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 مقدمه

مهدويت وآينده تاريخ از موضوعات مهم وپردامنه اي است كـه قـرآن مجيـد درآيـات     
شناسان دراعصارمختلف بـه ايـن    قرآن ازهمين رو .به آن پرداخته استفراوان نوراني خود 

تـاليف   ةفي مـانزل فـي الحجـ    ةكشف المحج«وكتابهاي ارزشمندي ازجمله  اقبال كرده مهم
معجـم احاديـث االمـام     ; تاليف عالمه مجلسي 53-51جلد  ،بحاراالنوار ؛محدث بحراني

تـاليف   االمـام المهـدي فـي القـران والسـنه      ؛تـاليف جمعـي ازنويسـندگان    7، جلـد المهـدي 
شـيوه   به زبان عربي و آثار عمده اين البته. اندليف كردهأرا دراين باره ت »...و دابومعاشسعي

  .است بوده گردآوري روايات وارده درذيل آياتآنان 
 روايـات؛ تفسـير روانـي ازآيـات     از دنسعي برآن داشته كه ضمن بهره بـر  كتاب حاضر

  .ه نمايدمهدوي را براي فارسي زبانان ارائ
سپس لغات خاص  و مطرح نموده را بدين شكل است كه يك آيهين اثر در ا روش كار

بررسي قرارگرفته، سپس  توجه به تفاسير مختلف مورد آيه با تفسير آن توضيح داده شده و
و هـا   پيـام  پايان نيـز  در .به موضوع مهدوي مرتبط با آيه به طورمفصل پرداخته شده است

 ـبرخـي تفاسـير ديگرـ    و نور ،راهنماد تفسيري عمدتا براساس كتابهاي ارزشمن ـ  نكات آيه
طبقه بندي  دو بخش و چندين فصل بحث در مجموعه آيات مورددر نهايت  مطرح شده و

  .ارائه شده است و
وترجمه اخذ شده  برهانو  نورالثقلين ،كنز الدقايقروايات تفسيري نيز بيشتر از كتابهاي 

صفوي بر اسـاس تفسـير گرانسـنگ     ضاآيات اقتباس از ترجمه ارزشمند آقاي سيد محمدر
   .است »الميزان«
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 ، محمدپور ابراهيم اكبر در پايان الزم است از تالش علمي و همكاري حجج اسالم؛ علي
كه درآماده سازي اين اثر نقـش  وسيد محمدعلي موسوي محمدرضا ديانت  ،اسماعيلي  حاج

  .اند كمال تشكر و قدرداني خود را ابراز نمايماي داشتهعمده

  

  مجتبي كلباسي

  مدير مركز تخصصي مهدويت

  حوزه علميه قم

1396  

   

  



  بخش اول 

  امامت
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  جايگاه امامت در قرآن

ÏŒ Î) uρ #’n? tF ö/ $# zΟ↵ Ïδ≡t� ö/ Î) … çµ š/ u‘ ;M≈ uΚ Î= s3Î/ £ßγ £ϑs? r' sù ( tΑ$ s% ’ÎoΤ Î) y7è= Ïæ%y` Ä¨$̈Ψ= Ï9 $ YΒ$ tΒ Î) ( tΑ$ s% ÏΒ uρ 

ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$ uΖ tƒ “ Ï‰ ôγ tã tÏϑÎ=≈ ©à9$# 1   
من تو «: فرمود، برآمدها  او را به چند صورت بيازمود و او از عهده آن ،هنگامى كه پروردگار ابراهيم

بـه   ،پيمان من«: خداوند فرمود »؟از فرزندانم نيز] آيا[«: ابراهيم گفت ».دهم مي راررا پيشواى مردم ق
   ».رسد ستمكاران نمى

  مقدمه

سخن به  سوره از وى 25و در  قرآن مجيد ذكر شدهآيه  69در  7ابراهيمحضرت نام 
و صـفات   مدح و سـتايش فـراوان شـده    ،اين پيامبر بزرگ ،در آيات قرآن. ميان آمده است

، صـديقان ، قانتـان ، صـالحان ، نيكـان قرآن، ابـراهيم را از  . ارزنده او يادآورى گرديده است
منـزه  «: فرمايـد مـي  6رباره پيامبرد. كندخود معرفي ميو وفا كنندگان به عهد  بردباران

تا آيات خود را بـه او  است خدايي كه پيامبر را از مسجد الحرام به مسجد االقصي سير داد، 
ـ ها  سان ملكوت آسمان بدين «: فرمايد درباره حضرت ابراهيم هم مي2».بنماياند  هو زمين را ب
   3».از اهل يقين باشدتا  نشان داديم،ابراهيم 

احترام خاصي قائلند، به طوري كه هركـدام از يهـود و    7ز براي ابراهيماديان ديگر ني
و  ».ابـراهيم، يهـودي اسـت   «: گفتنـد يهـود مـي  . دانستندنصاري، ابراهيم را از خودشان مي

                                                  

 . 124): 2(بقره . 1

 . 1): 17(اسراء . 2

 . 75): 6(انعام . 3



  11     � امامت: بخش اول

  : فرمايدقرآن مي ».ابراهيم مسيحي است«: گفتندمسيحيان مي
Gلك ا ويرانال نَص ا ويودهي يمراهماما كانَ إِبلسيفاً مننْ كانَ حFنه يهودى بود ،ابراهيم 1؛ ،

  . از مشركان نبود و ،بلكه معتدل بود و مسلمان؛ نه نصرانى
او پيامبري است كه طبق آيه مورد بحث، خداوند مقام امامت به او عطا كرده اسـت و ايـن   

  . دمقام را پس از امتحانات سختي كه به خوبي به انجام رساند، به او عطا فرمو

  هاژهاو

  ) »بلي«فعل ماضي، باب افتعال از ماده (آزمود : ابتَلى
    ). جمع كلمه(سخنان : لماتَك

تمم«فعل ماضي از باب افعال از ماده (اتمام رساند به : أَتَم« (  
  ). »جعل«اسم فاعل از (قرار دهنده : جاعلُ

  . پيشوا، رهبر: إِمام
  . نسل، فرزند: تيريذُ

  ). »نال«فعل مضارع از ماده (رسد مي: ينالُ
  . وصيت، امر: هدَع

  . جمع ظالم، ستمگران: الظَّالمين

  نكات تفسيري

  در قرآن به چه معناست؟ »كلمه«. 1

اين كـه بـه    ماننداست؛  بر موجودات خارجى اطالق شده ،در قرآن كريم »كلمه«گاهي 
  : كلمه گفته شده است 7حضرت عيسي

Gاس نْهةٍ ممبِكَلمرْينُ مى ابيسع يحسالْم همF2؛  
  .اى از او كه نامش عيسى بن مريم بود و كلمه

                                                  

 . 67): 3(آل عمران . 1

 . 45): 3(آل عمران . 2
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  : گاهي به چيزي كه با وصف تمام، جامه عمل پوشيده باشد، كلمه اطالق شده است مانند
Gلًادع قاً ودص كبةُ رمكَل تتَم و ،هماتكَللَ لدبال مF1؛   

هيچ كس نيست كه كلمات او را دگرگون ، ز درستى و عدل تمام شدكلمه پروردگارت ا
  . سازد
Gنىسالْح كبر تمكَل تتَم لى  ويلَ  عرائي إِسنبF2؛   

  . پروردگارت بر بنى اسرائيل تمام شد نيكويكلمه 
الَّذينَ  و جعلَ كَلمةGَ: در قرآن، همان قول و گفتار است مانند »كلمه«ولي به طور كلي، 

 ،خـدا  سخنو  ترين قرار داد و سخن كافران را پست 3؛Fو كَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا  كَفَرُوا السفْلى
  . همواره دست باال است

كلمه اطالق شده، منظور، همـان قـول اسـت؛ چـرا كـه       7اگر درباره حضرت عيسي 
  : وجود آمدكه فرموده نيز با قول خداوند ب 7عيسي
Gَّيسى إِنثَلَ عنْ تُرابٍ  مم خَلَقَه مثَلِ آدكَم اللَّه نْدكُونُ، عكُنْ فَي قالَ لَه ثُمF4؛   

 »بـاش «: و سـپس فرمـود  ، مثل آدم است كه او را از خاك بيافريد، مثل عيسى نزد خدا
  . پس موجود شد

  ها امتحان كرد، چيست؟ را به وسيله آن 7كلماتي كه خداوند، ابراهيم. 2

، جدى براى قربانى او به فرمان خداردن فرزند به قربانگاه و آمادگى ، ب»كلمات«مراد از 
جـايى كـه    آب و گيـاه مكـه در   يدر سرزمين خشك و بها  بردن زن و فرزند و گذاشتن آن

و دفاع بسـيار  ها  پرستان بابل و شكستن بت قيام در برابر بت ،حتى يك نفر سكونت نداشت
 همهايمان در  آرامش وو حفظ  ه تاريخى و قرار گرفتن در دل آتششجاعانه در آن محاكم

پرسـتان و پشـت پـا زدن بـه زنـدگى خـود و ورود در        مهاجرت از سرزمين بت ،اين مراحل

                                                  

 . 115): 6(انعام . 1

  . 137): 7(اعراف . 2
 . 40): 9(توبه . 3

  . 59): 3(آل عمران . 4
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  . است براى اداى رسالت خويش ،هاى دوردست سرزمين
  : گويد نقل شده كه ابن عباس مى

كه پيش از او احدى  كرديش را با چهل خصلت آزما 7حضرت ابراهيم ،خداوند متعال
انجـام   به بهتـرين صـورت  را ها  همه آن 7حضرت ابراهيم. آزمايش نكرده بودها  را با آن
  . داتمام رسان هداده و ب

انجام مناسك حج است كه خداونـد   ،منظور از كلمات: شده استعباس نقل نيز از ابن 
ئى اعتقـاد دارد كـه مـراد از    ابو على جبا .را با آن آزمايش فرمود 7متعال حضرت ابراهيم

اى است كه خداوند متعـال حضـرت    كلمات در اين آيه شريفه كلّية تكاليف عقليه و شرعيه
  1.انجام آنها مكلف كرده بوده را ب 7ابراهيم
لكن براى هر صاحب نظرى روشن  ،گر چه در اين آيه مراد از كلمات بيان نگرديدهالذا 

با انجام آن بـه منصـب    7ده كه حضرت ابراهيماست كه اين آزمايش وظائف سنگينى بو
  . امامت و پيشوائى مفتخر گرديدند

  چه زماني به مقام امامت رسيد؟ 7ابراهيم. 3

 عطـا  7با توجه به اين كه خداوند، مقام امامت را پس از امتحانات سختي به ابـراهيم 
ن مقام بـه وي  هاي زيادي از رسالت ابراهيم، اي شود، پس از گذشت سالكند، معلوم مي مي
از  ]آيـا [؛ Fو مـنْ ذُريتـي  G: داردعرضـه مـي   7شود؛ و با توجه به اين كه ابراهيم مي عطا

بنابراين، مقام امامـت،  . ؟ و فرزند دار شدن ابراهيم، در اواخر عمرش بوده استفرزندان من
ة و همزماني به ابراهيم داده شده كه اواخر عمر آن حضرت است كه داراي فرزنداني است 

  . امتحانات طاقت فرسا را پشت سر گذاشته است

  چه كساني هستند؟ 7مراد از ذريه ابراهيم. 4

 آنها و احفاد طاهر نسلعيل و ايعنى اسم 7حضرت ابراهيم راوالد طاه »ذريه«مراد از 
 7مانند خبرى كه در كافى از حضـرت رضـا  ظاهر در اين معنا است؛ چنانچه اخبار ؛ ستا

                                                  

  . 28، ص1، جانوار العرفان. 1
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. سـت ا او و اوصياى طاهر 6حضرت محمد ،و مصداق اتم و اكمل آن كرده استروايت 
  : ويدعبد اللَّه بن مسعود گ

-عـرض  ».ى دعا و درخواست حضرت ابراهيم هستمامن معن«: فرمود 6پيامبر اكرم

إِنِّـي  G: ابراهيم خبر دادهخداوند ب :فرمود ؟چگونه شما مصداق دعاى ابراهيم هستيد :كرديم
: ابراهيم شـادمان شـده گفـت    ».را امام قرار دهمو خواهم ت مي من«؛ Fإِماماً جاعلُك للنَّاسِ

مـن  «: كـرد او خطاب ه خداوند ب »؟امام خواهند شد ،آيا از فرزندان من نيز مانند من !خدايا«
پس كدام پيمان است كه برايم وفـا  «: كرد عرض ».كنمپيمانى با تو نخواهم داشت كه وفا 

 !خدايا«: كرد عرض ». تو نخواهم داد سلستمگران نه ن مقام را باي«: فرمود »نخواهى كرد؟
هرگز  ،پرستى كند بت سهر ك«: فرمود »؟رسند نمي اين مقامه كدامند ستمگران نژادم كه ب

من و فرزنـدانم را  «: كرد ابراهيم عرض ».او را امام نخواهم كرد و شايسته امامت نيز نيست
   ».اند گروه زيادى از مردم را گمراه كردهها  آن !خداوندا. از پرستيدن بت بركنار دار

 ،شد كه هيچ كدام از مامنتهي من و برادرم علي ه ب ،دعاى ابراهيم«: پيامبر اكرم فرمود
   1».مرا پيامبر و علي را وصى قرار داد. اى براى بت سجده نكرديم لحظه

  جايگاه امامت در مكتب تشيع. 5

تقرير و سكوتش، ميزان كار همه اسـت و حـافظ    از نظر شيعه، كسي كه كار و گفتار و
شود و انتخاب ولي امـر،  ناموس شرع و مبين احكام است، هرگز به دست بشر انتخاب نمي

هاي  فقط از جانب خدا صحيح است؛ زيرا علمش به جميع جهات است و از مراتب صالحيت
-دس او راه ميظاهري، باطني، روحي و فكري همه افراد آگاه است؛ نه غفلت در ساحت ق

نه تحت تـأثير احساسـات و   . دخورحقيقت كسي فريب مي يابد و نه از رياكاري و ظواهر بي
در ايـن  و اگـر قـرار باشـد     .اسـت  اثرگـذار  دراو گيرد و نه اغراض شخصيقرار مي عواطف

تواننـد او را  اگـر بخواهنـد صـالح را انتخـاب كننـد، نمـي       اوال انتخاب، مردم مداخله كنند؛
هـا   ثانيا،اعمال نفوذ و اشتباه و ارعاب و تطميع، مانع آزادي تفكر و اظهـار رأي آن  .بشناسند
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  15     � امامت: بخش اول

كنند، همان گونه كـه در انتخابـات   ثالثا، منافع و اغراض شخصي را مالحظه مي شود ومي
آزاد ديگر اين اغراض دخالت دارد و اغراض شخصي را بيشتر بـر منـافع شخصـي تـرجيح     

غل و غش و بر اسـاس حقيقـت بينـي و     صحيح و پاك و بياگر تشخيص مردم، . دهندمي
هـا هميشـه، واجـد صـالحيت و      شناخت صالحيت واقعي بود، بايـد انتخـاب شـوندگان آن   

  . شايستگي باشند
چـرا  «: در جواب سعد بن عبداهللا اشعري قمي كه از امام پرسـيد  4حضرت ولي عصر

: گفـت  »پيشواي مصلح يـا مفسـد؟  «: فرمود »توانند براي خود امام انتخاب كنند؟مردم نمي
با اين كه هر يك از آنان از باطن ديگري و نيت او ناآگاه است، آيا ممكن «: فرمود ».مصلح«

ايـن اسـت علـت آن كـه     «: فرمود ».ممكن است ،بله«: گفت »است مفسد را انتخاب كنند؟
  1».توانند امام را خودشان انتخاب كنندمردم نمي

همـان طـوري كـه    . است 6مت در واقع، قائم مقامي پيامبربنابراين از نظر شيعه، اما
پيامبر بايد مستقيما از طرف خداوند انتخاب شود، امام هم بايد از سوي خـدا و بـه نـص و    
تعيين پيغمبر باشد و انتخاب اين جايگاه بر اين روش اساس اصول عقلي و نقلي، در نهايت 

  . استحكام است
سـت و بشـر   ا دست خداه ب ،جعل امامت ،ود كه اوالشاستفاده مي آيه شريف نيزاز اين 

