عنوان صحدقين مخصوص برادرم علی  

 .  10شنيِّيمفرمود، ُحضران گفتنِّ: آری اين سخن را از پيحمبر خِّا  

 .11است  ه كه مراد از صحدقين، امحم علیعبحس نيز نِل گرديِّ از ابن

 هاپیام

. دوستی، همنُّينی و همراهی بح راستگويحن، يکی از عوامل تربيت و جلوگيری انَحن از  اننراا است. »اتِيوا اهلل و كونيوا 1

 مع الصحدقين«

 . از رهبران الهی جِّا نُّويم »كونوا مع الصحدقين«.2

 داد بح آنحن بحشيِّ »كونوا مع الصحدقين«.وگرنه خِّاونِّ فرمحن نمی. رهبران الهی معصوم هَتنِّ، 3

 ی ايمحن، تِوا و اطحعت از رهبر معصوم است. »آمنوا، اتِّوا، مع الصحدقين«. تکحمل جحمعه در سحيه4

 . در هر زمحن بحيِّ معصومی بحشِّ كه مَلمحنحن بح او همراه بحشنِّ »كونوا مع الصحدقين«.5

را كه مراُل ايميحن و تِيوا را است، و كَحنیتحُِّيَت كه خِّاونِّ به جحی معصومين، »صحدقين« بکحر برده. جحيگحه صِّق  6

 .12كرده است »آمنوا، اتِّوا، الصحدقين«انِّ، بح اين عنوان ستحيشسر گذاشتهپُّت

 هانکته

 .  13بحشنِّ میآل منمِّ    در روايحت شيعه و سنی آمِّه است كه مِصود از صحدقين، در اين آيه، منمِّ و

 ی درخشندهداستان: ستاره

گفت و از مِحم و عظمتُّيحن و از به سفری مهم رفته بودنِّ، سفری به اوج هَتی، به معراج. خِّاونِّ از امحمحن میپيحمبر  

ه هم بح تميحم وجودشيحن توجياينکه هر كس واليت آنحن را قبول نکنِّ، عبحدتی هم اگر داشته بحشِّ، فحيِّه نِّارد... پيحمبر 

كردنِّ. شوق ديِّن آن هح، وجود مبحركُّحن را فراگرفته بود. خِّاونيِّوُی  فرميود: ای منميِّ! آييح دوسيت داری آنيحن را می

 
 227 – 228، صص 8؛ تفسیر نمونه، ج170، ص2تفسیر برهان، ج 10
 448مفسرین خاصه و عامه، صمحمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر  11
 160، ص5تفسیر نور، ج 12
 159همان، ص 13
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و و فحطميهسرشحن را كه بلنِّ كردنِّ نور علی  ببينی؟ پحسخ فرمود: بله ای پروردگحر. خِّاونِّ فرمود: سرت را بلنِّ كن.

 درخُّيِّ.  ای، میولی، محننِّ ستحرههح را ديِّنِّ. يکی از آنيحزده امحم 

 هح چه كَحنی هَتنِّ؟پرسيِّنِّ: خِّاونِّا! آن

است كه ُالليم را ُيالل، و ُيرامم را ُيرام درخُِّّ، قحئم كه محننِّ ستحره میهَتنِّ و اينپس از تو  فرمود: آنحن امحمحن  

اولييح  مين اسيت و اوسيت كيه دل شييعيحن را از ی او، از دشمنحنم انتِحم خواهم گرفت. او بحعي  راُتيی  كنِّ. به وسيلهمی

 .14دهِّ ظحلمحن، منکران و كحفران شفح می

 روایت  

يَح أَيَهَح الَّذِينَ آمَنُوا اتَُِّوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ  اهلل عزّوجل: »قحل: سألته عن قول الرضح النَنمنمِّ، عن أبیعن اُمِّبن 

 .15الصِّّيِون بطحعتهم«  مّة«، قحل: »الصّحدقون: هم األئ الصَّحدِقِينَ 

ايِّ! از )مخحلفت فرمحن( خِّا بسرهيزيِّ، و بيح ی: »ای كَحنی كه ايمحن آوردهتفَير آيه  منمِّگويِّ: از ُضرت رضحاُمِّبن

برداری خِّا برابر است و در ايين صحدقحن بحشيِّ« را پرسيِّم، فرمودنِّ: »صحدقين، ائمه هَتنِّ كه گفتحرشحن بح عمل در فرمحن

 راستگو هَتنِّ«.امر 

 

  **** 

 
  252 – 253، صص 1النعمة، جالدین و تمامکمال 14
 . 2، ح307، ص6تفسیر البرهان، ج15
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   87آیه  –سوره حجر  

 

َوَلََِِّْ آتَيْنَحکَ سَبْعًح مِنَ الْمَثَحنِی وَالُِْرْآنَ الْعَظِيم   
 «.المثحنى )سوره ُمِّ( و قرآن بزرگ داديمو همحنح مح به تو سبع»

 دوست ام تو در برِدل خسته  بهوی حالِ  محضر دوستنسیم صبح، سالمم ببر به 

 شأن نزول

نضير بح بحر پحرچه، عطر، جواهر و ديگر كحالهح وارد مِّينه شِّنِّ. مَلمحنحن گفتنيِّ اگير قريظه و بنیهفت قحفله ازيهوديحن بنی

وَلََِِّْ آتَيْنَحکَ سَبْعًح مِينَ الْمَثَيحنِی وَالُِْيرْآنَ   كرديم. آيه »شِّيم و در راه خِّا انفحق میاين اموال از آنِ مح بود، قوی و توانگر می

وُی شِّ: هفيت آييه : و به راستی كه هفت آيه از مثحنی و قرآن بزرگ را به تو عطح كرديم« نحزل شِّ و به پيحمبر  الْعَظِيمَ

 .16به شمح دادم كه از اين هفت قحفله بهتر است

 هاپیام

 «.الْعَظِيمَوَالُِْرْآنَ...آتَيْنَحکَآفريننِّه است و تُّريع بحيِّ براسحس تکوين بحشِّ»...ُق ،گذاری  قحنون .1

هيح، تکيرار صيفحت الهيی، . تکرار در مَحئل تربيتی يك اصل است »مثحنی« )تکرار نزول آيحت، تکرار كلمحت، تکرار داسيتحن2

 ، تکرار دستورات و تکرار تالوت قرآن(. هح، تکرار الطحا الهیتکرار آيحت عذاب و معحد، تکرار سرنوشت امت

 .17«الْعَظِيمَالْمَثَحنِی وَالُِْرْآنَسَبْعًحمِنَبحشِّ »است بحآنکه عِّد آيحت آن هفت میمعحدل قرآن ،ُمِّ    . سوره3

   هانکته

 .18  در مورد اينکه منظور از »سبع مثحنی« چيَت، بين مفَران اختالا است.

بحشِّ. زيرا اين سوره در هير نميحز، دو ی ُمِّ می« سورهسَبْعًح مِنَ الْمَثَحنِی  در روايحت شيعه و سنی آمِّه است كه مراد از »  -

ام دو ی ُميِّ را مييحن خيود و بنيِّهفرمحيِّ: من سورهشود و دو بحر نحزل شِّه و در روايتی آمِّه كه خِّاونِّ میبحر خوانِّه می

اهلل تح محلك يوم الِّين، مربوط به آن در مورد من است و نيمی از آن به بنِّگحنم ارتبحط دارد. )از بَمام، نيمی از  قَمت كرده

انِّ مراد از »مثحنی«، خودِ خِّاست و از »إيحک نعبِّ« كه اظهحر عبوديت و دعحست، مربوط به بنِّگحن است(. البته بعضی گفته

ی بحشِّ و دليل اين سخن آييهی ُمِّ میفت آيه از قرآن است، كه همحن سوره« به معنحی هسَبْعًح مِنَ الْمَثَحنِی  قرآن است، »

يعنی خِّاونِّ بهترين ُِّي  را نيحزل كيرد، كتيحبی كيه آييحتش متُّيحبه و   19«اللَّهُ نَزَّلَ أَََُْنَ الْنَِِّي ِ كِتَحبًح مُتََُّحبِهًح مَثَحنِیَ»

 همحهنگ و تکراری است.  

 
  283ق، ص1411واحدی، اسباب نزول قرآن،  16

 353، ص6تفسیر نور، ج 17

  191، ص12ق، ج1390طباطبایی، المیزان،  18

 23سوره زمر، آیه  19
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هُ اهللُ الُِْرآنَ فَرَای اَنَّ رَجُالً اُعْطِیَ اَفْضَل مِمّيح اُعْطيی فََِيِّْ صَيغَّرَ عَظِيميحً وَ عَظَّيمَ مَنْ اَعطحفرمودنِّ: »پيحمبر اكرم   -

؛ يعنی كَی كه خِّاونِّ به او قرآن عطح كنِّ و چنين تصور كنِّ كه به ديگری چيز بهتری داده شِّه، قرآن 20  صَغيراً

 .21رگ داشته است«بزرگ را كوچك شمرده و غير قرآن را كه كوچك است، بز

 داستان: لوح سبز

را تبريك گفت. چُّمش به يك چيز عجيب افتحد! يك لوح سبزرنگ، بَيحر زيبح بيح وارد شِّ و نَُّت. تولِّ امحم َُين  

دييِّ، هير چيه فکير بود. اولين بحر بود كه چنين چيزی میهحيی سفيِّ و نورانی، كه در دست ُضرت فحطمه زهرا  نوشته

فرمودنِّ: ايين ليوُی اسيت   كرد نتوانَت بفهمِّ چيَت، گفت: پِّر و محدرم به فِّايتحن، اين لوح چيَت؟ ُضرت زهرا  

هَيتنِّ، هِّيه داده و نحم پِّرم، شوهرم، دو فرزنِّم و نحم جحنُّينحنی كه از فرزنِّان من كه خِّاونِّ متعحل آن را به پيحمبر  

 دادنِّ.  22اين را گفتنِّ و لوح را به جحبری آن به من مژده بِّهِّ. ُضرت در آن است. پِّرم آن را به من داده تح به وسيله

تح اميحم نوشته شِّه بود؛ از امحم علی    ی امحمحن  جحبر آن را خوانِّ و مطحلب آن را يحدداشت كرد. در آن لوح، اسم همه

   .23مهِّی

 روایت  

« قيحل: سيبعة ائمية و وَلََِِّْ آتَيْنَحکَ سَيبْعًح مِينَ الْمَثَيحنِی وَالُِْيرْآنَ الْعَظِييمَفی قول اهلل »جعفرالِحسم بن عروة عن أبیعن  

 .24الِحئم

«فرمودنِّ: »منظيور وَالُِْرْآنَ الْعَظِيمَ  وَلََِِّْ آتَيْنَحکَ سَبْعًح مِنَ الْمَثَحنِیی سخن خِّايتعحلی »دربحرهعروه گويِّ:امحم بحقربنقحسم

 است«.  از آن، هفت امحم و ُضرت قحئم

 

 **** 

 

 

 
 352،ص6تفسیر نور،ج 20

 همان 21

 رسول خدا جابر بن عبداهلل انصاری، از اصحاب  22

  62 – 66الغیبة نعمانی، صص  23

 . 103، ح 62-63، صص 4تفسیر نورالثقلین، ج 24
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 28آیه  –سوره زخرف 

 

 َوَجَعَلَهَح كَلِمَةً بَحقِيَةً فِی عَِِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ؛ 

 «. بحشِّ كه آنحن )به توُيِّ( بحزگردنِّ  ،و آن )كلمه توُيِّ( را در ميحن نَلش كلمه محنِّنى قرار داد »

 

 بهذار بهویمت دلم غم دارد 

 هاعجل لظهور عصر آدینه

 

 یک عالم اشک و آه و ماتم دارد 

 مه تو را رم دارد ای یوسف فاط

 

 شأن نزول

و ايُّحن نيز از  امحم َُينو ايُّحن از پِّر بزرگوارش  امحم سجحدابن بحبويه بعِّ از هفت واسطه از ثحبت ثمحلى او از 

وَ أُولُواالْأَرُْحمِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِی  :»سوره اُزاب 6اين آيه و آيه  نِّ:كه فرمودمی كنِّ نِل علی پِّر بزرگوارش امحم 

  .در نَل فرزنِّانش تح روز قيحمت منفوظ خواهِّ محنِّ دربحره مح نحزل گرديِّه زيرا امحمت به دنبحل امحم َُين « كتحبِ اللَّهِ

 .25دو غيبت وجود خواهِّ داشت كه يکى از آن دو طوالنى تر و درازتر از ديگرى خواهِّ بود ،از نَل او بو از براى امحم غحئ

 ها پیام

  « نِّهِّ. »كَلِمَةً بحقِيَةً فِی عَِِبِهِ ،محنِّ، گرچه مخحطب آن روز فريحد توُيِّ در تحريخ مى .1

 «خِّاونِّ ُحفظ و نگحهبحن آئين توُيِّ در تحريخ است. »جَعَلَهح كَلِمَةً بحقِيَةً .2

 «عَِِبِهِنَل ُضرت ابراهيم پرچمِّار توُيِّ در طول تحريخ است. »جَعَلَهح كَلِمَةً بحقِيَةً فِی  .3

 .26«مؤثّر است. »جَعَلَهح كَلِمَةً بحقِيَةً،عملکرد پِّران در سرنوشت نَل .4

 ها نکته

بح راه ومَير سرپرست خود ،كه  فرمحيِّ: ابراهيم در آيحت قبل منطق بت پرستحن پيروی از نيحكحن بود. اين آيحت می -

 عمويش بود، به شِّت مخحلفت كرد. 

توان گفت  هم می ، در اينکه فحعل »جَعَلَ« در »وَ جَعَلَهح كلمة بحقية« كيَت، دو اُتمحل وجود دارد: خِّاونِّ يح ابراهيم -

فريحد توُيِّ و  توان گفت، ابراهيم ، توُيِّ را در نَل او زنِّه نگحه داشت و هم میخِّاونِّ به پحس ايمحن ابراهيم 

 برائت از شرک را در نَل خود به يحدگحر گذاشت.  

و  بيت نيز از نَل ابراهيماست و مح اهلاز نَل ابراهيممی فرمحينِّ:رسول خِّا  ُضرت علی  -

 .27هَتيممنمِّ 

 
 البرهحن فی تفَير الِرآن 25
 448، ص10تفَير نور، ج 26
 447تفَير برهحن؛ همحن، ص 27

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
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 لبخند پدرداستان:

بيحينِّ، كه  بسرسِّ. سالم كرد و نَُّت. منتظر بود تح امحمرفته بود تح سؤاالتش را  ی امحم َُن عَکری به خحنه

سحله پُّت پرده بود، صِّا زد: ای كحمل بن ابراهيم! لرزه بر   4ی دری را كه نزديکش بود، كنحر زد. پَری بحدی وزيِّ و پرده

 : بله ای آقحی من. بی درنگ گفتشنحختش؟انِّامش افتحد، پَربچه از كجح می

 دانَت!؟ هح را. عجيب بود، يك بچه، از كجح اين همه می گفت، هم پحسخ آنمی هحيش راپَربچه، هم سؤال

ای، كه آمِّنِّ، لبخنِّی هم بر لب داشتنِّ. فرمودنِّ: ديگر چرا نَُّتهپرده به ُحلت اول برگُّت. امحم َُن عَکری 

 28مگر امحمِ بعِّ از من، پحسخت را نِّاد؟ 

 روایت 

فی عَِِبَ   المحمةجَعَلَ ا قولِه عزّوجل )وَجَعَلَهَح كَلِمَةً بَحقِيَةًفِی عَِِبِهِ( قحلعن  قحل: سألتُ رسولَ اهلل عن األعرج 

 . 29هذه األمّةيخرُجُ مِن صُلبِه تَِعةٌ مِنَ األئمّة و مِنهُم مهِّیٌّ  النَين

« پرسيِّم، فرمودنِّ: امحمت را در نَل َُين وَجَعَلَهَح كَلِمَةً بَحقِيَةًفِی عَِِبِهِاز سخن خِّاونِّ: »اعرج گويِّ:از رسول خِّا

 اين امّت است«. شونِّ، يکی از آنحن مهِّی نهحده است، از نَل او نُه تن از پيُّوايحن خحرج می

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  246 - 247الغيبة، طوسی، ص  28
 .26، ح816-817، صص 6تفَير نورالثِلين، ج 29
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  20آیه  –سوره لقمان 

 

 الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْکُمْ نِعَمَهُ ظَحهِرَةً وَبَحطِنَةً وَمِنَ النَّحسِ مَنْ يُجَحدِلُ فِی اللَّهِ  أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ مَح فِی الََّمَحوَاتِ وَمَح فِی

 ؛بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَح هًُِّى وَلَح كِتَحبٍ مُنِير

رى و بحطنى هحى ظحههح و آنچه را در زمين است براى شمح مَخّر كرده، و نعمتآيح نِّيِّيِّ كه خِّاونِّ آنچه را در آسمحن»

، ولى بعضى از مردم بِّون هيچ دانش و هِّايتى و بِّون هيچ كتحب   ارزانی داشته استبر شمح به طور فراوانخود را

 «. پردازنِّ مىمجحدله ى خِّاونِّ به روشنگرى، دربحره 

 

 تا ری دل من هشم به در داشته باشد  

 به بوی نفس توست آن باد ره آغشته،

 

 داشته باشد ای راش رسی از تو خبر   

 راش گذر داشته باشد ،ی ما  از روهه

 

 شأن نزول

آورده، و امح نعمت و معرفت اهلل و توُيِّ است كه پيحمبرمی فرمحينِّ: امح نعمت ظحهری، رسول خِّا  امحم بحقر

 .30و پيمحن دوستی بح محست... بيتپنهحن،واليت مح اهل

عبحس روايت كرده،كه گفت: من  « آمِّه، ضنحک از ابنوَأَسْبَغَ عَلَيْکُمْ نِعَمَهُ ظَحهِرَةً وَبَحطِنَةً ی »البيحن در ذيل جملهو در مجمع

عبحس! نعمت ظحهر،اسالم است و آنچه كه خِّا  پرسيِّم معنحی اين آيه چيَت؟ ُضرت فرمودنِّ: ای ابناز رسول خِّا  

بحطن،اين است كه اعمحل زشتت را پوشحنِّه و در برابرمردم آفريِّه، از خلِت و رزقی كه به تو افحضه كرده، و امح نعمت 

ام، كه از خودِ او نيَت؛ اول دعحيی كه فرمحيِّ: »من سه چيز را به مؤمن دادهرسوايت نکرده، ای ابن عبحس، خِّای تعحلی می 

خودش قرار دادم، تح بح آن خواننِّ بح اينکه او ديگر عملی نِّارد، دوم اينکه ثل  محلش را برای مؤمنين بعِّ از او، بر او می

 هح رسوايش نکردم. بح اينکه اگر يکی از يك از آنگنحهحنش را ببخُّم، و سوم اينکه كحرهحی زشتش را پوشحنِّم، و به هيچ

 .31هح«كردنِّ، تح چه رسِّ به غريبهسحختم، ُتی خحنِّانش او را طرد میهح را برمال و فحش می آن

 ها پیام

 «. أَلَمْ تَرَوْا»  است توبيخ و سرزنش سبب بُّر، زنِّگی در هحآن نِش و هحآفريِّه به توجهیبی .1

 «.سَخَّرَ لَکُمْ » است انَحن گيریبهره خحطر به و دارهِّا هح،آفريِّه  تمحم .2

 «.سَخَّرَ لَکُمْ » درآورد خود تَخير به است، زمين و آسمحن در را چهآن است قحدر انَحن .3

 «.ظَحهِرَةً وَبَحطِنَةً» متنوع هم و «عَلَيْکُمْ» بنِّگحن دسترس در هم و  (،أَسْبَغَ) است فراوان هم و گَترده هم الهی هحینعمت .4

 
 76، ص17جنمونه،تفَير  30
 320، ص8البيحن، جمجمع  31
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 «.وَبَحطِنَةً. . . أَلَمْ تَرَوْا بحشيم» توجهبی هحآن به نَبت  و كنيم  غفلت خِّاونِّ  بحطنی هحینعمت از نبحيِّ  .5

وَأَسْبَغَ » است نعمت كفران نوعی اين، و كنِّ می مجحدله خِّا  یدربحره انَحن هح،نعمت فراوانی و گَتردگی رغمعلی .6

 «.يُجَحدِلُ فِی اللَّهِ ... عَلَيْکُمْ نِعَمَهُ 

 و الهی هِّايت از دور به و علمی یپُّتوانه  بِّون كه جِّالی ولی 32« وَجَحدِلْهُمْ بِحلَّتِی هِیَ أَََُْنُنيکوست» منطِی جِّال .7

 «.بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَح هًُِّى وَلَح كِتَحبٍ مُنِير ِيُجَحدِلُ فِی اللَّهاست» ارزشبی بحشِّ، خِّا حب كت بح مخحلف

 .33«عِلْمٍ، هًُِّى، كِتَحبٍ مُنِير» آن غير نه هَتنِّ، شنحخت معتبر منحبع وُی،  و فطرت عِل، الهی، بينیجهحن در .8

 ها نکته

 است.   تمحم گردانيِّن نعمت بر كَیاسبحغ به معنحی گَترانيِّن و توسعه دادن و  -

هح، و نعمت بحطنی در اين آيه، به دو گونه نعمت اشحره شِّه است: نعمت ظحهری محننِّ: سالمتی، روزی، زيبحيی و امثحل اين -

 و ... محننِّ: ايمحن، معرفت، اطمينحن، َُُن خلق، امِّاد غيبی، علم، فطرت، واليت 

هحی فطری و مراد از كتحب، وُی الهی است،  شحيِّ بتوان گفت، مراد از علم در آيه، استِّالل عِلی و مراد از هِّايت، هِّايت

 .34كننِّگوينِّ  واظهحرنظر میی خِّا سخن می يك از عِل، فطرت و وُی دربحرهكه برخی افراد بِّون استنحد به هيچ

 گوسفند سرگردانداستان:

اش را گم كرد و تمحم روز در بيحبحن سرگردان بود. شب كه شِّ، چُّمش افتحد به يك گله، بح چوپحن و گله گوسفنِّ بيچحره،

 خوشنحلی پريِّ داخل گوسفنِّان، فردا صبح امح، فهميِّ كه اشتبحه كرده.

حهی آمِّه بود... آخرش ای ديِّ، دويِّ طرفش، امح افَوس! دوبحره اشتبدوبحره در بيحبحن، سرگردان و ُيران به راه افتحد. بحز گله

 . شِّ  هم نصيب گرگ بيحبحن

می فرمحينِّ: »به خِّا قَم! هركس از اين امّت، امحم آشکحر و عحدلی از طرا خِّاونِّ نِّاشته بحشِّ، مثل همين امحم بحقر 

دينِّاری كنِّ و خيلی هم  گوسفنِّ، گمراه و متنير خواهِّ بود، و اگر هم بح اين ُحل بميرد، بح كفر و نفحق مرده، ... اگر هم 

 .35خود را در عبحدت به زُمت بينِّازد، زُمحتش قبول نيَت و خِّاونِّ كحرهحيش را دوست نِّارد

 روایت 

وَأَسْبَغَ عَلَيْکُمْ نِعَمَهُ ظَحهِرَةً عن قول اهلل عزّوجل: »عن أبی أُمِّ منمِّبن زيحدٍ األزدیّ قحل: سألت سيِّّی موسی بن جعفر 

لنّعمة الظّحهرةُ اإلمحمُ الظّحهر و البحطنة اإلمحم الغحئب، فِلت له: و يَکون فی األئمّة من يغيب؟ فِحل: نعم يغيب « فِحل: اوَبَحطِنَةً

عن أبصحر النحس شخصه و ال يغيب عن قلوب المؤمنين ذكرُهُ و هو الثّحنی عُّر منّح،يَهّل اهلل كلّ عَيرٍ و يذلّل له اهلل كلّ  

 
 .125سوره ننل، آيه 32
 .272و  271، ص  9تفَير نور ج33
 271، ص 9تفَير نور، ج 34
  183 - 184، صص 1كحفی، ج 35
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رض و يِرّب له كلّ بعيِّ و يبيّر به كلّ جبّحر عنيِّ و يهلك علی يِّه كلّ شيطحن مريٍِّ ذلك ابنُ  صعبٍ، و يظهر له كل كُنوزَ األ

سيِّّة اإلمح  الّذی تُخفی علی النّحس والدته و ال ينلّ لهم تَميته ُتّی يظهره اهلل عزّوجلّ فيمال  األرض قَطحً و عِّالً كمح 

 . 36 ملئت جوراً و ظلمحً

هحی آشکحر و پنهحن از تفَير اين كالم الهی پرسيِّم: »و نعمتاز سرور خود موسی بن جعفر   منمِّ بن زيحد ازدیّ گويِّ:

خود را به طور فراوان بر شمح ارزانی داشته است« فرمودنِّ: نعمت آشکحر امحم ظحهر است و نعمت بحطن امحم غحيب است.  

شود امح  شخص او از ديِّگحن مردم غحيب میكَی هَت كه غحيب شود؟ ُضرت فرمودنِّ: آری گفتم: آيح در ميحن ائمه

شود و او دوازدهمين نفر از مح امحمحن است، خِّاونِّ برای او هر امر سختی را آسحن و هر  يحد او از قلوب مؤمنين غحيب نمی

اسطه  سحزد و به وكنِّ و هر بعيِّی را برای وی قريب می هحی زمين را برايش آشکحر میسحزد و گنجامر دشواری را هموار می

كَی  كنيزان است. وی تمحمی جبّحران ستمگر را نحبود كنِّ و هر شيطحن متمرّدی را به دست وی هالک سحزد. او فرزنِّ سرور

هح روا نيَت تح زمحنی كه خِّای تعحلی او را ظحهر سحخته و زمين را پر از كه والدتش بر مردمحن پوشيِّه و ذكر نحمش بر آن

 از ظلم و جور شِّه بحشِّ.عِّل و داد نمحيِّ. همحنگونه كه پر

**** 

 

 
 . 2، ح207، ص11تفَير البرهحن، ج 36
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   ایمان به غیب و غیبت امام زمان

 

  3آیه  –سوره بقره  

  َالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِحلْغَيْبِ وَيُِِيمُونَ الصَّلوةَ وَمِمَّح رَزَقْنَحهُمْ يُنفُِِون  

 كننِّ.ايم، انفحق مىدارنِّ و از آنچه به آنحن روزى دادهمىپحی دارنِّ و نمحز را به كَحنى هَتنِّ كه به غيب ايمحن ( )متِّين
 

 ای ز دل ره تمنا رنم تو راری رفته

 ای ره شوم طالب حضور غیبت نکرده

 با صد هزار جلوه برون آمدی ره من 

 

  

 

 ای نهفته ره پیدا رنم تو راری بوده

 ای ره هویدا رنم تو راپنهان نهشته

 تو رابا صد هزار دیده تماشا رنم 

   

   

 شأن نزول

، اين آيحت برای مؤمنين عرب نحزل شِّه و مِصود آن سحير مؤمنين اهل كتيحب كيه بعيِّ فته انِّ ای گشيخ طوسی گويِّ: عِّه

نحزل شود. كه قرآن بر رسول اكرم  انِّ و گوينِّ عرب قبل از اينی چهحرم گفتهبحشِّ و دليل آن را آيهانِّ، نمیايمحن آورده

ی سوم برای تمحم مؤمنين نيحزل شيِّه و توان گفت آيهكتحب نبوده است و البته چنين موضوعی درست نيَت زيرا میدارای  

 .37ی سوم نخواهِّ بودزيرا تخصيص آيه ،دارداز مؤمنين اختصحص   گروه خحصیآيه چهحرم به 

 هاپیام

ميؤمن بيحزگو شيِّه اسيت )يؤمنيون... ايمحن از عمل جِّا نيَت. در كنحر ايمحن به غييب، وظيحيف و تکلييف عمليی   .1

 يِيمون... ينفِون(.