كسـى شايسـته    ره اعطاء اين مقام به ،امام و پيشوا براى خود انتخاب كند و ثانيا تواندنمي
خلعـت   ،ل نشـود يدرجات عالي انسانيت ناه ب مايد وپيننيست و تا مراحل كمال عبوديت را 

 ،زيرا ابـراهيم ؛ باالترين مقامات است ،متمقام اما ،ثالثا. شودميامامت بر قامت او پوشيده ن
  . ل گرديديمقام امامت نا هب ،ت شدپس از آنكه داراى مقام نبوت و رسالت و خلّ

  ضرورت شناخت امام زمان. 6

  . شناخت و معرفت امام، از امور ضروري است
  : فرمود 7امام صادق
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بـه مـرگ    ،دبميرد و امام زمان خود را نشناسـ  سهر ك: فرموده است 6رسول خدا«
  1».جاهليت مرده است

در لزوم شناخت و اوصاف امامان  6تميم بن بهلول در حديثي طوالني از رسول خدا
  : كند كه رسول خدا يك يك نام ائمه را برد و در ادامه فرمودنقل مي

كـه خداونـد    تـا ايـن  ، و حجت بر اهل دنيـا  ايشانند ريسمان محكم و پيشوايان راهنما

رها كننده و  گمراه و گمراه ،كندها  مخالفت آن سهر ك. ردبه ارث بزمين و اهل آن را 

و  6ال خـد و گويندگان از جانب رسو ايشانند مفسر قرآن. حق و هدايت است كننده

.به مردن زمان جاهليت مرده است ،را به امامت نشناسدها  بميرد و آن سهر ك
2
   

  : حمد بن عثمان عمرى روايت كرده كه وى گفتم
زمين : است از پدرانت روايت شده«: پرسيدند 7شنيدم كه از حضرت عسكرى از پدرم

 ،بـه امـام زمـانش    در حالى كـه  ،تا روز قيامت از حجت خالى نخواهد بود و هر كس بميرد
ايـن حـديث    ،آرى«: حضـرت فرمـود   ».در جهل و نادانى مـرده اسـت   د،معرفت نداشته باش

 »پس حجت و امام بعد از تو كـدام اسـت؟   !يا ابن رسول اللَّه«: عرض كردند ».درست است
 ،بعد از من امام است و هر كس بميرد و معرفت به او نداشته باشـد  ،فرزندم محمد«: فرمود

وى غيبتى خواهد داشت كه گروهى از نادانان در غيبت  ،آگاه باشيد. جاهل از دنيا رفته است
و اشخاصـى كـه وقـت     به هالكت خواهند رسـيد  ،و اهل باطل او دچار حيرت خواهند شد

بينم  گويا من مى، پس از مدتى ظهور خواهد كرد. شوند مي تكذيب ،ظهور او را تعيين كنند
  3».باالى سرش در اهتزاز است ،كوفهو هاى سفيدى كه در نجف  آن پرچم

  ظالم كيست؟. 7

حال سؤال اين است كه منظور از ظالمان، چه كساني هستند كه عهد امامت بـه آنـان   
  سيد؟نخواهد ر
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  17     � امامت: بخش اول

  : چهار فرض، ممكن است تصور شود: در جواب بايد گفت
مراد كسي است كه در تمام عمر ظالم باشد؛ يعني قبال ظالم بوده و هم اكنـون نيـز   . 1

  .رسدها نميعهد من به اين: فرمايدمي. ظالم است
انـد؛ ولـي اكنـون    ها ظلمي راه نداشته و معصوم بـوده  كساني كه قبال در زندگي آن. 2 

  . لم هستندظا
انـد؛ ولـي اكنـون ايمـان آورده و     اينكه منظور كساني هستند كه در سابق ظالم بوده. 3

  . اندمؤمن شده
  . اي ظلم در زندگي او راه نداشته استكسي است كه در تمام عمر لحظه. 4

اجل از اين است كه امامت را  7فرض اول و دوم، قطعا مراد نيست؛ زيرا شأن ابراهيم
خواهد كه در تمام عمر ظالم بوده يا اكنون ظالم است؛ هـر چنـد قـبال ظـالم     براي كسي ب

ماند كه كسي است كه قبال ظـالم بـوده؛ ولـي اكنـون     نبوده است؛ بنابراين فرض سوم مي
چنين كسي نيز اليق مقام امامت نيست و تنها امامت، شايسته كسـاني اسـت   . مؤمن است

ها راه نداشته و از دسته چهـارم   در زندگي آناي ظلم و شرك كه در تمام عمر، حتي لحظه
  . باشندهستند و در واقع، معصوم مي

  : فرمود 7امام رضا
امامـت هـر    ،و ايـن آيـه   »ال ينالُ عهدي الظَّالمين«: فرمايد خداوند تبارك و تعالى مى

منحصـر   ،پـاك و برگزيـده   ]انسـانهاى [ ستمگرى را تا قيامت مردود دانسته و تنها در

...است هكرد
1
.   

  : فرمود Fالينال عهدى الظّالمينG درباره سخن خداوند تعالى 7امام صادق
   .2...تواند امام شود نمى ،كسى كه بت پرستيده باشد

  هاپيام

  . Fإِبراهيم  و إِذ ابتَلىG گيرند پيامبران نيز مورد آزمايش الهى قرار مى. 1
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امام بايد حتماً از طرف خداوند منصـوب  . مقامى رفيع و از مناصب الهى است، امامت. 2
  . Fإِنِّي جاعلُكG شود

إِبـراهيم    و إِذ ابتَلـى G هاى الهى را با موفقيت كامل به پايان رسانيد همه آزمون 7ابراهيم. 3
  . Fربه بِكَلمات فَأَتَمهنَّ

  . Fجاعلُك للنَّاسِ إِماماً قالَ إِنِّيG را به مقام واالى امامت رسانيد 7ابراهيم، خداوند. 4
قـالَ إِنِّـي جاعلُـك للنَّـاسِ     Gهـا اسـت    پيشوا و امامى براى همه انسان، 7ابراهيم. 5
  . Fإِماماً
  . FعهديG عهد الهى است و هميشه بايد اين عهد ميان خدا و مردم باشد، امامت. 6
اهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهنَّ قـالَ إِنِّـي   إِبر  و إِذ ابتَلىGاست  مقامى برتر از نبوت، امامت. 7

  . Fجاعلُك للنَّاسِ إِماماً
 موجب شايستگى او براى مقام امامت شد، هاى الهى در آزمون 7موفقيت ابراهيم. 8

Gَّنهلنَّاسِ إِماماً فَأَتَمل لُكقالَ إِنِّي جاعF .  
  إِذ ابتَلـى G گزينش و آزمايش الزم است، مقاماتبه  ؛ بلكهبراى منصوب كردن افراد. 9

يمراهإِب ماتبِكَلF .  
 لياقت است كه بـا پيـروزى در امتحانـات الهـى ثابـت      ؛وراثت نيست ،منشأ امامت. 10

  . FفَأَتَمهنGَّشود  مي
ت در هـر مرحلـه    به تدريجبايد ها  ؤوليتها و مس پست. 11  بـه افـراد    ،و پس از موفّقيـ

  . FأَتَمهنَّفGَ واگذار شود
   F.1ال ينالُ عهدي الظَّالمينG شايسته و سزاوار امامت و رهبرى نيستند، ستمكاران. 12
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  19     � امامت: بخش اول

   اولي االمر
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ان امر ياز خودتان كه متول يامبر و كسانين پيد و از ايخدا را اطاعت كن !ديمان آورديكه ا يكسان يا
ـ ، ديدا كرديگر اختالف پيدك يبا  يزياگر در چ. ديفرمان بر، شما هستند ن ياگر به خدا و روز واپس

  . استتر  كويبهتر و سرانجامش ن، نيد كه ايامبر ارجاع دهيرا به خدا و پ، آن ديمان داريا

  مقدمه 

كه اگر حل شود در پرتو آن، بقيه مسـائل  (بحث و اختالف ما با اهل سنت ترين  اساسي
از سوي خداوند مأمور بوده است كه  6برپيام: گوييم اين است كه ما مي) حل خواهد شد

اين مسأله را  6گويند رسول خدا ها مي جانشين بعد از خود را به مردم معرفي كند؛ اما آن
بايـد همـة    6مسأله بعد اين كه از نظر ما جانشين پيامبر. به خود امت واگذار كرده است

مـا شـيعيان   . ستنداما اهل سنت، قائل به آن ني ؛را داشته باشد 6خصوصيات رسول خدا
هاي زيادي از آيات و روايات داريم كه يكي از آن داليل همين آيـه   براي عقيدة خود دليل

  . است كه در اين نوشتار، به آن پرداخته شده است

  ها  واژه

باب »طوع«فعل امر مخاطب از مادة ( ]روي آگاهانه و آزادانه دنباله[اطاعت كنيد : أَطيعوا
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  ). افعال
  . صاحبان امر: أَمرأُولي الْ

تُمعباب تفاعل »نزع«فعل جمع ماضي از مادة (نزاع و اختالف كرديد : تَنَاز .(  
وهدردد«فعل امر مخاطب از ماده . (آن را ارجاع دهيد: ر« .(  

  . سرانجام: تَأْوِيل

  نكات تفسيري 

   .و اولي األمر با توحيد منافات ندارد 6اطاعت از پيامبر. 1

اين آيـه  . دربارة بيان وظايف حكام بود و اين كه بايد دادگر و امانت دار باشندآيه قبل، 
خدا، پيامبر و : با وجود سه مرجع. كند اشاره مي 6به وظيفه مردم در برابر خداوند و پيامبر

آمدن اين سه مرجع براي اطاعـت، بـا   . گيرند اولي االمر، هرگز مردم در بن بست قرار نمي
ت ندارد؛ چون اطاعت از پيامبر و اولي األمر نيز شعاعي از اطاعت خـدا و  توحيد قرآني منافا

  1.و به فرمان خداوند، اطاعت از اين دو الزم است ؛در طول آن است، نه در عرض آن

   .اطاعت رسول و اولي األمر اطاعت از خدا است. 2

منـان در  اولواالمر چه كساني هستند؟ خداوند متعال، در اين آيه كه خطاب به همـة مؤ 
اي را الزم و  چـون و چـرا از عـده    ها است اطاعت مطلق و بـي  سراسر عالم و در همه زمان

است كـه اگـر مشـخص شـود      »اولي االمر«نقطه مبهم در آيه، عبارت . واجب شمرده است
البته ما ثابت خواهيم . منظور از آن، چه كساني هستند، تفسير آيه واضح و روشن خواهد شد

  . باشد و يازده امام بعد از آن حضرت مي 7 آن، امير المؤمنينكرد كه مراد از 
  : باره از اين قرارند نظريات مطرح شده در اين

  . فرمانداران جامعه هستند »اولي األمر«منظور از  )الف
هر كس به هر شكلي، فرماندار جامعه اسالمي شود و فرمان امور مسلمين را به دست  

د و بايد بدون قيد و شرط اطاعت شود، حتي اگر با زور شمشير خواهد بو »اولي االمر«گيرد، 
                                                  

 . 90، ص2، جتفسيرنور. 1
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ها و  افراد باشد؛ بنابراين امثال مغولترين  و بدون خواست و اراده مردم حاكم گردد و فاسق
تعـداد قابـل   . ها هم اگر بر جامعه اسـالمي مسـلط شـوند، اطاعتشـان واجـب اسـت       چنگيز

  . نظريه هستند اي از دانشمندان اهل سنت، طرفدار اين مالحظه
را بـراي اقامـه    6مگر خداوند، پيامبر. پذيرد ولي هيچ عقل سالمي اين مطلب را نمي

ها، نفرستاده اسـت؟ پـس چگونـه شـخص ظـالم       قسط و برپايي عدل و داد طبق نظر اين
تواند جانشين پيامبر باشد؟ طبق نظر اينها، افراد ظالم و مفسدي چون معاويه و پسـرش   مي

  . اند بوده »مراولي اال«يزيد، 
  . مراد، كل جامعه اسالمي است )ب

جا كه انسانها غالباً خطاكار و غير معصوم هستند، مراد از اولي االمـر، كـل جامعـه     از آن
اسالمي است و روشن است كه امت اسالمي، از عفت برخوردار است و امكان نـدارد همـة   

رنـد؛ بنـابراين همـانطور كـه     مردم مسلمان خطا كنند، هر چند تك تك افراد جامعه خطاكا
  . الزم است، پيروي از امت اسالمي نيز واجب است 6اطاعت از خدا و رسولش

اي تحصيل كرد و بـه   اما چگونه ممكن است نظريه مجموعه امت اسالمي را در مسأله
دست آورد؟ اگر گفتـه شـود نظريـه تـك تـك مسـلمانان الزم نيسـت؛ بلكـه مسـلمانان،          

گوييم  كنند و اتفاق و اجماع نمايندگان امت اسالمي، كافي است، مي نمايندگاني انتخاب مي
امكـان   ـ) نه همه مسلمانان(حتي از نمايندگان امت اسالم  ـآيا به دست آوردن اتفاق آراء 

اگر گفته شود اتفاق آرا الزم نيست، بلكه معيار، اكثريت . پذير است؟ غالباً امكان پذير نيست
اي رأي مثبت دادند، تبعيت از آنها  ندگان امت اسالمي به مسألهاست و هر گاه اكثريت نماي

به عنوان اولواالمر، الزم است، آيا حقيقتاً معناي اولواالمر اكثريت نماينـدگان امـت اسـالم    
   ؟است
هـاي بيگانگـان،    انـد و بـر اثـر خودبـاختگي برابـر فرهنـگ       برخي پا را فراتر نهـاده  )ج

  . اند شمرده »مراولواال«دموكراسي غربي را مصداق 
هاي تحميل شده  ها، تفسير به رأي نيست؟ آيا اينها پيش داوري نظرها و تفسير  آيا اين

  ها، كم لطفي دربارة قرآن نيست؟  باشد؟ آيا اين برداشت بر قرآن نمي
تواند بيش  نظريه همه علماي شيعه اين است كه اولي االمر بايد معصوم باشد و نمي )د
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حضـرت اميـر    6آن شـخص، در عصـر پيـامبر   . ر و زمـاني باشـد  از يك فرد در هر عص
  : هستند؛ پس :و پس از او امامان يازده گانه 7المؤمنين
اولي االمر به مقتضاي آيه شريف، بايد معصوم باشد، تا بتـوان بـه طـور مطلـق و      )الف

و  چون و چرا از وي پيروي كرد؛ يعني اولي االمر بايد كسي باشد كه برابر خطـا و گنـاه   بي
  . اشتباه، بيمه باشد

ها به عنوان نمايندگان  تواند كل امت اسالمي يا علماي آن اولي االمر معصوم، نمي )ب
  . ها باشد؛ بلكه بايد شخصي خاص و فرد معيني باشد امت اسالمي يا اكثريت آن

ترين مرحله تقوا است و ايـن معيـار،    از آن جا كه عصمت يك قدرت معنوي و عالي )ج
هاي معمولي و عموم مردم، قابل تشخيص نيست، اولي االمر معصـوم، بايـد از    نبراي انسا

   1.ناحيه خداوند معرفي شود

  اولي االمر در روايات . 3

رسيدم  6زماني كه آيه فوق نازل شد، خدمت پيامبر: گويد جابربن عبداهللا انصاري مي
اولي االمـر چـه كسـاني    دانيم؛ اما  يا رسول اهللا اطاعت خدا و رسول را مي«: و عرض كردم

ها  آن«: فرمود 6پيامبر »ها را قرين اطاعت تو كرده است؟ هستند كه خداوند، اطاعت آن
طالب، سپس حسن  ها، علي بن ابي اولين آن. جانشينان و امامان مسلمين بعد از من هستند

اقر و بعد حسين و بعد از او علي بن الحسين و بعد محمد بن علي كه در تورات معروف به ب
زماني كه او را مالقات كردي، سـالم مـرا بـه او    . تو او را درك خواهي كرد! اي جابر . است

سپس علـي بـن موسـي،     ،بعد از او، صادق جعفر بن محمد، سپس موسي بن جعفر. برسان
آيـد   سپس محمد بن علي و بعد علي بن محمد و بعد، حسن بن علي و بعد از او كسي مـي 

اهللا و ذخيره الهـي ميـان    بقيةاو حجت خداوند در زمين و . استكه هم نام و هم كنيه من 
او كسي است كه خداوند، به دسـت او شـرق و    ؛او فرزند حسن بن علي است. بندگان است

او كسي است كه غيبت طوالني دارد و آن قدر اين غيبت طـول  . كند غرب عالم را فتح مي
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ن شده است، بـر امامـت و واليـت    كشد كه فقط كساني كه قلوبشان براي ايمان امتحا مي
در  7آيا شـيعيان آن حضـرت  «: عرض كردم 6به پيامبر ».مانند پذيري او پا برجاي مي

قسم به كسي كه مرا بـه نبـوت   «: فرمود 6پيامبر »برند؟ زمان غيبت او، از او استفاده مي
هـا   رهكننـد و از واليـت او در دوران غيبـت بهـ     شيعيان از نور او اسـتفاده مـي  ! مبعوث كرد

اين مطالب كه ! اي جابر  1.كنند طور كه مردم از خورشيد پشت ابر استفاده مي برند؛ همان مي
  2».بيان كردم، رازي از رازهاي الهي است و آن را جز از اهلش، كتمان كن

ها، حـديث ثقلـين    روايات مختلفي در معرفي اولي االمر وجود دارد كه يكي ديگر از آن
  : در اواخر عمر شريف خويش فرمود 6امبر اكرم طبق اين حديث، پي. است

كتاب اهللا و عترتي أهـل  ، إني قد تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي
  ؛ يتيب

گذارم؛ كتاب  روم و دو چيز گرانبها و پر ارزش از خود به يادگار مي من از ميان شما مي

  . شويد نيد، گمراه نميتا زماني كه به اين دو چنگ بز. خدا و اهل بيتم

كمترين چيزي كه انسان را از خـط  «: سوال كرد  7شخصي از امام علي بن ابي طالب
كـه   ايـن «: حضرت فرمود »دهد، چيست؟ كند و او را جزء گمراهان قرار مي صحيح خارج مي

هر كس از حجت الهـي اطاعـت نكنـد،    . حجت الهي را فراموش كند و از او اطاعت ننمايد
توضيح بيشتري بدهيد؛ اين حجت الهي كه اشـاره كرديـد   «: آن شخص گفت ».گمراه است

سـوال   ».با عنوان اولواالمر از آنها ياد شده است 3همان كس كه«: حضرت فرمود »كيست؟
  : فرمود حضرت در پاسخ  »اولواالمر چه كساني هستند؟«: كننده، بار سوم پرسيد

نـي قـد تركـت فـيكم الثقلـين مـا ان       إ«: همان كساني كه پيامبر درباره ايشان فرمود

   ».تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب اهللا و عترتي اهل بيتي

  .در اين روايت، ارتباط بين حديث ثقلين و اولواالمر به وضوح بيان شده است
                                                  

كه اگر چه خورشيد پشت ابر است و مردم خورشيد را نمي بينند، نور و گرما و آثار خورشيد، به مـردم   كنايه از اين. 1

 . رسد مي

 . 103، ص2ج تفسير برهان، . 2
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معناي حديث ثقلين، آن است كه قرآن، مصون از خطا و اشتباه است، بدين علت كسي 
هـم بايـد از خطـا و     :پس اهل بيـت  ؛ون از خطا استكه در سايه آن، حركت كند، مص

. كه تمسك جويان به آن بزرگواران هـم مصـون از خطـا باشـند     اشتباه مصون باشند تا اين
د نها مصون از خطـا باشـ   پيروان آنولي معصوم نباشند؛  :بيت وگرنه معنا ندارد كه اهل

   ».ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً«: فرمود 6چون حضرت رسول(
دانيم حديث ثقلين از احاديث بسيار مهمي است كـه در موضـوع واليـت و امامـت،      مي

باشد و از نظـر   اين حديث، از نظر داللت، بسيار قوي و روشن مي. نظير يا كم نظير است بي
از . سند، متواتر است كه در منابع شيعه و اهل تسنن به صورت گسترده مطرح شـده اسـت  

بارهـا ايـن حـديث را     6شود كـه پيـامبر   روايت، استفاده مي مجموع مصادر و منابع اين
  . فرموده است

من ، كافي، استبصار، تهذيب األخبارروايت فوق، در منابع دست اول و معتبر شيعه مانند 

مسـتدرك  ، 2سـنن ترمـذي  ، 1صـحيح مسـلم  و منابع معتبر اهل سنت ماننـد  الفقيه  هال يحضر

جالب اين كه ابن حجر كـه مـردي بسـيار    . آمده است …و 4يئخصايص نسا، 3 الصحيحين
نوشته نيز روايت فـوق را نقـل   الصواعق المحرقه متعصب است و كتابي بر ضد شيعه به نام 

تر اين كه ابن تيميه، بنيانگذار فرقه منحرف وهابيت در كتـاب خـويش،    جالب 5.كرده است
   6.نيز حديث ثقلين را نقل كرده استهاج السنه نم

هستند كـه هـر    :ثقلين ثابت شد كه اولي االمر، امامان اطهار پس به وسيله حديث
ها بـدون هـيچ قيـد و شـرطي      اند و پيروي از آن بوده طاعةكدام در زمان خويش واجب اال

                                                  

 . 1873، ح4، جصحيح مسلم. 1

 . 3786، 662، ص5جن ترمذي، سن. 2
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   1.الزم است

  معناي امر . 4

در اين كلمه، قدرت و قوت نهفته است و اين بدان معنا . كلمه امر داراي بار مثبتي است
كه از مردم  بايد از موضع قدرت و قوت و حاكميت صحبت كنند، نه اين است كه اولي االمر

امر به معروف نيز بايد از . اين معنا در امر به معروف هم وجود دارد. خواهش و التماس كنند
موضع قدرت باشد؛ ولي بايد توجه داشت انجام كاري از موضع قدرت و قـوت، بـا مـدارا و    

   2.نرمخويي منافاتي ندارد

  عت از اولي االمر حكمي همگاني است اطا. 5

شوند، عالوه بر اين كه نشانگر امتنـان   آغاز مي Fيا أَيها الَّذينَ آمنُواGآياتي كه با خطاب 
خداي مهربان بر بندگان با ايمان است، بيانگر حكمي همگاني و اجتماعي است؛ يعنـي بـر   

بايد بدان گردن نهند؛ چنان كـه   دهد كه به اقتضاي ايمانشان، عموم حق پذيران فرمان مي
كند و اطاعت خدا و رسول و فرمانـداران از   در پايان آيه اين مهم را به صراحت گوشزد مي

   3.شمارد سوي آن دو را برترين تاويل و حقيقت قابل وقوع مي

  قيد از اولي االمر  اطاعت مطلق و بي. 6

يه ديگر قرآن، عبـارتي وجـود   در هيچ آ. كند آيه بر اطاعت مطلق اولي االمر داللت مي
عالوه بر آن، خداي سبحان . ندارد كه اين وجوب را مقيد به قيدي و مشروط به شرطي كند

تـر از اطاعـت    تر از قيد مورد بحث بود و اطاعت هم كم اهميـت  در مواردي كه قيد، روشن
  : مودپدر و مادر فربه مورد بحث بود، آن قيد را ذكر كرده است؛ مثالً دربارة احسان 

Gتُشْرِكل اكداهإِنْ جنًا وسح هيدالانَ بِونَا الْإِنْسيصوفَلَـا        بـي  و لْـمع بِـه لَـك سا لَـي مـ
4؛Fتُطعهما

  

                                                  

 . 120 -117، صت در قرآنآيات والي. 1
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] و مشـرك باشـند  [ما به انسان توصيه كرديم به پدر و مادرش نيكي كند و اگر آن دو

  . ها پيروي مكن نداري، از آن تالش كنند براي من همتايي قائل شوي كه به آن علم

با اين حال چطور ممكن است در آيه مورد بحث كه مشـتمل بـر اصـلي از اصـول آن     
عالوه بـر آن آيـه شـريف بـين     . است، هيچ قيدي از قيود را نياورده و به طور مطلق بگويد

: رسول و اولي االمر جمع كرده و براي هر دو يك اطاعـت را ذكـر كـرده و فرمـوده اسـت     
Gََأنْكُمرِ مي الْأَملأُوولَ ووا الرَّسيعطF رود كـه   با اين كه دربارة رسول حتي احتمال اين نيز نمي

اگر دربـارة اولـي   . به معصيت امر كند يا گاهي در خصوص حكمي دچار اشتباه و غلط شود
اورد؛ تواند براي جلوگيري از اين احتمال قيدي نيـ  االمر اين احتمال برود، به هيچ وجه نمي

اي جز اين نـداريم كـه    بينيم دربارة آنان نيز قيدي نياورده است، چاره پس ما همين كه مي
بگوييم آيه شريف از هر قيدي مطلق است و الزمه مطلق بودنش همين اسـت كـه گفتـه    

، دانسته شده، دربارة اولي االمر نيـز اعتبـار   6همان عصمتي كه دربارة رسول اكرم: شود
   1.شده است

   FمنكمGد از مرا. 7

مقيد شده است؛ يعني اطاعت كنيد از اولي االمـر  »منكم«االمر در آيه به قيد  كلمه اولي
هو الَّـذي بعـثَ فـي    Gدر آيه  »منهم«اين قيد به همان معنايي است كه . كه از خودتان است

و نيـز   F3بعثْ فيهِم رسـولًا مـنْهم  ربنَا واGهمچنين آيه . به آن معنا است F.2منْهمالْأُميينَ رسولًا 
G…ياتآي كُملَيونَ عقُصي نْكُملٌ مسرF4   مراد اين است كه اولي االمر و رسول، از جنس خـود

   5.مردم هستند
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  27     � امامت: بخش اول

  در آيه  FأطيعواGل تكرار يدل. 8

و را خداي تعالي از اين دستور كه مردم او را اطاعت كنند، منظوري جز اين نـدارد كـه ا  
به سوي ما وحي كرده است، اطاعت كنـيم و احكـامش را    6در آنچه توسط پيامبر عزيز

  . به كار ببنديم
  :رسول دو جنبه دارد

جنبه تشريع، آنچه پروردگارش از غير طريق قرآن به او وحي فرموده اسـت؛ يعنـي   . 1 
كـرد و   همان جزئيات و تفاصيل احكام كه آن جناب براي كليات و مجمالت كتاب تشريع

  : باره فرمود خداي تعالي در اين
Gهِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ منَ ليتُبالذِّكْرَ ل كأَنزَلْنَا إِلَيوF1؛

   

  . ها را بيان كني ما كليات احكام را بر تو نازل كرديم، تا تو براي مردم، جزئيات آن

يتي كه بر مردم داشت دسته ديگر، احكام و آرايي است كه آن جناب به مقتضاي وال. 2
  : خداي تعالي در اين باره فرمود. كرد و زمام حكومت و قضاوت را در دست داشت، صادر مي

Gاللَّه اكا أَرنَ النَّاسِ بِميب كُمتَحلF2؛
   

  . بين مردم به آنچه خدا به تو آموخته، حكم كني

قضا بين مردم حكم با آن، بر ظواهر قوانين  6اين، همان رأيي است كه رسول خدا 
بست و خداي متعال دستور داده  همچنين آن رأيي است كه در امور مهم به كار مي. كند مي

  : خواهد آن رأي را به كار بزند، قبالً مشورت بكند بود وقتي مي
Gَرِ في الْأَمف مهشَاوِرولَى اللَّهكَّلْ عفَتَو تزَمإِذَا عF3؛

  

  . شورت بكن و همين كه تصميم گرفتي، بر خدا توكل كنبا مردم در كارها، نخست م

فرماييد خداوند، مردم را در مشورت شركت داده، ولـي در تصـميم گـرفتن     مالحظه مي
حال كـه بـه ايـن معنـا توجـه      . شركت نداده و تصميم خود آن جناب را معتبر شمرده است
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  28   تفسير آيات مهدويت �

عـت خـداي سـبحان،    توانيد به خوبي بفهميد كه اطاعت رسـول، معنـايي و اطا   كرديد، مي
در حقيقت اطاعت از خدا نيز هسـت،   6هر چند اطاعت از رسول خدا معنايي ديگر دارد؛

  . چون تشريع كننده فقط خدا است
وجوب اطاعـت رسـول را    F1بِإِذْنِ اللَّهوما أَرسلْنَا منْ رسولٍ إِلَّا ليطَاعG همچنان كه در آيه 

يكي : واجب است كه رسول را از دو ناحيه اطاعت كنندهم منوط به اذن دانسته و بر مردم 
كند و ديگر احكامي كه خودش به عنوان نظريه و  ناحيه احكامي كه به وسيله وحي بيان مي

در آيه تكرار شود؛ چون اگـر   »اطاعت«اين معنا باعث شده است كلمة . نمايد رأي صادر مي
به وسيله وحي بيـان شـده اسـت،    بود كه  اطاعت خدا و رسولش تنها در احكامي واجب مي

را  »أطيعـوا «؛ ولي چنين نكـرد و كلمـه   »أَطيعوا الرَّسولَ وأُولي الْأَمرِ منْكُم«: كافي بود بفرمايد
 .تا بفهماند اطاعت خدا يك گونه اطاعت است و اطاعت رسول يك گونه ديگـر  دوباره آورد

اي تاكيد است كه اين حرف، به هـيچ وجـه   تكرار كلمه أطيعوا صرفاً بر: اند البته برخي گفته
درست نيست؛ زيرا اگر هيچ منظوري به جز تأكيد در بين نبود، تـرك تكـرار ايـن تاكيـد را     

فهمانـد   چون بايـد بـا ايـن تعبيـر مـي      …وأَطيعوا الرَّسولَ :فرمود كرد و لذا بايد مي افاده مي
بله؛ ايـن كـه   . يكي هستند و هر دو اطاعت. اطاعت رسول، عين اطاعت خداي تعالي است

  2.رساند، درست است، اما نه هر جا تكرار، تأكيد را مي

   ميزان و مرجع حل اختالف. 9

بشر نازل كرده  يهاي فكر خداي سبحان، كتاب آسماني را براي پايان دادن به اختالف
هـا و آرا و افكـار    اختالف نظر، زمينه خوبي براي تكامل علـوم اسـت، ولـي انديشـه    . است

ختلف، بايد به معيار و ميزاني كه خداوند نـازل كـرده اسـت، عرضـه و بـا آن، تطبيـق و       م
كتاب، براي حل اختالفات است؛ مانند ميزان كه وسيله تـوزين درسـت هـر    . سنجيده شود

اختالفات در خود كتاب آسماني، مانند ناراستي در ترازو و دستكاري در آن است . كاال است
  . بندد حيح را ميهاي تشخيص ص كه تمام راه
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  29     � امامت: بخش اول

بيگانگان با ايجاد اختالف در متن كتابي كه رسالت اصـلي آن، نـابود كـردن اخـتالف     
غرض آن كه كسي در تـرازو نبايـد   . اند است، زمينه پيدايش ابهامات فراواني را فراهم كرده

د اختالف كند يا آن را به ميل خود تغيير دهد و بر هم زند؛ زيرا اگر اصل ترازو پذيرفته نشـ 
رسـد و بـه    ها سامان نپذيرفته، به اتحاد نمي يا در اصل آن، اختالف شد، هرگز اختالف نظر

هر كثرتي بايد به وحدت منتهي شود و تنهـا واحـد حقيقـي    . شود اختالفات پايان داده نمي
بر همين اساس، در هر تنازعي بايد به خـدا  . ها را به هم پيوند دهد تواند كثرت است كه مي

  : مراجعه كرد :امامان معصوم و پيامبر و
Gنْكُمرِ مي الْأَملأُوولَ ووا الرَّسيعأَطو وا اللَّهيعنُوا أَطينَ آما الَّذها أَييF ؛  

خدا را اطاعت كنيد و از اين پيامبر و كساني از خودتـان  ! اي كساني كه ايمان آورده ايد
  . كه متوليان امر هستند، فرمان بريد

شود؛ بلكـه بايـد بـه     اختالف شد، ديگر به ايشان رجوع نمي :اره خود اماماناگر درب
  : مراجعه كرد 6خدا و پيامبر