ی الهی ی نمحز و انفحق است )يؤمنون... يِيمون ... ينفِون( )در جحمعهترين اصل عملی، اقحمهبعِّ از اصل ايمحن، مهم .2

و  هحی روُی و روانی و كمبودهيحی معنيوی، بيح نميحز تِوييتهح و نحهنجحریاهلل دارد، اضطرابكه ُركت و سير إلی

 گردد(. هحی نحشی از آن، بح انفحق پر و مرتفع میيحبِّ و خألهحی اقتصحدی و نحبَحمحنیدرمحن می

 38برگزاری نمحز بحيِّ دائمی بحشِّ نه موسمی و مِطعی )يِيمون الصلوة(. .3

 .39رو بحشيم )ممح رزقنحهم(در انفحق نيز بحيِّ ميحنه .4

...( بيه ديگيران انفيحق كنييم )مميح رزقنيحهم ينفِيون(. اميحم   از هر چه خِّاونِّ عطح كرده )علم، آبرو، ثروت، هنير و .5

 
 1محمدباقر محقق، نمونه بیّنات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی، ص 37
 »یقیمونَ« فعل مضارع است و فعل مضارع داللت بر استمرار و دوام دارد.  38

 انفاق کنید.  –نه همه را  –»مِمّا« )مِن ما( است و یکی از معانی مِن بعض است. یعنی بعضی از آنچه روزی دادیم  39
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 .40دهنِّ«ايم در جحمعه نُّر میفرمحينِّ: »از آنچه به آنحن تعليم دادهمیصحدق

 كنِّ )رزقنحهم(انفحق بحيِّ از محل ُالل بحشِّ، چون خِّاونِّ رزق هر كس را از ُالل مِِّّر می .6

توانيم قَمتی از آن را انفيحق خِّاست، بهتر میآن  هح از  ی نعمتكه همهبح انفحق كردن مغرور نُّويم. اگر بحور كنيم   .7

 كنيم )ممح رزقنحهم(.

 هانکته

اطيالق عِحب وثيواب و....كنِّ: عحلم غيب )غيب به خِّاونِّ متعحل، فرشتگحن، معحد و  قرآن، هَتی را به دو بخش تَِيم می  -

 . )جهحن طبيعت وموجودات محدی(شِّه است(، و عحلم شهود

كننِّ كه برايُّحن منَوس بحشِّ. ُتی توقع دارنِّ كه متِّين به كل هَتی ايمحن دارنِّ، ولی ديگران تنهح آنچه را قبول می  -

گفتنيِّ: »لين كه برخی به ُضرت موسيی  خواهنِّ به او ايمحن آورنِّ. چنحنبيننِّ، نمیخِّا را بح چُّم ببيننِّ و چون نمی

 .41كه خِّاونِّ را آشکحرا مُّحهِّه كنيم«آوريم مگر آنو ايمحن نمینؤمن لك ُتی نری اهلل جهرة: مح هرگز به ت

 .  42گوينِّ: »مح هی إال ُيحتنح الِّنيح نموت و ننيح و مح يهلکنح الّح الِّّهر«ی قيحمت نيز میاين افراد دربحره

گيحر اسيت كيه ميح را از شويم و اين روزميريم و زنِّه میكنيم، دنيحی ديگری نيَت. میجز اين دنيح كه مح در آن زنِّگی می

خواهنيِّ هميه چييز را از طرييق ُيواس درک برد. چنين افرادی راه شنحخت را مننصر به منَوسحت دانَته و میبين می

 كننِّ. 

متِين نَبت به جهحن غيب ايمحن دارنِّ، كه برتر از علم و فراتر از آن است. در درون ايمحن، عُّق، عالقه، تعظيم، تِِّيس   -

 و ارتبحط نهفته است، ولی در علم، اين مَحئل نيَت.

 داستان: رتابی درباره غیبت

يُّحن و دلی آشفته خِّمتُّحن رسيِّ. سالم را ديِّ. بح ُحلی پرخواب ديِّكنحر كعبه مُّغول طواا و دعح است كه امحم زمحن  

نويَی تح غم و انِّوهت از بين برود؟ عيرض كيرد: قيبالً ی غيبت، كتحبی نمیپحسخ دادنِّ و فرمودنِّ: چرا دربحرهكرد. امحم  

و ی غيبيت بنويَيی كينم كتيحبی دربيحرهام. فرمودنِّ: به آن روش نه، اكنون تو را امر میی اين موضوع نوشتهمِِّاری دربحره

شيخ صِّوق از خواب برخحست. خواب مهمی ديِّه بود. تح اذان صبح بيه دعيح و   الَالم را در آن بيحن كنی.غيبت انبيح  عليهم

  .43النعمة« را آغحز كردالِّين و تمحمگريه مُّغول شِّ. صبح كه شِّ، نوشتن كتحب »كمحل

 روایت  

الَّذِينَ  *ذَلِكَ الْکِتَحبُ الَ رَيْبَ فِيهِ هًُِّى لِّلْمُتَِِّينَ*المعن قول اهلل عزّوجلّ:» الصحدقعن ينيی بن ابی الِحسم قحل: سألت 

 .44«و الغَيبُ فَهُوَ النُجَّةُ الغحئبشيعةٌ علیٍ « فِحل: المتِّون يُؤْمِنُونَ بِحلْغَيْبِ 

الَّيذِينَ يُؤْمِنُيونَ *فِييهِ هُيًِّى لِّلْمُتَِِّينَ َ ذَلِكَ الْکِتَحبُ الَ رَيْب*الم»از تفَير اين آيهبن ابوالِحسم گويِّ: از امحم صحدق  ينيی

   است.  و غيب، همحن ُجّت غحئبفرمودنِّ: متِّين، شيعيحن علی،كردمپرسش  «بِحلْغَيْبِ

 
 17، ص2بحار، ج 40
 55سوره بقره، آیه  41
 24سوره جاثیه، آیه  42
  4و  3، ص1الدین، جکمال 43
 . 20، ح14، ص 33باب ، 2کمال الدین و تمام النعمة، ج 44
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   های امام عصرویژگی

 62آیه  –سوره نمل 

 

َيَجْعَلُکُمْ خُلَفَح َ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًح مَّح تََذكَّرُون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَحهُ وَيَکُِّْفُ الََو َ و 

جحنُّيينحن )خيود در( اى او را بخوانِّ، اجحبت نمحيِّ و بِّى و نحخوشى را برطيرا كنيِّ، و شيمح را  كيَت كه هرگحه درمحنِّه»

 «.پذيريِّ زمين قرار دهِّ؟ آيح بح خِّاونِّ معبودى است؟ چه كم پنِّ مى

 ساقی، همن گل را بی روی تو رنهسی نیسست

 

 شمشسساد خرامسسان رسسن تسسا بسسا  بیسسارایی 

 

 شأن نزول

هر نظير درمحنيِّه و رسِّ، و از  شود، كحرد به استخوانش میدر آن هنگحم كه تمحم درهحی عحلم اسبحب به روی انَحن بَته می

هيح بسحشيِّ، و هح را برطرا سيحزد، نيور امييِّ در دلبَتتوانِّ قفل مُّکالت را بگُّحيِّ، بنگردد، تنهح كَی كه میمضطر می

 هحی درمحنِّه بحز كنِّ، ذات پحک او است و نه غيرِ او.درهحی رُمت به روی انَحن

پرستحن نيز به هنگحمی كه در هح است، بتی انَحندرون جحن همهجح كه اين واقعيت به عنوان يك اَُحس فطری در    نآاز  

 45گردنِّ.شونِّ، تمحم معبودهحی خود را فراموش كرده، دست به دامن لطف »اهلل« میميحن امواج خروشحن دريح گرفتحر می

نحزل شِّه كه هنگحمى كه ظهور نمحيِّ در مِحم  نِل كنِّ كه اين آيه دربحره امحم قحئم   امحم بحقر منمِّ بن مَلم از 

  .گذارد و بَوى خِّاى خود تضرع و زارى كنِّ می نمحز مَجِّالنرامابراهيم ميحن 

 

 هاامپی

هح و وسحيل ديگر در هنگحم اضيطرار بخش و بريِّن از قِّرتهحی شنحخت خِّا و يکتحيی او، توجه به يك قِّرتِ نجحتاز راه  .1

 «.أَمَّن يُجِيبُاست »

 «.يُجِيبُ الْمُضْطَرَّشرط استجحبت دعح، قطع اميِّ از ديگران و اخالص در دعحست ». 2

خواهنِّ، خِّاونِّ از ُحلُّحن بحخبر است ولی دوست دارد بنِّگحن ُحجت خيود را بيه ُحجتی می. آنحن كه بح سکوت، از خِّا  3

 «.إِذَا دَعَحهُزبحن آورنِّ »

 «.يَجْعَلُکُمْ خُلَفَح َ الْأَرْضِ. انَحن بر طبيعت ُکومت دارد »4

 46«.اللَّهِأَإِلَهٌ مَّعَ كنيِّ؟ »هحی محدّی توجه میدر ُحل اضطرار، به قِّرت . آيح5

 هانکته

منحجحت بح خِّای سبنحن و رازونيحز بح او كحری پَنِّيِّه و الزم است. دعح به درگيحه او و درخواسيت ُيل مُّيکالت  -

 خصوصحً هنگحم درمحنِّگی، برای همگحن ضروری است.  

 
  547 – 548، صص 15تفسیر نمونه، ج 45

 . 445ص ،8تفسیر نور، ج46

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
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ی كفّيحر الَيو « سيلطههَتنِّ و بِّترين سيو  »وَ يَکُِّيفُ ی مضطرّ واقعی، امحم زمحنخوانيم: نمونهدر روايحت می -

 .47ی »يجعلکم خلفح «، ُکومت صحلنحن در آن زمحن استشود و نمونهاست كه در زمحن آن ُضرت، برطرا می

 هر جح كه دعحی مح مَتجحب نُّود، دليلی دارد، همچون: -

 كرديم خير است )زيرا دعح، يعنی طلبِ خير(.الف( دعحی مح، طلب خير نبوده و مح گمحن می

 رخواست، جِّی و همراه بح درمحنِّگی نبوده است.  ی دب( ننوه

 ايم.  ايم، به ديگران نيز چُّم اميِّ داشتهايم. يعنی اگر به درگحه خِّاونِّ رو كردهج( در دعح اخالص نِّاشته

دهيِّ و گيحهی بيه جيحی خواهيم، خِّاونِّ ُکيم مُّحبه آن را بيه ميح ميیالبته گحهی نيز به جحی استجحبت آنچه می

كنِّ و گحهی به جحی برآوردن ُحجت ه نزد خِّاونِّ به مصلنت مح نيَت، خِّاونِّ بالئی از مح دور میی مح، كخواسته

ی ايين مطحليب، كنيِّ ،هميهكنِّ و گحهی به جحی لطف به مح، بيه نَيل ميح لطيف ميیدر دنيح، در قيحمت جبران می

 درروايحت آمِّه است.  

دهِّ. مثالً سنت خِّاونِّ آن است كه مردم به ننوی بحيِّ اجحبت مضطر، كحری الهی است امح سنّت الهی را تغيير نمی -

ی اُتضحر، مضطرّنِّ و اگر خِّاونِّ به همه جواب مثبت دهِّ، بحييِّ قيحنون هح نيز در لنظهی انَحناز دنيح برونِّ ،همه

 مرگ را لغو كنِّ.  

 

 های پیامبرانداستان: سنّت

و ايوبعيَیموسیابراهيمنوح  : آدمپيحمبرانهحی  »چنِّ سنّت از سنتفرمودنِّ:العحبِّين  امحم زين

 محست:  در قحئم  منمِّ  

؛  ؛ تيرس و غيبيت از ميردم، از موسيی؛ پنهحن بودن والدت و دوری از مردم، از ابراهيم طول عمر، از آدم و نوح 

 .48؛ قيحم بح شمُّير، از منمِّ فرج بعِّ از شِّت، از ايوب  ی او، از عيَی  اختالا مردم دربحره

 روایت  

صلّی فی المِحم ركعَتَين   اهو و اهللُ المُضطَرإذ     نَزَلَت فی الِحئم مِن آل منمِّ : »قحلعن صحلح بن عِبه عن أبی عبِّاهلل

 ؛49،و هذا ممح ذكرنح ان تحويله بعِّ تنزيلهو دَعح اهللُ فَأجحبَهُ و يَکُّفُ الَّو  و يجعَلُهُ خليفة فی األرض

اسيت كيه بيه   روايت كرده كه فرمودنِّ: تحويل اين آيه ُضرت ُجّت قحئم آل منميِّ صحدق  ُضرتصحلح بن عِبه از  

در مَجِّالنرام دو ركعت نمحز گزارده   خِّا قَم، مضطرّ واقعی درُِيِت اوست، همحن وقت كه در مِحم ُضرت ابراهيم

ی هح را از وجود شريفش دور سحخته و ايُّحن خليفيههح به دعح بردارد، خِّاونِّ دعحی ُضرتش را اجحبت فرموده، بِّیو دست

 از آيحتی است كه تأويل آن، بعِّ از تنزيل آن است. شود و اين آيه،خِّا بر روی زمين می

**** 

 
 تفسیر نورالثقلین 47

  322، ص1النعمة، جالدین و تمامکمال 48

 . 9، ح30، ص11تفسیر البرهان، ج49
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 انتظار و وظایف منتظران

 200 آیه -عمران   سوره آل  

 

  بِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَُِّواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِنُونَ يَح أَيَهَح الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَح  

در برابر دشمنحن نيز( پحيِّار بحشيِّ )و ديگران )  هح( استِحمت كنيِّ وايِّ! )در برابر مُّکالت و هوسآوردهاى كَحنى كه ايمحن  

 .را به صبر دعوت كنيِّ( و از مرزهح مراقبت كنيِّ و از خِّاونِّ پروا داشته بحشيِّ، شحيِّ كه رستگحر شويِّ 

 

 از غسسم هجسسر مکسسن نالسسه و فریسساد رسسه دوش

 دوسست  طلعست  خوش بود منتظران را طلسبِ

 

 آیسسسسدام فسسسسالی و فریادرسسسسسی مسسسسیزده 

شسوِر  گسذردطلسب مسی  عمر آن اسست رسه در 

 

 شأن نزول

 دانی چرا اين آيه نحزل گرديِّه است؟ به ابوذر فرمودنِّ: ای ابوذر، میرسول خِّا  

 .50شِّه استی انتظحر نمحز بعِّ از به جحی آوردن هر نمحزی نحزل اهلل. فرمودنِّ: دربحرهابوذر گفت: نه يح رسول

نحزل شِّه است و دشمنى كه بحيِّ از  روايت كنِّ كه فرمود: اين آيه دربحره مح اهل البيت امحم بحقرو نيز ابوالطفيل از 

 51(خلفحى عبحسى بوده كه از نَل عبحس عموى پيحمبر بوده انِّ ز خود مح خواهِّ بود ).ااو خويُّتن را منفوظ بِّاريم 

 هاپیام

 رسيِّ »يح ايهح الذين آمنوا اصبروا و صحبروا...«ی ايمحن، به كمحالت میدر سحيه .1

»إصيبروا« و سيسس توانييِّ در برابير دشيمنحن ديين مِحوميت كنييِّ. ابتيِّا  تح در مُّکالت فردی صحبر نبحشيِّ، نمی .2

 »صحبروا«.

 مَلمحنحن بحيِّ مُّکالت يکِّيگر را تنمل كننِّ، و يکِّيگر را به صبر سفحرش كننِّ »صحبروا«. .3

و رضحی الهی قرار گيرد، وگرنيه كنيحر هيم ايين اميور را   ادار بحشِّ و در مَير تِوصبر و مصحبره و مرابطه بحيِّ جهت .4

 دارنِّ »صحبروا و رابطوا و اتِوا اهلل«

 ای بحالتر از ايمحن است »آمنوا ... اتِوا«.تِوا، مرتبه .5

 ی رسيِّن به سعحدت و پيروزی است »لعلّکم تفلنون«.صبر، زمينه .6

 هانکته

كنِّ )يکی از وظحيف منتظران در زميحن غيبيت، صيبر و اسيتِحمت ه میاين آيه، صبر در برابر انواع ُوادث و مصحئب را توصي

 است و همچنين رعحيت تِوای الهی(.

 هح صبر كنيِّ »اصبروا«هحی شخصی و هوسی اول، در برابر نحگواریدر مرُله

 كنيِّ »صحبروا«. تر مِحومتدر برابر فُّحرهحی كفحر، بيشی دوم، در مرُله

 
 العرب،عبدالکریم صفی پورمنتهی االربفی لغه -برهان فی تفسیر القرآنال 50

 عیاشی.تفسیر 51

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1
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مرزهحی جغرافيحيی از هجوم دشمن، ُفظ مرزهحی اعتِحدی و فکری، از طريق مبحُثحت علمی و ی سوم، در ُفظ  در مرُله

 هح بکوشيِّ »رابطوا«.هح، از هجوم وسوسهُفظ مرز دل

. گويح مَلمحنحن دل و جحن خود را بح پيونِّی كه در نمحز ايجحد 51ی نمحز آمِّه استدر روايحت، »رابطوا« به معنحی انتظحر اقحمه

 سحزنِّ.  منکم می  كننِّ،می

فرمودنِّ: »اصبروا علی الفرائض: در برابر واجبحت صبر كنيِّ«، »صحبروا علی المصحئب: در برابر مُّيکالت صيبر امحم صحدق  

 .52كنيِّ«، »و رابطوا علی األئمة: از پيُّوايحن خود دفحع كنيِّ«

بحلَيف و رابطيوا فيی سيبيل اهلل لعلّکيم فرمودنِّ: »واصبروا علی الصلوات الخمس و صحبروا علی قتحل عِّوّكم  رسول خِّا  

روزی پحيِّاری كنيِّ و در جهحد بح دشمن، فعحل و در راه خيِّا بيح يکيِّيگر همحهنيگ بحشييِّ تيح ؛ بر نمحزهحی شبحنه53تفلنون

 رستگحر شويِّ«.  

ی امحم يعنيی رشيتهی شريفه، مرابطه بح امحم مطرح شِّه است، و مرابطه بح ذيل اين آيهدر برخی روايحت، ائمه معصومين 

واليت و سرپرستی او را منکم گرفتن و در اطحعت و پيروی از او اصرار داشتن كه خود يکی از اركحن ايمحن اسيت و در ييك 

 و از او جِّا نُّود و خود را به او بَسحرد.مرتبط سحخته جمله، انَحن خود را بح ولیّ خِّا  

 داستان: یک قرن انتظار  

رسيِّ. آن هم بح كمك عصحيش. سنّش خيلی زيحد بود و كمرش خميِّه. خِّمت امحم صحدق  رفت،  خيلی بح زُمت راه می

 كنی؟دست امحم را بوسيِّ و شروع كرد به گريه! امحم، تعجب كردنِّ: چرا گريه می

و در   گويم: در اين محه و در اين محه، در اين سيحلكُِّم، دائم میگفت: قربحنت شوم، صِّ سحل است كه انتظحر قحئم شمح را می

طور كه هحيم كوبيِّه شِّه، و مرگم نزديك است. وضعيت شمح را هم آناين سحل خواهِّ آمِّ. عمرم خيلی زيحد شِّه، استخوان

 ، چرا گريه نکنم.  به شهحدت می رسحننِّ بينم، شمح را دوست دارم، نمی

هحی امحم هم پر از اشك شِّه بود،فرمودنِّ: اگير زنيِّه محنيِّی و هحی پيرمرد، امحم را هم منِلب كرد، در ُحلی كه چُّمُرا

 قحئم مح را ديِّی، مِحم بحاليی خواهی داشت. اگر هم از دنيح بروی و او را نبينی، در روز قيحمت بح مح خواهی بود. 

 54خورم.هحی امحم، آرامش عجيبی به پيرمرد داد، گفت: پس ديگر غصه نمیُرا

 روایت  

إصيبروا «. قحل:»يَح أَيَهَح الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَحبِرُواْ وَرَابِطُيواْ:»ة العجلی عن أبی جعفرمنمِّبن علی البحقرعن بريِّ بن معحوي

 .55«علی أدا  الفرائض، وَ صحبِروا عَُِّوِّكُم وَ رابِطوا إمحمَکُم المنتظَر

آيه:»ای مؤمنحن بردبحری كنيِّ و اسيتِحمت ورزييِّ و ميالزم بحشييِّ«. در تفَير اين  بريِّ بن معحويه عجلی گويِّ: امحم بحقر

فرمودنِّ: »يعنی در ادای واجبحت بردبحری كنيِّ، و در برابر دشمنحنتحن استِحمت ورزيِّ، و مالزم امحم خود كه چُّيم بيه راه او 

 هَتيِّ، بحشيِّ«.

 
 البیانتفسیر مجمع 51
 81، ص 2کافی، ج 52
 418، ص2درّ المنثور، ج 53
  405 – 406، صص 2ارشادالقلوب الی الصواب، ج 54
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  20آیه  –سوره یونس  

   َعَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَُِلْ إِنَّمَح الْغَيْبُ لِلّهِ فَحنْتَظِرُواْ إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَوَيَُِولُونَ لَوْالَ أُنزِل  
شود؟ پس بگو: غيب )و معجزه كه به جهحن غيب مربوط اى نحزل نمىگوينِّ: چرا از سوى پروردگحرش بر او آيه و معجزهو مى

كيه )  حر من يح تحبع هوس مردم(. پس در انتظحر بحشيِّ، مين نييز هميراه شيمح از منتظيرانماست(، از آنِ خِّاست )نه در اختي

 (.دهِّ هحى شمح را مىگيرىخِّاونِّ چگونه پحسخ بهحنه

شسسقان برفسست از دسسست  بیسسا بیسسا رسسه دل عا

 

 بسه قلسب نشسست  ،بیا بیا ره هه بسیار غسم 

 

 شأن نزول

آمِّه و پرستحن نحزل شِّه است، چرا كه آنحن خِّمت پيحمبر  چنِّ نفر از بتی  انِّ كه اين آيه دربحرهبعضی از مفَران گفته

هحی بزرگ مح، الت و عزی و منحت و هبل و همچنين مذمت از آنيحن وارد ی ترک عبحدت بتگفتنِّ: آنچه در اين قرآن دربحره

اين ايراد در آن نبحشِّ! و يح ُِّاقل خواهی از تو پيروی كنيم، قرآن ديگری بيحور كه  شِّه، برای مح قحبل تنمل نيَت، اگر می

 هح پحسخ گفت.گونه مطحلب را در قرآن كنونی تغيير ده! آيه فوق نحزل شِّ و به آناين

 هاپیام

 آية(شونِّ )لوال أنزل عليهديگری می گيران، قرآن و صِّهحآيه را نحديِّه گرفته و خواستحر آيهبهحنه .1

 هح و تمحيالت مردم »إنّمح الغيب«ر پيحمبر و نه تحبع هوس. معجزه، به خواست خِّاست، نه در اختيح2

 . سنت و قحنون خِّا، مهلت دادن است »فأنتظروا...«3

 هانکته

شود. اينجح به لجحجت آنحن پرداخته، كيه پيس ای نحزل نمیپرستحن( اشحره كرد كه گفتنِّ: چرا آيهگيری آنحن )بتآيه به بهحنه

 كننِّ.تِِّير، نيرنگ میاز نزول آيه هم به جحی 

  داستان: رنج با ارزش 

گردنيِّ، و گروهيی ای از ميردم از ديين برميیای از اصنحب خود فرمودنِّ: در زمحن غيبت، عِّهدر جمع عِّهامحم َُين  

امحمِ شمح چيه گوييِّ، موقع ظهور  گوينِّ: اگر راست میانِّ، به طعنه میهحيی كه ثحبت محنِّهمحننِّ. بعضی به آنديگر، ثحبت می

دينيحن صيبر كننيِّ، مثيل كَيحنی هح و تکذيب بیهح كه در زمحن غيبت، بر تنمل رنجوقت است؟ امحم در ادامه فرمودنِّ: آن

 .56انِّ جهحد كردههَتنِّ كه بح شمُّير، در ركحب رسول خِّا  

 روايت 

عزّوجلّ يِول: »فَيحنْتَظِرُواْ إِنِّيی مَعَکُيم مِّينَ قحل: سألته عن الفرج. فحل:  إن اهلل  عن منمِّبن الفضيل عن إبی النَن الرضح

 .57الْمُنتَظِرِينَ«

فرمحيِّ: »شمح در انتظحر بحشيِّ، من هم بيح از فرج پرسيِّم، فرمودنِّ: خِّای تعحلی میگويِّ: از امحم رضحمنمِّبن فضيل می

 شمح در انتظحرم«.

 **** 

 
  317، ص1النعمة، جالدین، و تمامکمال 56
 . 3، ح14، ص7تفسیر البرهان، ج 57
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   71آیه  –سوره اعراف   

  ُكُمْ مَيح نَيزَّلَ اللَّيهُ بِهَيح مِينْ سُيلْطَحنٍ قَحلَ قَِّْ وَقَعَ عَلَيْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَحدِلُونَنِی فِی أَسْمَح ٍ سَمَّيْتُمُوهَح أَنْتُمْ وَآبَحؤ

 الْمُنْتَظِرِينَفَحنْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ  
ُضرت هود، بح ديِّن سرسختى قوم عحد( گفت: پليِّى و خُّم و عِوبت از سوى پروردگحرتحن بر شمح ُتمى شِّ. آيح بح مين )

ايِّ؟ خِّاونيِّ نَيبت بيه ُِّحنيّيت معبودهيحى شيمح هح( نهحدهكنيِّ كه شمح و نيحكحنتحن بر آن )بتهحيى جِّل مىى نحمدربحره

 م.پس منتظر )قهر الهى( بحشيِّ، من هم بح شمح از منتظران  برهحنى نحزل نکرده است.

شسسه خوبسسان داد از غسسم تنهسسایی  ای پاد

 

 دل بی تو به جان آمد وقت اسست رسه بساز آیسی   

 

 شأن نزول

نمحيِّ. قوم عحد، مردمی بودنيِّ كيه در هحی او بح قومش اشحره میو درگيریای از سرگذشت ُضرت هود  اين آيه به گوشه

-هيح ميیكردنِّ. از نظر قِّرت جَمحنی و ثروت سرشحری كه از طريق كُّحورزی و داميِّاری بيه آنسرزمين يمن زنِّگی می

 كرد.  هح غوغح میپرستی و مفحسِّ اخالقی در ميحن آنرسيِّ، ملّتی نيرومنِّ و قوی بودنِّ، ولی اننرافحت عِيِّتی، مخصوصحً بت

 ه سوی ُق، و مبحرزه بح فَحد گرديِّ. هح ب، از طرا پروردگحر مأمور دعوت آن  هود

هح گفت: اكنون كيه چنيين هح از پذيرش دعوت او امتنحع كردنِّ، وی به كلی از هِّايت آنحن مأيوس شِّ. به آنهنگحمی كه آن

 است، بِّانيِّ »عذاب و كيفر و خُّم خِّا بر شمح مَلمحً واقع خواهِّ شِّ«.  

هح بِّون پحسخ نمحنِّ، اضحفه كرد: »آيح شمح بح من در مورد چيزهحيی كه از الوهييت ی بتهح دربحرهكه گفتحر آنسسس برای اين

انيِّ، بيه هيح قحئيل شيِّهانِّ، و به دروغ آثحر و خحصيتی بيرای آنگذاردههح  اثر نِّارنِّ، و نيحكحن شمح اسم خِّا بر آنجز نحمی بی

 ی خِّا در اين بحره نحزل نُِّّه است.گونه فرمحن و ُجّتی از نحُيهكه هيچايِّ، درُحلیمجحدله برخحسته

كحنتيحن اسيت ی پنِّارهحی خحم شيمح و نيحمَمّی دارنِّ، اسمی كه زاييِّههحی شمح از الوهيت، تنهح يك اسم بیدرُِيِت بت

 وگرنه بح قطعحت سنگ و چوب بيحبحن و جنگل هيچ تفحوتی نِّارد.  