Gِولالرَّسو إِلَى اللّه وهفَرُد ءي شَيف تُمعفَإِن تَنَازF ؛  
  . اگر در چيزي با يك ديگر اختالف پيدا كرديد به خدا و پيامبر ارجاع دهيد

  : نيز اختالف شد، بايد به خداوند مراجعه شود 6د پيامبرو چنانچه درباره خو 
Gنُ تَأْوِيلًاسأَحرٌ وخَي كرِ ذَلخĤْمِ الوالْيو نُونَ بِاللَّهتُؤْم إِنْ كُنتُمF؛   

  . اين، بهتر و سرانجامش نيكوتر است ؛اگر به خدا و روز واپسين ايمان داريد
قيامت است و ذكر قيامت نيز از آن رو اسـت كـه   جا تنها سخن از اعتقاد به خدا و  اين 

»هـو األول «مبدأ همان معاد است و قيامت بازگشت به همان مبدأ است؛ زيرا 

هـو  «همـان   1
  . است »اآلخر

هاي اختالفات، نخست سه ضلعي و در پايان، يـك ضـلعي اسـت؛ يعنـي      بنابراين دامنه
رجع اصلي براي حـل اختالفـات،   شود، پس م گاه به توحيد منتهي مي تثليث بر تشبيه و آن

                                                  

 . 3): 57(حديد . 1



  30   تفسير آيات مهدويت �

در هـر   ؛F1فَحكْمـه إِلَـى اللَّـه    ا اخْتَلَفْتُم فيه منْ شَيٍومGخداي واحد است؛ از اين رو آيه شريف 
مرجع حـل  . دهد همه را يكسره به توحيد ارجاع مي. چيز اختالف كنيد، داوريش با خداست

  . بايد سامان دهد ها را او ها آن واحد حقيقي است و كثرت همه كثرت
تـوان بـا    شود؛ زيرا پيـامبر را مـي   ها درباره نبوت حل مي در پرتو اعتقاد به خدا، اختالف

اگر نبوت حل شد، اختالف درباره خالفت . اعجاز الهي تشخيص داد و معجزه كار خدا است
  . شود؛ زيرا گفته رسول، كالم خدا است و امامت نيز حل مي

بل حل نيست و اگر كسي عمداً درباره اصل وجود خداونـد و  اختالف درباره خود خدا قا
يعني ضـاللت،   ت، ايمان، و مغفرت را داد و دنيا؛يعني هداي ؛توحيد او اختالف كرد و آخرت

كفر و عذاب را گرفت چنين منحرفي قابل درمان نيست؛ نه او به پيامبر و مؤمنان دسترسي 
زيرا وي عمداً فاصله گرفته و در شقاق بعيد  ،سدر دارد و نه هدايت پيامبر و مؤمنان به او مي

   F.2وإِنَّ الَّذينَ اخْتَلَفُوا في الْكتَابِ لَفي شقَاقٍ بعيدG: و در آن سوي دره ژرف است
كند و انـذار و عـدم انـذار بـراي      گونه افراد، اثر نمي در اين :از اين رو تبليغ پيامبران

   F.3هِم أَأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذرهم لَا يؤْمنُونَسواء علَيG :ها يكسان است آن
  : گويند كه خودشان به صراحت مي چنان

Gَينظاعنْ الْوتَكُنْ م لَم أَم ظْتعنَا أَولَيع اءوسF.4   
ها يكسان  تفاوتي در دنيا آن است كه در آخرت صبر و جزع، به حال آن و نتيجه اين بي

  : گويند كه خود در جهنم مي صبر كنند يا صبر نكنند، بايد بسوزند، چنان است و خواه
Gٍيصحنْ ما لَنَا مرْنَا مبص نَا أَمزِعنَا أَجلَيع اءوسF5؛   

  . چه شكيبايي، تفاوتي براي ما ندارد؛ راه گريزي براي ما نيستو تابي كنيم  چه بي
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  31     � امامت: بخش اول

  ؟انتخاب كنندتوانند امام براي خود  چرا مردم نمي. 10

را يك مقـام   6دانيم، شيعه زمامداري ديني و سياسي بعد از پيغمبر اعظم چنانچه مي
گونه كه پيغمبر، امور ديني، روحاني، سياسي، و انتظامي جامعه  همان. داند و منصب الهي مي
 امام كه قائم مقام پيامبر و جانشين او است نيز رهبر جامعه است؛ با ايـن  ؛را عهده دار است

شـود و ديـن و شـريعت را از عـالم غيـب فـرا        واسطه وحي نازل مـي  فرق كه بر پيامبر، بي
رساند؛ ولي امام، آورنده شريعت و كتاب نيست و مقام نبوت  گيرد و به امت و جامعه مي مي

معلوم است كـه ايـن   . دهد ندارد و از مجراي كتاب و سنت امور رهبري اجتماع را انجام مي
و عقل بوده و از هر راه ديگري براي اداره امور اجتماع بيشـتر مـورد    روش، موافق با عدل

كند، واجـد   اعتماد و اطمينان است؛ زيرا يقيناً كسي را كه پيامبر از جانب خداوند معرفي مي
  . همه شرايط رهبري و شايسته زعامت و امامت است

. تشناختن كسي كه داراي اين صالحيت است، مافوق حد درك اشـخاص عـادي اسـ   
صاحب اين مقام، بايد از جهت صالحيت و ملكات عالي انساني و صـفات شـريف نفسـاني    

اليق و برجسته و ممتاز باشد  …عقل، كفايت، تدبير، اطالع دقيق بر امور ديني و روحاني و
  . و شناختن واجد اين صفات، فقط با هدايت و راهنمايي خداوند متعال امكان دارد

اگر بخواهند صالح را انتخاب كننـد،  : ن انتخاب مداخله كنند، اوالًاگر قرار باشد مردم در اي
هـا را از آزادي   اعمال نفوذ و اشتباه كاري و ارعاب و تطميـع، آن  :ثانياً. تواند او را بشناسند نمي

كنند؛ چنانچـه در   منافع و اغراض شخصي را مالحظه مي :ثالثاً. دارد تفكر و اظهار رأي باز مي
بينيم در هر انتخاب آزاد و به اصطالح صحيح اين اغراض و علل و موانـع   يانتخابات عرفي م

دهند، لـذا تـا كنـون     دخالت دارد و اغراض شخصي را مردم بيشتر بر مصالح نوعي ترجيح مي
داران، از همه جهت كامل نبوده و افـرادي را كـه انتخـاب كـرده،      انتخاب بشر در تعيين زمام

دار نسبتاً صالحي انتخاب شده است،  اگر در بعضي موارد زمام. ندا تر از همه نبوده هميشه اليق
جهتش نه واقع بيني و تشخيص و پاكي و طهارت نظر مردم بوده، بلكـه تصـادف و اتفـاق و    

اگر تشـخيص مـردم،   . هاي سياسي موجب آن شده است اوضاع و احوال با يك نوع اضطراب
و شناخت صالحيت واقعي بوده، بايد غل و غش و بر اساس حقيقت بيني  صحيح و پاك و بي

  . ها واجد صالحيت و شايستگي باشند هميشه انتخاب شوندگان آن
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چـرا  «: در جواب سعد بن عبد اهللا اشعري قمي كه از امام پرسـيد  7حضرت ولي عصر
: گفـت  »پيشواي مصلح يـا مفسـد؟  «: فرمود »توانند براي خود امام انتخاب كنند؟ مردم نمي

كه هر يك از آنان، از باطن ديگري و نيت او ناآگاه است، آيا ممكـن   اينبا : فرمود »مصلح«
   1».علت، همين است«: فرمود »]ممكن است[بلي «: سعد گفت »است مفسد را انتخاب كنند؟

چون از اين اصل عدول كردنـد،   6لذا ديديم در موضوع خالفت بعد از رحلت پيامبر
كه آن هم دربارة خليفة دوم عملي . آرا است خالفت هم به انتخاب و اجماع: اي گفتند عده

نشد؛ چون ابوبكر، عمر را به جانشيني خود معين كرد و حق انتخابي را كه به قول خودشان 
تواند خليفه بعد از خود را معين كند؛  گفتند خليفه مي. ها سلب كرد حق عموم امت بود، از آن

انتخاب خليفه توسط عمر برخوردند ولي جلوتر كه آمدند، به تعيين شوراي شش نفري براي 
به اين شـكل هـم تأييـد    : گفتند. هاي حكومتي دنيا منطبق نبود كه با هيچ روشي از روش

ديدند . جلوتر كه آمدند، به پادشاهي بني اميه و افراد شرابخوار و زناكار رسيدند. ممكن است
ر شرعي بـودن آن  اگر بخواهند براي اولي االمر يك شرط كوچك هم قائل باشند، بايد غي

داري اسالمي هم  زمام: گفتند. ها را رسماً اعالم كنند و عقيده شيعه را ترويج نمايند حكومت
هاي دوران ارتجاع و اعصار جاهليت است و هيچ شرطي ندارد؛ هر كـس بـا    داري مثل زمام

زور و سر نيزه به اسم ارث يا هر اسم ديگر، سلطنت يافت، اطاعتش واجب و فرمـانش بـر   
  . موال و نفوس نافذ استا

اما عقيده شيعه در تعيين امام، بر اساس اصول عقلي و نقلي در نهايت استحكام است 
و از آغاز تا كنون آن عقيده هست و مايه تفكرات آزادي خواهانه و عدالت منشي و مبارزه 

يعنـي   ؛فقـط يكـي از علمـاي شـيعه    . با ظلم و ستم و قيام براي اقامه حق بوده و هست
بيش از هزار دليل بر لزوم تعيين امام از جانب خدا اقامه كرده  الفينمه حلي در كتاب عال

   2.است
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  33     � امامت: بخش اول

  ها  پيام

مردم بايد نظام اسالمي را بپذيرند و از رهبران الهي آن در قـول و عمـل پشـتيباني    . 1
  . Fاللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ وأُولي الْأَمرِ منْكُم أَطيعواG 1كنند
اسالم، مكتبي است كه عقايد و سياستش به هم آميخته است؛ اطاعـت از رسـول و   . 2

اولي االمر كه امري سياسي است، با ايمان به خدا و قيامـت كـه امـوري اعتقـادي اسـت،      
  . Fيعوا الرَّسولَ وأُولي الْأَمرِ منْكُماللَّه وأَط أَطيعواG 2آميخته است

هـا در رديـف اطاعـت     د، تا اطاعـت از آن ن پيامبر معصوم باشمر بايد همچواولي اال. 3
  . Fالرَّسولَ وأُولي الْأَمرِ أَطيعواG 3چون و چرا باشد پيامبر بي

يعـوا اللَّـه وأَطيعـوا    أَطG 4و اولي االمر در طول اطاعت خدا است 6اطاعت از پيامبر. 4
نْكُمرِ مي الْأَملأُوولَ والرَّسF .  

شـود و   ها معلوم مـي  ايمان واقعي به خدا و رسول، هنگام تنازع و باالگرفتن درگيري. 5
  . Fتَنَازعتُم فَإِنGْ 5اطاعت در شرايط عادي، كار مهمي نيست

  . Fتَنَازعتُم فَإِنGْ 6يكي از وظايف حكومت اسالمي، ايجاد وحدت و حل تنازعات است. 6
هـا هنگـام اختالفـات و     گرو مراجعـه بـه آن   تحقق عدالت كامل از خدا و رسول در. 7

  . Fيفَإِنْ تَنَازعتُم في شَ ـالرَّسولَ  ـأَطيعوا اللَّهG  7ها است كشمكش
تَنَـازعتُم   فَـإِنْ G 8قرآن و سنت، حاوي قانون براي حل و فصل همة اختالفات هستند. 8

  . Fفَرُدوه إِلَى اللَّه والرَّسولِ يشَفي 

                                                  

  . 92-91، ص2، جتفسير نور. 1
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  . همان. 3
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  . همان. 6
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  34   تفسير آيات مهدويت �

هاي ايمـان بـه خـدا و     از نشانه) قرآن و سنت( 6جاع اختالفات به خدا و پيامبرار. 9
  . Fإِنْ كُنتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه والْيومِ الĤْخرِ …تَنَازعتُم  فَإِنGْ 1قيامت است

يـومِ  كُنتُم تُؤْمنُـونَ بِاللَّـه والْ   إِنGْايمان به قيامت، از اصول مهم اعتقادي اسالم است . 10
  . FالĤْخرِ

 2مخالفان با احكام خدا و رسول خدا و رهبران الهي، بايد در ايمان خود شك كننـد . 11
Gْنُونَ إِنتُؤْم كُنتُم…F .  

ايمان به خدا و قيامت، پشتوانه اجرايي احكام اسالم و مايه پرهيز از نافرماني خدا و . 12
  . Fم تُؤْمنُونَ بِاللَّه والْيومِ الĤْخرِإِنْ كُنتُ ...اللَّه أَطيعواG 3رسول خدا است

  . Fتَأْوِيلًا أَحسنGُدور انديشي و رعايت مصالح در دراز مدت، ميزان ارزش است . 13
و اولواالمر، امـري پسـنديده و داراي بهتـرين فرجـام      6اطاعت از خدا و رسول. 14

  . Fذَلك خَيرٌ وأَحسنُ تَأْوِيلًا ...لي الْأَمرِاللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ وأُو أَطيعواG 4است
خَيـرٌ وأَحسـنُ    ذَلـكG  5هاي خداوند اسـت  خيرانديشي و فرجام نگري، مبناي توصيه. 15
  . Fتَأْوِيلًا

                                                  

  . همان .1
  . 314 - 313، ص2، جتفسير نور. 2
  . 361، ص3، جتفسير راهنما. 3
  . 314ـ  313، ص2، جنور تفسير. 4
  . 361، ص3، جتفسير راهنما. 5



  35     � امامت: بخش اول

  هاي حرام  ماه
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ها و زمـين را آفريـد،    خدا و از روزي كه آسمان] آفرينش[ها نزد خداوند، در كتابِ  ههمانا شمار ما
اين، آيين ثابت و پا برجا است؛ پس در اين ماه ها، . دوازده ماه است كه چهار ماه از آن حرام است

گونه كه همگـي بـا شـما     به خود ستم نكنيد و همگي با مشركان بجنگيد؛ آن] با جنگ و خونريزي[
   2. جنگند و بدانيد كه خداوند، با پرواپيشگان است مي

  مقدمه 

اي متناسب با آن بال اسـت؛ در   انسان، براي نجات از هر بال و گرفتاري، به دنبال چاره
ها بـه دنبـال    ها به دنبال روشنايي و در جنگ توفان دريا، به دنبال كشتي نجات، در تاريكي

دنيـا و  (هاي امر معاش و معـاد خـويش    تيحال براي نجات و پيروزي در سخ. سنگر است
هـا از   ترين امور است، به دنبال چه كساني بـرود، تـا بـا تمسـك بـه آن      كه از مهم) آخرت

  هاي زمانه نجات يابد؟ فتنه
هـاي جهـل و    و تاريكي  از گمراهي  خداوندي كه با حكمت خويش براي هدايت انسان
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  36   تفسير آيات مهدويت �

ا را قرار داده است، چگونه بـراي پيغمبـر   ه ها و باالترين كتاب ظلم و شرك، بهترين انسان
  !معلوم نكرده باشد؟ يخاتم، اوصيايي معين نكرده يا براي قرآنش، مبين و مفسر

هاي سال به دوازده ماه تقسيم شده است، تا امـور   اگر شبانه روز، به دوازده ساعت و ماه
مكن است خـدا  ها سامان گيرد، چگونه م مادي مردم و خواب و بيداري و جنگ و صلح آن

  برنامه ريزي نكرده باشد؟ ـتر است كه مهمـبراي اصالح امر آخرت 
هـاي   رسد عدد دوازده عدد مباركي باشد؛ چون نخبه با گذري بر آيات قرآن، به نظر مي

هايي كه با عصاي موسي بـراي نيـاز قـومش     و تعداد چشمه 1بني اسرائيل دوازده نفر بودند
نين فرزندان حضرت يعقـوب، دوازده نفـر بودنـد و حتـي     همچ 2.جوشيد، دوازده چشمه بود

  . در قرآن، دوازده بار به كار رفته است »شهر«كلمه
حال در تبيين آيه فوق، به چگونگي ارتباط آن با دوازده امام و دوازده چـراغ هـدايت و   
دوازده نور امامت با دوازده ماه قمـري، بـراي سـاماندهي امـور مـادي و معنـوي خـواهيم        