كُّيم. شيمح در ايين انتظيحر سسس فرمود: »اكنون كه چنين است شمح در انتظحر بمحنيِّ، من هم بح شمح انتظيحر ميی  هود

  . 58هح يحريتحن كننِّ و من در انتظحرم كه عذاب دردنحک الهی بر شمح فرود آيِّ بحشيِّ كه بت

 هاپیام

 نتيجه لجحجت و در افتحدن بح ُق، كيفر الهی و ننگ و هالكت است »قِّ وقع عليکم« .1

 شود »وقع عليکم«انَحن ذاتحً موُِّ و طحلب توُيِّ است، ولی گحهی تعصب بر او عحرض شِّه و ُحكم می .2

 كيفرهحی الهی در مَير تربيت انَحن و از شئون ربوبيت خِّاست »من ربّکم« .3

منتوا، يکی از بالهحی قرن مح نيز هَت( »اسمح  پركن و بیهحی دهحنشود )نحمچوب، بح نحمگذاری، خِّا نمیسنگ و   .4

 سميتموهح«.

مَمّحينِّ كه ُِيِت و مُّروعيت نِّارنِّ و خِّاونِّ در هيچ آيينی به آن فرمحن نِّاده معبودهحی مُّركحن، اسمحی بی .5

 است »اسمح  .... مح نزّل اهلل بهح من سلطحن«.

پرستحن هم برهحن بخواهيِّ »مح نزّل اهلل بهيح مين سيلطحن« )از ی ُجّت و برهحن بحشِّ، ُتی از بتحيِّ بحيِّ بر پحيهعِ .6
 

 6تفسیر نمونه، ج 58
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ی قيرب ی تِرب به خِّاست، بسرسيِّ آيح دليلی داريِّ كه خِّاونِّ پرستش بت را وسيلهگوينِّ بت وسيلهآنحن كه می

 خود قرار داده است؟(

 رسِّ »مح نزّل اهلل بهح من سلطحن«.ست كه به قلب و فکر انَحن میاستِّالل و برهحن، نوعی فيض الهی ا .7

 .59انبيح  به درستیِ هِّا و پيروزی خويش و سِوط مخحلفحن اطمينحن داشتنِّ »انتظروا انّی معکم من المنتظرين« .8

 

 هانکته

صوصحً در واليت عحمّه، كيذب و اين آيه داللت دارد بر اينکه هر منصب و لِب و عنوانی الهی كه به غير اذن خِّاونِّ بحشِّ، مخ

بحشِّ نه هيچ كس ديگر. لذا هنگحمی كه اميحم میگونه كه لِب »اميرالمؤمنين« تنهح برای ُضرت علی بهتحن است. همحن

خود را بح عنوان »اميرالمؤمنين« خطحب كردنِّ، ُضرت از اين كحر نهی كرده و فرمودنِّ: »هركس غير از علی  صحدق  

 .  60را به اين عنوان متّصف كنِّ، جحيگحهش آتش است«

   داستان: شرط قبولی اعمال

ز چييزی كيه خِّاونيِّ خواهيِّ به شمح خبر بِّهم اشروع به سخن فرموده و گفتنِّ: میهمه جمع شِّه بودنِّ. امحم صحدق  

 نوشتنِّ، سرِ خط آمِّنِّ. اميحم صيحدقهحيی هم كه میهح تيز شِّ، آنی گوشكنِّ؟ همههيچ عملی را بِّون آن قبول نمی

اش است، اقرار به دستورات خِّاونِّ، دوستی بح كه خِّايی جز اهلل نيَت، منمِّ، بنِّه و فرستحدهفرمودنِّ: گواهی دادن به اين

 را كُّيِّن.دشمنحن مح، تِوا، تالش، آرامش، و انتظحر قحئم  دوستحنِ مح و دشمنی بح

آورد. هيركس هيم دوسيت دارد از امحم، مکثی كرده و ادامه دادنِّ: برای مح دولتی است كه خِّا هر وقيت بخواهيِّ آن را ميی

را نبينِّ، اجرش مثل كَی است بحشِّ، منتظر بحشِّ و تِوا و اخالق خوب داشته بحشِّ. اگر هم بميرد و قحئم  يحوران قحئم  

 .61كه او را ديِّه است

 روایت  

قحل: سمعته يِول: مح أَُن الصبر و انتظحر الفرج، امح سمعت قول العبِّ عن اُمِّ بن منمِّ، عن أبی النَن الرضح 

 62«إنْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَالصحلح: قحل»

ی ای كه بنِّهفرمودنِّ: چه انِّازه صبر و انتظحر فرج نيکوست؟ آيح نُّنيِّهشنيِّم كه  اُمِّبن منمِّ گويِّ: از ُضرت رضح

 كُّم«.صحلح گفت: »منتظر بحشيِّ، من هم بح شمح انتظحر می

  **** 

 

 
  99 – 100، صص 4تفسیر نور، ج 59
  99، ص4تفسیر اثنی عشری؛ تفسیر نمونه، ج 60
  200الغیبة، نعمانی، ص 61
 . 1، ح208، ص5تفسیر البرهان، ج 62
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 یاران امام زمان  

 148آیه-سوره بقره

  ّهَ عَلَى كُلِّ شَیْ ٍ قَِِّيروَلِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَح فَحسْتَبُِِواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَح تَکُونُواْ يَأْتِ بِکُمُ اللّهُ جَمِيعًح إِنَّ الل 

هيح و كنِّ. )بنحبراين دربحره جهتِ قبله گفتگو نکنيِّ و بجحى آن( در نيکىاى است كه به آن سوى رو مىهر كس قبلهو براى  

كنيِّ، همحنيح اعمحل خير بر يکِّيگر سبِت جوييِّ. )و بِّانيِّ( هرجح كه بحشيِّ، خِّاونِّ هميه شيمح را )در منُّير( ُحضير ميى

 خِّاونِّ بر هر كحرى توانحست.

 اسست نسه اقیسانوس اسستاین همه آب ره جساری  

 

شسرم زمسین اسست رسه سسرباز رسم اسست   عرق 

 

 شأن نزول

المِِّس بود و آنحن به سوی اين مکيحن ی عجيب و مهم تغيير قبله است. قبله مَلمحنحن در آغحز بيتاين آيه مربوط به واقعه

گزاردنِّ تح اينکه دستور تغيير قبله در سحل اول هجرت صحدر شِّ و مؤمنحن موظف شِّنِّ تيح بيه سيوی كعبيه شريف نمحز می

 پحسيخگويی  صِّا به راه انِّاختنِّ. خِّاونيِّ درغيير قبله سر و  بحيَتنِّ و نمحز بخواننِّ. اين كحر بر يهوديحن گران آمِّ و دربحره ت

كه برای هر طحيفه و گروه، قبله و جهت خحصی از سيوی خِّاونيِّ تعييين می فرمحيِّ به يك قحعِّه و قحنون مهم اشحره    به آنحن

 شِّه كه آنحن بحيِّ به آن سمت روی خود را بگرداننِّ.

 هاپیام

 قبله مخصوص مَلمحنحن نيَت »لکل وجهه«ی  های داشته و مَئلهر امتی، قبله .1

 هحی بيهوده را رهح كنيِّ و توجه و عنحيت شمح به انجحم كحرهحی خير بحشِّ »فحستبِوا الخيرات«بن  .2

 به جحی رقحبت و سبِت در امور محدی، بحيِّ در كحرهحی خير از ديگران سبِت گرفت »فحستبِوا الخيرات« .3

 ای از مظهر قِّرت الهی است »يأت بکم اهلل جميعح«.خواهِّ كرد و اين نمونهروز قيحمت، خِّاونِّ همه را يکجح جمع  .4

 هانکته

 . گرفته انِّ ی »وجهة« دو معنحست؛ قبله و طريِه. اكثر مفَران به معنحی قبله برای كلمه -

گروهی، راه : برای هر انَحن يح گرفته شود، معنحی آيه اين می شودی »وجهة« به معنحی طريِه و شيوه  امح اگر كلمه -

 84ی  ايين معنيح نظيير آييه  .كنِّ شود و هركس راهی را سسری میو طريِی است كه به سوی همحن راه كُّيِّه می

 سوره اسرا  است كه فرمود: »كل يعمل علی شحكلته«.

شيود: انِّ كيه در ايين صيورت معنيحی آييه چنيين ميیبعضی مفَران، مراد از »هو« در »هو موليهح« را خِّا دانَته -

 ای دارد كه خِّاونِّ آن را تعيين كرده است«.قبله»هركس 

هحی »سحرعوا«، »سيحبِوا« و »فحسيتبِوا« در ميورد دهِّ. در قرآن، بح واژهسبِت در كحر خير، ارزش آن را افزايش می -

هح، شتحب و سيرعت هح در نيکی: آن63فرمحيِّ: »يَحرعون فی الخيراتكحر خير بکحر رفته است و در ستحيش انبيح  می

 گيرنِّ«.می

عالقمنِّان آن ُضرت، از اطراا و اكنيحا جهيحن در برخی روايحت ذيل اين آيه آمِّه: »در زمحن ظهور امحم زمحن   -

 
 90سوره انبیاء، آیه  63
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 .64در ُضور ايُّحن جمع خواهنِّ شِّ«

 داستان: مردان آهنین

فرمودنيِّ: تيو را چيه اش گرفت. امحم بيحقر  مِِّاری كه نَُّت، خواست بلنِّ شود، مجبور شِّ به دستش تکيه كنِّ، گريه

 ام.شِّه؟ گفت: اميِّوار بودم قيحم قحئم و ظهورش را درُحل جوانی و قِّرتم ببينم، امح اكنون ، ضعيف شِّه

هحيتيحن شيود، دلرو به او كرده وفرمودنِّ: ... موقع ظهور، به هر مردی از شمحهح)يحران او(، قِّرت چهل مرد داده میامحم  

 داران آن. هحی آهن خواهِّ شِّ.... و ُحكمحن زمين می شونِّ و خزانهههم مثل پحر

 .65، او راآرام كرده بودهحی امحمكرد، ُراديگر گريه نمی

 روایت  

اللّهُ«.قحل: الخيرات الواليية و فی قول اهلل عزّوجل:»فَحسْتَبُِِواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَح تَکُونُواْ يَأْتِ بِکُمُ عن أبی خحلِّ عن أبی جعفر

. قيحل: »و هُيم و قولُهُ تبحرک و تعحلی: »أَيْنَ مَح تَکُونُواْ يَأْتِ بِکُمُ اللّهُ جَمِيعًح«. يعنی اصنحب الِحئم الثالثمحئة و البضعة عََُّر رجالً

 .66اهلل األمة المعِّودة« قحل:» يَجتَمِعونَ و اهللِ فی سحعةٍ واُِّةٍ قزعُ كِزع الخريف«

فرمودنيِّ: فَحسْتَبُِِواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَح تَکُونُواْ يَأْتِ بِکُمُ اللّيهُ«نِل اسيت كيه  درتفَيرقول خِّای عزّوجلّ: »ابوخحلِّ،ازامحم بحقر

اصنحب أَيْنَ مَح تَکُونُواْ يَأْتِ بِکُمُ اللّهُ«،  وتعحلی: »مِصود از خيرات و كحرهحی نيك، واليت است و مِصود از سخن خِّای تبحرک

انِّ، و ادامه دادنِّ: به خِّا سيوگنِّ! در ييك هنگيحم است كه سيصِّوده مَردنِّ. و فرمود: »به خِّا آنحن امّت معِّودهامحم قحئم

 آينِّ«.هحی ابر پحييز گرد هم میچون تکه

**** 

 
 229، ص1تفسیر نور، ج 64
  83هاست، صنزدیکی؛ او در همین 294، ص8کافی، ج 65
 . 427، ح 316-317، صص 1تفسیر نورالثقلین، ج 66
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   54آیه   -سوره مائده 

 

ُحفِرِينَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِيزَّةٍ عَلَيى الْکَي يَح أَيَهَح الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتََِّّ مِنکُمْ عَن دِينِهِ فَََوْاَ يَأْتِی اللّهُ بَِِوْمٍ يُنِبَهُمْ وَيُنِبَونَه

 ؛لِيمٌيُجَحهُِِّونَ فِی سَبِيلِ اللّهِ وَالَ يَخَحفُونَ لَوْمَةَ آلئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يََُّح  وَاللّهُ وَاسِعٌ عَ

زنيِّ، چيون( خِّاونيِّ در آينيِّه ايِّ! هر كس از شمح كه از دين خود برگردد )به خِّا ضررى نميىاى كَحنى كه ايمحن آورده»

قومى را خواهِّ آورد كه آنحن را دوست دارد و آنحن نيز خِّا را دوست دارنِّ. آنحن نَبت به مؤمنيحن نيرم و فيروتن و در برابير 

هراسنِّ. اين فضل خِّاسيت كيه اى نمىكننِّهكننِّ و از مالمت هيچ مالمتكحفران سرسخت و قحطعنِّ، در راه خِّا جهحد مى

 «.بخش بَيحر دانحستِّ و خِّاونِّ وسعتدهبه هر كه بخواهِّ )وشحيَته ببينِّ( مى

 هر رجا سلطان بود، دورش سپاه و لشسکر اسست

شسسید ای هشسسم  انتظسسارانِ ظهسسور بسساخبر با

 

 پس هرا سلطان خوبان بی سپاه و لشسکر اسست 

 بهتسسرین سسسلطان عسسالم از همسسه تنهسساتر اسسست

 

 

 شأن نزول

 ی شأن نزول اين آيه، چهحر قول است:  شيخ طوسی گويِّ: دربحره

 ی ابوبکر نحزل شِّه است.  اول، َُين و قتحدة و ضنحک و ابن جريح گوينِّ: دربحره

 ی انصحر نزول يحفته است.  دوم، سِّی گويِّ: دربحره

طر رواييت ی اهل يمن نحزل شِّه است و اين قول را طبری به خحگويِّ: دربحرهسوم، مجحهِّ بنح بر روايت منِول از پيحمبر  

خطحب بيه انِّ كه در زمحن عمربنپَنِّيِّه است و نيز گوينِّ: كه آنحن از اقوام ابوموسی اشعری بودهمنِول از رسول خِّا  

  او وارد شِّنِّ و نيز به اسالم نصرت و يحری مؤثری نمودنِّ.  

اهل بصره و كَيحنی كيه بيح اميحم  یعبحس روايت شِّه كه دربحرهو نيز از ُذيفه و عمحر و ابنچهحرم، از امحم بحقر و صحدق 

روايت شِّه كه در هنگحم جنگ بصره فرمودنِّ: بيه به جنگ پرداختنِّ، نحزل گرديِّه است. چنحن كه از امحم علیعلی  

 خِّا قَم، تح به امروز اهل اين آيه به جنگ و كحرزار نسرداخته بودنِّ. سسس آيه را تالوت فرمودنِّ.  

انِّ و تنهح موضوعی كه تأوييل مزبيور را در قيول ُذيفه و عمحر و ديگران هم روايت و نِل نمودههمچنحن كه روايت مزبور را  

می بينييم كيه از هير كنِّ آن است كه خِّاونِّ اوصحفی را كه در آيه فرموده، تمحم و كمحل در امحم علی چهحرم تِويت می

 .67بحشنِّ ُي  تمحمی صفحت مذكور در آيه را واجِّ و دارا می

 هاپیام

 «.يَح أَيَهَح الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتََِّّبَح مؤمنحنی كه مرتِّ شونِّ ». مؤمن بحيِّ به فکر عحقبت خود بحشِّ، چه1

 «.  فَََوْاَ يَأْتِی اللّهُزنِّ ». كفر يح ارتِّاد گروهی از مؤمنحن، ضربه به راه خِّا نمی2

 «.اللّهُفَََوْاَ يَأْتِی  . خِّاونِّ، نيحزی به ايمحن مح نِّارد »3

 «يُنِبَهُمْ وَيُنِبَونَهُ. مؤمن واقعی كَی است كه هم عحشق و هم منبوب خِّا بحشِّ »4

 
 291؛ محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص231، ص3البیان فی تفسیر القرآن، جطبرسی، مجمع 67
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هح و تبليغحت سو  دشمن ترسی داشت و گریهح و هوچیهح و عحدات جحهلی نبحيِّ از سرزنش. در راه ايمحن و شکَتن سنت5

 «.الَ يَخَحفُونَ لَوْمَةَ آلئِمٍ تَليم جو و منيط شِّ »

 يك از خُّونت و نرمش مطلق نيَت  . رفتحر مَلمحن، نرمش بح برادران دينی و سرسختی در برابر دشمن است و هيچ6

 «.أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَحفِرِينَ »

يَأْتِی اللّهُ بَِِيوْمٍ يُنِيبَهُمْ خِّا و مجحهِّ و بحصالبت بحشنِّ »  . پرچم اسالم را در آينِّه كَحنی بِّست خواهنِّ گرفت كه عحشق7

 «.أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَحفِرِينَ يُجَحهُِِّونَ فِی سَبِيلِ اللّهِ...  وَيُنِبَونَهُ

 «.الَ يَخَحفُونَ لَوْمَةَ آلئِمٍ . جنگ روانی، در مؤمنين واقعی اثری نِّارد »8

 «.وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌكنِّ »ركس به قِّر ليحقتش عحلمحنه عطح میهبه . فضل خِّاونِّ، منِّود نيَت و  9

 .68«وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اگر خِّاونِّ به شخصی لطفی كرد، آگحهحنه است »10

 هانکته

ی سلمحن زده و فرمودنِّ: »هموطنحن تو مصِّاق اين دست به شحنهدو روايت است: چون اين آيه نحزل شِّ، پيحمبر اكرم    -

 .69انِّ«آيه

ی كفّحر ومنحفِحن مطرح بود، اينجح سخن از ارتِّاد است. شحيِّ اشيحره بيه ايين بحشيِّ كيه نفيحق و در آيحت قبل، خطر سلطه  -

 انجحمِّ.دوستی و رابطه بح كفّحر و پذيرش سلطه آنحن، به ارتِّاد می

 .70و شيعيحن اوينِّ«« فرمودنِّ: »مراد، علی  يُنِبَهُمْ وَيُنِبَونَهُی »دربحرهامحم بحقر 

هحی دشمن فرمحنِّهحن در فتح قلعه  در جنگ خيبر پس از نحكحمیدر روايحت شيعه و سنّی آمِّه است كه پيحمبر اسالم    -

دهم كه خِّا و رسول، او را دوسيت دارنيِّ، او هيم خيِّا و رسيول را فرمودنِّ: »به خِّا سوگنِّ فردا پرچم را بِّست كَی می

 .71داد«آورد. آنگحه پرچم را به دست علی  دوست دارد و پيروزی را به ارمغحن می

 داستان: آن پرهم

پوشيِّ و سيوار بير را پوشيِّه، لبحسی هيم روی ايين زره ميیامحم همراه بح يحرانش به پُّت نجف رسيِّه، زره رسول خِّا  

 شود.  اسبش می

 رای امحم آورده است.  گيرد. جبرئيل آن را برا به دست میپرچم رسول خِّا  

شود و نيروی چهل مرد بيه تر میی آهن هم منکممحنِّ مگر آنکه دلش از پحرهآيِّ، هيچ مؤمنی نمیپرچم كه به اهتزاز درمی

 .72شوداو داده می

 روایت

دِينِهِ فَََوْاَ يَأْتِی اللّهُ بَِِوْمٍ يُنِبَهُمْ وَيُنِبَونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَيى يَح أَيَهَح الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتََِّّ مِنکُمْ عَن  فی تفَير علی بن ابراهيم قوله:»

اليذين غصيبوا آل منميِّ اهلل  « .قحل: هو مخحطبة ألصينحب رسيولالْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَحفِرِينَ يُجَحهُِِّونَ فِی سَبِيلِ اللّهِ

 
  108 – 109، صص 3تفسیر نور، ج 68
 107همان،ص 69
  123تفسیر فرات کوفی، ص 70
 200، ص3احقاق الحق، ج 71
 86هاست، ص؛ او در همین نزدیکی310الغیبة نعمانی، ص 72
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يُجَحهِيُِّونَ فِيی و اصينحبه اليذين »« نزلت فيی الِيحئمتِی اللّهُ بَِِوْمٍ يُنِبَهُمْ وَيُنِبَونَهُفَََوْاَ يَأُِّْهم و أرتِّوا عن دين اهلل »

 .73«وَالَ يَخَحفُونَ لَوْمَةَ آلئِمٍ ِسَبِيلِ اللّه

خيِّا ايِّ! هر كس از شمح كه از دين خود برگيردد )بيه اى كَحنى كه ايمحن آورده»  دربحره ی سخن خِّای تعحلی:امحم بحقر

زنِّ، چون( خِّاونِّ در آينِّه قومى را خواهِّ آورد كه آنحن را دوست دارد و آنحن نيز خيِّا را دوسيت دارنيِّ. آنيحن ضررى نمى

فرمودنِّ: اين آيه خطحب بيه «.كننِّ نَبت به مؤمنحن نرم و فروتن و در برابر كحفران سرسخت و قحطعنِّ، در راه خِّا جهحد مى

»فَََيوْاَ يَيأْتِی اللّيهُ بَِِيوْمٍ را غصب كردنِّ و از ديين خيِّا برگُّتنِّ.آل منمِّ است، آنحن كه ُق  اصنحب رسول خِّا

كننيِّ و از مالميت هييچ در راه خيِّا جهيحد ميى»  و ييحرانش نيحزل شيِّه اسيت كيه:  نيز در ميورد قيحئميُنِبَهُمْ وَيُنِبَونَهُ«

 «.هراسنِّ.اى نمىكننِّهمالمت

****  

 
 . 427، ح 420-421، صص 2تفسیر نورالثقلین، ج 73
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  8آیه  –سوره هود  

 

  ْسَ مَصْرُوفًح عَينْهُمْ وََُيحقَ بِهِيم مَّيح كَيحنُواْ بِيهِ وَلَئِنْ أَخَّرْنَح عَنْهُمُ الْعََذابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُِّْودَةٍ لَّيَُِولُنَّ مَح يَنْبَُِهُ أَالَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَي

  ونَ يََْتَهْزِ

گوينِّ: چه عحملى جلوى عيذاب ميح را گرفيت؟ مى(  بينِّازيم، )به مَخرهوهرگحه عذاب را تح مِّّت منِّودى از آنحن به تأخير  

كردنيِّ، آنيحن را و آنچيه بيِّان مَيخره ميىآن هرگز رهحيی نمی يحبنيِّ بِّانيِّ روزى كه قهر وعذاب مح به سراغُّحن بيحيِّ، از  

 .فراخواهِّ گرفت

شسسست امیسسسد  میسسسر مسسسن شهسسسسواِر  د

 هالشسسسسسکر یسسسسسأس و ناامیسسسسسدی

 

 آیسسسسسدبسسسسسا سسسسسسواران خسسسسسوی  می 

 پایسسسسسدپسسسسسی  پسسسسسای  دگسسسسسر نمی

 

 شأن نزول

ای از ميردم گفتنيِّ: اكنيون للنحس َُحبهم« نحزل گرديِّ. عِّه  جريح و قتحدة گوينِّ: وقتی كه آيه اول سوره انبيح  »اقتربابن

كه روز َُحب و قيحمت نزديك است، بهتر است كه از كحرهحی نحپَنِّ دست برداريم. سسس برای مِّت قليلی از ايين كحرهيح 

هيح نيحزل خويش دست برداشتنِّ و بعِّ دوبحره مکر و ُيله و كحرهحی زشت خويش را از سر گرفتنِّ و اين آيه به خحطر آنی  

 .74شِّ 

 هاپیام

 «إِلَى أُمَّةٍ مَّعُِّْودَةٍ... أَخَّرْنَح بنِّی دارد »كحرهحی خِّاونِّ، زمحن .1

 ...«أَخَّرْنَح قهر خِّاونِّ قحبل تأخير است » .2

 «إِلَى أُمَّةٍ مَّعُِّْودَةٍ تأخير قهر و عذاب الهی، انِّک است »مهلت و مِّت   .3

لَّيَُِيولُنَّ مَيح ... وَلَيئِنْ أَخَّرْنَيح ی لطف خِّاست، نه دليل ضعف خِّا. پس آن را مَخره نکنييم »تأخير در عذاب، نُّحنه .4

 «.يَنْبَُِهُ

 «هُمْلَيْسَ مَصْرُوفًح عَنْ شود »كننِّگحن برداشته نمیقهر الهی، از مَخره .5

يَيوْمَ يَيأْتِيهِمْ لَييْسَ مَصْيرُوفًح وسوز نيِّارد »به مهلت خِّاونِّ مغرور نُّويم كه عذاب الهی دير و زود دارد، امح سوخت .6

 «.عَنْهُمْ

 .75«كَحنُواْ بِهِ يََْتَهْزِؤونَكردن عِحيِّ دينی است »ی برخورد كفّحر، مَخرهشيوه .7

 هانکته

إِلَيى شود و هم به معنحی زمحن است. در اين آيه، ميراد از »گروهی كه هِّا مُّترک دارنِّ گفته می« هم به  أُمَّةٍ  ی »كلمه  -

خوانيم: »وادّكر بعِّ امّة« يعنی زنِّانی نيز می  45ی يوسف آيه  كه در سوره« زمحن مُّخص و منِّود است. چنحنأُمَّةٍ مَّعُِّْودَةٍ

 افتحد. آزاد شِّه، پس از مِّتی به يحد يوسف  

 
 454محمدباقر محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی، ص 74
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است، يعنی خِّاونِّ تح آن زميحن عيذاب را از طبق بعضی روايحت، يکی از مصحديق امة معِّودة، زمحن قيحم ُضرت مهِّی    -

 .  76اين امت برداشته است

تأخير عذاب الهی مصحلنی دارد، همچون توفيق توبه برای گنهکحران، تولِّ فرزنيِّان ميؤمن از واليِّين مننيرا، عيالوه بير   -

 .77گردددعحی آنحن، سبب تأخير در نزول عذاب الهی میآن،وجود افراد صحلح و 

 ی واقعی داستان: شیعه

 انِّ. فرمودنِّ: به نظرت چِِّرنِّ؟ گفت: بَيحر.آمِّه بود. عرض كرد: چِِّر شيعيحن شمح زيحد شِّهپيش امحم صحدق 

 دانی؟ عرض كرد: خيلی زيحد و خحرج از شمحرش هَتنِّ.فرمودنِّ: تعِّادشحن را می

ی ميح كَيی ی شمح انجحم خواهِّ گرفت وليی شييعهفرمودنِّ: اگر آن سيصِّوسيزده نفر كحمل شونِّ، خواستهامحم صحدق  

كنِّ، همنُّين نگردد، دشمن مح را دوست نِّارد، و دوست مح را دشيمن نيِّارد ... جويی میاست كه: ... بح كَی كه از مح عيب

 اموالُّحن بح هم مَحوات دارنِّ و ...شحن سحده است، و در آنحن كَحنی هَتنِّ كه زنِّگی

 .78سخنحن امحم را كه شنيِّ، فهميِّ اشتبحه كرده. لذا بح شرمنِّگی ُرفش را پس گرفت

 روایت

الثالثمأة و البضعة عُّر رجال، هيم واهلل األمية المعيِّودة الّتيی   : أصنحب الِحئمعن عبِّاألعلی ُلبی قحل: قحل أبوجعفر  

 .79« قحل: يجتمعون له فی سحعة واُِّة قزعحً كِزع الخريفوَلَئِنْ أَخَّرْنَح عَنْهُمُ الْعََذابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُِّْودَةٍقحل اهلل فی كتحبه: »

بيش از سيصِّ و ده نفر هَتنِّ؛ به خِّا سوگنِّ آنيحن امّيت   فرمودنِّ: »اصنحب قحئمعبِّاألعلی ُلبی گويِّ: امحم بحقر  