  . پرداخت

  ها  واژه

  ). جمع شهر(ها  ماه: الشُّهور
   .)جمع حرام(حرام، ممنوع، ضد حالل : حرُم
  . محكم، استوار: قَيم
  . همه، جميع: كَافَّة

  نكات تفسيري 

  چيست؟ Fكتاب اهللاGمراد از . 1

يعني كتاب تكوين و آفرينش خدا كه داراي اصل ثابتي از خلقت عالم است  »كتاب اهللا«
ير و دگرگوني نيست؛ اگر چه نظرات ديگري نيز گفته شده است؛ از جملـه لـوح   و قابل تغي
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  37     � امامت: بخش اول

خالصه هر چه . هاي آسماني پيشين يا قرآن كه از مقوله دفتر و كاغذ باشد محفوظ يا كتاب
ها، از طرف خدا اسـت؛ يعنـي هـم تعـداد      باشد، مهم آن است كه هم تعداد و هم اصل ماه

سماني است و هم اين قضيه و اين مطلب، قابل انكـار  هاي قمري يك واقعيت الهي و آ ماه
يعني نزد خدا و هـم   Fإِنَّ عدةَ الشُّهورِ عنْد اللَّهG: يا قابل تغيير نيست؛ چون هم فرموده است

؛ پس هر چه هست، حكـم خـدا اسـت و قابـل     Fاثْنَا عشَرَ شَهرًا في كتَابِ اللَّهG: فرموده است
  . هاي الهي نيز چنين هستند كه دوازده امام و حجتخدشه نيست، همان طور 

حال اگر انسان منصفانه سر سفره قرآن بنشيند و از او هدايت بجويد، قطعـاً بـه مـوارد    
فهماند  كند كه تأويل دوازده ماه به دوازده امام سازگاري را مي مشابه و محكمي برخورد مي

  : پردازيم ها مي كه به بررسي آن
دايتگري و راهنمايي به فرمان الهي از اهداف رسـالت و امامـت و از   ه: هدايتگري )الف

  : قرآن فرموده است. وظايف اصلي امامت است
1؛وجعلْنَاهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنَا

   

   ».و آنان را پيشوايان مردم ساختيم تا خلق را به امر ما هدايت كنند«

2؛نَ بِأَمرِنَاوجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدو
   

و برخي از بني اسرائيل را امام و پيشواياني كه خلق را به امر مـا هـدايت كننـد قـرار     «

   ».داديم

ها  ها و ماه گونه كه ستاره خداوند، امامان را با امر خودش، هدايتگر قرار داده است؛ همان
  . را نيز براي هدايت و روشنايي خلق به امر خودش قرار داده است

و در كتـاب   اين دوازده ماه، از سوي خدا بـود  همان طور كه: »في كتاب اهللا«و  »ند اهللاع« )ب
قانون و تكوين خلقت آمده است، نه در كتاب بشر، نصب و تعيين امامان نيز از سوي خدا اسـت  

توان آن را از طريق انتخاب يا شورا نصب كرد يا  و در كتاب تشريع الهي چنين آمده است و نمي
  . كند كه جانشين پيغمبرش چه كسي است دانست، بلكه فقط خدا تعيين ميموروثي 
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هـاي سـال سـيزده يـا يـازده       همان طوري كـه تعـداد مـاه   : تعداد ثابت و غير متغير )ج
شود؛ لذا شش امامي يا هفت امامي و هرچه غير  شوند، تعداد امامان نيز كم و زياد نمي نمي

  . مردود استباشد از دوازده امامي 

   7ارتباط اين آيه با امامان و امام زمان. 2

حمـل   :رواياتي ذيل اين آيه آمده است كه دوازده مـاه را بـه دوازده امـام معصـوم    
 6اند كه مراد از سـال، وجـود مقـدس پيغمبـر اكـرم      همچنين جاي ديگر آورده. اند كرده
  . هاي حرام، چهار امامي هستند كه نامشان علي است باشد و مراد از ماه مي

  : نقل شده است كه فرمود 6ز پيغمبر اسالما

اولهم علي و رابعهـم علـي و ثـامنهم علـي و عاشـرهم علـي و       نفرند،  12امامان بعد از من 
   4.1مهديالآخرهم 

هـاي معتبـر وارد    هاي مختلف مسلمين در كتـاب  با توجه به رواياتي كه به تواتر از فرقه
  . دمان شده است، جاي هيچ انكار و ترديد باقي نمي

بـا الفـاظ و    6تواند تاكيد بر امامان هم باشد؛ چرا كه پيغمبر مي ذَلك الدينُ الْقَيمپس 
هاي مختلف به دوازده انسان پاك و معصوم از نسل خود تصريح فرموده است كه به  عبارت

   2:كنيم چند مورد اشاره مي
   .ندامامان بعد از من، دوازده نفر ؛االئمة بعدي اثناعشر .1
هاي خـدا بـر مـردم، پـس از مـن دوازده       حجت ؛حجج اهللا علي الخلق بعدي اثناعشر .2
  . نفرند
اوصـياي بعـد از مـن دوازده     ؛مهـدي الاوصيائي بعدي اثناعشر أولهم علي وآخـرهم   .3

  . ها علي و آخرشان مهدي نام دارد نفرند، اولي از آن
  . به خالفت خواهد رسيد دوازده نفر از فرزندانم ؛يملك من ولدي اثناعشر خليفة .4
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  39     � امامت: بخش اول

  . امامان بعد از من دوازده نفرند ؛بعدي اثناعشر كعدد نقباء بني اسرائيل ةاالئم .5
ها شـده و دوازده نفرنـد بـه تعـداد      تصريح به امامت آن ؛نص بامامتهم و هم اثناعشر. 6

  . نقيب بني اسرائيل
و تعداد امامان بعد  6هاي قمري در قرآن و كالم رسول اهللا كه تعداد ماه پس در اين

  . از رسول دوازده تا است هيچ مشكلي نيست و كسي حرف ردي كه قانع كننده باشد، ندارد

  تعداد معين است . 3

بيان تعداد، هميشه مهم نيست؛ لذا قرآن، بسياري جاها از بيان عدد صرف نظر كـرده و  
در مواردي تعداد بايد  اما. تصريح نكرده است؛ چون فايده نداشته؛ مانند تعداد اصحاب كهف

نظمي  آيد و معين نشدن آن، موجب فساد و بي بيان شود وگرنه اختالف و درگيري پيش مي
هاي بنـي اسـرائيل،    ، تعداد نخبهFقُلْ هو اللَّه أَحدG. كه خدا يكي است و زيان است؛ مثل اين

موسي چند شب به كوه طور رفت و خدا چنـد  ، Fوبعثْنَا منْهم اثْنَي عشَرَ نَقيباGچند نفر بودند؟ 
، چه تعـداد سـتارگان در خـواب بـر يوسـف      F…وإِذْ واعدنَا موسىGشب ديگر اضافه كرد؟ 

  . Fأَحد عشَرَ كَوكَباGسجده كردند؟ 
هـا   نيز بيان تعداد موضوعيت دارد؛ لذا به تعداد و اسامي تك تك آن :دربارة امامان

خواهد  ها، مي قرآن، با بيان دوازده ماه و حرام بودن چهارتاي آن و شايد. تصريح شده است
گويند چرا اسـم امامـان در قـرآن     جواب محكم و دندان شكني به كساني داده باشد كه مي

  . نيامده است

  دين قيم چيست ؟ . 4

ها آمـده اسـت، ديـن     به مجموع احكام خداوند كه از طريق پيغمبران الهي براي انسان
هـاي حـرام باشـد و     آمده است كه شايد اشاره به مـاه  »ذلك«جا با كلمه  ولي اينگويند؛  مي
در ايـن  . ها، يك حساب دقيق و محكم و غير قابل تغيير دارد ها و حرمت آن كه اين ماه اين

و الـف و الم آن نيـز   1دين اطالق شده است) حرمت چهار ماه(صورت، به بخشي از احكام 
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  40   تفسير آيات مهدويت �

  . تواند مؤيد اين مطلب باشد مي
چرا در بعضي از تفاسير كهن مانند تفسير ابوالفتوح رازي يا مجمع البيان، دين را : سؤال

  اند؟ به حساب و دين قيم را به حساب مستقيم معنا كرده
  : چون در روايت داريم: پاسخ

؛د الموتبعل لما من دان نفسه و عس ميالك

1
   

بعـد از مـرگش كـاري     زيرك، كسي است كه حساب نفس خود را داشته باشد و براي

  . كند

به معناي حساب آمده است؛ پس دين، يعني حساب و ديـن قـيم، يعنـي     »دان«اين جا 
گرايـي   حساب مستقيم و دينداري به معناي پايبندي به حساب و نظم است كه همان قانون

  2.باشد امروزه مي
ايبنـد  كه راست و درست و دقيق اسـت، پ ) حرمت چهار ماه(پس بايد به اين حكم خدا 

بود و آن را عمالً پذيرفت كه دين واقعي همين است؛ پس كسي در فكر تغيير و تبـديل و  
  . تعويض آن نباشد

به عبارت ديگر، اين قوانين، براي تأمين و تضمين مصالح بندگان وضع شـده و بسـيار   
مستحكم و مستدل و متقن است، همان طور كه اصل دين و قـرآن و فطـرت، بـه همـين     

  دهند؛  قوانين محكم دعوت كرده و بشارت مياستواري و 
Gيي هلَّتي لدهذَا الْقُرْآنَ يإِنَّ ه مأَقْوF.3  

  ؟اند هاي حرام كدامند و از چه زماني حرام شده ماه. 5

منْهـا أَربعـةٌ   G: هاي حرام نيز تصريح شـده اسـت كـه    ها، به تعداد ماه بعد از بيان تعداد ماه
حال از جملـه قبـل و   . يعني ماه هاي، رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم است كه منظور،. Fحرُم

  . اي در دين اسالم نبوده است فهميم كه اين حرمت خبر تازه مي Fنْها أَربعةٌ حرُممGِبعد عبارت 
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  41     � امامت: بخش اول

اند از قوانيني است  پس حرمت اين چهار ماه از قوانين سابق بوده است كه بعضي گفته 
شريع كرده بود و عرب دوران جاهليت نيز تا حدودي آن را مراعات ت 7كه حضرت ابراهيم

معاوضـه  (دين اسالم نيز بر حرمت اين چهار ماه تأكيد كرد و از قـوانين نسـيء   . كردند مي
را  كه مشركان جعل كرده بودند، نهـي كـرده و آن  ) هاي حرام با يك ماه حالل يكي از ماه

   1.روي در كفر و گناه دانسته است زياده

  ها به چه معنا است؟ حرام بودن ماه. 7

حـرام بـودن   . توان حرام اطالق كـرد  جمع حرام است و به هر چيز ممنوعي مي »حرُم«
مسلمين بايد مراقـب باشـند مرتكـب    . ها، يعني اين ايام، احترام و حرمت بيشتري دارند ماه

جرم قتل، هميشـه   گناهان به ويژه گناهاني مانند قتل و غارت و كشتار همديگر نشوند؛ لذا
انـد، تـا ايـن     در اسالم سنگين بوده است؛ اما در اين ايام كل ديه را يك سوم افزايش داده

  . افزايش جريمه، مانع قتل و كشتار شود
نهي از ظلم در اين چند ماه، خود دليل عظمت و تأكيد بر احترام آنها است كه فرمـوده  

اص بعد از نهي عام، دليل ديگري اسـت بـر مؤكـد    اين نهي خ F…فَلَا تَظْلموا فيهِنGَّ: است
شـود و ضـمير در    شامل همه انواع ظلم مي »فَلَا تَظْلمـوا «بودن حرمت اين ايام؛ زيرا، اطالق 

يعني امتنـاع از ظلـم، هميشـه واجـب اسـت؛ ولـي        2گردد؛ به چهار ماه حرام بر مي »فيهن«
ها حرمت دارنـد و حرمـت    مه ماهپس اگر بگوئيم ه. تأكيدش در اين چهار ماه، بيشتر است
ايم؛ چرا كه هر گناهي، نخسـت ضـرر رسـاندن بـه      اين چهار ماه بيشتر است، گزاف نگفته

نفس است و سپس ضرر به ديگران و هر عملـي كـه گنـاه باشـد، در خـارج زمـان و ايـام        
گيرد؛ پس اگر گناهي كنيم، مصداق ظلم به نفـس اسـت و ايـن     هاي الهي صورت نمي ماه

  . فساد، هميشه حرام است؛ ولي حرمتش در اين ايام بيشتر استظلم و 
 …فَلَا تَظْلمـوا فـيهِنَّ   Gنهي از قتال در اين چند ماه، مقصود مهم آيه است كه سياق آيه 
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  42   تفسير آيات مهدويت �

   1.قرينه آن است Fوقَاتلُوا الْمشْرِكينَ

  هاي حرام فلسفه تشريع ماه. 8

شـوند؛   مفاسد فردي و اجتماعي وضع ميهمة احكام و قوانين الهي، بر اساس مصالح و 
يعني هر امر و نهي شرعي داراي فايده يا ضرر اسـت و احكـام اسـالمي تـابع مصـلحت و      

دانيم؛  ها يا فلسفه احكام را نمي البته ما همة حكمت. اند مفسده هستند و بيهوده وضع نشده
  . ند حكيم و دانا باشدكه قانونگذار، خداو هم جايي اما قطعاً دليل محكم و دقيقي دارد؛ آن

  : هاي حرام عبارتند از ترين فوائد حرمت جنگ در ماه مهم
   ترك جنگ و خون ريزي )الف

   امنيت عمومي )ب

  فرصتي براي عبادت و اطاعت )ج
ها، حـق   شود كه از جمله آن معموالً در ايام جنگ و خونريزي، حقوق زيادي ضايع مي 

ه خدا و كنگره عظيم حج كه از ماه ذيقعده بـراي  عبادت و بندگي است؛ به ويژه زيارت خان
شود و نيز در ماه ذيحجه، سيل عظيم جماعت مسلمين به سوي  انجام مقدمات آن اقدام مي

. پردازنـد  شتابند و در حرم امن الهي به دعا و توبه و عبادت و استغفار مـي  معبود خويش مي
ه وسط دو ماه ديگر است، قلّه آيد و ذيحجه ك هاي حرام پيش مي اين فرصت، از حرمت ماه

اين زمان امن و مكان امن، در ايجاد امنيت . امنيت و بهترين فرصت براي عبادت حق است
ها و اعمال ما در سـايه   براي عبادت بسيار مفيد است؛ به همين صورت، اگر كارها و عبادت

   .قرار گيرد و او محور باشد، برايمان بهتر است 7واليت و امامت امام زمان
  ها  جلو گيري از فروپاشي خانواده )د

اجتمـاعي هـم    ـ تخريب و خرابي جنگ، فقط فيزيكي و جغرافيايي نيست؛ بلكه روحي
  . باشد مي

اي از اعضـاي بـه هـم مـرتبط      ها كه مجموعـه  با ادامه جنگ و نبود آتش بس، خانواده
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  43     � امامت: بخش اول

ايـن  . شـود  هـا مـي   ها، باعث فروپاشي آن بينند و جدايي خانواده باشند، بيشتر آسيب مي مي
باشد كه اين، بيـانگر عظمـت ديـن و     مشكل، با خط قرمز الهي تا حدودي قابل كنترل مي

ها اسـت، تـا مـردان هميشـه در ميـدان جنـگ و زنـان و         اهتمام آن به كانون گرم خانواده
  . كودكان هميشه نگران و مضطرب نباشند

  جلوگيري از ادامه جنگ ) ه
تر است كه اين آتـش بـس    تر و مشكل ادامة آن سختهميشه شروع دوباره جنگ، از  

  . افكند چهار ماهه بر هشت ماه ديگر، سايه مي
هر عاقلي اثر مفيد تعطيل اجباري يك سوم سال از جنگ و خون ريزي را در كل سال 

  . فهمد مي

  جنگ حرام، دفاع حالل. 9

در . وم باشدكه براي دفاع يا گرفتن حق مظل جنگ كردن، هميشه مذموم است، مگر اين
مقابل، دفاع، هميشه الزم و ضروري است، حتي اگر در ماه حرام باشد؛ لذا در ادامه فرموده 