« فرمود: آن جمحعت )خحص( وَلَئِنْ أَخَّرْنَح عَنْهُمُ الْعََذابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُِّْودَةٍای هَتنِّ كه خِّاونِّ در قرآن فرموده است: »معِّوده

   آينِّ.هحی ابر پحييز فراهم میدر يك هنگحم چون تکه

  

**** 

 
 تفسیر کنزالدقائق 76
  286 – 287، صص 5نور، ج تفسیر 77
  203الغیبة، نعمانی، ص 78
 ،26، ح446-447، صص 3تفسیر نورالثقلین، ج 79



  32 
 

 41آیه  –سوره حج  

 

 لْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَحقِبَةُ الْأُمُورالَّذِينَ إِن مَّکَّنَّحهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَحمُوا الصَّلوةَ وَآتَوُا الزَّكَوةَ وَأَمَرُوا بِحلْمَعْرُواِ وَنَهَوْا عَنِ ا  

هيح دعيوت دهنيِّ و )ديگيران را( بيه خيوبىدارنِّ و زكيحت ميىآنحن را در زمين به قِّرت رسحنيم، نمحز بر پح مىكَحنى كه اگر  »

 «.ى امور براى خِّاستدارنِّ؛ و پحيحن همههح بحز مىكننِّ و از بِّىمى

 

 از رسون و مکسان بهسذر   ،گر طالب دلداری

 

 ومکسان تساری هست او زمکسان برتسر، از رون 

 

 شأن نزول

نِل نمحيِّ كه فرمودنِّ: روزی نزد پِّرم در مَجِّ نَُّته بودم. مردی آمِّ   منمِّ بن العبحس بعِّ از سه واسطه از امحم كحظم

اهلل، به اين آيه از قرآن توجه نمودم و آن را از جحبر بن يزيِّ سؤال كردم، مرا داللت كرد رسولو مِحبل پِّرم ايَتحد و گفت: يحبن

هح هرگز پس از پيروزی، همچون خودكحمگحن و جبيحران، بيه عييش و ح پرسش نمحيم. فرمودنِّ: آنكه خِّمت شمح برسم و از شم

هح را نردبحنی برای سحختن خيويش و هح و موفِيترونِّ، بلکه پيروزیپردازنِّ، و در غرور و مَتی فرو نمینوش، و لهو و لعب نمی

شونِّ، ارتبحطُّحن بح خِّا منکم و بح خلق خيِّا طحغوت جِّيِّ نمیهح پس از قِّرت يحفتن، تبِّيل به يك  دهنِّ. آنجحمعه قرار می

معيروا و نيز مَتنکم است؛ چرا كه »صلوة« )نمحز( سمبل پيونِّ بح خحلق است، و »زكحت« رمزی برای پيونِّ بح خلق، »امير بيه

نيحزل گردييِّه     بييتی ميح اهلشود. اين آييه دربيحرهی سحلم منَوب میهحی اسحسی سحختن يك جحمعهازمنکر« پحيهنهی

 1.2است

 هاپیام

 م...(يحری خِّاونِّ از طريق اُيحی دين اوست. )و لينصرنّ اللّه من ينصره(، )الّذين اِن مَکّنّحه. 1

 (امر به معروا و نهی از منکر، به قِّرت نيحز دارد. )مکّنّحهم. 2

 ...(برد. )اِن مَکّنّحهمكنِّ و غفلت و غرور را از بين میمیی بنِّگی و تعحون محلی و فرهنگی را فراهم  پيروزی مؤمنحن، زمينه . 3

 (كننِّ. )فی االرضبرای مؤمنحن، تمحم زمين يکَحن است، آنحن هر كجح كه توان دارنِّ هِّا مِِّّس خود را پيحده می. 4

 (هح را از خِّا بِّانيم. )مَکّنّحی قِّرتهمه. 5

 ...( ر به معروا و نهی از منکر است. )اِن مکّنحهم فی االرض اَقحموا الصلوةی ُکومت صحلنحن، نمحز و زكحت و اماوّلين ثمره. 6

رابطه بح خِّا و دستگيری از منرومحن و آگحهی دادن به جحمعه و جلوگيری از مفحسِّ، از هم جِّا نيَت. )اَقحموا الصلوة و آتوا  . 7

 ...(الزّكوة و امروا بحلمعروا

عروا و نهی از منکر از وظحيف و كحرهحی قطعی مَئوالن ُکومت اسالمی است. )اَقحموا(  ی نمحز و ادای زكحت و امر به ماقحمه. 8

 « يِيمون» نه

ُحكمحن مؤمن، هم در فکر ارتِحی روُی و رشِّ امور معنوی هَتنِّ و هم به دنبحل رفحه و ُل مُّکالت اقتصحدی و . 9

 ...( اَقحموا الصلوة و آتوا الزّكوة) فِرزدايی و اصالح جحمعه

 
 البرهان فی تفسیر القرآن 1
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ای تنت ُمحيت خِّاونِّ است كه اين چهحر ارزش منوری را داشته بحشِّ: نمحز، زكحت، امر به معروا و نهی از منکر.  معهجح. 10

 ()و لينصرن اللّه من ينصره(، )الّذين اِن مکنّحهم اَقحموا الصلوة

 (الصلوة... اَمَروا بحلمعروا امر و نهی شمح، زمحنی در جحمعه موثّر است كه اوّل به وظحيف فردی خود عمل كنيِّ. )اقحموا. 11

 (ی نمحز، به قِّرت و امکحنحت نيحز دارد. )اِن مکنّحهم ... اقحموا الصلوةاقحمه. 12

 (.قرآن، زكحت در كنحر نمحز آمِّه است آيه 28زكحت، همتحی نحگََتنی نمحز است. )اَقحموا الصلوة و آتوا الزكوة( )در . 13

ی نهحيی كحرتحن مطمئن نُّويِّ و بر خِّاونِّ اميِّ و توكل  َن عحقبت خود و نتيجهُُ ی وظحيف، بحز هم بهبح انجحم همه. 14

 (داشته بحشيِّ. )وللّه عحقبة االمور

 .1ور( امکحنحت، بيش از چنِّ روزی در دست شمح نيَت. )وللّه عحقبة االم . 15

 هانکته

كننِّ و اگر در اختييحر نيحاهالن قيرار گييرد سو اسيتفحده میبرداری صنيح گر قِّرت و امکحنحت، در دست افراد صحلح بحشِّ، بهرها

ی بِّبختی است و قرآن از هر دو نمونه يحد كرده است: كننِّ. بنحبراين دنيح و قِّرت، برای گروهی نعمت و برای گروهی وسيلهمی

و نحاهل، اگر قِّرتمنِّ شيونِّ   هحی مننرارونِّ ولی انَحناگر مؤمنحن به قِّرت برسنِّ، به سراغ نمحز و زكحت و امر به معروا می

فيی  دارنيِّ، )و اذا تَيولّی سَيعیو در راه نحبودی منحبع اقتصحدی و نَل بُّر گحم بر می2(كحرشحن طغيحن است، )اِنّ االنَحن لَيَطغی

 .4(كُّحننِّ. )ائمّة يِّعون الی النّحرو عحقبت، مردم را به دوزخ می3االرض ليفَِّ فيهح و يُهلك النَرث و النََّل(

 داستان: یاران او 

 خواهنِّ رضحيت آنحن را بِّست آورنِّ. همه چيز، ُتی درنِّگحن و پرنِّگحن وُُّی مطيع يحران او هَتنِّ و می

 .5بر من قِّم گذاشتهفروشِّ كه: امروز يکی از يحران قحئم  رسِّ كه زمينی، بر زمين ديگر فخر میُتی كحر به جحيی می

 .6مرد ی چهلانِّ، و قِّرت هر كِّامُّحن هم به انِّازهنمحيحن است. آنحن، شيران روز و راهبحن شبهحيُّحن  آثحر سجود در پيُّحنی

 روایت  

 يِيول: أيّهيح النّيحس ننينُمِن آل منميِّ   عن زيِّ بن علی قحل: إذا قحمَ الِحئمالکوفی قحل ُِّثنی ....ابراهيمبنو روی فرات

المنکير و هلل اقحمة الصلوة و آتوا الزكيحة و أميروا بيحلمعروا ونهيوا عين  هُمْ فِی الْأَرْضِ«  اهللُ فی كتحبِهِ: »الَّذِينَ إِن مَّکَّنَّح  نحالذين وَعََِّ

 ؛7عحقبةاألمور

قييحم كنيِّ، منميِّ كنِّ كه فرمود: چيون قيحئم آلنِل میكوفی در تفَير خود از زيِّ بن علی بن النَينابراهيمبنفرات

را در زمين استِرارشحن دهيم، نمحز به پيح كننيِّ و زكيحت گويِّ: مردم! محئيم كه خِّاونِّ دركتحب خود وعِّه داده: »چون كه آنحن

 ****  ازمنکر كننِّ و سرانجحم كحرهح به دست خِّاست.«دهنِّ و امر به معروا و نهی

 
 51-52، ص8تفسیر نور، ج1
 6سوره علق، آیه  2

 205سوره بقره، آیه  3

 41سوره قصص، آیه  4

  83هاست، ص؛ او در همین نزدیکی673294ص، 2النعمة، جالدین و تمامکمال5
  84هاست، ص؛ او در همین نزدیکی387، ص52بحاراألنوار، ج 6
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 ظهور امام زمان  

 

 81آیه  –سوره اسراء 

ُوَزَهَقَ الْبَحطِلُ إِنَّ الْبَحطِلَ كَحنَ زَهُوقًحجَح َ الْنَقَ  لق 

 ست«. و بگو: ُقّ آمِّ و بحطل نحبود شِّ، همحنح بحطل، نحبود شِّنى ا»

 نسسدای وقسست تولسسد رسسه بسسود جسساءالح 

  تابانخوش آن دمی ره به نورش جهان شود

 هنسسین نسسدا و هنسسان صسسوت را زمسسانی هسسست 

 رستخوش آن دمی ره به گِردَش هو هاله مردم  

 

 شأن نزول

بيت در  360كه ی خِّا وارد گُّتيم درُحلیداخل مکه شِّيم و به خحنهجحبر بن عبِّاهلل گفت: بعِّ از فتح مکه بح رسول خِّا  

ی خِّا بيرون آورده بُّکننِّ و يك بت بَيحر بزرگ در آن بود كه بيه هح را از خحنهی بتدستور فرمودنِّ همهآن بود. پيحمبر  

كيه از ی من سوار شو تح اييننظر افکنِّنِّ و فرمودنِّ: يح علی! بر روی شحنهگفتنِّ. پيحمبر )ص(به سوی امحم علی  آن هبل می

 ی كعبه، آن بت بزرگ را بُّکنی. پُّت خحنه

فرمودنيِّ:اگر پييحمبر  اهلل! شمح پحی خود را بر پُّت من بگذاريِّ و آن بت بزرگ را بُّيکنيِّ.  فرمودنِّ: يح رسولامحم علی  

و مين پيحی خيود را بير   امت من بخواهنِّ مرا تنمل كننِّ از شِّت عظمت وُی نمی تواننِّ ،امح من تو را تنمل می كينم  تمحم

شکَتم. سسس خِّاونِّ ايين آييه را نيحزل پحيين انِّاخته و  ی كعبه  گذاشتم و بت بزرگ هبل را از پُّت خحنهی پيحمبر  شحنه

 1فرمود

  ها پیام

 «.جَح َ الْنَقَ لقُقحطعيت، پيروزی نهحيی ُق را به مردم اعالم كنِّ ». پيحمبر بحيِّ بح 1

 «.زَهَقَ... جَح َ . بحيِّ ُق را به ميِّان آورد تح بحطل از بين برود »2

 «.زَهَقَ... جَح َ  . عحقبت، بحطل رفتنی و نحبودشِّنی است و ُق بحقی و پحيِّار »3

 2«.كَحنَ زَهُوقًحدوامی نِّارد » هح و محنورهحی بحطل نبحيِّ هراسيِّ كه. از جلوه4

 هانکته

هيحی خِّاونيِّ اسيت. به معنحی ثحبت و بحقی است. لذا خِّا و هرچه از سوی او بحشِّ ُق اسيت. ُيق يکيی از نحم  "ُق" -

 « يعنی روح از بِّنش خحرج شِّ.زَهَقَ نفَهبه معنحی رفتن است » "زهوق"

هح، ی آنانِّ كه در همههح را گفتهمِّينه، فتح مکه و شکَتن بتبرای اين آيه، مصحديِی همچون ظهور اسالم، ورود به   -

 دهِّ.  ای است و فنحی بحطل و بِحی ُق را نويِّ میبحطل، شکَت خورده است ولی آيه دارای مفهوم گَترده

 
 61،ص40بحاراالنوار،ج-509محمدباقر محقق، نمونه بیّنات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 1

 . 109ص، 7ج ،تفسیر نور2
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بِحی ُق ونحبودی بحطل، يك سنت و قحنون الهی است، نه پنِّاری و تصيحدفی؛ هرچنيِّ پييروان ُيق كيم و طرفيِّاران  -

فَأَمَّح الزَّبَُِّ فَيَْذهَبُ زيحد بحشنِّ. چرا كه ُق همچون آب، ثحبت و محنِّگحر، و بحطل محننِّ كف، نحپحيِّار و فحنی است »  بحطل،

 .1الْأَرْضِ«  فِی فَيَمْکُ ُ النَّحسَ يَنْفَعُ مَح وَأَمَّحجُفَح ً 

سحزيم، و در اين كوبيم و آن را نحبود میمح ُق را بر سر بحطل می  2«نَِْذِاُ بِحلْنَقِّ عَلَى الْبَحطِلِ فَيَِّْمَغُهُفرمحيِّ: »قرآن می -

 .3صورت است كه بحطل، رفتنی است. بنحبراين ُق بحيِّ بح قِّرت و كوبنِّه بر بحطل هجوم آورد

  داستان: از نسل من  

، كيه خِّاونيِّ كرد. فرمودنِّ: ای يهودی! كحری داری؟ گفت: تو برتری يح موسی بن عمران نگحه می  يك جوری به پيحمبر

فرمودنِّ: خوب نيَيت بح او صنبت كرد، به او تورات و عصح داد، دريح را برايش شکحفت و ابر بر سرش سحيه انِّاخت؟ پيحمبر  

مرا ببخش، خيِّا هيم   ق منمِّ وآل منمِّ  كه توبه كرد، گفت: خِّايح به ُآدم از خودش تعريف كنِّ، امح، ُضرت آدم  

آيِّ و پُّت سيرش اش از آسمحن فرود میكه وقتی ظهور كنِّ، عيَی بن مريم برای يحریبخُّيِّش... ای يهودی! آن مهِّی  

 .4گزارد، از نَل من استنمحز می

   روایت

 .5ذَهبت دولة البحطلإذا قحمَ الِحئم « قحل:الْبَحطِلُالْنَقَ وَزَهَقَ جح  قلفی قوله: »عن أبی ُمزة عن أبی جعفر 

در تفَير قول خِّای عزّوجل: »بگو ُق آمِّ و بحطل نحبود شِّ« فرمودنيِّ: هنگيحمی كيه   كهروايت كرده  ابوُمزه از امحم بحقر

 گردد.به پح خيزد، دولت بحطل نحبود می  ُضرت قحئم

 

**** 

 
 17سوره رعد، آیه  1

 18سوره انبیاء، آیه  2

  108 – 109، صص 7تفسیر نور، ج 3

 218امالی، صدوق، ص 4

 . 407، ح438-439، صص4تفسیر نورالثقلین، ج5
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 75 –  77آیات  –سوره مریم 

 

َمَکَحنًيح إِمَّح الََّحعَةَ فَََيَعْلَمُونَ مَينْ هُيوَ شَيرٌّقُلْ مَنْ كَحنَ فِی الضَّلَحلَةِ فَلْيَمُِّْدْ لَهُ الرَُّْمَنُ مًَِّّا َُتَّى إِذَا رَأَوْا مَح يُوعَُِّونَ إِمَّح الْعََذابَ و 

أَفَرَأَيْتَ الَّذِی كَفَرَ بِآيَحتِنَيح وَقَيحلَ ا*خَيْرٌ مَرَدًّ  وَيَزِيُِّ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتََِّوْا هًُِّى وَالْبَحقِيَحتُ الصَّحلِنَحتُ خَيْرٌ عِنَِّْ رَبِّكَ ثَوَابًح وَ*وَأَضْعَفُ جُنًِّْا

 لَأُوتَيَنَّ مَحلًح وَوَلًَِّا

چيه را وعيِّه دهِّ تح زمحنی كيه آن، خِّاونِّ رُمحن )طبق سنّت خود( مِّتی به او مهلت و مِّد میگمراهى استبگو هر كه در  »

شونِّ ببيننِّ، يح عذاب )اين دنيح( يح )عذاب( قيحمت را. پس )در آن روز( خواهنِّ دانَت چيه كَيی جحيگيحهش بيِّتر و داده می

هحی محنِّگحر، ثوابش نيزد پروردگيحرت افزايِّ و نيکینِّ بر هِّايتُّحن میانِّ، خِّاوتر است. كَحنی كه هِّايت يحفتهلُّکرش نحتوان

تر است. ای رسول ديِّی ُحل آنکه به آيحت مح كحفر شِّ كه گفت: من البته محل و فرزنيِّ بَييحر )در بهُّيت فرجحمبهتر و خوش

 «.)هرگز چنين نيَت(هم( خواهم داشت

 گفته بودم هو بیایی غم دل با تسو بهسویم

 

 بهویم ره غم از دل برود هسون تسو بیساییهه   

 

 شأن نزول 

به تِحضحی طلب خود رفيتم كيه او كنِّ كه طلبی از عحص بن وائل داشتم.  ابواسنحق ثعحلبی بح اسنحد به خَبّحب بن اَرَتّ روايت می

منکير   ،به خِّا تح تو بميری و دوبحره زنيِّه شيوی  :گويِّ به او گفتمدهم. خبحب مینُّوی طلبت را نمی  گفت تح منکر منمِّ 

شويم و در بهُّت طيال و نِيره و ُريير اسيت؛ پيس ميرا گوييِّ بعِّ از مرگ زنِّه میشمح می  ت:نخواهم شِّ و او گفمنمِّ  

بييش از تيو خواهيِّ بيود.   ،سهم من از بهُّت  ،مهلت بِّه تح در بهُّت طلبت را پرداخت كنم؛ چراكه اگر ُرا شمح راست بحشِّ 

 .1انِّ سوره مريم را در جواب عحص بن وائل دانَته اين آيحتل نزو

 هاپیام

 را گمراهيی اگير كيه اسيت انَحن اين و كنِّ، فراهم هحانَحن یهمه برای را رشِّ  و ُركت یزمينه كه است اين بر خِّاونِّ  سنّت  .1

« و اگر راه هِّايت در پيش گرفيت، خِّاونيِّ بير هيِّايتش مَنْ كَحنَ فِی الضَّلَحلَةِ فَلْيَمُِّْدْمِّتی به او مهلت دهِّ »  خِّاونِّ   برگزينِّ،

 «.وَيَزِيُِّ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتََِّوْا هًُِّىافزايِّ»می

 «.فَلْيَمُِّْدْ لَهُ الرَُّْمَنُرُمت الهی است » . مهلت و امِّاد، برخحسته از2

 «.مَحيُوعَُِّونشِّنِّ »شِّنِّ ولی آنحن متذكر نمی. كفّحر بحرهح به خطر و عذاب تهِّيِّ می3

محنِّ، ولی بعضی را تنهح در قيحمت كيفير كنِّ و َُحب قيحمتش همچنحن بحقی می. خِّاونِّ بعضی گمراهحن را در دنيح عذاب می4

 «.إِمَّح الْعََذابَ وَإِمَّح الََّحعَةَدهِّ »می

 «.شَرٌّ مَکَحنًحوَأَضْعَفُ جُنًِّْاآينِّ »ی مرگ، مِحم و موقعيت، بَتگحن و نفرات به كحر نمی. در لنظه5

 «.فَََيَعْلَمُونَ   ...َُتَّى إِذَا رَأَوْا  . قيحمت، روز ظهور ُِحيق و كُّف و شهود است »6

 «.وَيَزِيُِّ اللَّهُدرجحتی دارد ». هِّايت، مراُل و 7

 «.والْبَحقِيَحتُ الصَّحلِنَحتُ خَيْرٌ عِنَِّْ رَبِّكَمحنِّ ». اعمحل صحلح نزد خِّاونِّ منفوظ می8

 «.الصَّحلِنَحتُ اهْتََِّوْا هًُِّى وَالْبَحقِيَحتُ. توفيق انجحم كحرهحی شحيَته، در پرتو هِّايت الهی است »9
 

 310؛ واحدی، اسباب نزول قرآن، ص816، ص6البیان، جطبرسی، مجمع 1
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 «.عِنَِّْ رَبِّكَمخصوص دارد» . خِّاونِّ به پيحمبرش عنحيت10

 .«عِنَِّْ رَبِّكَ ثَوَابًح. كيفر و پحداش از شئون ربوبيّت الهی است»11

 .1«اخَيْرٌ مَرَدًّ  ...الصَّحلِنَحتُ  الْبَحقِيَحتُ» است عحقبتیخوش رمز نيك، كحر  .12

 هانکته

 نحپَنِّ  كحر  مورد  در  مَِّ   و  منبوب  و  پَنِّيِّه  كحرِ  مورد  در  امِّاد،  معموالً  راغب  گفته  به  امح  معنحست  يك  به  «امِّاد»  و  «مًَِّّ» -

 شود.می استفحده مکروه و

دهِّ. اين مهلت برای اين است كه شيحيِّ توبيه ی كَحنی كه راه شرّی را انتخحب كننِّ، مهلت میخِّاونِّ متعحل به همه -

تری آنحن به وجود آيِّ. گرچه برخی گمراهحن از مهلت الهی سو استفحده كرده، گنحهحن بيشكننِّ، يح فرزنِّان صحلنی از  

 . )لطف ُق بح تو مِّاراهح كنِّ/ چون كه از ُِّ بگذرد رسوا كنِّ(.2كننِّ تر میشونِّ و عذاب خود را بيشمرتکب می

است و »شرّ مکحنحً« يعنيی روز ئم  قحی ظهور ُضرت  ی »إذا رأوا مح يوعِّون« فرمودنِّ: آن وعِّهدربحرهامحم صحدق   -

 .3معلوم خواهِّ شِّ كه چه كَی، در موقعيت نحپَنِّ و ضعيف قرار داردقيحم قحئم 

گيردد، ی »ثواب« به معنحی جزای عمل است كه به انَحن برمیردّ« به معنحی عحقبت و منفعت است و كلمهی »مَكلمه -

 .4شوداستعمحل میتر در خير چه خير بحشِّ و چه شر؛ لکن بيش

يحفتگيحن نييز در فرمحييِّ: هيِّايتگيرنِّ. اين آيه ميیتری قرار میی قبل خوانِّيم كه گمراهحن، در گمراهی بيشدر آيه -

 گيرنِّ.  تری قرار میهِّايت و نورانيت بيش

إليه إال اهلل واهلل اكبير« خوانيم: مراد از »البحقيحت الصيحلنحت«، ذكير »سيبنحن اهلل و النميِّهلل و ال  در بعضی روايحت می -

 .5است

 داستان: پرهم عجیب

در جنيگ جميل اهلل  گفتنِّ: زمحنی كه پرچم رسولهح میرفت. بعضیجنگ صفين آغحز شِّه بود. كحر خيلی سخت پيش می

ميحن ُتميی اسيت. خيِّمت به اهتزاز درآمِّ، خيلی زود به پيروزی رسيِّيم. اگر در اين جنگ هم از آن استفحده كنيم، پيروزی

را پحسخُّحن منفی بود. فکری به ذهنُّيحن رسييِّ، اميحم َُين و اميحم َُيين  آمِّنِّ.  امح امحم  اميرالمؤمنين علی  

فرمودنِّ: ای پَرم! برای اين مردم مِّتی بح مهربحنی به امحم َُن    ردنِّ، اميرالمؤمنينواسطه كردنِّ. كمی كه صنبت ك

 .6بحز خواهِّ كرد  و اين پرچم را هم بعِّ از من، فِط قحئممِرر شِّه كه بحيِّ به آن برسنِّ، 

  

 

 

 
 304،ص7نور،جتفسیر 1
 تفسیر الطیب البیان 2

 431، ص1کافی، ج 3

 تفسیر المیزان  4

 تفسیر نورالثقلین 5

 307الغیبة، نعمانی، ص 6
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 روایت  

« قيحل: كلهيم كيحنوا فيی ضياللة مَنْ كَحنَ فِی الضَّلَحلَةِ فَلْيَمُِّْدْ لَهُ اليرَُّْمَنُ مَيًِّّاقُل    قلت قوله: »عن أبی بصير عن أبی عبِّاهلل

ضحلين مضلّين فليمِّ لهم فی ضاللتهم و طغيحنهم ُتی يموتيوا. فيصييرهم و ال بواليتنح، فکحنوا  اليؤمنون بوالية اميرالمؤمنين

 َُتَّى إِذَا رَأَوْا مَح يُوعَُِّونَ إِمَّح الْعََذابَ وَإِمَّح الََّحعَةَ فَََيَعْلَمُونَ مَنْ هُيوَ شَيرٌّ مَکَحنًيح وَأَضْيعَفُ«َقلت قوله: »شَرٌّ مَکَحنًح وَأَضْعَفُ جُنًِّْااهلل »

«، فهو خروج الِحئم و هو الَحعة، فَيعلمون ذلك اليوم و مح نزل بهم من اهلل عليی َُتَّى إِذَا رَأَوْا مَح يُوعَُِّونَمّح قوله: »« قحل اجُنًِّْا

« قيحل: هُيًِّىوَيَزِيُِّ اللَّهُ الَِّذينَ اهْتََِّوْا « قلت قوله: »وَأَضْعَفُ جُنًِّْا»« يعنی عنِّ الِحئممَنْ هُوَ شَرٌّ مَکَحنًحيِّی قحئمه فذلك قوله »

 .1، ُي  اليجنِّونه و ال ينکرونهيزيِّهم ذلك اليوم هِّی علی هِّی بحتبحعهم الِحئم

« به چه معنی است؟ فَلْيَمُِّْدْ لَهُ الرَُّْمَنُ مًَِّّا ِ مَنْ كَحنَ فِی الضَّلَحلَة  قُلعرض كردم: سخن خِّاونِّ »ابوبصيرگويِّ: به امحم صحدق

كننيِّه بودنيِّ و و واليت مح ايمحن نِّاشتنِّ و گمراه و گميراهاميرالمؤمنينهح در گمراهی بودنِّ، به واليت  ی آنفرمودنِّ: همه

« )بيه بيِّترين جحيگيحه و شَيرٌّ مَکَحنًحوَأَضْيعَفُ جُنْيًِّاهح تح به هنگحم مرگ ادامه داشت. خِّا آنيحن را بيه »اين ضاللت و سركُّی آن

َُتَّى إِذَا فرمحييِّ»« به چه معنی است؟ فرمودنِّ: امح اينکه ميی...َُتَّى إِذَا رَأَوْاقول خِّاونِّ »كُّحنيِّ. گفتم:  ترين لُّکر( میسَت

چيه را از است كه از آن به »سحعت« تعبيير گُّيته اسيت. آنيحن، آن روز و آن«، همحن خروج و ظهور امحم قحئمرَأَوْا مَحيُوعَُِّونَ

مَينْ هُيوَ شَيرٌّ فرمحيِّ »شنحسنِّ، و اين همحن سخن خِّاونِّ است كه میِّ، میآيهح فرود میبر آنسوی خِّا به دست امحم قحئم

وَيَزِييُِّ تری دارنِّ. گفتم: پس قول خِّاونيِّ »« و لُّکر نحتوانوَأَضْعَفُ جُنًِّْابِّترين جحيگحه را دارنِّ »« يعنی نزد امحم قحئممَکَحنًح

، هِّايتی بير هِّايتُّيحن شحن از امحم قحئمفرمودنِّ: خِّا در آن روز، به دنبحل پيروی« چه معنحيی دارد؟  اللَّهُ الَّذِينَ اهْتََِّوْا هًُِّى

 خيزنِّ.ای كه به رويحرويی و انکحر آن برنمیگونهافزايِّ؛ بهمی

 

**** 
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  83آیه  –عمرانسوره آل   

 

 ِاللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی الََّموَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًح وَكَرْهًح وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونأَفَغَيْرَ دِين  

هح و زمين است، خواه نحخواه فِط تَليم اوست و جوينِّ؟ در ُحلى كه هر كه در آسمحنهح جز دين خِّا )دينى( مىپس آيح آن»

 .«شونِّ به سوى او بحزگردانِّه مى

 رسسه بهویسسد بسسا مسسنرنهی، نیسسست

 

اسست  نزدیسک  صبر، سسحر   اندری 

 

 شأن نزول

در اوصيحمت نيحزل گردييِّه اين آيه دربحره ُرث بن سويِّ بن  روايت شِّه كه فرمودنِّ  امحم جعفرصحدق ازگويِّ: شيخ طوسى

بلوى را به قتل رسحنيِّ و سسس مرتِّ شِّ و فرار كرد و بعِّ پُّيمحن گُّت و ود بح مکر و ُيله مجذر بن زيحد  كه مَلمحن ب  یُحل

تيح  83او قبول خواهِّ شِّ يح نه؟ سسس آيه  توبهتوبه كنِّ،اگر سؤال كننِّ كه آيح  رسول خِّااز براى طحئفه خود نوشت كه از 

 1.در اين بحره نحزل گرديِّ و ُرث برگُّت و دوبحره اسالم آورد 89آيه 
 كنِّ.  پيروان اديحن گذشته را به آن جلب میشود و توجه اهل كتحب و ی اسالم آغحز میدر اين آيه، بن  دربحره

 «.أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَطلبنِّ؟ آيين او همين اسالم است »هح غير از آيين خِّا میفرمحيِّ: آيح آننخَت میلذا  

 و در برابر فرميحن او تَيليمانِّ از روى اختيحر يح اجبحر اسالم آوردهانِّ چه  هح و زمينافزايِّ: »تمحم كَحنی كه در آسمحنگحه میآن

 «.وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی الََّمحواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعحً وَ كَرْهحً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ«.»شونِّ نِّ و همه به سوى او بحزگردانِّه مىاشِّه

وسيعى تفَير كيرده و   حین»اسالم« را به معجح  .قرآن مجيِّ در اينبنحبراين، اسالم آيين همه جهحن هَتى و عحلم آفرينش است

نِّ زييرا، روح اسيالم هميحن انِّ.يعنى در برابر فرمحن او تَيليمامَلمحن  ،وجود دارنِّ ن  گويِّ: تمحم كَحنى كه در آسمحن و زميمى

اختييحر نِّ و گروهيى بيىادر برابر »قيوانين تُّيريعى« او تَيليم  «طَوْعحً»گروهى از روى اختيحر    حمنته  ؛تَليم در برابر ُق است

 در برابر »قوانين تکوينى« او. «رْهحًكَ»

هحی او به صورت قوانين طبيعی و محفوق طبيعی است كيه بير خِّاونِّ دو گونه فرمحن در عحلم هَتی دارد؛ يك سلَله از فرمحن

قيوانين سيرپيچی ای از اين  هح مجبورنِّ در برابر آن زانو زننِّ و لنظهی آنكنِّ، و همهموجودات مختلف اين جهحن ُکومت می

 نکننِّ و اگر فرضحً سرپيچی كننِّ، ممکن است منو و نحبود گردنِّ. اين، يك نوع اسالم و تَليم در برابر فرمحن خِّاست.