  : است
Gًكَافَّة لُونَكُمقَاتا يينَ كَافَّةً كَمشْرِكلُوا الْمقَاتوF ؛  

جمعي بـا شـما پيكـار     ها دسته گونه كه آن  جمعي پيكار كنيد، همان و با مشركان، دسته

  . ندكن مي

  چيست؟ FكافّهGمراد از . 10

  . به معناي جماعت است »كف«صيغه مبالغه از »كافّه«
گويند؛ چون جماعت معموالً تسلط دارند و نيرومنـد هسـتند؛ لـذا     به جماعت مي »كافه«

  1.اند گفته »كافه«ش ا جماعت را به دليل نيرومندي

  چگونگي ارتباط اين امور با تقوا . 11

در ذيل آيه، با صدر آيه و مفاد آن، ارتباط تنگاتنـگ   Fاْ أَنَّ اللّه مع الْمتَّقينَواعلَموGجمله  
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  44   تفسير آيات مهدويت �

  : كنيم مورد ارتباط اشاره مي دارد كه به چند
كه پيروزي، در سايه تقوا است، و تقوا نيز چيزي جـز رعايـت    تعليم و يادآوري اين )الف

  . ها است ها نيز يكي از آن اهها نيست كه حرمت م ها و نبايد احكام و شرايع و بايد
وعده نصرت و پيروزي الهي بر دشـمن درونـي و بيرونـي در سـايه تقـوا و همـراه        )ب

  . جماعت با تقوا است
عالوه بر تحريك بر اتصاف به صفت تقوا، مؤمنان را نيز از تجـاوز حـدود الهـي در     )ج
ها و نيز حرمـت ايـام    تسليم شده ،كودكان،دارد، تا حرمت جماعت زنان ها بر حذر مي جنگ

  . حرام در حد نهايت مراعات شده باشد

  ها  پيام

تشكيل اين . بهترين تقويم و زمان بندي، آن است كه ثابت، طبيعي و همگاني باشد. 1
الشُّهورِ عنْد اللَّه  عدةGَ 1تدريج نبوده، بلكه از آغاز پيدايش زمين و آسمان بوده استه ها ب ماه

  . F…يوم خَلَقَ …هرًااثْنَا عشَرَ شَ
هـا واجـب    ها بيشتر و حفظ قداست آن ها يكي نيستند؛ بلكه حرمت بعضي همه زمان. 2
  . Fأَربعةٌ حرُم منْهاG 2است
در اسالم، اصل بر فكر، برهان، حكمت، موعظه و زندگي است، نه جنـگ؛ امـا اگـر    . 3

الْمشْـرِكينَ   وقَاتلُواG 3هاي حرام در ماه ها مقابله كرد، حتي دشمنان متعرّض شدند، بايد با آن
لُونَكُمقَاتا يكَافَّةً كَافَّةً كَمF .  

وجود چهار ماه حرام به حكم الهي، به مصلحت جامعه و مايـه قـوام و اسـتواري آن    . 4
  . Fالدينُ الْقَيم ذَلكG 4است
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  45     � امامت: بخش اول

تَظْلمـوا   فَلَـا G 1اشيمحرمت شكني، ظلم به خود و ديگران است؛ پس بيشتر مواظب ب. 5
كُميهِنَّ أَنْفُسفF .  

الْمشْـرِكينَ كَافَّـةً كَمـا     وقَاتلُواGجواب كوبنده به حرمت شكنان تا رفع فتنه الزم است . 6
لُونَكُمقَاتيF .  

شود  زندگي با عزت و پيروزي با قدرت، در سايه تقوا و ايمان به آيات حق فراهم مي. 7
Gوالَماعينَأَ وتَّقالْم عم نَّ اللَّهF.2   
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  4معرفت امام عصر

#“ yŠ$ tΡ uρ Ü=≈ pt õ¾r& Å∃# {�ôãF{ $# Zω% y` Í‘ Ν åκ tΞθ èù Í� ÷è tƒ ÷Λàι9 yϑ‹Å¡ Î0 (#θ ä9$ s% !$ tΒ 4o_ øîr& öΝ ä3Ζtã ö/ä3ãè ôϑy_ 

$ tΒ uρ öΝ çGΨä. tβρ ç� É9 õ3tG ó¡ n@  1   
جمع مـال   «: آواز داده گويند. ندشناس مي هايشان مردانى هستند كه آنها را به عالمت ،و اهل اعراف
   ».حال شما سودمند نبوده ب ،و جاه و مقام

  

  مقدمه

اصـحاب   ،ييدو آيه ابتـدا شده است؛ از اصحاب اعراف ياد  ،در چهار آيه از سوره اعراف
بينند و هـم  هم بهشتيان را مي. داند مي كه بين بهشت و جهنم قرار دارند اعراف را گروهي

بر خـالف  اما خودشان ؛ درود بر شما باد«: گويند زنند و مى را صدا مى بهشتيان. جهنميان را
كنند و دوزخيان را در  هنگامى كه به سوى ديگر نگاه مى. اند وارد بهشت نشدهبسيار تمايل 

مـا را بـا جمعيـت     !پروردگـارا «: گويند كنند و مى به درگاه خدا راز و نياز مى، بينند دوزخ مى
امام  . است باز داشتهرا ها  ولى موانعى آن؛ زو دارند وارد بهشت شوندآر » .ستمگران قرار مده

  : فرمايدمي 7صادق
هـا   اگر خداوند آن. گروهى هستند كه حسنات و سيئاتشان مساوى است ]اعراف[ها  آن

به بركت رحمت  ،گناهانشان است و اگر به بهشت بفرستد ه سببب ،به دوزخ بفرستد را

.او است
2
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  47     � امامت: بخش اول

كـه از چهـره و    ـرا  خيانجمعى از دوز، دارد كه اصحاب اعرافبيان مي ،عداما در آيه ب
ديديـد  : زننـد  مـي  و صـدا  دادهمورد مالمت و سرزنش قرار  ـ ندومي ش شناخته سيمايشان 

 !به شما سـودى نـداد  ، عاقبت گردآورى اموال و نفرات در دنيا و تكبر ورزيدن از قبول حق
 ؟اي گرفتيد چه نتيجه از آن همه كبر و خودپرستى؟ راتكجا رفتند آن نف ؟ها چه شد آن مال

بزرگاني هستند كه بر بهشتيان و جهنميان احاطه  ،دهد اصحاب اعرافنشان مي ،اين آيات
 شود باعث ايمنى آنان مى ،شان به اهل بهشتم آن قدر مقامشان بلند است كه سال دارند و

. ان محاوره دارنـد و هـم بـا بهشـتيان    هم با دوزخي؛ شوند وارد بهشت مىها  و به فرمان آن
بـه   ،محاوره آنان با اهل دوزخ به اين است كه آنان را كه همان پيشوايان كفـر و طغياننـد  

نيـز  محاوره آنان با اهل بهشت . كنند پروا شماتت و سرزنش مى شان بىاحوال و اقوالسبب 
اسـتفاده   ،يـن آيـات  از مجمـوع ا . گويند هاى بهشتى درود مى اين است كه آنان را با تحيت

بين بهشت و جهنم قرار  ويكي گروهي كه ضعيفند ؛ در اعراف دو گروه هستندكه شود مي
بحـث  . اي واال قرار دارندگروهي كه در مقام و مرتبه ديگر ،بهشت را دارندآرزوي و  گرفته

  . ستها ا بيانگر احوال آن ،قسمت دوم آيات وبه معناي دوم است  نوشتار، ناظرما در اين 

  ها ژهاو

   )»ندي«فعل ماضي از ماده (. صدا كرد، خواند:  نادى
حابهمراهان: أَص  
رافجاي مرتفع و بلند: أَع  
  مردان: رِجالٌ
  عالمت: سيما
  )»غني«فعل ماضي باب افعال از ماده (. نياز كرد بي:  أَغْنى

  نكات تفسيري

  ؟ اعراف در اين آيه چه جايگاهي است. 1

ل بـين  يـ حاات عالى انسانيت است كه خداونـد آن را بـه حجـابى    يكى از مقام ،اعراف
به دو طـرف خـود، از    ارتباطدر عين ، لىيمعلوم است هر حا. است بهشت و دوزخ مثال زده
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  : فرمايد مي عالمه طباطبايي. خارج است حكم دو طرف
همه رجالى هستند كه بر  ،و بر آن اعراف هايى است داراى اعراف و بلندى ،اين حجاب

مشـاهده   و هر كس را در مقام مخصوص خود مشرفند ،اهل محشر از اولين و آخرين

ـ  ،كه مقامـات و درجـات مـردم    با اين. كنند مى اسـفل  « و »اعـال عليـين  « ين دو حـد ب

با هـر كـس   . آگاهند آناناز حال يك يك اشخاص و اعمال  ،مختلف است »السافلين

توانند ايمنى داده و به اذن  مى ،اهندهر كسى را كه بخو. توانند حرف بزنند بخواهند مى

 ،شود كه موقف و مقام اين رجـال  جا معلوم مى از اين. خدا اجازه ورود به بهشت دهند

از دو موقف سعادت كه عبارت است از نجات به وسـيله عمـل صـالح و شـقاوت كـه      

مقامى فوق اين دو  ،خالصه. بيرون است، عمل زشت سببعبارت است از هالكت به 

.حاكم و مسلط بر آن دو است و مقام
1
   

  : فرمود 7امام صادق
 همـراه شـيعيان بـر اعـراف     :امامـان . بهشت و جهـنم است ميان تلي بلند  ،اعراف

كـار  گنهبـه شـيعيان    امامـان گـاه   آن. فرسـتند ن را به بهشت مـي انشينند و مؤمن مي

 ،تنگاه كنيد به برادران بهشتي خود كه در رفـتن بـدون حسـاب بـه بهشـ     : گويند يم

اما داخل بهشت  »درود بر شما«: فرمايدكه خداوند مي همانطور؛ اندبرشما سبقت گرفته

نگاه كنيد به دشـمنان خـود در جهـنم و ايـن     . در حالى كه اميد آن را دارند؛ شوند نمى

منزل مـا را بـا    !گويند پروردگارا بر اهل دوزخ افتدها  چون نظر آن: گفتار خداوند است

را بـه سيمايشـان   ها  آن مردانى را كه ،اهل اعراف. جاى قرار مده يك ،اين ستمكاران

ديديد كه جمع مال و جاه و آنچه بـر آن فخـر و تكبـر    : آواز دهند و گويند ،شناسند مى

 ،بـه دشمنانشـان كـه در جهـنم هسـتند      سـپس ؟ سودمند نبودبه حال شما  ،كرديد مى

ـ خوردقسـم مـي   ي كه در دنيـا كسان ،آيا شما شيعيان و برادران ما هستيد: گويند مي  دن

بـه شـيعيان خـود     امامـان آنگـاه   .خداوند رحمت خويش را شامل حال ما نخواهد كرد

».داخل بهشت شويد كه هيچ ترس و اندوهي بر شما نيست«: گويند
2
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  ؟ ستا اعراف به چه معنا. 2

 براي  . است و تاج خروس و قسمت باالى هر چيز ى يال اسبابه معن ،در لغت »عرف«
  : كه برخي از آنها عبارتند از شده است معاني متعددي ذكر ،اعراف
  ؛چيزى كه بر هر دو طايفه مشرف است. 1 
  ؛داراى تاج است ،ديوارى كه مانند خروس. 2 
  ؛نشينند اى از گنهكاران بر آن مى تلى بين بهشت و جهنم كه عده. 3 
»بيـنَهم بِسـورٍ لَـه بـاب    فَضُرِب « ن كه آيهان و منافقاهمان ديوار بين مؤمن. 4 

بـه آن   1
  ؛دارداشاره 
آگاهي رجالى از حال مردم  ،يعنى در قيامت؛ ى تعرف و آشنايى استااعراف به معن. 5 
  ؛ دارند
   2.همان صراط معروف است ،اعراف. 6

   رساند؟ مي راي يرجال چه معنا ةواژ. 3

نشـانه   ـ  در سياق نكـره  هم آن ـچرا كه رجال در قرآن ؛ بيانگر بزرگي و عظمت است
 ماننـد ؛ در مقام مـدح و سـتايش اسـت    در قرآناين تعبير  گي است و معموالرزعظمت و ب

G كْرِ اللَّهنْ ذع عيال ب ةٌ وجارت رِجالٌ ال تُلْهِيهِمF3؛
آنـان را از يـاد    ،مردانى كه تجارت و بيـع «

مردانى هستند كـه دوسـت    ،ر آند« 4؛Fطَهرُوافيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتGَ ،»دكن خدا غافل نمى
 بـه مردانى كه وفا كردند « 5؛Fرِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهG ،»دارند خود را پاكيزه كنند
بلكـه  ؛ از مالئكه نيسـتند  ،دهد اين طايفهنشان مي ،اين تعبير نيز ».عهدى كه با خدا بستند

بنابراين ؛ شودنمي اطالق »رجال« به آنانستند و نه مذكر و زيرا مالئكه نه مونث ه ،انسانند

                                                  

  . 13): 57(حديد  .1
 . 160، ص8، جالميزانترجمه . 2

  . 37): 24(نور  .3
 . 108): 9(توبه . 4
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و  باشند هستند كه در انسانيت خود در سر حد كمال مىها  افرادى از انسان »رجال« منظور از
مجموع ايشـان  ة بارلفظ رجال در ، از باب تغليب ،ميان آنان افرادى از زنان فرض شود اگر

  . رود به كار مى

  ؟ ساني هستند و هدف از قرار گرفتن آنها در آن جايگاه چيستاصحاب اعراف چه ك. 4

رسـيم كـه   به اين نتيجه مي است، اصحاب اعراف نازل شدهة درباربا توجه به آياتي كه 
بلكـه جمعـى از بنـدگان مخلصـند كـه مقـام و       ؛ از جنس مالئكه نيسـتند  ،اصحاب اعراف

د كـه هـر دو طايفـه بهشـتى و     مردمى هسـتن . باالتر است به مراتب ديگران،منزلتشان از 
 و فرمـان حكـم  و شـهادت  ؛ حق صحبت كـردن و نـدا دادن دارنـد    ،شناسند دوزخى را مى

  . دهند مي
هـا   اين«: فرمود Fو علَى الْأَعراف رِجالٌ يعرِفُونَ كُلا بِسيماهمG درباره آيه 7امام صادق

  1».هستند :امامان
  : حضرت فرمود

مـا اعرافـي   . شناسـيم هايشان مي ياران خويش را به عالمت و نشينيم مي ما بر اعراف

ما اعرافي هستيم كـه خداونـد روز   . شناسندنميخدا را هستيم كه جز از راه شناخت ما 

مگر كسي كه ما را بشناسـد   ،شودپس داخل بهشت نمي؛ شناساندقيامت بر صراط مي

ر ما باشد و ما او را انكار مگر كسي كه منك ،شودو ما او را بشناسيم و داخل جهنم نمي

.كنيم
2
   

  . معرفي بهشتيان و جهنميان است ،هدف از قرار گرفتن اصحاب اعراف در آن جايگاه ويژه
  : گويد مي سلمان

بعـد از   يهمانا تو و اوصيا !يا علي :فرمود 7ده بار به علي شنيدم رسول خدا بيش از

كه شـما   مگر اين ،شوديكسي داخل بهشت نم. اعراف بين بهشت و جهنم هستند ،تو

مگر كسي كـه شـما را انكـار     ،شودرا بشناسد و شما او را بشناسيد و داخل جهنم نمي

                                                  

 .250، ص24، جبحاراالنوار. 1
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.كنيدكند و شما او را انكار 
1
   

جهنميـان اسـت    معرفي بهشتيان و ،بنابراين هدف از قرار گرفتن اعراف در اين جايگاه
شـناخت   ،شرط بهشتي شدن به بهشت بروند و معيار و مالك و :امامانكه بايد با اذن 

هـا   آن و انكار به امامانعدم معرفت نتيجه ست و ا آنهادرباره  و متقابال شناخت ائمه مامانا
   .جهنمي شدن است

   عصر غيبتاعراف در اصحاب . 5

بعد  يتو و اوصيا«: فرمودمي 7به امير المؤمنين بارها 6پيامبرخوانديم كه تر  پيش
 ،ن به حضرتامنؤباشد كه ممي 4امام عصر ،وصي از اوصياآخرين  ».اعراف هستيد ،از تو