شود؛ يعنی قوانينی كه در تعليميحت انبييح  وجيود داشيته اسيت، نوع ديگری از فرمحن خِّا هَت كه فرمحن تُّريعی نحميِّه می

ی نيحم هيح شحيَيتهاختيحری دارد و تنهح افراد بحايمحن هَتنِّ كيه بيه خيحطر تَيليم در مِحبيل آن  یهح جنبهتَليم در برابر آن

گييرد. جمعيی از « در آيه اشحره به معنحی وسيع اسالم است كه هر دو قَيمت را دربرميیأَسْلَمَی »بحشنِّ. جمله»مَلمحن« می

 « محننِّ كحفران. رْهحًكَروی اجبحر »« محننِّ مؤمنحن و جمعی از طَوْعحًشونِّ »روی اختيحر تَليم می

-رونِّ، امح افراد بيیاُتمحل ديگر در تفَير آيه اين است كه: افراد بحايمحن در ُحل رفحه و آرامش از روی رغبت به سوی خِّا می

عميولی كيه در ُيحل مخواننيِّ و بيح اينشيتحبنِّ و او را ميیفرسح به سوی او ميیايمحن تنهح به هنگحم گرفتحری و مُّکالت طحقت

 .1خواننِّ شنحسنِّ و نمیشونِّ، در آن لنظحت سخت و َُحس، جز او كَی را نمیهحيی برای او قحئل میشريك

 
 693، ص 2جمع البیان في تفسیر القرآن، ج م1
 745-747، ص2تفسیر نمونه، ج1
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 هاپیام

 «.اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَأَفَغَيْرَ دِينِ»هَتی سحزگحر نيَت. انتخحب راه غيرخِّا، بح ُركت. 1

 «.أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ»ُِيِت دين، تَليم است.  . 2

دالليت بير  «يَبْغُيونَ»او قيرار دارد. )جمليه  فطيرتدر  ،است و گرايش بيه مکتيب  انَحن، دائمحً در جَتجوی راه و روشی.  3

 د(.خواست و تمحيل دائمی دار

 «.الََّمحواتِ وَ الْأَرْضِمَنْ فِیلَهُ أَسْلَمَ»اگر هَتی تَليم اوست،چرا مح تَليم نبحشيم؟. 4

 1«.إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ»رو بَوی او نکنيم؟   ،اوست، چرا از همحن اوّل ،اگر پحيحن كحر مح. 5

 ی بزرگداستان: مژده

شِّ. تعجب و منتظرانش رسيِّ. نحگهحن صنبت امحم قطع  هحی امحم به ُضرت مهِّی  رفته بود. صنبتخِّمت امحم صحدق  

هح داشت. يحزده بحر ديگير ی آن ُرااميّه. شوق زيحدی برای شنيِّن ادامهكرد... يك غريبه آنجح آمِّه بود، مردی از دوستحن بنی

هح را برايش فرمودنِّ: »ای ابراهيم، او كَی است كه پس از سختی ی آن ُراهم رفت امح جور نُِّّ. تح اينکه بحألخره امحم، بِيه

سحزد. خوش به ُحل كَيی كيه در آن زميحن نی و ترس، ظحهر شِّه و غم و سختی را از شيعيحنش برطرا میشِّيِّ، بالی طوال

   قِّر خوشنحل نبود. واقعحً مژده بزرگی بود.وقت اينبحشِّ...«. هيچ

 روایت  

 .  2ايّحمه الجور«ُکم بحلعِّل و ارتفع فی  قحل:» إذا قحم الِحئمعن أبيهو روی علی بن عِبه عن أبيه عن جعفر

قيحم كنِّ، به عِّل ُکم كنيِّ كنِّ كه فرمود: »چون ُضرت قحئمنِل میاز پِّرشعلی بن عِبه از پِّرش، از امحم بحقر

 و در دوران وی، ستم برداشته شود«.

 

  **** 
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  140آیه  –عمرانسوره آل 

 

  َاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخَِذ مِنْکُمْ شُهََِّا َ وَاللَّهُ لَيح إِنْ يَمَََْْکُمْ قَرْحٌ فََِِّْ مَسَّ الَِْوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّحمُ نَُِّاوِلُهَح بَيْنَ النَّحسِ وَلِيَعْلَم 

 يُنِبَ الظَّحلِمِينَ
رسِّ، پس قطعحً به گروه كفّحر نيز )در جنگ بِّر( زخمى همحننِّ آن رسيِّه است. و ميح اگر )در جنگ اُِّ( به شمح جراُتى مى»

و كنِّ  انِّ، معلوم  كَحنى را كه ايمحن آوردهمِحم  گردانيم تح خِّاونِّ )بح امتنحن(  روزهح)ى شکَت و پيروزى( را در ميحن مردم مى

 («.دارد. )گرچه گحهى به ظحهر پيروز شونِّ از شمح گواهحنى )بر ديگران( بگيرد و خِّاونِّ ستمگران را دوست نمى

 آن سفرررده رسه صسد قافلسه دل همسره اوسست

 

 هر رجا هست خسدایا بسه سسالمت داَرش 

 

 شأن نزول

ُِّ و عوامل پيِّايش آن به عنوان يك سرمُّق بزرگ برای درُِيِت اين آيه، تجزيه و تنليلی است روی نتحيج جنگ اُ

از صنحبه او عِّه اى كُّته و عِّه اى  نِّ مراجعت نمود ُِّ غزوه اُ از  رسول خِّا راشِّ بن سعِّ روايت كنِّ وقتى كه مَلمحنحن. 

: بحر خِّايح بح رسول تو چنين  نِّ و گفت هلتنگ شِّ كردنِّ پيحمبر خيلى دنوُه و زارى می مِّينهزخمى شِّه بودنِّ زنحن و كودكحن 

هح فهمحنيِّ كه اگر شمح را در روز اُِّ جراُت و كُّتحر رسيِّ. مُّركين را نيز در روز  كردنِّ سسس اين آيه نحزل گرديِّ و به آن

  1بِّر جراُت هح و كُّتحرهح رسيِّه بود

   را شنيِّنِّ، از  ُِّغزوه اُخبر  مِّينهنين روايت كنِّ، وقتى زنحن  عکرمة دربحره اين قَمت از آيه »وَ يَتَّخَِذ مِنْکُمْ شُهَِّا َ« چ 

چه خبر داريِّ؟ آن دو نفر هح پرسيِّ: از رسول خِّا  در اين ضمن دو نفر شترسوار ديِّنِّ. زنى از آن خحنه هح بيرون آمِّنِّ 

آن زن شکرگذارى كرد و گفت: اگر از بنِّگحن خِّا شهيِّ بُّونِّ بحكى نيَت سسس اين آية را خِّاونِّ   گفتنِّ: پيحمبر زنِّه است

 2.فرمودنحزل 

هح و ُِّ بر اثر نحفرمحنی و عِّم انضبحط نظحمی جمعی از سربحزان اسالم، در پحيحن به شکَت انجحميِّ و جمعی از شخصيتجنگ اُ

 ی اسالم از جمله »ُمزه« عموی پيحمبر، در اين ميِّان شربت شهحدت نوشيِّنِّ.  هحی برجَتهچهره

-هيح ميیی يکحييك آنهمحن شب بح يحران خود به ميحن كُّتگحن رفت و برای بزرگِّاشت ارواح شهِّا  بر سر جنيحزه  پيحمبر

ِّ در مييحن انيِّوه فيراوان بيه ُيی كوه اُهح در دامنهی آننمود، و سسس اجَحد همهريخت و طلب آمرزش مینَُّت، اشك می

 خحک سسرده شِّ.  

ی معنوی از نتحيج شکَت داشيتنِّ، آييحت فيوق در اين لنظحت َُحس كه مَلمحنحن نيحز شِّيِّ به تِويت روُی و هم استفحده

 1.2نحزل گرديِّ 

 
تفَير روض الجنحن1  

 152و سحير مفَرين خحصه و عحمه، ص  شيخ طوسیاز نظر   نمونه بينحت در شأن نزول آيحت منمِّبحقر منِق،2
 البیان، ذیل آیات مورد بحثمجمع؛ 65و  44، 22، صفحات 20بحاراألنوار، ج3

 3تفسیر نمونه، ج4
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 نکته ها

اييِّ، هِّفی الهی متنمّل ضرر جحنی شِّهكنِّ و آن اينکه، اگر شمح برای  اين آيه ضمن دلِّاری به مَلمحنحن، واقعيتی را بيحن می

-ايِّ، دشمنحن شمح نيز ديروز در بِّر شکَت خوردهانِّ. اگر شمح امروز در اُُُِّ پيروز نُِّّهدشمنحن شمح نيز كُّته و مجروح داده

 هح، بردبحر بحشيِّ. انِّ. پس در سختی

كيِّام دهيِّ كيه هيچُوادث تلخ و شييرينی رخ میدر اين آيه نخَت اشحره به يکی از سنن الهی شِّه است كه در زنِّگی بُّر  

هح، همه در ُحل دگرگونی هَتنِّ. بنيحبراين نبحييِّ شکَيت در هح و نحتوانیهح، عظمتهح، قِّرتهح، پيروزیپحيِّار نيَت. شکَت

و آن را بيه  هحی شکَت ازسنّت تنول، درس گرفتيك ميِّان و آثحر آن را پحيِّار فرض كرد؛ بلکه بحيِّ بح بررسی عوامل و انگيزه

فرمحيِّ: اين ايحم را در ميحن مردم به پيروزی تبِّيل كرد. دنيح، فراز و نُّيب دارد و زنِّگی در ُحل دگرگونی است. لذا خِّاونِّ می

 .1الی اين ُوادث آشکحر شوددهيم تح سنّت تکحمل از البهطور مِّاوم گردش می

 : مَلمحنحن بح توجه به موارد ذيل، بحيِّ روُيه داشته بحشنِّ 

 «فََِِّْ مَسَّ الَِْوْمَ قَرْحٌانِّ:»الف( دشمنحن شمح نيز زخمی شِّه

 «تِلْكَ الْأَيَّحمُ نَُِّاوِلُهَحشود: »ب( اين روزهحی تلخ سسری می

 «  وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواشنحسحنِّ: »ج( خِّاونِّ مؤمنحن واقعی را از منحفِحن بحزمی

 «.  وَيَتَّخَِذ مِنْکُمْ شُهََِّا َگيرد: »ی تحريخ میآينِّه د( خِّاونِّ از شمح گواهحنی برای

 «.وَاللَّهُ لَح يُنِبَ الظَّحلِمِينَ( خِّاونِّ مخحلفحن شمح را دوست نِّارد: »ه

 هاپیام

 «.فََِِّْ مَسَّ الَِْوْمَ قَرْحٌ. مَلمحنحن نبحيِّ در صبر و بردبحری از كفّحر، كمتر بحشنِّ »1

 «.وَتِلْكَ الْأَيَّحمُ نَُِّاوِلُهَح بَيْنَ النَّحسِشيرين پحيِّار نيَت ». ُوادث تلخ و 2

 «.وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواشونِّ »هحی زنِّگی، اهل ايمحن از مِّعيحن ايمحن بحز شنحخته می. در فراز و نُّيب3

 «.وَيَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهََِّا َشود »ت می. خِّاونِّ از خود شمح گواهحنی گرفت كه چگونه نحفرمحنی از رهبری موجب شک4َ

 2«.الظَّحلِمِينَ وَاللَّهُ لَح يُنِبَی ُجت خِّاونِّ به آنحن نيَت ». پيروزی موقّت كفحر، نُّحنه5

 داستان

توجيه بيه سير و جواد خيلی آرام وارد كالس شِّ. بگی نگی، ترسيِّه بود. بِّون هيچ ُرا و ُِّيثی سر جيحيش نَُّيت و بيی

 دوستحنش، سرش را روی ميز گذاشت.صِّای  

از دعوايی كه امروز توی راه مِّرسه ديِّه بود هنوز شوكه بود. سر و صورت خونی عحبری كيه بيرای دفيحع از خيودش و كييفش، 

انصحا قرار گرفته بود، هنوز جلوی چُّمش بيود. هيم نحراُيت بيود از اينکيه چيرا كيحری از دسيتش بُر بیمورد هجوم دو جيب

هيحی برنيحمِّه تح مظلومی را كمك كنِّ و هم از اينکه چرا بحيِّ اين مَحئل در جحمعه اتفحق بيفتِّ. در همين فکرهح بود كه ُيرا

شود. امنييت در هميه جيحی زميين قُّنگ پِّربزرگ به يحدش آمِّ: روزگحری در پيش است كه عحلَم، گلَتحن و همه جح آبحد می

ح بخواهِّ دزدی كنِّ. كَی جرأت نِّارد ديگران را مورد ضرب و شتم قرار دهيِّ و ييح محنِّ تُکمفرمح شِّه و هيچ كس فِير نمی

 
 
 . 146، ص3تفسیر نمونه، ج1
 . 163، ص2تفسیر نور، ج 2
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ی نيحن شيب ييح كن شِّه و ديگر كَيی غصيهگيرد. فِر، ريُّههح را فرامیمحل يتيم را بخورد. امنيت و سعحدت و رفحه، تمحم خحنه

هح برطيرا شيِّه و صيلح و كننِّ. كينهنی فرار میرود و مردم از جهل و نحداچيزهحی ديگر را نِّارد. رشِّ علمی به شِّت بحال می

-كننِّ. بيمحریشونِّ و ميش و گرگ در كنحر هم زنِّگی میگردد. ُتی ُيوانحت نيز بح هم مهربحن میهح ُحكم میآرامش بر دل

   است.دهنِّ. آن روز، روز ظهورِ امحم زمحن  رود و مردم بح نُّحط و سالمت، زنِّگی خود را ادامه میهح از بين می

 روایت  

ی اين آيه فرمودنِّ: »از روزی كه خِّاونِّ آدم را آفريِّ، قِّرت و ُکومت خِّايی و شييطحنی در تعيحرض بيح دربحرهامحم صحدق

 1يحبِّ«.تنِق می  انِّ امح دولت كحمل الهی، بح ظهور قحئميکِّيگر بوده

« قحل: ميح زال منيذ خَلَيق اهلل آدم دولية هلل و الْأَيَّحمُ نَُِّاوِلُهَح بَيْنَ النَّحسِوَتِلْكَ  فی قول اهلل عزّوجلّ: »عن زرارة، عن أبی عبِّاهلل

 .2واُِّ دولة  إلبليس، فأين دولة اهلل تعحلی، امح هو الّح قحئم  

 ...« فرمودنِّ:»پيوسيته از زميحنو تليك األيّيحمروايت كرد، كه آن ُضرت دربحره فرمحيش خِّای تعحلی: »زراره از امحم صحدق  

، هميُّه دولتی از خِّا و دولتی از شيطحن بوده. پس در اين زمحن دولت خِّا كجحست؟ آگحه بحشييِّ كيه صيحُب خلِت آدم

 است«.  دولت خِّا، قحئم آل منمِّ 

 

 **** 

 
 همان.  1
 . 2، ح128، ص3تفسیر البرهان، ج 2



  44 
 

  110آیه  –سوره یوسف 

 

    َالْمُجْرِمِينَ  الرَسُلُ وَظَنَوا أَنَّهُمْ قَِّْ كُِذبُوا جَح َهُمْ نَصْرُنَح فَنُجِّیَ مَنْ نََُّح ُ وَلَح يُرَدَ بَأْسُنَح عَنِ الَِْوْمَُِتَّى إِذَا اسْتَيْأَس 

ی نومييِّى )دعوت پيحمبران و مخحلفت دشمنحن همچنحن ادامه داشت( تح هنگحمى كه پييحمبران )از هيِّايت ميردم( بيه آسيتحنه

ی عذاب( به دروغ به آنحن داده شِّه است. آنگحه يحرى مح به آنحن رسييِّ، پيس كَيحنى را كيه و كفحر گمحن كردنِّ )وعِّهرسيِّنِّ  

 شود.خواستيم نجحت يحفتنِّولى عذاب مح از گروه مجرمحن بحز گردانِّه نمىمى

 اربسسساب زمسسسین، امیسسسر مسسسری ، بیسسسا

 گسسسویماز قسسسول همسسسه منتظسسسران مسسسی

 

 بسسی  بیسساتسسا نخسسل سسستم بررَنسسی از  

 ای پیرتسسسرین جسسسوان تسسساری ، بیسسسا

 

 شأن نزول

گوييِّ: »پييحمبران الهيی در راه كيرده، ميیترين لنظحت زنِّگی پيحمبران  ترين و بنرانیدر اين آيه، اشحره به يکی از َُحس

دادنيِّ تيح آنجيح كيه دعوت به سوی ُق، همچنحن پحفُّحری داشتنِّ و اقوام گمراه و سركش، همچنحن به مخحلفت خود ادامه می

انيِّ، و آنيحن در مَيير دعيوت هيح دروغ گفتيههح مأيوس شِّنِّ، و گمحن بردنِّ كه ُتی گروه انِّک مؤمنحن به آنپيحمبران از آن

ی ميح فيرا رسييِّ، و هح از همه جح بريِّه شِّ، نصيرت و پييروزی از نحُييهخويش، تنهحیِ تنهح هَتنِّ. در اين هنگحم كه اميِّ آن

 داديم.  ديِّيم، نجحت میيم و شحيَته میخواستهركس را می

 

 هاپیام

 كنِّ »إذا استيئس الرسل«گيرد كه انبيحی بردبحر را نيز مأيوس می. قَحوت و لجحجت در انَحن، تح آنجح اوج می1

هلت هحی الهی است »ُتی إذا استيئس« يعنی به قِّری مح به مجرمحن م. مهلت دادن به مجرمحن و تأخير عذاب آنحن، از سنت2

 داديم كه انبيح  مأيوس شِّنِّ.

 نيّت و ُوصله، انِّازه دارد »َُتّی«بينی و َُن. خوش3

 گردد »ُتی إذا ... وظنّوا انهم قِّ كذبوا«.. تأخير عذاب الهی سبب جرأت و تکذيب مجرمين می4

 بأسنح...«. نحاميِّی انبيح  از هِّايت مردم، شرط نزول قهر خِّاست »إذا استيئس ... ال يرد 5

 شود »فنجّی«. قهر الهی شحمل انبيح  و مؤمنحن واقعی نمی6

 . هم قهر و عذاب و هم لطف و امِّاد، به دست خِّاست »نصرنح... بأسنح«.7

 دست خودِ اوست »من نُّأ مجرمين«ه . سرنوشت قهر يح نجحت انَحن، ب8

 ِوم المجرمين«منِّ است »من نُّأ و ال يرد بأسنح عن ال. اراده و خواست خِّا قحنون9

بَت كُّحنِّنِّ، قِّرت خِّا جلوه بَت نِّارد »إذا استيئس الرسل... جح هم نصرنح« )هر كجح مردم كحر را به بن. راه خِّا بن10

 كنِّ(. می

 شود »ال يردّ بأسنح«.. هيچ قِّرتی محنع قهر خِّا نمی11
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 .1ردّ بأسنح«. سنّت خِّاونِّ در ُمحيت انبيح  و هالكت مجرمحن است »جح هم نصرنح، ال ي12

 هانکته

كه مخحلفحن لجوج نييز دسيت از در طول تحريخ، پيحمبران در دعوت خود مُصرّ بودنِّ، تح آنکه از هِّايت مردم مأيوس شِّنِّ. چنحن

 خوانيم:هحيی از آن را در قرآن میداشتنِّ. نمونهمِحومت برنمی

   الف: یأس انبیاء

دعوت كرد، جز گروه انِّكی، كَی ايمحن نيحورد. خِّاونِّ به او فرمود: »لن ييؤمن سحليحن متمحدی مردم را    ،بعِّ از آنکه نوح  

در نفيرين خيود انِّ، كس ديگری از قوم تو ايمحن نخواهِّ آورد. نيوح  جز كَحنی كه ايمحن آورده  2من قومك الّح من قِّ آمن«

 يعنی از اينحن، جز كحفر فحجر نيز متولِّ نخواهِّ شِّ. 3گويِّ: »وال يلِّوا اال فحجرا كفحرا«كه نُّحن از يأس او نيز دارد، می

 خورد.آوردن كفحر به چُّم مینيز اين يأس از ايمحندر داستحن زنِّگی و دعوت هود، صحلح، شعيب، موسی و عيَی  

 ب: سوءظن مردم به انبیاء

كنييم گمحن ميی  4خوانيم: »بل لظنّکم كحذبين«می  27ی  ی هود آيهپنِّاشتنِّ. در سورهكفحر، تهِّيِّ انبيح  را توخحلی و دروغ می

كينم كيه تيو به راسيتی كيه گميحن ميی 5گفت: »إنّی الظنّك يح موسی مَنوراً«شمح دروغگوييِّ. يح اينکه فرعون به موسی  

 ای.زدهافَون

 ج: نصرت خداوند

يعنی ييحری مؤمنيحن  6نصر المؤمنين« دانِّ كه خِّاونِّ بر خود الزم كرده است »و كحن ُِح علينحقرآن، نصرت الهی را ُتمی می

 مح هود و مؤمنين را نجحت داديم. 7فرمحيِّ: »و نجّينح هوداً و الذين آمنوا معه«بر مح الزم است، يح در جحی ديگر می

 داستان: مقتدای مسیح 

اهلل، بيرای فرمحينيِّ: ای روحميی  به ُضرت عيَی  مهِّیاز آسمحن فرود آمِّه ، وقت نمحز است، امحم  ُضرت عيَی  

 توانِّ بر شمح مِِّم شود.  بيتی هَتيِّ كه كَی نمیدهِّ: شمح اهلپحسخ میامحمت جمحعت جلو بيحييِّ. مَيح  

 .8خواننِّ ايَتنِّ و نمحز را میامحم جلو می

 روایت

:فُّيکی الييه قحل: جح  رجيل اليی اميرالميومنينابوجعفر بن جرير طبری بحسنحده عن المفضل بن عمر، عن أبی عبِّاهلل  

  واهلل ال يکون مح تأملون ُتی يهلك المبطلون و يضمنل الجحهلون و ييأمن المتِيون طول دوله الجور. فِحل له اميرالمومنين

و الفتح و هو قول ربی عزوجل فی كتحبه.)َُتَّى إِذَااسْتَيْأَسَ الرَسُيلُ وَظَنَيوا أَنَّهُيمْ قَيِّْ كُيِذبُوا . . . فبينح انتم كذلك. اذ جح  نصر اهلل 

 
  179 – 180، صص 6تفسیر نور، ج 1
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 1جَح َهُمْ نَصْرُنَح(.

آميِّ و از طيوالنی   روايت نموده كه فرمود: شخصی نزد اميرالميؤمنينطبری بح اسنحد خود از امحم صحدق    جريرمنمِّبن  

به او فرمود: به خِّا سوگنِّ، آن چه آرزويش را داريِّ نخواهيِّ شيِّ تيح شِّن ُکومت جور و ستم شکحيت كرد. اميرالمؤمنين

درامحن گردنِّ )واين پس از آن است كيه كيحر -كه انِّكنِّ -اينکه اهل بحطل  هالک شونِّ و جحهالن از ميحن برونِّ و پرهيزكحران   

محنطور كه شمح درآن ُحل هَتيِّ نحگهحن يحری خِّا وپيروزی )ظهور اميحم( بيحييِّ و ايين اسيت معنيحی سخت می شود(. . .. وه

ی نوميِّى رسيِّنِّ و )از هِّايت مردم( به آستحنه  تح هنگحمى كه پيحمبران  فرمحيِّ: »فرمحيش خِّای عزّوجلّ در كتحبش كه می

 «.ت. آنگحه يحرى مح به آنحن رسيِّ ی عذاب( به دروغ به آنحن داده شِّه اسكفحر گمحن كردنِّ )وعِّه

 

**** 
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  51آیه  –سوره سبأ   

 

 ٍوَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَح فَوْتَ وَأُخُِذوا مِن مَّکَحنٍ قَرِيب 

از جحيى گريزى نمحنِّه است و (آنجح كه راه)انِّ  زدهوُُّت (كحفران از عذاب سخت)ديِّى هنگحمى را كه  و اى كحش مى

 (. تعجب خواهى كرداز درمحنِّگی آن هح انِّ ) گرفتحر آمِّه )كه انتظحرش را نِّارنِّ(نزديك

 

 از غم هجر مکن ناله و فریاد ره دوش 

 

 آیدام فالی و فریادرسی میزده 

 

 شأن نزول

و فِط رفته و از بين  هخوردسعيِّ بن مَيب يح سعيِّ بن جبير گويِّ: اين آيه دربحره لُّکرى نحزل شِّه كه در بيحبحن شکَت  *

روايت نموده    رسول خِّا دهِّ چنحن كه ُذيفه ازمی و آنچه را كه ديِّه به ديگران خبر  هيك نفر از آن ميحن بحقى محنِّ

 .  است

از ابوُمزه ثمحلى كه از   یاز ضنحک و سِّى و روايت  یآن هم بنح به روايت دانَته،گ بِّرجندر  اسالمهح را دشمنحن برخى آن*

 .  وده استو نيز از َُن بن َُن بن على نِل نم امحم سجحد

كنِّ و مردم شحم از وی شحم خروج می ....سفيحنی از :ِّ حينفرممی امحم علی   . بيِّا  استسسحه همحن  اين ِّ ن گويگروهی *

وقتی به او كنِّ. لُّکر هح را از پيوستن به او ُفظ میجز يك عِّّه كه بر عِيِّه ُق استوارنِّ، خِّاونِّ آن،كننِّ اطحعت می

برد )البته بح لُّکرش( و اين است معنی آيه شريفه: وَ لَوْ تَری إِذْ فَزِعُوا فَال فَوْتَ وَ  را به زمين فرو میآن »بيِّا « رسيِّ، خِّا 

 1.أُخُِذوا مِنْ مَکحنٍ قَرِيبٍ

هح از صِّايی  : »ترس آننِّدر تفَير آيه: وَ لَوْ تَری إِذْ فَزِعُوا فَال فَوْتَ، فرمودامحم بحقرعِّه ای نيز آن را نِّای آسمحنی داننِّ.*

ترسنِّ كه زمين از زير پحيُّحن دهن  فرمحيِّ: وَ أُخُِذوا مِنْ مَکحنٍ قَرِيبٍ يعنی می. و اينکه میاست بود كه منبع آن صِّا از آسمحن

 2.«هح را فرو بردكنِّ و آن بحز

 ها پیام

 « و مُّركحن پنحهگحهی نِّارنِّ. فَزِعُوا فَلَح فَوْتَكنِّ » . جزع و فزع و استمِّاد مُّركحن، مُّکلی از آنحن ُل نمی1

أُخُِذوا مِن  آورد ولی چه سود. )ايمحن انتخحبی ارزش دارد نه اضطراری( »ی اَُحس خطر، ايمحن می. هر كحفری در لنظه2

 قحلُواآمَنّح«. –مَّکَحنٍ قَرِيبٍ 

 2«.مَّکَحنٍ قَرِيبٍگيرد ». مرگ هر جح كه آمِّ، فوراً انَحن را می3

 ها نکته

  .در اين آيحت تح آخر سوره، سيمحيى از وضع دلخراش جحن دادن مُّركحن ترسيم شِّه است -

 
 1،ح74،ص12تفَير البرهحن،ج 1

 3،ح75.همحن،ص2

 . 464ص   ،9تفَير نور، ج3
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  را به خروج سفيحنى به هنگحم قيحم ُضرت مهِّى  اين آيحت در تفحسير شيعه و سنّى روايحتى آمِّه كه رسول اكرم   -

  .كنِّ ترين مکحن، آنحن را نحبود مىانِّ كه خِّاونِّ از نزديكتفَير كرده

 . مراد از »مَکحنٍ قَرِيبٍ« دنيح و »مَکحنٍ بَعِيٍِّ« آخرت است -

 سیصدهزار نفر داستان:

كنِّ، بَيحر دهنِّه هَتم. جريحنی را تعريف میمهمی دارد: آقح! من بُّحرتآيِّ. مثل اينکه خبر يك غريبه بح عجله پيش امحم می

عجيب و وُُّتنحک. من بح برادرم در لُّکر سفيحنی بوديم، از دمُّق تح زورا ، هر جح آبحدی بود، ويران كرديم، كوفه و مِّينه را 

ی خِّا  خواستيم خحنهآمِّيم. می يم به مکه میهم خراب كرديم، منبر پيحمبر را شکَتيم و ... تعِّادمحن سيصِّهزار نفر بود، داشت

كه رسيِّيم، توقف كرديم. صِّائی شنيِّيم: ای بيحبحن! اين ظحلمحن را   1را هم ويران كنيم و اهل مکه را بکُّيم. به سرزمين بيِّا  

-من و برادرم، هيچ در كحم خود فرو بر! نحگهحن زمين شکحا برداشت و تمحمی لُّکر را بلعيِّ. به خِّا قَم! از تمحم آن لُّکر، جز

 كس و هيچ چيز بحقی نمحنِّ.

 بترسحنِّ.   برادرم به شحم نزد سفيحنی رفت كه نحبودی لُّکرش را خبر بِّهِّ و او را از ظهور مهِّی آل منمِّ 

 بُّحرت دهم، و به دست شمح توبه كنم.   من هم به مکه آمِّم تح نحبودی ستمگران را به شمح قحئم آل منمِّ

 .2محنِّكنِّ و همراهُّحن میاو بح امحم بيعت می

 روایت 

و  يکونُ لصحُبِ هذه األمرِ غيبةٌ و ذَكَرَ ُِّيثحً طويال. يَتَضَمَّنُ غيبَةَ صحُبُ األمر  :قحل أبو جعفرعن عبِّاألعلی النلبی  

و البرائةِ مِن  و الوالية لعلیّ بن ابيطحلب(إلی كتحب اهللِ و سُنّة نبيّهيِّعوا النحسَ )يعنی الِحئم فَ ظُهورة إلی أن قحل

م. و  عُِّوّه و ال يَمّی اُِّاً ُتّی ينتَهی إلی البيِّا ، فيخرخُ إليه جيش الَفيحنی فيأمُرُ اهلل ُ االرضُ، فتَأخُذُهُم مِن تنتِ أقِّامِهِ 

و قَِّ كَفروا بِه  بِحئم آل منمِّ و قحلوا آمَنّح وْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَح فَوْتَ وَأُخُِذوا مِن مَّکَحنٍ قَرِيبٍ( يعنیهو قولُ اهللِ عزّوجل )وَلَ

 . 3( إلی آخرالَورة )يعنی بِحئم آل منمِّ

ل  چنين فرمودنِّ: ُضرت قحئم آ األمری غيبت و ظهور ُضرت صحُبدربحره عبِّالعلی ُلبی گويِّ:  امحم بحقر

هح كنِّ و به آندعوت می و واليت اميرالمؤمنين پس از ظهور، مردم را به كتحب خِّا و قرآن و سنّت پيحمبر منمِّ 

وقت سفيحنی كه به بيِّا  برسِّ، در آنزنِّ تح آنكس را به نحم صِّا نمیبيزاری بجوييِّ و هيچفرمحيِّ از دشمنحن آل منمِّمی

-برد و اين است قول خِّاونِّ كه می هح را به امر خِّا فرو میرود و زمين، آنسرزمين بيِّا  میاز شحم خروج نموده و به سوی 

هح را از جحی نزديکی )كه تواننِّ )از عذاب الهی( بگريزنِّ، و آنشود امح نمیفرمحيِّ »اگر ببينی هنگحمی كه فريحدشحن بلنِّ می 

گوينِّ: به ُق ايمحن آورديم يعنی جب خواهی كرد(« و در آن ُحل میهح تع گيرنِّ )از درمحنِّگی آنُتی انتظحرش را نِّارنِّ( می 

 بودنِّ.  هح پيش از اين، به آن كحفر شِّنِّ. يعنی قبالً منکر قيحم آل منمِّبه قيحم قحئم ايمحن آورديم و آن

**** 

 

 
 ی ميحن مکه و مِّينهسرزمين 1
  90هحست، ص، بح انِّكی دخل و تصرا؛ او در همين نزديکی398 – 399الهِّاية الکبری، صص  2
 .5، ح76، ص12تفَيرالبرهحن، ج 3
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  1 – 5آیات  –سوره روم 

 

فِی بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعُِّْ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ *بَعِِّْ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَفِی أَدْنَى األَرْضِ وَهُم مِّن *غُلِبَتِ الرَومُ*الم

 ؛زُ الرَُِّيمُبِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يََُّح ُ وَهُوَ الْعَزِي*الْمُؤْمِنُونَ 

ى وآنحن بعِّ از مغلوب شِّن، در آينِّهواقع شِّ ترين سرزمين در نزديك. در جنگی كه شِّنِّ  الف، الم، ميم. روميحن مغلوب»

امر به همه ، وكليه امور عحلم از قبل از اين وبعِّ از اين  اين پيروزى( در چنِّ سحل آينِّه خواهِّ بود،. )نزديکى پيروز خواهنِّ شِّ 

عحلم مِتِّر وبه  كنِّ، و او  خِّاونِّ هر كس را بخواهِّ، به يحرى خود يحرى مىشحد می شونِّ.   روز)پيروزى(، مؤمنحنخِّاست و آن  

 «. مهربحن استخلق جهحن 

 ها ره در فراق تو دل را ی دلبیا به خانه

 

 نمانده است قراری، ههونه بی تو بمانم  

 

 شأن نزول

  كه در آن هنگحمی كه پيحمبر اكرم آيحت نخَت اين سوره بِّين سبب نحزل شِّدارنِّ كه، مفَران بزرگ، همگی اتفحق نظر

 در مکه بودنِّ، و مؤمنحن در اقليت قرار داشتنِّ، جنگی ميحن ايرانيحن و روميحن درگرفت، و در اين نبرد ايرانيحن پيروز شِّنِّ.  

-: ايرانيحن، مجوسی هَتنِّ و مُّرک )دوگحنهمُّركحن مکه، اين را به فحل نيك گرفته و دليل بر ُِحنيت شرک دانَته و گفتنِّ 

گونه كه ايرانيحن بر روميحن غلبه پيِّا كردنِّ، پيروزی نهحيی از آنِ شرک است  انِّ و اهل كتحب؛ همحنپرست( امح روميحن، مَينی

   شويم.و طومحر اسالم به زودی پيچيِّه خواهِّ شِّ، و مح پيروز می 

اسحسی نِّاشت، امح در آن جوّ و منيط برای تبليغ در ميحن مردم جحهل، بی تأثير نبود، لذا  هح پحيه و گيریگونه نتيجهگرچه اين

گذرد اين امر بر مَلمحنحن گران آمِّ. آيحت فوق نحزل شِّ و قحطعحنه گفت: گرچه ايرانيحن در اين نبرد پيروز شِّنِّ، امح چيزی نمی

ويی را نيز بيحن داشته، گفت: اين امر فِط در طول چنِّ  كه از روميحن شکَت خواهنِّ خورد. و ُتی ُِّود زمحن اين پيُّگ

 پيونِّد.  سحل به وقوع می

پحيحن پروردگحر به عحلم ی آن به علم بیی اعجحز اين كتحب آسمحنی و اتکح  آورنِّهسو نُّحنهاين پيُّگويی قحطع قرآن، كه از يك

گوينِّ: ُتی بعضی بح ا طوری دلگرم سحخت كه میی مِحبل تفأل مُّركحن بود، مَلمحنحن رغيب است، و از سوی ديگر نِطه

 .1هح نحزل نُِّّه بود(بنِّیگونه شرطبنِّی مهمی كردنِّ )آن روز هنوز ُکم تنريم اينمُّركحن روی اين مَئله، شرط

 ها پیام

ه 1 ن ح ُّ ن ز  ا ی  ک ي ی .  ي و گ ُّ ي پ  ، ن آ ر ق ز  ح ج ع ا ی  ح ت  ه َ ک ش ن  ح ي ن ا ر ي ا ز  ا  ، ن ح ي م و ر ( ت  س ا ن  آ ق  ِ ن ت و  ه  ن ح ق د ح ص ی  ح ن  ه آ ر ق ی  ل و  ، ِّ ن د ر و خ

ی  م ی  ي و گ ُّ ي » پ ) ِّ ش ن  ح ن چ و   ِّ ش  ِّ ن ه ا و خ ب  ل ح غ ن  ح ي م و ر ر  گ ي د ل  ح س  ِّ ن چ ه  ك  ِّ ن ِ  ك َت ب ِ ُل َ  –غ ن و ُ ب ِ ْل غ َ ي َ . س » 

2 « ِّ ي و ُّ ن س  و ي أ م ت  َ ک ش ك  ي ح  ب  .  ِ َت ب ِ ُل َ  –غ ن و ُ ب ِ ْل غ َ ي َ . س » 

ی 3 ز و ر ي پ ر  د ت .  َ ک ش و  ح  ِه ت ي ر و ن م  ، ح ش   ه و م ا ر ف  ِّ ي ُ و »   ت د و ُّ ُن ِّ ْ ع َ ب ِن  م َ و  ُ ْل ب َ ق ن  ِ م  ُ ر ْ م َ ْأ ل ا  ِ ه َّ ِل . ل » 

 
 379-380،صص16،جتفَير نمونه 1

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya5.html
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4 « ا ر ی  م ح ظ ن گ  ر ب و  ز  ح س م  ه و  م  ي ن ا ِّ ب و  ا ز  ا ا  ر ی  ز و ر ي پ م  ه  .ُ ر ُ ص ن َ ي  ِ ه َّ ل ل ِا ر ْ َص ن ِ . ب » 

5 « ت  س و ا ت  م ُ ر و  ت  ز ع  ، ی ه ل ا ت  ر ص ن ل  ي ل د  .  ُ ر ُ ص ن َ . ي  .  .  ُ م ي ِ َُّ ر ل ا  ُ ز ِي ز َ ع ْ ل ا  َ و ُ ه َ . و »1 

 ها نکته

ی تن من است.  : فحطمه پحره2منّیفرمودنِّ: فحطمة بضعة كه پيحمبر اكرم ی »بضع« به معنحی قطعه است. چنحنكلمه -

 ای از زمحن )بين سه تح نه سحل( است. گحهی مراد از بضع، قطعه

 «؟ وَيَوْمَئٍِذ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ فرمحيِّ: »سؤال: پيروزی سسحه روم بر ايرانيحن، چه ربطی به مَلمحنحن دارد كه قرآن می

و روم نوشته و آن دو را به دين مبين اسالم دعوت كردنِّ. خَروپرويز،  ای به پحدشحهحن ايران نحمهپحسخ: پيحمبر اسالم  

اُترام گزارد. مَلمحنحن دوست داشتنِّ  ی پيحمبر را پحره كرد. ولی قيصر روم، به نحمه ی رسول خِّا پحدشحه ايران نحمه

لمحنحن از اين ُحدثه نحراُت پيروز شونِّ، ولی آنحن شکَت خوردنِّ و مَ –اُترام كردنِّ ی پيحمبر كه به نحمه –روميحن 

ی نزديك پيروز شِّنِّ. خِّاونِّ بح نزول اين آيحت، به مَلمحنحن بُّحرت داد كه اگرچه روميحن شکَت خوردنِّ، ولی در آينِّه

  .3خواهنِّ شِّ و آن پيروزی، سبب شحدی مؤمنحن خواهِّ شِّ

 های جاهلیت  بدتر از نادان داستان:

هح بح آنشود كه از جحهالن زمحنِ جحهليت كه پيحمبر رو می كنِّ، بح مردم نحدانی روبهفرمودنِّ: او كه قيحم امحم صحدق 

هحيی از كه مبعوث شِّنِّ، مردم بتپحسخ دادنِّ: پيحمبر  مواجه بودنِّ، بِّترنِّ.تعجب كرد: چطور ممکن است؟ امحم  

-به آن استِّالل می، ده و بر عليه امحمكردنِّ. در زمحن ظهور امح، مردم كتحب خِّا را تأويل كرسنگ و چوب را پرستش می 

 4كننِّ. 

 روایت 

 ِيحمقحل: فی قبورهم ب "وَيَوْمَئٍِذ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ"فی قول اهلل عزوجل:الصحدق  عبِّاهللأبی عن يونس بن يعِوب، عن

 .5الِحئم

ق  د ح ص م  ح م ا  : ِّ ي و گ ب  و ِ ع ي ن  ب س  ن و ِّ  ي ن و ا ِّ خ ل  و ق ل  ي ل  ذ ح ن ش و خ  ) ی ر گ ي د ی  ز و ر ي پ ر  ط ح خ ه  ب ( ن  ح ن م ؤ م ز  و ر ن  آ ر  د «  :ّ ل ج و ّ ز ع

م  ئ ح ق ت  ر ض ُ م  ح ي ق ر  ط ح خ ه  ب ن  ح ُّ ي ح ه ر ب ق ر  د ن  ي ن م ؤ م ی  ن ع ي  : ِّ ن د و م ر ف  » ِّ ن و ا ِّ خ ی  ر ح ي ب  ب س ه  ب  . . . ِّ ش  ِّ ن ه ا و ِّ  خ ن ه ا و خ ل  ح ن ش و خ

 . ِّ  ش

  * * * * 

 
 0179-180، صص 9تفَير نور، ج1
  67، ص20وسحئل، ج 2
 179، ص 9تفَير نور، ج 3
  297الغيبة، نعمحنی، ص 4
 .  3، ح158ص ،11تفَير البرهحن، ج 5
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 قیام امام زمان   

  55آیه  –سوره نور   

 

  لَهُمْ دِينَهُمُ الَّيذِی مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّحلِنَحتِ لَيََْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ كَمَح اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَکِّنَنَّوَعََِّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا 

 يْئًح وَمَن كَفَرَ بَعَِّْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَحسُِِونارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَِِّّلَنَّهُم مِّن بَعِِّْ خَوْفِهِمْ أَمْنًح يَعْبُُِّونَنِی لَح يُُّْرِكُونَ بِی شَ

انِّ، وعِّه داده است كه ُتمحً آنحن را در زمين جحنُّيين خِّاونِّ به كَحنى از شمح كه ايمحن آورده و كحرهحى شحيَته انجحم داده»

كه خِّاونِّ براى آنحن پَنِّيِّه است، براى آنيحن گونه كه كَحنى پيش از ايُّحن را جحنُّين كرد، و قطعحً دينى را قرار دهِّ، همحن

استِرار و اقتِّار بخُِّّ و از پى ترسُّحن امنيّت را جحيگزين كنِّ، تح )تنهح( مرا بسرستنِّ و چيزى را شريك من نکننِّ، و هر كيس 

 «.بعِّ از اين، كفر ورزد پس آنحن همحن فحسِحننِّ 

شسیفتهان   شسما مسی،جان مسا   طلبسدوصسل 

 

 طلبسداز لطف خدا مسی  ،خوداین نه از بخت   

 

 شأن نزول

-و يحران او پيش از هجرت، روزگحر را در مکه به سختی میابوالعحلية گويِّ: سبب نزول آيه چنين بوده است كه رسول خِّا  

د و دافرمود صبر نمحينِّ و دستوری برای نبرد و جنگ بيح كفّيحر نميیگذرانِّنِّ و از دست دشمن در امحن نبودنِّ. خِّاونِّ به آنحن 

ز هجرت بيه مِّينيه، كه موضوع هجرت پيش آمِّ. پس اكرد تح ايندر نهحن و آشکحر مردم را به دين اسالم دعوت میپيحمبر  

كيه روزی يکيی از بردنِّ و هميُّه بح خود اسلنه همراه داشتنِّ تح اينن مِّينه همچنحن در نحامنی به سر میمهحجرين و مَلمحنح

كه مح در امن و امحن بحشيم و اسلنه را به زمين گذاريم؟ خِّاونيِّ ايين آييه را نيحزل فرميود و رسِّ  مهحجرين گفت: آيح روزی می

 .1ايُّحن را به نصرت و امنيت وعِّه داد

   هاپیام

وَلَيُمَکِّينَنَّ لَهُيمْ   . . .وَعََِّ اللَّهُ  »ی كحفران است  ی تحريخ به سود مؤمنحن و شکَت سلطهی جهحن است. آينِّهاسالم دين آينِّه  .1

 .«دِينَهُمُ

 «.وَعََِّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا»هح را مأيوس نکنِّ هح، آن. به منرومحنِ مؤمن اميِّ دهيِّ تح فُّحر و سختی2

وا الَّيِذينَ آمَنُيوا مِينکُمْ وَعَمِلُيكليِّ و رمز ليحقت برای بِّست گرفتن ُکومت گَترده ُقّ، تنهح ايمحن و عميل صيحلح اسيت. ».  3

 ِّ. ی پيروزی داده شِّه، نه به آنحن كه تنهح اهل ايمحن بحشن« به كَحنی كه اهل ايمحن و عمل بحشنِّ وعِّهالصَّحلِنَحتِ

 «.يَعْبُُِّونَنِی . . .لَيََْتَخْلِفَنَّهُم  ت »دين، از سيحست جِّا نيَت، بلکه سيحست و ُکومت برای ُفظ دين اس. 4

 «.كَمَح اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْت »بحور كردن آنحن، بيحن نمونه هحيی از تحريخ گذشته مفيِّ اسدر تبليغ و ارشحد مردم، برای . 5

 ...«.مِن قَبْلِهِمْ  كَمَح اسْتَخْلَفَ الَِّذينَ»تاهل ُقّ، يك سنّت الهی اس پيروزی نهحيیِ. 6

لَيُمَکِّنَنَّ لَهُيمْ »سيتزمين و رسيِّن به توُيِّ و امنييت كحميل اهِّا از پيروزی و ُکومت اهل ايمحن، استِرار دين الهی در  .  7

 «.لَح يُُّْرِكُونَ -  لَنَّهُملَيُبَِِّّ -دِينَهُمُ  

 لَيُبَِِّّلَنَّهُم«.  -لَيُمَکِّنَنَّ لَهُمْ  -وَعََِّ اللَّهببينيم »دست خِّا را در تنوالت تحريخ . 8

 «.مُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْدِينَهُ. دين اسالم، تنهح دين مورد رضحيت الهی است»9
 

 األسرارتفسیر کشف 1
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 «.مِّن بَعِِّْ خَوْفِهِمْ أَمْنًحی ُکومت دين است ». امنيّت واقعی در سحيه10

هيحی الهيی، عبيحدت خحلصيحنه سحزد )هِّا نهيحيی وعيِّهی اسالمی شرايط منحسبی برای عبحدت فراهم میامنيّت در جحمعه.  11

 «.يَعْبُُِّونَنِیأَمْنًح است(»خِّاونِّ  

 «.يَعْبُُِّونَنِی لَح يُُّْرِكُونَگونه شركی در كنحر آن نبحشِّ». عبحدت خِّا، زمحنی كحمل است كه هيچ12

 1«كَفَرَ بَعَِّْ ذَلِكَ  وَمَن ...وَعََِّ اللَّهُ الَّذِينَ  در ُکومت صحلنحن نيز گروهی اننراا خواهنِّ داشت».  13

 هانکته

روز ُکوميت مهيِّی   خيوانيم: مصيِّاق كحميل ايين آييه،ميیدر روايحت بَيحری از امحم سجحد، امحم بحقر و امحم صيحدق     -    

 .2است

 3«لِيُظْهِيرَهُ عَلَيى اليِِّّينِ كُلِّيهِدر قرآن، بحرهح به ُکومت نهحيی صحلنحن تصريح شِّه است. از جمله سه مرتبه فرموده: » -

يعنی بنيِّگحن   4«يَرِثُهَح عِبَحدِیَ الصَّحلِنُونَنَّ الْأَرْضَ  أَ: »اديحن پيروز خواهِّ شِّ. در جحی ديگر فرموده  يعنی اسالم بر همه

فرمحييِّ: ييح ميی  5«وَالْعَحقِبَيةُ لِلتَِّْيوَىخيوانيم: »صحلح من، وارث زمين خواهنِّ شِّ و در جحی ديگری از قرآن كريم ميی

 .6«لِلْمُتَِِّينَ  وَالْعَحقِبَةُ»

 مراد از جحنُّينی مؤمنين در آيه، يح جحنُّينی از خِّاست و يح جحنُّينی از اقوام فحسِّ هالک شِّه است.   -

ای نخواهِّ گويِّ: »در زمين خحنهكنِّ و میی پيروزی كحمل اسالم چنِّ ُِّي  نِل می»قُرطبی« در تفَير خود، دربحره -

 خواهِّ شِّ«.بود مگر آنکه اسالم در آن خحنه وارد 

النجه( در غِّير خم به فرمحن خِّاونيِّ، در آخرين ُج خود در مَير برگُّت از مکه )روز هجِّهم ذیپيحمبر اكرم   -

رَضِييتُ لَکُيمُ الْسِسْيلَحمَ را جحنُّين خود قرار داد، آيه نحزل شِّ: امروز من اسالم را برای شمح پَنِّيِّم »ُضرت علی  

« دِينَهُمُ الَِّذی ارْتَضَى لَهُمْ  ی خِّاونِّ، پيروزی آن دينی است كه خِّا پَنِّيِّه است »وعِّه. در اين آيه نيز مورد  7«دِينًح

 و دينی كه خِّا پَنِّيِّه و اعالم كرده، همحن مکتب غِّير خم است.  

 األمرداستان: صاحب

امحم صحدق   بود، سؤاالتی داشت. صحُبخِّمت  فرزنِّ  آمِّه  نه.  فرمودنِّ:  فرزنِِّ  األمر شمح هَتيِّ؟  نه.  فرمودنِّ:  شمحست؟ 

كَی او  فرمودنِّ:  كيَت؟  او  پس،  نه.  فرمودنِّ:  شمحست؟  میفرزنِِّ  عِّالت  از  پر  را  زمين  كه  آناست  از  كنِّ،  پر  كه  چنحن 

 . 8وستم شِّه بحشِّظلم

 

 

 
 . 205، ص8تفسیر نور، ج1
 تفسیر نورالثقلین 2

 9؛ سوره صف، آیه 28؛ سوره فتح، آیه 33سوره توبه، آیه  3

 105سوره انبیاء، آیه  4

 132سوره طه، آیه  5

 128سوره اعراف، آیه  6

 3سوره مائده، آیه  7

 341، ص1کافی، ج 8
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 روایت   

آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّحلِنَحتِ لَيََْيتَخْلِفَنَّهُم فِيی الْيأَرْضِ وَعََِّ اللَّهُ الَّذِينَ فی معنی قوله عزّوجلّ: »عبِّاهللبصير، عن أبیعن أبی

نَ بِيی بَعِِّْ خَوْفِهِمْ أَمْنًح يَعْبُُِّونَنِی لَيح يُُّْيرِكُو  كَمَح اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَِِّّلَنَّهُم مِّن

 .1و أصنحبه« قحل: نزلت فی الِحئمشَيْئًح

حلِنَحتِ  وَعَيَِّ اللَّيهُفرمحييِّ: »در معنی فرمحيش خِّای تعحلی كه میصحدقابوبصيرگويِّ:امحم   .   الَّيذِينَ آمَنُيوا مِينکُمْ وَعَمِلُيوا الصيَّ

فرموده است كه آنحن را ُتمحً خالفت در روی زميين خِّاونِّ به كَحنی از شمح كه ايمحن آورده و عمل صحلح انجحم دهنِّ وعِّه  .؛.

 .و يحران او نحزل شِّه استی ُضرت قحئمبخُِّّ و ...«، فرمودنِّ: اين آيه دربحره

 

 **** 

 
 . 340، ص35، ح13الغیبة نعمانی، ب1
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105آیه   –سوره انبیاء 

 

 َوَلََِِّْ كَتَبْنَح فِی الزَّبُورِ مِن بَعِِّْ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَح عِبَحدِیَ الصَّحلِنُون 

كه قطعحً بنِّگحن صحلح من وارث زميين خواهنيِّ   )كه( بعِّ از ذكر، )تورات، نحزل شِّه( نوشتيم  و همحنح در )كتحب آسمحنى( زبور»

 «.شِّ 

 بد مکسنای دل غمدیده، حالت بِه شود دل  

 

 وین سر شوریده باز آید به سامان غسم مخسور  

 

 شأن نزول

از پيحمبر درخصوص اين آيه، روايحت بَيحر زيحدی كه بحلغ بر ُِّ تواتر است، از طريق شيعه و اهل تَنن در مورد مهِّی  

اسالم   عليهمگرامی  ائمه  از  نِل شِّه كه همه و همچنين  آنالَالم  دارد،  ی  اين  بر  به هح داللت  سرانجحم ُکومت جهحن 

كه از ظلم و سحزد آنچنحنكنِّ و زمين را پر از عِّل و داد میقيحم می  دست صحلنحن خواهِّ افتحد، مردی از خحنِّان پيحمبر

 جور پر شِّه بحشِّ.  