امـام زمـان را در زمـان     ،نامعاند. شناسدرا ميها  او را خواهند شناخت و امام زمان هم آن
كـه انبيـاى خـدا و     طـور  همـان . كردرا انكار خواهند ها  كنند و حضرت آنظهور انكار مي

دار  عهـده  ،نـد، حجـت هـر زمـان    ممتصدى حسـاب مرد به اذن خدا  ،در قيامت :امامان
پـس از آن   مامـان و ا 6طوري كه پيامبر اكرم و همان. حساب مردم زمان خويش است

ها  را بشناسد و آنها  مگر آن، شودداخل بهشت نمياحدي اصحاب اعراف هستند ، حضرت
و  .و كسـى كـه آنهـا او را نپذيرنـد    ها  مگر منكر آن ،شودنمي ،د و داخل جهنمناو را بشناس

هر امامى پـس  ، كندمي حسابرسيمردم عصر و زمان خود را  6مانطور كه پيامبر اكرمه
دار محاسبه  نيز عهده 4مهدى  حضرت دار محاسبه مردم زمان خويش است وعهده  ،از او

دنيا نيـز هـر كـس امـام      در بلكه؛ اختصاص به آخرت ندارد ،اينو اهل زمان خويش است 
و  كـرده او را انكار  4امام زمان ،با حضرت باشد منو دشزمان خويش را نشناسد و منكر 

كساني كه امام عصر را بشناسند و به امامـت حضـرت    ،در مقابل. مرددشمنان خواهد ش از
قـرار خواهـد    7را خواهد شناخت و در صف ياران امام زمانها  حضرت نيز آن ،اقرار كنند

  . د كرددر همين دنيا تجلي خواه 7بنابراين اعراف امام زمان؛ گرفت

                                                  

  . همان. 1
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  ها امپي

هـا نصـيب دوزخيـان     هايى هـم از انسـان   سرزنش، عالوه بر عذاب الهى ،در قيامت. 1
  . Fعنْكُم  قالُوا ما أَغْنىG شود مى

  . Fعنْكُم جمعكُم  ما أَغْنىG عامل نجات نيستند، دوستان و طرفداران، قدرت، مال. 2
يى مخصـوص بـه   هـا  مت و نشانهداراى عال ،كفرپيشه و مستكبردر قيامت، احزاب . 3
  . Fأَصحاب الْأَعراف رِجالًا يعرِفُونَهم بِسيماهم  و نادىG ندخود

 اسـت  اى براى گناهكاران به صورت عالمت و نشانه، بروز و ظهور گناهان در قيامت. 4
Gنادى و  ميماهبِس مرِفُونَهعرِجالًا ي رافالْأَع حابأَصF .  

و قدرت خويش را موجب مصـون مانـدن از   ها  ثروت، شگان مستكبر و زراندوزكفرپي. 5
  F.1عنْكُم جمعكُم و ما كُنْتُم تَستَكْبِرُون  ما أَغْنىG پندارند هاى الهى مى عذاب
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   7فرزند ابراهيم 4امام عصر

$ yγ n= yè y_uρ Oπ yϑÎ= x. Zπ u‹ Ï%$ t/ ’Îû Ïµ Î7 É) tã öΝ ßγ ‾= yè s9 tβθ ãè Å_ö� tƒ 1  

  . باز گردند )مشركان(ها  آنشايد ، سخنى پاينده كرد، و يكتا پرستى را در اعقاب خويش

  مقدمه

با توجه به آيات و روايات، زمين هرگز نبايد از انسان كامل و حجت الهي خـالي باشـد؛   
  : ته است كه فرمودگونه كه آغاز آفرينش، با انسان كامل شكل گرف همان
 Gًيفَةضِ خَلي الْأَرلٌ فكَةِ إِنِّي جاعالئلْمل كبإِذْ قالَ ر وF2  ،يعني اولين انساني كه آفريده شد

زمانهاي بعـد  . پيامبر خدا و حجت الهي بود كه همراه همسرش حوا روي زمين قرار گرفتند
واهد بود؛ به طوري كه اگر غير هاي الهي بوده و خ نيز هميشه روي زمين، حجتي از حجت

  . از اين باشد، زمين، اهل خود را فرو خواهد برد
  : فرمود 7امام صادق

در زمين نباشد، زمين ] الهي هاي حجت[اگر از ما  3؛لَو لَا ما في الْأَرضِ منَّا لَساخَت بِأَهلها « 
محل بحـث بعـد از حضـرت     و اين حجج الهي با توجه به آيه ».اهل خود را فرو خواهد برد

  . در نسل ابراهيم تا قيامت قرار داده شده است 7ابراهيم

  هاواژه

  لفظ، قول : كَلمةً
  برجاي مانده :باقيةً
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  عاقبت ، آخر: عقبِِ

  نكات تفسيري

  آندر قر »كلمات«و  »كلمه«واژه كاربرد . 1

است و گاهي به اعيان  در قرآن كاربردهايي دارد؛ از جمله به معناي همان الفاظ »كلمه«
  : نيز اطالق كلمه شده است

Gِالنَّار حابأَص مينَ كَفَرُوا، أَنَّهلَى الَّذع كبةُ رمكَل قَّتح ككَذل وF1؛  
كـه اصـحاب    كلمه پروردگارت بر كسانى كه كافر شدند محقـق گشـت  ، چنين و اين

  . آتشند

Gينَ كَفَرُوا الةَ الَّذملَ كَلعج فْلىوس  لْيا والْع يه ةُ اللَّهمكَلF2؛   
همواره دست بـاال  ، و كلمه خدا پست قرار دادناچيز و را كه كافر شدند  و كلمه كساني

  . است

ها در دارالندوه بر ضّد پيامبر  ، همان رأي و نظر آن»كه كافر شدند كساني ةكلم«مراد از 
 6اكـرم  پيـامبر ت و اتمام نورى است كه به وعده نصر، اراده الهي، »كلمة خداوند«بود و 

  : گاهي بر اشخاص نيز اطالق كلمه شده است؛ مانند. است   داده
Gمرْينُ مى ابيسع يحسالْم هماس نْهةٍ ممبِكَل F3؛   

  . اى از او كه نامش عيسى بن مريم بود و كلمه

   4.هستند :انامام »كلمه باقيه«در اين آيه نيز، طبق روايات، مراد از 

  ؟ 7چرا امامان از نسل ابراهيم. 2

انبيـا را از  : فرمايـد مي، اندبوده 7نيز قبل از ابراهيم :انبيا  ديگرو  در حالي كه نوح
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 . 40): 9(توبه . 2

 . 45): 3(آل عمران . 3

 . 596، ص4، جنور الثقلين. 4



  

  57       � ها ويژگي: بخش دوم

نيز مـردم را بـه    7انبياي ديگر مانند نوح كه با وجود آنزيرا ؛ قرار داديم 7نسل ابراهيم
كسي كـه ايـن پـرچم را برافراشـت و     ، كردندكردند و با شرك مبارزه ميتوحيد دعوت مي

  . بود 7ابراهيم، ها را شكست و عنوان بت شكن گرفت بت
ثنا گفته و رنج و محنتى را كه در راه پروردگارش  گونهترين به را به 7ابراهيم، خداوند

اسـم او را  ، از كتاب عزيزشموارد متعدد در . استستوده  ، به بهترين بيانده بودكرتحمل 
. در موارد بسيارى ذكر كرده است، هايى را كه به او ارزانى داشته ها و نعمت موهبت و، برده

او كسى است كـه روى   1.پيغمبرى صديق بود 7ابراهيم: ها عبارتند ازبرخي از آن ويژگي
 »حليم«او را به وصف 2.و هرگز شرك نورزيد، دل را به پاكى و خلوص متوجه خدا كرده بود

كـه   نيز او را مدح كـرده بـه ايـن    4.او را خليل خود خواند 3.دتوصيف كر »منيب «و »اهأو«و 
 هايش بوده و همواره شكرگزار نعمت، و هرگز شرك نورزيده، امتى خداپرست و حنيف بوده

ى داده و او در ايد و بـه او اجـر دنيـ   كـر كه او را برگزيد و به راه راست هـدايت   اين است، و
را بر او و اهل بيتش ارزانى داشت و او را به رحمت و بركات خود  5.ن استااز صالح، آخرت

به  سبباو كسى است كه دلش به ياد خدا قوى و مطمئن شده و به همين . وفادارى ستود
   6.و يقين كرد ايمان آورد، ها و زمين نشانش داد ملكوتى كه خدا از آسمان

 7راهيمآن مناصب الهى و مقامات عبوديتى كه خداوند به اببرخي از اين بود فهرست 
يـك از   فضايل و كرامات هـيچ ، قرآن كريم. اسم برده است، ارزانى داشته و در قرآن از آن

، كتاب، حكمت، او علم، به خداوندرو است؛ از اين كرام را به اين تفصيل ذكر نفرموده يانبيا
است قرار داده »كلمه باقيه« در نسل و اعقاب اوو ارزانى داشته ، لك و هدايتم .  
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  58   تفسير آيات مهدويت �

  امامت موروثي است؟آيا . 3

قرار داديم، آيا بيانگر ايـن نكتـه    7امامت امامان را در نسل ابراهيم: فرمايدكه مي اين
ثي مانند پادشاهي است كه نسل به نسل از پـدر بـه   وتواند باشد كه امامت يك امر مورمي

  نيز يكي پس از ديگري به امامت رسيدند؟ :گونه كه امامان رسد؛ همانپسر به ارث مي
پاسخ اين است كه درست است كه امامت، نسل به نسل رسيده است، ولي به اين معنا  

جا كه امام، بايد از اصالب پاك و مطهر بيرون بيايـد و   نيست كه موروثي باشد، بلكه از آن
كند و اين گونه نيست كه هـر فرزنـدي شايسـتگي     هاي پاك و پاكيزه رشد و نمودر دامن

از خداونـد خواسـت امامـت را در     7د؛ لذا هنگـامي كـه ابـراهيم   مقام امامت را داشته باش
نسلش قرار دهد، ضمن اين كه خداوند نفي نكرد امامت در نسل ابراهيم قرار گيرد، در عين 

  : رسدحال، يك استثنا قائل شد و آن، اين كه عهد امامت به ظالمان از نسل ابراهيم نمي
G ًلنَّاسِ إِمامال لُكينَ قالَ إِنِّي جاعمي الظَّالدهنالُ عي قالَ ال يتينْ ذُرم قالَ وF1؛  

ايـن  «: گفـت  ]ابـراهيم [ ».م، قـرار داد خلـق  پيشـواي مـن تـو را   «: او گفته خداوند ب 

ـ  ، عهـد مـن  « :خداونـد فرمـود   »؟براى اوالد من نيز خواهد بود ]پيشوايى[ -ه هرگـز ب

   ».رسدستمكاران نمي

   7و اميرالمؤمنين 6اهللاز نسل رسول  4مهدي. 4

در روايـات   .است 6پدر انبيا و از جمله پيامبر اكرم 7با توجه به آيه شريف، ابراهيم
  : فرمايدمي 7امير المؤمنين. است 6از نسل رسول اهللا 4فراواني وارد شده كه مهدي

 »آيا مهدي از ما است يا از غير مـا؟ ! اي رسول خدا «: عرض كردم 6خدمت پيامبر

طور كه به وسيله ما آغاز شده است  شود، همانما ختم مي به. كه از ما استبل«: فرمود

وسيله ما قلوب مؤمنان با هم الفـت   يابند، و بهوسيله ما مردم از شرك نجات مي و به

يابند، بعد از اين كه بينشان دشمني و عداوت برقـرار بـود، همـان طـور كـه بـين        مي

   2».حالي كه عداوت شرك، بينشان بود قلوبشان محبت ايمان برقرار كرد، در
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  : فرمود 6رسول خدا: گويدجابرنيز 
وى از . نام او نام من و كنيه وى كنيه من است. از فرزندان من خواهد بود 4مهدى

و در ايـن  ، وى مدتى از انظـار پنهـان خواهـد شـد    . است تر هيهمه مردمان به من شب

پس از مدتى از پشت پرده . ند افتادگروهى از مردم در حيرت و سرگردانى خواه، غيبت

؛ كندو زمين را از عدل و داد پر مي، درخشدد و همچون ستاره فروزانى ميآيبيرون مي

  1.همچنان كه از جور و ستم پر شده باشد

  .است 7كند كه امام عصر، از نسل اميرالمؤمنينهمچنين در رواياتي بيان مي
امام امت من است، و جانشين من بر امتم  طالب،همانا علي بن ابي: فرمود 6پيامبر 

وسيله او زمـين  بعد از من است، و از فرزندان او است قائم منتظر؛ كسي كه خداوند، به

   2.كند، همچنان كه از ظلم و جور پر شده استرا پر از عدل و قسط مي

  كلمه باقيه 4امام عصر. 5

در را  اوخداوند است كه  4صراهللا كه در سوره هود آمده، امام ع بقيةاز مصاديق يكي 
گرفتـه   اعطـاء  كـه از  عطيةبقيه اسم مصدر از ابقاء است مثل  .است نگه داشتهباقي زمين 

    F.3بقيت اللَّه خَيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم مؤْمنينG: شده است
يامـت  چرا كه تا ق؛ كندياد مي »كلمه باقيه«به  و امام عصر ماماناز امورد بحث، آيه در 

و جعلَها كَلمةً باقيةً فـي  G: فرمايدقول خداوند كه مي بارةدر 7امام صادق. باقي خواهند ماند
  : فرمود Fعقبِه

   4.كه تا قيامت باقي هستنداست قرار داده  7ست كه در نسل حسينااين امامت 

 Fباقيـةً فـي عقبِـه   و جعلَها كَلمـةً  G در باره قول خداوند 6از رسول خدا: گويدراوي مي
  : فرمود. پرسيدم

ـ  است قرار داده  7را در نسل حسين مامانا، خداوند مامـان  ه نفـر از ا كه از صـلبش نُ
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اگر مردي كوچ كند و بين ركـن  . …است مهدي اين امتها  د كه از آننشوخارج مي

ـ  ، سپس خدا را مالقات كند، جا مشغول عبادت شود و مقام برود و آن ه در حالي كـه ب

   1.شودداخل آتش مي، اهل بيت من كينه داشته باشد

  : و نيز فرمود
هميشه بـاقي اسـت   ، هستند كه اين امر امامان از نسل حسين »كلمه باقيه«منظور از  

به بـرادر و  ، و اين نسل مهديتا امام ، به فرزندش و همين طور و از او تا زمان حسين

   2.گرددعمو بر نمي

   :گويدهشام بن سالم مي
از  برتـر  حسـن «: فرمـود »است يا حسـين؟  برتر حسن«: كردمعرض  7به امام صادق

در نسل او قـرار داده  ، پس چگونه است كه امامت بعد از حسين«: گفتم ».است حسين

ت تبـارك و تعـالي دوسـت داشـت سـنّ      وندهمانا خدا«: فرمود »نه در نسل حسن؟، شد

بيني كه موسـي و هـارون در   نمي. بارة حسن و حسين جاري كندموسي و هارون را در

و در عـين  ريك بودنـد  طور كه حسن و حسين در امامت شـ شريك بودند همان نبوت

خداوند نبوت را در نسل هارون قرار داد و در نسل موسي قرار نداد هر چند موسي  حال

   »؟افضل از هارون بود

كه يكـي از   اين مگر ،نه«: فرمود »آيا ممكن است دو امام در يك زمان باشند؟«: گفتم

اين دو ساكت باشد و به ديگري اقتدا كند و ديگـري نـاطق باشـد و امـام و پيشـواي      

   ».ممكن نيست ،امام باشند و ناطق، كه هر دو در زمان واحد اما اين؛ ديگري باشد

بلكـه  ؛ نـه «: فرمـود  »امام برادر باشند مانند حسن و حسين؟ آيا ممكن است دو«: گفتم

و جعلَهـا كَلمـةً   «: طوركه خداونـد فرمـود   همان؛ ر نسل حسيناين سنت جاري است د
بِهقي عةً فيهـا تـا روز    هـاي نسـل   ها و نسـل  ت جاري است در نسلسپس اين سنّ »باق

   3».قيامت
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  61       � ها ويژگي: بخش دوم

  ها پيام

حضـرت بـراى اسـتمرار     ورد تـالش آن آ ، ره7بقاى آيين توحيد در نسـل ابـراهيم  . 1
  . Fكَلمةً باقيةً في عقبِهجعلَها  وGاست  بخشيدن به آن

اقـدامى پسـنديده و روشـى    ، هـاى آينـده خـويش    تالش انسان براى هدايت نسـل . 2
  . Fجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه وG ابراهيمى است

  . Fكَلمةً باقيةً في عقبِهGمان، توجه نكند آن ز گرچه مخاطبِ؛ ماند فرياد توحيد در تاريخ مى. 3
 وG اسـت  7اى ماندگار در نسـل ابـراهيم   كلمه، به اراده و لطف الهى، كلمه توحيد. 4

بِهقي عةً فيةً باقملَها كَلعجF .  
  . Fجعلَها كَلمةً باقيةً وGاست  حافظ و نگاهبان آيين توحيد در گستره تاريخ، خداوند. 5
خداوندى و به   تدبيرى، ها ر پهنه قرنو د 7در نسل ابراهيم »توحيد«استمرار كلمه . 6

جعلَهـا كَلمـةً باقيـةً فـي عقبِـه لَعلَّهـم        وGاسـت   منظور بازگشت مشركان هر نسل به توحيـد 
  . Fيرْجِعون

  . Fيرْجِعون لَعلَّهمGوجود دارند  7در نسل ابراهيم، پيشه  افرادى شرك. 7
ـ   وGهسـتند   ول تـاريخ پرچمدار توحيد در ط، 7نسل ابراهيم. 8 ملَهـا كَلعـي   جـةً فيةً باق
بِهقعF .  