 هاپیام

 «.كَتَبْنَحالهی آن است كه بنِّگحن صحلح، ُحكم و وارث جهحن بحشنِّ »  . سنّت1

 «.وَلََِِّْ كَتَبْنَح فِی الزَّبُورِهحی قرآن قطعی است ». پيُّگويی2

 «....يَرِثُهَحدهِّ »ی تحريخ خبر می. قرآن، از آينِّه3

 «.يَرِثُهَح عِبَحدِیَ الصَّحلِنُونَ. آينِّه از آنِ صحلنحن است »4

 «.يَرِثُهَح عِبَحدِیَ الصَّحلِنُونَز سيحست جِّا نيَت ». دين ا5

 «.عِبَحدِیَ الصَّحلِنُونَاست »صحلح نيز الزمو عمل. عبحدت تنهح كحفی نيَت، صالُيت6

 1«.عِبَحدِیَ الصَّحلِنُونَ. وراثت زمين و ُکومت بر جهحن دو شرط دارد، بنِّگی خِّاونِّ و انجحم اعمحل صحلح »7

 هانکته

 »وَآتَيْنَيح  آييه  قرينيه  بيه  وليی  2الزَبُرِ«  فِی  فَعَلُوهُ  شَی ٍ  »وَكلَ:  است  كتحب  و  نوشته  نوع  هر  معنحی  به  عرب  لغت  در  «زبور»  كلمه  -

 هحنيحيش  هح،منحجحت  مجموعه  یدربرگيرنِّه  كه  بحشِّ     داوود  ُضرت  اختصحصی  كتحب  مراد،  كه  رسِّ می  نظر  به  3زَبُورًا«  دَاوُودَ

 در چنحنکيه اسيت؛ تورات نيز همحن اين آيه در «ذكر» از مراد و شِّه  نحزل  تورات،  از  بعِّ   كتحب  اين.  است  ُضرت  آن  انِّرزهحیو  

 لِلْمُتَِِّينَ«. وَذِكرًا وَضِيَح ً  الْفُرْقَحنَ وَهَحرُونَ  مُوسَی آتَيْنَح  هم گذشت كه تورات، ذكر است »وَلََِِّْ  سوره همين 48 آيه

ی »مِن بعِّ« نيز به انِّ منظور از »زبور« در اين آيه، تمحم كتب آسمحنی و مراد از »ذكر«، قرآن مجيِّ است و كلمهبعضی گفته  -

شود: مح عالوه بر قرآن، در تمحم كتيب آسيمحنی نوشيتيم كيه آيِّ، كه در اين صورت معنحی آيه چنين میمعنحی »عالوه بر« می

 بود.   وارثحن زمين هر آينه بنِّگحن صحلح من خواهنِّ 

زل شيِّه بير  ی زبور و ذكر سؤال شِّ، ُضرت فرمودنِّ: »ذكر در نزد خِّاونِّ اسيت و زبيور، كتيحب نيحدربحرهاز امحم صحدق    -

 
 505ص، 7ج ،تفسیر نور1
 52سوره قمر، آیه  2

 55و سوره اسراء، آیه  63سوره نساء، آیه  3
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 .1( هَتيم«بيتهحی نحزل شِّه در نزد اهل علم است و آنحن مح )اهلی كتحباست و همهداوود  

رود، شبيه اين تعحبير آميِّه اسيت كه امروز جز  كتب عهِّ قِّيم به شمحر میدر پنج مورد از زبور »مزامير« ُضرت داوود    -

   .2كه: مردان صحلح، وارث زمين خواهنِّ شِّ 

 .3هَتنِّ مين خواهنِّ شِّ، يحران ُضرت مهِّی  در روايحت متعِّد آمِّه است كه آن بنِّگحن صحلنی كه وارث ز -

 .4ان دوبحره زنِّه خواهنِّ شِّ كحر، وارثحن زمين خواهنِّ شِّ و بِّ بيت پيحمبر اسالم  خوانيم كه اهلدر بعضی روايحت می -

 داستان: خجسته طالع

طلبيِّ و گفت: مولودی در فالن وقيت اسنحق او را  در قم، منجّمی يهودی بود. تبنّر زيحدی هم در َُحب نجوم داشت. اُمِّبن

 متولِّ شِّه، طحلعش را بگير.

ی تيو اسنحق كرد و گفت: َُحب نجومی داللت نِّارد كه اين موليود، بچيهمِِّاری كه منحسبه كرد، نگحهی معنحدار به اُمِّبن

شيود؛ تيح محلك ميی  است. شرق و غرب و دريح و خُّکی و كوه و دشت جهحن رابحشِّ. اين شخص، يح پيحمبر يح وصیّ پيحمبر  

 .5شونِّ جحيی كه تمحم مردم روی زمين، به دين و واليت او معتِِّ می

 روایت  

ذليك ميح آخرالزميحن، و ييِّل علیالمهِّی فیاصينحبهم  :أبوجعفر«و قيحلالصَّحلِنُونَأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَح عِبَحدِیَالبيحن»فی مجمع

بيتيی واُِّ لطول اهلل ذليك الييوم ُتيی يبعي  رجيالً مين أهيلالِّنيح الّح يوميبق منانّه قحل: لولمالنبیالعحم عنوالخحصرواه

 .  6يمألاألرض قَطحً و عِّالً كمح ملئت ظلمحًوجوراً

،»صيحلنحن« ييحران مهيِّی در «الصَّحلِنُونَ  أَنَّ الْيأَرْضَ يَرِثُهَيح عِبَيحدِیَ»آميِّه كيه فرمودنيِّ روايتی از امحم بحقر  البيحنمجمعدر  

انِّ كه: »اگر فِط يك روز از عمير دنييح بيحقی روايت كردهآخرالزمحننِّ. مؤيِّّ آن روايتی است كه شيعه و سنّی از پيحمبر خِّا

بيت من را مبعوث گردانِّ و زمين را از قَط و عِّل پير كنِّ تح مردی صحلح از اهلر طوالنی میقِّ محنِّه بحشِّ، خِّا آن روز را آن

 كه از ظلم و ستم پر شِّه بحشِّ«.سحزد چنحن

 

 **** 

 
 225، ص1کافی، ج 1

 تفسیر نمونه  2

 تفسیر نورالثقلین 3

 297، ص2تفسیر قمی، ج 4

 43هاست، ص؛ او در همین نزدیکی37الهموم، صفرج 5
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26آیه  –سوره فرقان 

 

 الْمُلْكُ يَوْمَئٍِذ الْنَقَ لِلرَُّْمَنِ وَكَحنَ يَوْمًح عَلَى الْکَحفِرِينَ عََِيرًا  

 «.در آن روز، فرمحنروايىِ بر ُقّ، از آن خِّاى رُمحن است و روزى است كه بر كحفران سخت و سنگين است»

 آیسسدیسسک منسستقم از طسسواف حسسج مسسی

 آمسسسسسین خسسسسسدا بسسسسسرای اللهسسسسسمَّ

 

 آیسسدذوالفقسسار مسسیبسسا اسسسب و سسسوار و  

 آیسسسدعجّسسسل لولیّسسسک الفسسسرج مسسسی

 

 شأن نزول

هيحی كيحفران شود، پنحهگيحهرونِّ و ُحكميت مخصوص خِّاونِّ میهحی خيحلی به كلی از ميحن میدر آن روز )قيحمت(، كه قِّرت

رنيگ بودنيِّ اميح بيی  ی اوشونِّ؛ هرچنِّ در اين جهحن نيز هميه در برابير ارادههحی جبحر و طحغوتی منو میريزد و قِّرتفرو می

ايميحن در هح و پنِّارهح است، افراد بيیهح و برچيِّه شِّن خيحلی بروز واقعيتظحهراً زرق و برقی داشتنِّ امح در قيحمت كه صننه

كه بر مؤمنيحن، هح سخت خواهِّ گذشت درُحلیالعحده بر آنگحهی نِّارنِّ. به همين دليل آن روز فوقهحی الهی تکيهبرابر مجحزات

ی »فی يوم كحن مِِّاره خمَين الف آيهبَيحر سهل و آسحن است. در ُِّيثی از ابوسعيِّ خِّری نِل شِّه كه وقتی پيحمبر  

دهِّ روز قيحمت معحدل پنجحه هزار سحل است تالوت فرمودنِّ، عرض كردم: چه روز طوالنی و عجيبی است! سنه« را كه نُّحن می

شود به مِِّار ميِّت ييك نميحز آن كَی كه جحنم به دست اوست، آن روز برای مؤمن سبك میفرمودنِّ: سوگنِّ به    پيحمبر

 .1دهِّ ولی آن روز برای كحفران بَيحر سخت استفريضه كه در دنيح انجحم می

 هاپیام

 «.الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْنَقَخِّاونِّ، واقعی و ُِيِی است، نه اعتبحری و عحرضی »  ُکومتمحلکيت و  .1

 2«.الْمُلْكُ يَوْمَئٍِذ الْنَقَ لِلرَُّْمَنِرُمت الهی است »  یجلوه. قيحمت، روز 2

 هانکته

ی - م ه  ت َ َ گ ، ب ح ب س ا م  ل ح ع ل  ئ ح س و و  ح  ه ِّ ن و ي پ م  ح م ت ز  و ر ن  آ ر  د د و  .  3«الْأَسْبحبُوَ تََِطَّعَتْ بِهِمُ  »ش

 .4«كَََبَ حأَغْنی عَنْهُ محلُهُ وَمحم»دهِّ آنحن را سودی نمی ،چه را اكتَحب كردنِّ هح و نه آننه محل آن -

 .5«مولی شيئح لًی عَنْيُغْنِی مَوْيَوْمَ ال »رسِّ كس نمیكس در آنجح به داد هيچهيچ -

 6.7«فَيَعْتَِذرُونَ  يُؤْذَنُ لَهُمْوَ ال »هشودتح چه رسِّ به قبول عذرهحی غير موجّعذرخواهی داده نمی یهح اجحزهدر آن روز به آن -

 
 82 - 83، ص 15تفسیر نمونه، ج 1

 . 243، ص 8تفسیر نور، ج2
 . 166سوره بقره، آیه 3
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يك برای نجحت كحفران كحرسحز نيَت، لذا آن روز بر آنيحن سينگين ، عذرخواهی، اموال و اوالد، فحميل و مِحم، هيچواسطهچون    -

 .1است

 داستان: در  فکر او

زدنيِّ. يکيی از اصينحب كيه بيه آنجيح آميِّ، تعجيب كيرد: ييح َُحبی در ُحل فکير بودنيِّ و چيوبی را بيه زميين ميی،  امحم

فرمودنيِّ: بيه خيِّا   زنيِّ! آيح به ايين زميين رغبتيی دارييِّ؟ اميحمبينم در فکريِّ، و چوب به زمين می، میاميرالمؤمنين

ی فرزنِّی كه در پُّيتِ ييحزدهمين مين ام، ولی دربحرهی نِّاشتهاسوگنِّ، نه به زمين و نه به دنيح، ُتی يك روز هم هيچ عالقه

 .2كنِّ، چنحن كه پر از ظلم و ستم شِّه بحشِّ است كه زمين را پر از عِّالت میكردم. او مهِّی  است فکر می

 روایت  

أسيبحط، قيحل: رَوی منمِّ بن العبحس، قحل: ُِّثّنح منمِّ بن النَن بن علی، عن أبيه النَن )بن( ]عَين أبييهع عين عليی بين  

قحل: »انَّ الملكَ للرَُّمحن اليَومَ وَ قَبلَ اليَومِ و بَعَِّ اليَومِ، ولکن إذا قيحمَ «الْمُلْكُ يَوْمَئٍِذ الْنَقَ لِلرَُّْمَنِ»اهلل عزّوجلّ:اصنحبنح فی قول

 3لَم يُعبَِّ إلّح اهلل عزّوجلّ ]بِحلطّحعةع«:الِحئم

نموده كه علی بن اسبحط گويِّ: يحران مح ذييل آييه »ُکوميت در آن روز از آنِ خِّاونيِّ   منمِّبن عبحس به اسنحد خويش روايت

فرمود: »ُکومت هميُّه برای خِّاست، هم اميروز، هيم دييروز و هيم فيردا. اميح وقتيی رُمحن است« روايت نموده كه امحم

 شود.«قيحم كنِّ، خِّاونِّ به اطحعت، عبحدت و پرستيِّه میقحئم

 

****   

 
 243، ص8تفسیر نور، ج 1

 270الوصیة، صاثبات 2

 . 1، ح204، ص10تفسیر البرهان، ج3
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  158آیه  –سوره انعام   

 

  ْتِی بَعْضُ آيَحتِ رَبِّكَ لَح يَنْفَعُ نَفًَْيح إِيمَحنُهَيح لَيمْ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّح أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَحئِکَةُ أَوْ يَأْتِیَ رَبَكَ أَوْ يَأْتِیَ بَعْضُ آيَحتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأ

 قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّح مُنْتَظِرُونَتَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَََبَتْ فِی إِيمَحنِهَح خَيْرًا 

آيح )بح ديِّن آن همه آيحت و بينحت و معجزات، بحز هم( جز اين انتظحر دارنِّ كه فرشتگحن نزد ايُّحن بيحينِّ، يح خيود پروردگيحرت 

پروردگيحرت بيحييِّ   هيحىداننِّ( روزى كه بعضى از نُّحنههحى قيحمت( بيحيِّ؟! )مگر نمىبيحيِّ، يح بعضى از آيحت پروردگحرت )نُّحنه

كَى كه پيش از آن ايمحن نيحورده يح در مِّّت ايمحن خود كحر خيرى را كَب نکرده، ايمحن آوردنش سودى نِّهِّ. بگيو: منتظير 

 .)قهر خِّا( بحشيِّ كه مح هم در انتظحريم

 

 ظهسسور رسسن،آقسسا بیسسا بسسه خسساطر بسساران 

 

 دور رسسنمسسا را از ایسسن هسسوای سراسسسیمه، 

 

 شأن نزول

د، گويح انتظحر نحبودی خويش، كرهح تأثير نمینِّ، كه اين برنحمه روشن نيز در آنبود  ای در كحر خود سرسختلجوج به انِّازهافراد  

داشيتنِّ، از هيحی نيحمعِولی از پييحمبر  نِّ. ويح درخواسيتُّيِّ كيح از ميحن رفتن آخرين فرصت، و يح انتظحر امور منحلی را می

هحی آسمحنی بر سر مح ببحرد و يح بيحبحن خُّيك و سيوزان ُجيحز پير از آوريم مگر اينکه: سنگگفتنِّ: ايمحن نمیجمله اينکه می

فرمحيِّ: »آن روز كه چنين آيحتی به وقيوع پيونيِّد، ايميحن آوردن افيراد میخِّاونِّ در پحسخ آن هح  هح شود!  هح و نخلَتحنچُّمه

 ِّ شِّ.  انِّ، پذيرفته نخواههح كه عمل نيکی انجحم نِّادهايمحن و آنبی

گييرد، و ارزش شود؛ زيرا توبه و ايمحن در آن هنگحم، صورت اجبحری و اضطراری به خيود ميیدرهحی توبه به روی آنحن بَته می

 ی اختيحری را نخواهِّ داشت.  ايمحن و توبه

ييِّ در انتظيحر خيويش فرمحيِّ: »اكنون كه شمح چنيين انتظيحری را دارو در پحيحن، آيه بح لننی تهِّيِّآميز، به اين افراد لجوج می

 .  1بمحنيِّ، مح هم در انتظحر )كيفر دردنحک شمح( خواهيم بود

 هاپیام

 شونِّ »هل ينظرون...«كحفران لجوج، بح ديِّن معجزات الهی هم تَليم نمی .1

 ی طفره رفتن در ايمحن، نحكحمی است »و ال ينفع نفَحً اال ايمحنهح«نتيجه .2

طبيعی، كحرسحز است، نه در ُحل اضطرار و ترس جحن »ييوم ييأتی بعيض آييحت ربّيك ايمحن و عمل ، در شرايط آزاد و   .3

 الينفع«

 .2عمل صحلح بِّون ايمحن، سودبخش نيَت »أو كَبت فی ايمحنهح خيرا« .4

 هانکته

آوريم مگر آنکه آسيمحن را بير ميح گفتنِّ: مح به تو ايمحن نمیسوره اسرا  توقعحت نحبجحی كفّحر مطرح شِّه است كه می  92در آيه  

 فرو ريزی، يح خِّا و فرشتگحن را نزد مح آوری. اين انتظحرهح در اين آيه رد شِّه است.  
 

 62 - 65، صص 6تفسیر نمونه، ج 1

 390، ص3تفسیر نور، ج 2
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 داستان: خیلی صمیمی

زد: اصنحب مح در كوفه خيلی زيحدنِّ، و همه هم گوش به فرمحنِ شمح. امحم دانم قصِّش چه بود، امح، خيلی مطمئن ُرا مینمی

شيحن كنِّ. لذا فرمودنِّ: آيح بح هم آن قِّر صميمی و دوست هَيتنِّ كيه يکيیخواستنِّ به او بفهمحننِّ كه اشتبحه میمیبحقر  

 برود سراغ جيب دوستش و هرچه نيحز دارد، بردارد؟ از سؤال امحم تعجب كرد و گفت: نه.

 ادامه دادنِّ:ترنِّ. امحم بخيلهحيُّحن  هَتنِّ، نَبت به خون  طوریهح كه نَبت به محلُّحن اينفرمودنِّ: اينامحم  

دارد، و او شود. در آن زمحن، اگر كَی پول الزم داشت، از جييب دوسيتش برميیهح خحلص میكه ظهور كنِّ، دوستی... قحئم   

 .1شودهم محنعش نمی

 

 روایت  

يَوْمَ يَأْتِی بَعْضُ آيَحتِ رَبِّكَ لَح يَنْفَعُ نَفًَْح إِيمَحنُهَح لَمْ تَکُنْ »  فی قول اهلل عزوجل:جعفر بن منمِّ   الصحدق  عن ابی بصير قحل: قحل

قحئمنيح   ةيح ابح بصير: طوبی لُّيع»:  . ثم قحل«المنتظر منّح  الِحئم»يعنی خروج  قحل  آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَََبَتْ فِی إِيمَحنِهَح خَيْرًا«  

 2.«ال خوا عليهم و ال هم ينزنون  ، الذينله فی ظهوره. اولئك اوليح  اهلل و المطيعين ،المنتظرين لظهوره فی غيبته

هحی پروردگحرت بيحييِّ، در تفَير اين قول خِّای تعحلی: »روزی كه بعضی آيحت و نُّحنه  كه امحم صحدق  كنِّ مینِل  ابو بصير  

بحشيِّ، ايميحن آن روزش سيودی نبخُّيِّ« .فرمودنيِّ: كَی كه قبالً ايمحن نيحورده، يح در ايمحن خود كحر خيری بِّسيت نييحورده 

»مراد، روز خروج ُضرت قحئم مح است«. سسس فرمودنِّ: »ابوبصير! خوشح به ُحل شييعيحن قيحئم ميح، و منتظيران ظهيور وی در 

 هح هَت، و نه منزون شونِّ«.هح دوستحن خِّاينِّ كه نه ترسی بر آنغيبتش و اطحعت كننِّگحن او در وقت ظهورش، آن

 

 **** 
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  20و  19آیات   –سوره شوری   

 

 ُمَنْ كحنَ يُرِيُِّ َُرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی َُرْثِهِ وَ مَنْ كحنَ يُرِيُِّ َُرْثَ الَِّنْيح  *أَللّهُ لَطِيفٌ بِعِبحدِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَُّح ُ وَ هُوَ الَِْوِىَ الْعَزِيز

 الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبنُؤْتِهِ مِنْهح وَ مح لَهُ فِى 

.هركس ُحصل دهِّو اوست توانحى غحلبروزى مى،كنِّ،هركه را بخواهِّ خِّاونِّ نَبت به بنِّگحنش بح مهر و لطف رفتحر مى»

در  لیدهيم وبخواهِّ از آن به او مى را دنيح ح شت )بهره ی(افزاييم و آن كه كشتش مىحبخواهِّ براى او در كرا آخرت مزرعه ی 

 «. يبى نِّاردآخرت هيچ نص

 

 ی ما تا نق  تو هست نق  آیینه

 شکفد در دیده بهار جاودان می

 

 ی ما بوی خوش گل نشسته در سینه  

 ی ما با یاد تو ای امید دیرینه

 

 شأن نزول

بح دشمنحن اسالم به مِحبله و نبرد پرداختنِّ و مِصودشحن   در جنگ  َحنی نحزل شِّه كه بح رسول خِّا ی كاين آيه دربحره 

ی ديِّار و رضحی خود را در آخرت داده و در دنيح هم محل و  ثواب آخرت و رضحی ُق بوده است و خِّاونِّ هم به ايُّحن وعِّه 

حل و غنيمت بوده  هح، فِط مهح از شركت درجنگی قومی منحفق آمِّه كه غرض آنغنيمت نصيب آنحن نموده است و نيز دربحره 

 .1هح را از ثواب آخرت منروم داشتنه ثواب آخرت و خِّاونِّ ايُّحن را از آن محل و غنيمت، بهره و نصيبی داد وليکن آن

 ها پیام

 «. الَِْوِىَ ...لَطِيفٌ خِّاونِّ هم لطيف است هم قوی » .1

 «.الَِْوِىَ الْعَزِيزُپذيرد ». قِّرت خِّاونِّ هرگز شکَت نمی2

 «. لَطِيفٌ بِعِبحدِهِ يَرْزُقُرزق الهی برخحسته از لطف خِّاست». 3

 «.الَِْوِىَ... وَ هُوَلَطِيفٌ بِعِبحدِهِ يَرْزُقُمردم است»رسحنی بهخِّاونِّ، ضحمن روزیولطف. قِّرت4

 ...«. مَنْ كحنَ يُرِيُِّ. انَحن در انتخحب راه آزاد است»5

 ...«. مَنْ كحنَ يُرِيُِّ «و عطحی خِّا متنحسب بح نيّت و انتخحب انَحن است»نُؤْتِهِ مِنْهح - نَزِدْ لَهُهح از خِّاست »ی داده . همه6

 2.«نَصِيب الْآخِرَةِ مِنْمح لَهُ فِىاز آخرت است»كحملدنيح، سبب منروميتقراردادن. هِّا7

 ها نکته

دارد و هر كحرى را، به سهولت و   دقحيق امور اُحطهدر معنحى لطف، نرمى و دقّت نهفته است. خِّاونِّ لطيف است يعنى به  -

 .3ِّدهآسحنى انجحم مى

 
 تفَير كُّف األسرار 1
 390-391، صص 10تفَير نور، ج2
 390تفَير الميزان؛ همحن، ص 3
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 ی هح و در يك جمله نُّحنههحى الهى، رنگ بِح دادن به فحنىى: وسعت ديِّ، دل كنِّن از دنيح، ايمحن به وعِّهاراده آخرت نُّحنه -

 . عِل و انتخحب اَُن است

 . نيّت او به بذر و دنيح و آخرت، به مزرعه و منل برداشت تُّبيه شِّه است، انَحن به كُّحورز، عمل او به كُّت، 20در آيه  -

 : تر است زيراآخرت از دنيح مهم -

 « توسعه و رشِّ است. »نَزِدْ لَهُ فِی َُرْثِهِ ،خواهحنبراى آخرت -1

 « فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍاى از آخرت نِّارنِّ. »مح لَهُهيچ بهره،برنِّ ولى دنيحخواهحناز دنيح بهره كمى مى ،خواهحنآخرت -2

رسنِّ.  اى از اهِّاا خود مىرسنِّ. »نَزِدْ لَهُ فِی َُرْثِهِ« ولى دنيحخواهحن تنهح به گوشهخواهحن به همه اهِّاا خود مىآخرت -3

 « »نُؤْتِهِ مِنْهح

 شکوفایی انسان

 .1گردانِّن بحزمیرفته را به آنحخِّاونِّ هر گونه ضعفی را از مؤمنين برطرا سحخته، نيروی ازدست

 . 3رود . بخل و َُِّ و دشمنی از بين می2شود، اخالقُّحن هم كحمل گذارنِّ، عِلُّحن جمع می دستُّحن را بر سر مردم میامحم 

 .4نُّيننِّ كننِّ، و در مجحلس آنحن میمالئکه به مؤمنين سالم می

 روایت 

فِلت )مَنْ كحنَ  بِعِبحدِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَُّح ُ( قحل واليه اميرالمؤمنينقحل قلت )أَللّهُ لَطِيفٌ »عن ابی بصير، عن ابی عبِّاهلل

.) نَزِدْ لَهُ فِی َُرْثِهِ( قحل نزيِّه منهح قحل: يَتوفی نصيبه من و االئمه يُرِيُِّ َُرْثَ الْآخِرَةِ( قحل: معرفه امير المؤمنين

 .5نصيب مع اإلمحم ّاآلخره من نصيب. قحل: ليس له فی دولة النقدولتهم.و من كحن يريِّ ُرث الِّنيح نوته منهح و محله فی 

دهِّ«، فرمودنِّ: مِصود سوال كردم: »و خِّا به بنِّگحنش لطف دارد، و هر كه را بخواهِّ روزی میابوبصيرگويِّ: ازامحم صحدق

و فرمودنِّ: يعنی اميرالمؤمنيناست. گفتم: »هر كه كُِّت و كحر آخرت را بخواهِّ«، از »روزی«، واليت اميرالمؤمنين

ی خود را از  افزاييم. و فرمودنِّ: يعنی بهره افزاييم«، فرمودنِّ: يعنی در معرفت او می ی  پس از آن، »برايش در كُِّت او میائمه

فرمودنِّ:  ای نِّارد«، دهيم و در آخرت بهرهكنِّ. »و هر كه كُِّت و كحر دنيح را بخواهِّ، به او از آن میدريحفت میدولت ائمه

 . ای نِّاردبهرهيعنی در دولت ُق بح امحم قحئم

 *** 

 

 

 
  317الغيبة نعمحنی، ص 1
  840، ص2الخرائج و الجرائح، ج 2
  44، ص فوائِّ العراقيين 3
  454دالئل اإلمحمة، ص  4
 51، ح752-753، صص 6تفَير نورالثِلين، ج 5
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  33آیه  –سوره اسراء  

 

    ََِِّْجَعَلْنَح لِوَلِيِّهِ سُلْطَحنًح فَلَح يَُْرِاْ فِی الَِْتْلِ إِنَّهُ كَحنَ مَنْصُورًاوَلَح تَِْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی َُرَّمَ اللَّهُ إِلَّح بِحلْنَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًح ف  
وكَى را كه خِّاونِّ، )قتل او را( ُرام كرده است نکُّيِّ، مگر به ُقّ. وهر كس مظلوم كُّته شود، قطعحً براى وليىّ او تَيلّط »

روى كنِّ، چرا كه آن )ستمِّيِّه بيه طيور عحدالنيه( كُّتن )و قصحص( زيحدهايم، پس نبحيِّ در  )و اختيحر ديه يح قصحص( قرار داده

 «.يحرى و ُمحيت شِّه است

 ای خدایی ره به یعقسوب رسساندی یوسسف

 

 این زمان یوسف ما نیز بسه مسا بساز رسسان 

 

 شأن نزول

بُّری در آن متفِِّ، و آن را يکيی ی شرايع آسمحنی و قوانين  هح و ُرمت قتل نفس، از مَحئلی است كه همهاُترام خون انَحن

تری به اين مَئله داده، تح آنجح كه قتل ييك انَيحن را همحننيِّ كُّيتن شمرنِّ، ولی اسالم اهميت بيشاز بزرگترين گنحهحن می

 هح شمرده است.ی انَحنهمه

ی است كه، مرتکب قتل شود، و آن در مورد كَحنآيِّ كه: اُترام خون برداشته میولی درست به همين دليل، مواردی پيش می

ی ی ُرمت قتل نفس، بالفحصيله بيح جمليهی فوق بعِّ از ذكر يك اصل كلی در زمينهانِّ، لذا در آيهو يح گنحهی همحننِّ آن شِّه

 كنِّ.  »إلّح بحلنقّ« اين گونه افراد را استثنح  می

 ُحل، »او نبحيِّ بيش از ُق خود مطحلبه كنِّ، و در قتل اسراا نمحيِّ؛ چرا كه او مورد ُمحيت است.  امح درعين

گيرد كه در برابر كُّيته شيِّن ييك اين جمله اشحره به اعمحلی است كه در زمحن جحهليت بوده، و در امروز نيز گحهی صورت می

 . ريزنِّ هحی زيحدی را میی مِتول خوننفر از يك قبيله، قبيله

رسحننِّ، چنيحن كيه در رسيوم دفحع ديگری غير از قحتل را به قتل میگنحه و بیكه: در برابر كُّته شِّن يك نفر، افراد بیو يح اين

ی مِتول به كُّتن قحتل قيحنع نبيود، بلکيه الزم شِّ، قبيلهای كُّته میخوانيم: هر گحه فرد سرشنحسی از قبيلهعصر جحهليت می

 .  1است  گونه شركتی در قتل نِّاشتهيح فرد سرشنحس ديگری را به قتل برسحننِّ؛ هرچنِّ هيچبود رئيس قبيله قحتل و 

ی اميحم ، دربيحره(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًح فََِِّْ جَعَلْنَيح لِوَلِيِّيهِ سُيلْطَحنًح)  روايت كنِّ كه اين قَمت از آيهو همچنين جحبر از امحم بحقر  

 .2نحزل شِّه استَُين  

 هاپیام

انَحنی ُق ُيحت دارد، ُتی غيرمَلمحنی كه بح مَلمحنحن سر جنگ نِّاشته بحشِّ، مصونيت جيحنی و ميحلی دارد »و هر   .1

 ال تِتلوا النفس ...«

 هحست »ُرّم اهلل«هح و ُرمتقحنون الهی، منور  ارزش .2

 ست »الّح بحلنق«از نظر اسالم، كُّتن افراد، در مواردِ ُق )همچون قصحص، دفحع، ارتِّاد، يح زنحی منصنه( جحيز ا .3

 مظلوم، هر كه بحشِّ بحيِّ مورد ُمحيت قرار گيرد »من قتل مظلومح ... منصوراً« .4

 
 127و  125، صص 12تفسیر نمونه، ج 1
 499محمدباقر محقق، نمونه بیّنات در شأن نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین خاصه و عامه، ص 2
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 قرار دادن ُق قصحص، برای ُمحيت از مظلوم است »و جعلنح لوليّه سلطحنحً« .5

 اوليحی مِتول دارای ُق قصحص و كُّتن قحتل هَتنِّ »و جعلنح لوليّه سلطحنحً« .6

د و عِّالت مراعحت گردد. »فال يَرا فی الِتل«. اسالم ُتی برای متجحوزان بيه در قصحص بحيِّ خُّم و غضب مهحر شو .7

هح، عِّالت را شرط دانَته است، اوليحی مِتول، ُق نِّارنِّ به عنوان قصحص، بيش از يك نفر را بکُّينِّ و از جحن انَحن

 قحنون قصحص سو استفحده كننِّ. 

 .1نحجوانمردی نکنيِّ »فال يَرا«قحتل را مُثله نکنيِّ و در نوع و كيفيت قصحص،  .8

 

 هانکته

كيه در جحهلييت چنيين »فال يَرا فی الِتل« يعنی در قصحص بيش از قحتل را نکُّيِّ، و يح او را مُثليه نکنييِّ، چنيحن -

 رسمی وجود داشته است.  

ی ميردم هكُّی، از گنحهحن كبيره است. هر كس در غير مورد قصحص يح فَحد، كَی را بکُِّّ، گويح هميقتل نفس و آدم -

 را كُّته است.  

و كيفر چنين قتلی، دوزخ ابِّی اسيت. »مين   2»من قتل نفَحً بغير نفس أو فَحد فی األرض فکأنمح قتل النحس جميعحً« -

اين كيفر، برای كَی كه اسلنه بکُِّّ و تهِّيِّ به قتل كنِّ و به عنيوان   3يِتل مؤمنحً متعمِّاً فجزائه جهنّم خحلِّاً فيهح«

 ه شود نيز ثحبت است. مفَِّ و منحرب شنحخت

را خواهيِّ شمرده شِّه كه انتِحم جيِّّ عزييزش اميحم َُيين  در روايحت يکی از مصحديق »ولیّ«، ُضرت مهِّی   -

 .4گرفت »فِِّ جعلنح لوليّه سلطحنحً«

كُّيی اسيت و هيم بحزدارنيِّه از ُمحيت خِّاونِّ از مظلوم و سسردن ُق قصحص به ولیّ دم، هم عحميل بحزدارنيِّه از آدم -

 .5اسراا در قصحص »جعلنح لوليّه سلطحنحً«

 داستان: روزه

كه گفت، ُضيرت فرمودنيِّ: قيحم نکنِّ، هرگز در روز غذا نخورد. اين را به امحم صحدق    قَم خورده بود تح قحئم آل منمِّ  

يحن مهمی را برايش تعرييف خوری، روزه بگير. البته به جز در روزهحيی محننِّ عيِّ فطر و قربحن. امحم، جرُحال كه در روز غذا نمی

-هح بود و فرشتگحن، نحله كردنِّ و گفتنِّ: خِّايح آيح اجحزه ميیهح و زمين و هر كه در آنكه شهيِّ شِّ، آسمحنكردنِّ: َُين  

ی تيو را هيح ُيرام تيو را ُيالل كردنيِّ و برگزييِّهدهی اين مردم را نحبود كنيم تح از نو، مردم ديگری بر روی زمين بيحينِّ؟ اين

هيح را ای از پيردهكُّتنِّ. امح خِّاونِّ، وُی فرستحد كه: ای فرشتگحن من! و ای آسمحن و زميين مين! آرام بگيرييِّ. سيسس پيرده

ی او، انتِحم هح را به فرشتگحن نُّحن دادنِّ كه: به وسيلهشحن. يکی از آنبودنِّ بح دوازده وصیّ  برداشت. پُّت آن پرده، پيحمبر

 
  55 – 56، صص 7تفسیر نور، ج 1
 32سوره مائده، آیه  2
 93سوره نساء، آیه  3
 نورالثقلینتفسیر  4
 55، ص7تفسیر نور، ج 5
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 .1گيرمرا میَُين  

 روایت  

« فيال يَيرا فيی وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًح فََِِّْ جَعَلْنَح لِوَلِيِّهِ سُلْطَحنًحفی قوله تعحلی: »:  عن منمِّ بن سنحن عن رجل عن أبی عبِّاهلل

 2.يخرج فيِتل بِّم النَين  قحل: ذلك قحئم آل منمِّ الِتل 

در تفَير اين آيه »هركه مظليوم كُّيته شيِّ، بيرای وارثيش كنِّ كه ُضرت امحم صحدقاز منمِّبن سنحن از مردی نِل می

 َُيينبهيحی  جمعيی را بيه خيوناست كه خروج ميی كنيِّ و    منمِّ تَلطی قرار داديم« و ... فرمودنِّ: »مراد، قحئم آل  

 بکُِّّ«.

 

 **** 

 
  534، ص1کافی، ج 1
 . 454، ح 61-62، صص 32، ب7الهداة، جاثبات2
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  39آیه  –سوره انفال  

 

َبَصِيروَقَحتِلُوهُمْ َُتَّى الَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَيَکُونَ الِِّّينُ كُلَهُ لِلّه فَسِنِ انتَهَوْاْ فَسِنَّ اللّهَ بِمَح يَعْمَلُون  

اى )از كفر و شرک( بر جحى نمحنِّ و دين، يکَره براى خِّا بحشِّ، پس اگر )از كفر خود( و بح آنحن )دشمنحن( بجنگيِّ تح فتنه 

 دهنِّ بينحست كُّيِّنِّ، همحنح خِّاونِّ به آنچه انجحم مىدست 

 یوسف گمهشته باز آید به رنعان غسم مخسور 

 

 ی احزان شود روزی گلستان غم مخسور رلبه 

 

 شأن نزول

عبحس نِل شِّه كه: مَلمحنحن طبق قرارداد صلح ُِّيبيه در سحل هفتم هجری وارد سيرزمين مکيه شيِّنِّ و تصيميم بير از ابن

نجحم مراسم ُج داشتنِّ و نگران اين بودنِّ كه مُّركحن به عهِّ خود وفح نکرده و در محه و سرزمين ُرام، به آنحن زيحرت كعبه و ا

انگيزی و قتيحل و هجوم برنِّ. آيحت فوق در اين موقعيت نحزل گرديِّه و به آنحن اجحزه داد كه بيح آنيحن بجنگنيِّ تيح آنيحن از فتنيه

 .1مزاُمت دست بردارنِّ 

 هاپیام

ی كفحر و ايجحد فضحی سحلم برای دعوت به ُق است »قحتلوهم ُتی ال تکون جهحد در اسالم، رفع فتنه و سلطههِّا از   .1

 فتنه...«

 انِّ، فرمحن مبحرزه وجود دارد »قحتلوهم ُتی ال تکون فتنه«گریتح زمحنی كه كفّحر مُّغول فتنه .2

 .2شود »فحن انتهوا...« بح همحن مِطع میدشمنحن، در هر مِطع كه دست از جنگ بکُّنِّ، بح آنحن، برخوردی منحسبِ .3

 هانکته

جنگ و جهحد در اسالم، برای كُّورگُّحيی نيَت، بلکه بح هِّا گَترش مکتب اسالم و مِحبله بح فتنه است. در قيرآن،  -

 .4بلکه شِّيِّتر از آن شمرده شِّه است »والفتنة أشِّّ من الِتل« 3فتنه بحالتر از قتل »الفتنة أكبر من الِتل«

شود. در قرآن، فتنه به معنحی شرک نيز آمِّه است، شحيِّ بيه فتنه، معنحی وسيعی دارد و شحمل هرگونه اعمحل فُّحر می -

-ی آنحن انجحم ميیطلبحن و جحمعههح و اعمحل فُّحرهح به فکر و روح ُقاين لنحظ كه از سوی مُّركحن انواع منِّوديت

فطيرت هيحی پيحکد. همچنين تنمل كفر بر مؤمنين و انَحنشوگيرد، يح از آن جهت كه شرک، موجب عذاب ابِّی می

 . 5نيز فتنه است

فرمودنيِّ: . اميحم بيحقر  6اسيتتنِق قطعی و نهحيی اين آيه، در زمحن ُضرت مهِّی  ی امحم صحدق  به فرموده -

 .1دگران كُّته و شركی نخواهِّ بوگحه كه زمحن تأويل آيه برسِّ، فتنهتأويل اين آيه هنوز نيحمِّه است، آن

 
 284، ص2البیان، جمجمع 1
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منحفحت نِّارد، چون بحيِّ فتنه و طحغوت را زدود، تيح فضيح بيرای   2اين آيه بح آزادی در پذيرش دين: »ال إكراهَ فی الِّين« -

 انتخحب و اختيحر انَحن بحز شود.

 

 داستان: شعر ظهور 

هيحی فيراوان قييحم خِّا و بركتكنِّ و به نحم اجحزه گرفت تح شعرش را بخوانِّ. ... خروج امحمی كه ُتمحً ظهور میاز امحم رضح  

 دهِّ.  كنِّ و پحداش نيکويی و كيفر بِّی را مینمحيِّ. و ميحن مح، هر ُِی را از بحطل جِّا میمی

األميين بيه به گريه افتحدنِّ، بعِّ سرشحن را بلنِّ كرده و فرمودنِّ: اين دو بييت آخير را روحقِّر جحلب بود كه امحم  شعرش آن

كنِّ ام يك امحم از شمح ظهور میشنحسم. فِط شنيِّهگفت: نه ايُّحن رانمی  3اين امحم كيَت؟ دعبل  دانیزبحن تو انِّاخته. آيح می

 كنِّ.  و زمين را كه از ظلم و ستم پر شِّه بحشِّ، پر از عِّالت می

، و بعِّ از او، پَرش َُين،، فرزنِّش علیاست و پس از منمِّ : ای دعبل! امحم بعِّ از من، منمِّ امحم فرمودنِّ 

، كه در زمحن غيبتش، منتظر او هَتنِّ و در ظهورش اطحعت او می كننِّ، اگير از دنييح فِيط و پس از او، پَرش ُجت قحئم  

چه پير از نمحيِّ، چنحن  او ظهور كنِّ، و زمين را پر از عِّلكنِّ تح  قِّر طوالنی میيك روز هم محنِّه بحشِّ، خِّاونِّ همحن روز را آن

 4ستم شِّه بحشِّ....

 روایت

كه مح يکون من رسيری من يِّ   ،بعِّ و لو قحم قحئمنح    ،لم يجی  تأويل هذه اآليةانّه قحل:    عبِّاهللروی زرارة و غيره عن أبیو  

 .5كمح قحل اهلل تعحلی  شرک علی ظهر األرض  يل ُتّی ال يکونلمح بلغ الو ليبلغنّ دين منمِّ ، تأويل هذه اآلية

مح قيحم كنِّ، كَی كه او است، چون قحئم  نيحمِّهنِل كرده كه فرمودنِّ: تأويل اين آيه هنوز    زراره و ديگران از امحم صحدق

كيه بير روی كنيِّ تيح اينرا تبليغ می  چه را از تأويل اين آيه است، خواهِّ ديِّ و شب و روز دين منمِّ كنِّ، آنرا درک می

 پرستی بحقی نمحنِّ؛ چنحن كه خِّای تعحلی فرمود.  زمين مُّرک و بت

 

**** 
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 حکومت جهانی امام زمان  

  68آیه  –عمرانسوره آل   

ْمِنِينَإِنَّ أَوْلَى النَّحسِ بِسِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهََذا النَّبِیَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِیَ الْمُؤ 

انِّ، نيز( اين پيحمبر و كَحنى كه )به او( ايمحن آورده)  پيروى كردنِّ وهمحنح سزاوارترين افراد به ابراهيم، كَحنى هَتنِّ كه از او  »

 «.و خِّاونِّ سرور و سرپرست مؤمنحن است

 صد هزاران اولیاء،روی زمین                            از خدا خواهند مهدی را یقین 

 آشکاریا الهی،مهدی ام از غیب آر                          تا جهانِ عدل گردد 

 شأن نزول

ی ُضيرت ابيراهيم بيه گفتگيو و نيزاع دربيحرهدر اخبحر اسالمی آمِّه است:  دانُّمنِّان يهود و نصحرای نجران نيزد پييحمبر  

 برخحستنِّ.  

گفتنِّ: او فِط نصرانی بود )به اين ترتيب هر كيِّام ميِّعی بودنيِّ كيه او از ميح گفتنِّ: او تنهح يهودی بوده و نصحری میيهود می

پيحمبر بزرگ خِّا در ميحن تمحم پيروان مذاهب، به عظمت شينحخته امتيحز بزرگی برای خود ثحبت كننِّ؛ زيرا ابراهيم  است تح  

 اسحس تکذيب كرد. هح را در اين ادعحهحی بیشِّ(. اين آيه نحزل شِّ و آنمی

بی نيَت، بلکه ارتبحط بح مردان خيِّا و ی مکتای بحالتر از رابطهی فوق، ضمنحً اين ُِيِت بيحن شِّه است كه: هيچ رابطهدر آيه

 .  1اوليح  اهلل تنهح از همين طريق است

 هاپیام

شود نه بح نَب و قرابت و خويُّحونِّی بح ايُّحن. ی ايمحن به دين اسالم ثحبت میبه وسيلهدر اين آيه، واليت پيحمبر   .1

نَّ أَوْلَيى النَّيحسِ بِيسِبْرَاهِيمَ لَلَّيذِينَ ای و نيژادی )اِزبحنی، منطِهای،  پيونِّ مردم بح رهبر، پيونِّ مکتبی است نه پيونِّ قبيله

 (اتَّبَعُوهُ

 (أَوْلَى النَّحسِ بِسِبْرَاهِيمَ لَلَِّذينَ اتَّبَعُوهُمالک قرب به انبيح ، اطحعت از آنحن است ) .2

إِنَّ أَوْلَيى النَّيحسِ بِيسِبْرَاهِيمَ لَلَّيذِينَ هَتنِّ )هِّا بح او مرام و همو همو مَلمحنحن، در خط ابراهيم  پيحمبر اسالم   .3

 (.اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِیَ

 داستان

دسته بيه خيِّمت ی اهل مکه در خواب. كنحر كعبه امح، غوغحيی برپحست. جبرئيل و ميکحئيل و فرشتگحن دستهشب است، و همه

كنِّ: ای آقحی من! هر چيه بفرميحئی، عرض می .. جبرئيل به امحمی ظهور از طرا خِّاونِّ صحدر شِّه .آينِّ. اجحزهمیامحم  

 شود.  پذيرفته است و فرمحنت اطحعت می

الْنَمُِّْ لِلَّهِ الَّذِی صََِّقَنَح وَعَِّْهُ وَأَوْرَثَنَح الْأَرْضَ نَتَبَيوَّأُ مِينَ الْجَنَّيةِ َُيْي ُ فرمحينِّ: »كُّنِّ و می، دستی بر صورت مبحرک میامحم

ی ميح وفيح كيرد و زميين را ی خيويش دربيحره: ُمِّ و ستحيش مخصوص خِّاونِّی است كه به وعِّه2الْعَحمِلِينَ«  أَجْرُ  فَنِعْمَنََُّح ُ   

 
 2تفسیر نمونه، ج 1

 74سوره زمر، آیه  2
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 كننِّگحن.خواهيم منزلگحه خويش قرار دهيم. چه نيکوست پحداش عملميراث مح قرار داد كه هر جح را ب

فرمحينِّ: »ای يحران مخصوص من، و ای كَحنی كه خِّاونِّ شمح ايَتنِّ و بح صِّای بلنِّ و رسح میبعِّ از آن، بين ركن و مِحم می

 را پيش از ظهورم برای يحریِ من ذخيره كرده، به سوی من بيحييِّ. 

ُحضر زدن در نزد امحم  همبهرسِّ، بح اينکه آنحن در شرق و غرب عحلم هَتنِّ امح، در يك چُّم، به يحرانُّحن میصِّای امحم

 .1نفر  313كحمل است، درست  امحم  شونِّ. ُحال جمع يحران اصلیِمی

 

 روایت  

و قَِّ أسنِّ ظهره إلی النجير، ثيمّ ينُّيِّ اهلل ُِّيه ثيمّ و اهللِ لکأنّی أنظر إلی قحئمعن أبی خحلِّ الکحبلی قحل: قحل أبو جعفر

أولی بآدم، ايّهح النحس من ينحجّنی فيی يِول:»يح ايّهح النّحس مَن يُنحجّنی فی اهلل، فأنح أولی بحهلل ايهح النحس مَن يُنحجّنی بآدم فأنح  

 .2نوح فأنح أولی بِنوح، ايّهح النحس مَن يُنحجّنی فی ابراهيم، فأنح أولی النحس بسبراهيم«

بينم كه پُّتش را بيه ُجراألسيود تکييه را میفرمودنِّ: »به خِّا سوگنِّ! گويح ُضرت قحئمابوخحلِّ كحبلی گويِّ، امحم بحقر

كنِّ، گويِّ: ای مردمحن! هر كه بح من در خِّا منحجّه میدهِّ و سسس میر مورد ُق خودش سوگنِّ میداده و مردم را به خِّا د

سزاوارترم. ای مردم، هير كيه بيح مين آورد، من به آدمبرای من ُجّت میمن به خِّا سزاوارترم. ای مردم، هر كه به آدم

آورد، مين بيه ُجّت میی ابراهيمكه بح من دربحره  ترم. ای مردم، هرشحيَتهكنِّ، من به نوحمنحجّه میی نوحدربحره

 سزاوارترم«.ابراهيم

 

   **** 
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 رجعت  

   38آیه  –سوره نحل  

  ُ َلَحيَعْلَمُونَاللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعًِّْا عَلَيْهِ ًَُِّح وَلَکِنَّ أَكْثَرَالنَّحسِ وَأَقََْمُوا بِحللَّهِ جَهَِّْأَيْمَحنِهِمْ لَح يَبْع  

مييرد خِّاونيِّ او را برنخواهيِّ انگيخيت. آرى بح شِّيِّترين نوع سوگنِّشحن، به خِّا سوگنِّ ييحد كردنيِّ كيه هير كيس ميى  و» 

 «.داننِّ )رستحخيز مردگحن( وعِّه ُِى است بر خِّاونِّ )وآن را وفح خواهِّ كرد( ولکن بيُّتر مردم نمى

شسسدم  تسسا ز معسسراج تسسو ای یسسار، خبسسردار 

 ب قرون جستم و بیدار شدمگویی از خوا

شسسدم   واقسسف از رجعسست آن محسسرم اسسسرار 

شسدم  من به خال لبست ای دوسست گرفتسار 

 

 شأن نزول

انِّ: مردی از مَلمحنحن، از يکی از مُّركحن طلبی داشت، هنگحمی كه از او مطحلبه مفَران در شأن نزول اين آيه چنين نِل كرده

ورزيِّ. مرد مَلمحن نحراُت شِّ و ضمن سخنحنش چنين سوگنِّ يحد كرد: قَيم بيه چييزی ن خود، تعلل كرد، او در پرداخت دِيْ

كنی بعيِّ از ميرگ زنيِّه كه بعِّ از مرگ در انتظحر او هَتم... )و هِّفش قيحمت و َُحب خِّا بود(. مرد مُّرک گفت: گمحن می

هح بحزگُّيت مردگيحن اين جهت گفت كه: آنای را زنِّه نخواهِّ كرد )اين سخن را به  شويم؟ سوگنِّ به خِّا! كه او هيچ مردهمی

بير ی  و مَيئله  1ی فوق نحزل شِّ و به او، محننيِّ او پحسيخ گفيتپنِّاشتنِّ(. آيهرا به ُيحت و زنِّگی مجِّد، منحل يح بيهوده می

 .2را بح دليل روشنی بيحن كردانگيخته شِّن مردگحن  

 هاپیام

 »أقَموا بحهلل .... ال يعلمون«ی صنّت و صِّاقت نيَت سوگنِّ، همه جح نُّحنه .1

 بِّتر از جهل و كفر، پحفُّحری و اصرار بر آن است »جهِّ ايمحنهم« .2

 ی جحهليت است »أقَموا بحهلل ... اليبع  اهلل«تفکيك توُيِّ از معحد، عِيِّه .3

 گحه الهی برای كيفر و پحداش است »وعِّاً عليه«قيحمت، وعِّه .4

 »ُِّح«زنِّه شِّن مردگحن در قيحمت، ُق است   .5

 .3ی انکحر معحد، جهل است »اليعلمون«ريُّه .6

 هانکته

نِل شِّه است، يکی از مصحديق اين آيه، رجعت است، كه خِّاونيِّ ی كحفی، از امحم صحدق  مطحبق روايتی كه در كتحب روضه

 .4ننِّ ككنِّ. امح مخحلفحن شيعه، آن را انکحر میگروهی را زنِّه میدر همين دنيح در زمحن قيحم امحم زمحن  
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 داستان: همه خوشحالند حتی ...

انِّ هيم در قبرهحيُّيحن، . به مؤمنحنی كه از دنيح رفته2هحی دريح و پرنِّگحن. ُتی محهی1اهل آسمحن و زمين از ظهورش شحدمحننِّ 

هميين جيح و در خيواهی در  گوينِّ: امحم تو ظحهر شِّه، دوست داری به او ملنق شو، اگر هم ميیدهنِّ و میی ظهور را میمژده

 .  4دهنِّ ی ظهور را به هم می. آنحن در قبرهحيُّحن به مالقحت يکِّيگر رفته و مژده3هحی پروردگحرت بمحننعمت

 روایت  

فی قوله: »وَأَقََْمُوا بِحللَّهِ جَهَِّْ أَيْمَحنِهِمْ لَح يَبْعَ ُ اللَّه  منْ يَمُوتُ«، قحل: مح يِولون فيهح؟ قلت:  عن أبی بصير عن أبی عبِّاهلل

: »ان اهلل ال يبع  الموتی قحل: تبّحً لمن قحل هذا، ويلهم، هل كحن المُّركونَ  اهلليزعمون انّ المُّركين كحنوا ينلفون لرسول

حت و العُزّی؟ قحلَ: قلتُ: جُعِلتُ فِِّاک فأوجِّينه أعرفه قحلَ: فِحل: يح أبحبصير، لَو قِّ قحمَ قحئمُنح بَعَ َ اهللُ اليهِ قومحً  ينلفونَ بحهللِ أم بحللّ

مَعَ   مِن شيعَتِنح قبحع سُيُوفِهِم عَلی عواتِِهم فيبلغ ذلك قومحً مِن شيعَتِنح لم يَموتوا فيَِولونَ: بَعَ َ فالن و فالن من قُبورِهِم

ال  يبلغُ ذلك قومحً مِن اعِّائنح فَيَِولونَ: يح مَعَُّر الُّيعةِ مح أكَذَبتُم هذه دولَتِکُم و أنتم تکذبون فيهح ال و اهلل مح عحشوا و  الِحئم

 5...« و أقََموا بِحهلليعيُُّونَ إلی يَومِ الِيحمة قحلَ: فنَکَی اهلل قولَهم فِحل: »

گوينيِّ همحنيح مُّيركين گوينِّ؟« عرض كردم: ميی»مردم درمورد اين آيه چه می  به من فرمودنِّ:ابوبصير گفت: امحم صحدق  

هح بيحد! گفتنِّ روز قيحمت خِّاونِّ مردگحن را زنِّه نخواهِّ كرد. فرمود: »اُا بر آنكردنِّ و میسوگنِّ يحد میبرای رسول خِّا  

ميراد و مفهيوم آييه را بييحن فرمحيييِّ؟ فرميود: خوردنِّ يح به الت و عزّی؟« عرض كردم: فِّايت شيوم! مُّركين به خِّا قَم می

فرمحيِّ كه شمُّير به دسيت، بيح آن ُضيرت بيعيت »همين كه قحئم مح قيحم و ظهور كنِّ، خِّاونِّ گروهی از شيعيحن را زنِّه می

هيح آنبيح  كننِّ كه فالن و فالن را خِّاونِّ زنِّه كرده تح ُضرت ُجت نمحينِّ.اين خبر را، شيعيحن زنِّه شنيِّه و تصور میمی

كنيم. اين دوليت، گوينِّ: ای گروه شيعيحن! مح شمح را تکذيب نمیشنونِّ، میجهحد كنِّ. منحفِين و دشمنحن چون اين خبر را می

دولت شمحست ولی مح اطمينحن داريم كه ايُّحن تح روز قيحمت زنِّه نخواهنِّ شِّ. خِّاونِّ هيم ُکحييت قيول آنيحن را آورده كيه: 

-اسيت كيه آنانگيزد« )ايين درُيحلیميرد، برنمیيحد كردنِّ كه: هرگز خِّاونِّ كَی را كه می  هح سوگنِّهحی شِّيِّ به خِّا»آن

 انِّ(.هحرجعت كرده
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