  F.1ًكَلمةً باقية جعلَهاG عملكرد پدران در سرنوشت نسل مؤثّر است. 9
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  اهللا خير است تبقي

àM§‹É) t/ «!$# ×� ö� yz öΝä3©9 βÎ) Ο çFΖ à2 tÏΖ ÏΒ÷σ •Β 4 !$ tΒ uρ O$ tΡ r& Ν ä3ø‹n= tæ 7á‹Ï pt ¿2 1  
است، و من نگهبـان  ] از سود حرام[سود باقي مانده از جانب خدا، براي شما بهتر  اگر مؤمن باشيد،

  . شما نيستم

  مقدمه

همة كوشش پيامبران اين بوده است كه مردمي را كه در سنگالخ شرك و بت پرسـتي  
پرستيدند و براي آن، خويش  سرگردان شدند و نه تنها بت، بلكه مال و ثروت خويش را مي

يكي از . هاي ديگر آلودند، با توحيد و احكام الهي آشنا كنند م فروشي و خالفرا به تقلب، ك
بود كه مردم را از مفاسد اقتصادي مانند كـم فروشـي، غصـب     7اين انبيا، حضرت شعيب

حقوق ديگران، تجاوز به حقوق مردم و نيز عيب گذاشتن بـر امـوال و اشـخاص، بـر حـذر      
خواند كـه باعـث دوام نعمـت الهـي و بقـاي       ميداشت و مردم را به تحصيل حالل فرا  مي

  . شد بركات آن مي

  ها واژه 

  . باقي مانده :بقيةُ
   .بهتر :خَيرٌ

يظفنگهبان حافظ، :ح .  
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  نكات تفسيري

   »اهللابقية «مراد از . 1

رهبـر انقالبـى پـس از قيـام     ترين  آخرين پيشوا و بزرگ 4جا كه مهدى موعود از آن
باشد، و از همه به ايـن لقـب    مى »بقيت اللَّه«مصاديق ترين  روشنيكى از  ،است 9پيامبر

حضـرت   »بقيت اللَّـه «منظور از كلمه  است كه در روايات فراوانى وارد شده  . تر است شايسته
  . است 4مهدى موعود

  : ديفرمامي 9رسول خدا  
 ،نفـر مـرد   313 دهـد و تعـداد   مىتكيه به كعبه  ،هنگامى كه مهدى موعود خروج كند

همـين آيـه    ،گويـد  حضرت مى اول سخنى كه آن. ندكن اطراف آن بزرگوار اجتماع مى

  : است

Gَيننؤْمم إِنْ كُنْتُم رٌ لَكُمخَي اللَّه تيقبF   
  : فرمايد سپس مى

هـيچ كسـى بـه آن     بعـداً  ».هسـتم  و حجت و خليفه خدا بر شما بقية اللّههمان  ،من«

   1».السالم عليك يا بقية اللّه في ارضه«: گويد مگر اينكه مى ،كند ىبزرگوار سالم نم

  اهللا بقيةمندي از  هشرط بهر ،ايمان. 2

شرط بهره مندي  ،مايه هدايت براي جهانيان است كه نور و شفا و رحمت و يمقرآن كر
كه براي ظالمان و سـتمگران جـز    در حالي؛ داند مي از اين كتاب هدايت و رحمت را ايمان

  : و زيان چيزي ندارد رتاخس
Gسارإِلَّا خ نيمالظَّال زِيدال ي و نِنيمؤلْمةٌ لمحر فاٌء وش وما ه آنالْقُر نلُ مزنن اًوF2؛   

كنيم و ستمگران را جز  براى مؤمنان، نازل مى، شفا و رحمت استكه و از قرآن، آنچه 

  . افزايد نمى) و زيان(خسران 

  : معصوم هم ايمان را شرط خير بودن معرفي كرده استامام 
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  ؛  بقيت اللَّه خير لَكُم إِنْ كُنتم مؤمنِني
  . براي شما خير است اگر مؤمن باشيد بقية اهللا

براي شما خير است و ايمان در واقع بقية اهللا دانستيد كه  يا اين كه اگر مؤمن بوديد، مي 
  . استقية اهللا بالزمه فهم خير بودن 

  است؟ بقيةاهللا 4امام زمان. 3 

با توجه به اينكه هدف از خلقت بشر، هدايت و رسيدن به رستگاري است، براي رسيدن 
به اين هدف، نياز به راهنما و هدايتگر دارد و بايد هر زماني امـام معصـوم و حجـت الهـي     

زمان صدر اسالم نبوده اي است براي كساني كه در  ذخيره 4امام عصر. وجود داشته باشد
الزم است امام عصر به عنوان حجـت الهـي در   . اند و حضور امامان معصوم را درك ننموده

يعنـي ذخيـره   اهللا  بقيـة زمين باقي باشد و در وقت خود ظهور كند؛ از اين رو لقب امام عصر 
  . الهي است

  .ابالغ دين است ،وظيفه پيامبر. 4

م الهي به مردم است و پيامبر وظيفه ديگري در قبـال  وظيفه پيامبر، ابالغ و رساندن پيا
بينـد   پذيرش و عدم پذيرش مردم ندارد، هر چند پيامبر، مظهر رحمت است و از اينكه مـي 

تا جائي كه نزديك است جان خودش را به خطـر   شود آورند، ناراحت مي ايمان نمي اي عده
  : بيندازد

Gوكُونأَلَّا ي كفْسن عباخ لَّكنِنيلَعمؤا مF1؛   
ايمـان  ها  اينكه آن به سببخواهى جان خود را از شدت اندوه از دست دهى  گويى مى

  . آورند نمى

فرمايـد مـا قـرآن را     خواهد تا اين حد خودش را به مشقت نيندازد و مي خداوند از او مي
كـه مـن    دارد و در اين آيه هم بيان مـي . براي اين نفرستايم كه خود را به مشقت بيندازي

  . Fوما أَنَاْ علَيكُم بِحفيظG مسؤول و نگهبان شما نيستم
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  ها پيام

هاي عادالنه و خالي از ظلم و اجحاف، عطاي  منافع حالل و به دست آمده از تجارت. 1
   F.1بقيةُ اللّه خَيرٌ لَّكُمGالهي است 

بـودن منـافع حـرام و    تنها اهل ايمان، نيكويي منافع حـالل و عادالنـه و نادرسـت    . 2
در ايمـان خـود    بايـد  لذا اگر كسي حرام را بهتر از حالل بداند،؛ ظالمانه را باور خواهند كرد

  F.2إِن كُنتُم مؤْمنينGَشك كند 
ها در ايمان و باور به معارف الهي و عمل به احكـام ديـن اسـت     خير و سعادت امت. 3

Gرٌ لَّكُمخَي ةُ اللّهيقبF.3  
وما أَنَـاْ علَـيكُم   Gحتي انبيا هم بر آنان تحميلي ندارند  ؛ها در عقايد خود آزادند انانس. 4

يظفبِحF.4  

                                                  

 .168، ص8، جتفسير راهنما. 1

 . همان. 2

 . همان. 3
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  واقعيان گرهدايت

ö≅ è% ö≅ yδ ÏΒ / ä3Í← !% x. u�à° ̈Β ü“ Ï‰ öκu‰ ’n< Î) Èd,ysø9 $# 4 È≅ è% ª! $# “ Ï‰ öκ u‰ Èd,ysù= Ï9 3 yϑsù r& ü“ Ï‰ öκ u‰ ’n< Î) 

Èd,ysø9 $# ‘,ymr& χ r& yì t6 −G ãƒ ̈Β r& āω ü“ Ïd‰ Íκ u‰ Hω Î) βr& 3“ y‰ öκ ç‰ ( $ yϑsù ö/ ä3s9 y#ø‹x. šχθ ßϑä3øt rB1  
خـدا بـه   : آيا از شركاى شما كسى هست كه به سوى حق هدايت كند؟ بگو: بگو ]ايشانبه  و نيز[

سزاوارتر است كه  ،كند كسى كه به سوى حق هدايت مى، آيا با اين حال. كند سوى حق هدايت مى
پس شما . كه ديگرى هدايتش كند مگر آن ،برد يا كسى كه خودش راه به جايى نمى، كنند اش پيروي

  كنيد؟ چگونه حكم مىاست؛ را چه شده 

  مقدمه

يعني رساندن به هدف است كه اين،  »ايصال الي المطلوب«يكي : هدايت به دو معنا است
  : مخصوص خداوند است

G نَّ اللَّإِنَّكلك و تببنْ أَحي مدينال تَهتَدهبِالْم لَمأَع وه و شاءنْ يي مدهي هF 2 ؛   
هـدايت   ،را خواهـد  سبلكه خدا هـر كـ  ؛ كنىهدايت نمي ،را دوست دارى كستو هر 

  . شناسد ميكند و او هدايت يافتگان را بهتر مي

نـوع ديگـر هـدايت    . است كه كار خداوند است »ايصال الي المطلوب«اين هدايت، همان 
مراد از هدايت در اين آيه، همين معنا است كه در درجـه اول و اصـالتاً   . است »ئه طريقارا«

كنـد و در درجـه دوم، ايـن    كار خداوند است و خداوند، خود را هدايتگر به حق معرفي مـي 
است و امام، در جايگاه رهبـر و هـادي    :مسوؤليت برعهده رهبران راستين و معصومين
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  . بر عهده داردجامعه اين مسؤوليت مهم را 
توانـد ايـن مهـم را    معلوم است هر كسي شايستگي انجام اين كار را ندارد و كسي مـي 

ترين انحرافي در تمام زندگاني او راه نداشته باشد و اين حقيقتـي   عهده دار شود كه كوچك
در پايان آيه، به اين مطلب اشاره شده اسـت  . تواند بفهمداست كه عقل سليم به راحتي مي

  : فرمايدو مي
Gونكُمتَح فكَي فَما لَكُمF ؛  

  كنيد؟ پس شما را چه شده و چگونه حكم مى

  هاواژه

  ). »هدي«مادة فعل مضارع از ( كندي مييراهنما: يهدي
  . راستي، درستي، مقابل باطل: الْحقِّ

  ). »تبع«فعل مضارع مجهول از مادة (پيروي گردد : بعيتَّ
  ). »حكم«فعل مضارع از مادة (نيد كحكم مي: تَحكُمون

  نكات تفسيري

  ستا هدايتگري كار خدا. 1

زيرا كسي كه ؛ ها نخواهند توانست كسي را هدايت كنندست و بتا هدايتگري كار خدا
  : فرمايدميخدا . تواند هدايتگر باشدچگونه مياست، خود گمراه 
 ،راه حق هدايت كنده ا بگان ر شما كسى هست كه بند يآيا از شركا: بگون امشرك هب

   .فرمايد بگو اللَّه است كه هدايت مي

  : كه برابر فرعون فرموداست حكايت كرده  7موسىحضرت از قول طور كه  همان
Gطىي أَعنَا الَّذبر  دى كُلَّ شَيه ثُم خَلْقَه ءF1؛   

  .پروردگار ما كسي است كه هر چيزي را آفريد و سپس هدايت كرد

  : دنيز فرمو
                                                  

 . 50): 20(طه . 1
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Gدىفَه ري قَدالَّذ ى ووي خَلَقَ فَسالَّذF1؛   
پروردگار من كسي است كه هر چيزي را به كمال و تمام بيافريد و اندازه گيري كرد و 

  . نمودسپس هدايت 

انسان را به سوى سعادت هدايت و به سوى  هدايت تنها از آن خداوند است كه ،بنابراين
كند و شرايعى  هايى نازل مى فرستد و كتاب رسوالنى مىاو  .كند بهشت و آمرزش دعوت مى

به همين منظور انبيـا را دسـتور داد تـا    ؛ ها به اذن او هدايت شوند تا انسان نمايد تشريع مى
   2.بشر گسترش دهندافراد را بين  به دين حقدعوت 

  هاي موعود در اسالم و اديان ديگر ويژگي. 2

اي گمراهي در وجود او راه نداشته ايت شده باشد و ذرهموعود بايد خود هد ،قرآن از نظر
كه امامت را بـراي نسـل خـود     7ابراهيمحضرت درخواست ؛ همان گونه كه در نقل باشد

  : »ن نخواهد رسيدابه ظالم ،عهد من«: فرمايد مي كرد،درخواست 
Gتَلىاب إِذ م  وبِكَل هبر يمراهنَّ قالَ إِنِّإِبهفَأَتَم لنَّاسِ إِماماًاتل لُكي  ي جاعتينْ ذُرم قالَ و

   3؛ Fقالَ ال ينالُ عهدي الظَّالمينَ
و او به خوبى از عهـده ايـن   . ابراهيم را با وسايل گوناگونى آزمود، هنگامى كه خداوند

 ».مـن تـو را امـام و پيشـواى مـردم قـرار دادم      «: خداوند به او فرمود. ها برآمد آزمايش

، پيمان من«: خداوند فرمود ».]نيز امامانى قرار بده[ از دودمان من«: اهيم عرض كردابر

   ».رسد به ستمكاران نمى

 ظالم بوده يا كسي كه قبالً ،معلوم است مراد از اين ظالم كسي نيست كه در تمام عمر
 از اين است كـه واالتر  7ابراهيمحضرت ن أچرا كه ش؛ ولي اكنون ظالم است ،ظالم نبوده

اي از لحظـه در اين است كه اگر كسي  ،بلكه منظوربخواهد؛ براي چنين كسي مقام امامت 
جـا كـه شـرك و     از آن. اليق مقام امامت نخواهد بوداست، عمرش ظلم راه داشته  ةگذشت
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من ؤاز عمرش مشرك بوده و اكنون ماي  كسي كه لحظه. ترين ظلم است گربز ،پرستي بت
سـت تمـام   ا امامي كه بنـا  يبنابراين به طريق اول. اهد داشتمقام امامت را نخوشده است، 

، بايد داراي چنين مقامي باشد كه همان مقام عصمت است ،جهان را از عدل و داد پرنمايد
  . كند خواهد توانست ديگران را هدايتن ،كه كسي كه خود نيازمند هدايت باشد چرا

  شكي تواند كه شود هستي بخ    ذات نايافته از هستي بخش
  : كندشت نقل ميتاز زر جاماسب نامههاي مصلح در كتاب  درباره ويژگي

و بزرگ سـاق و بـر    مردي بزرگ سر و بزرگ تن؛ …مردي بيرون آيد از زمين تازيان
  . داد كند ين جد خويش و با سپاه بسيار و روي به ايران نهد و آباداني كند و زمين را پريآ

در كتـاب وشـن   . اسـت از بندگان خاص خـدا   ،حيان نيز مصليدر كتب هنديان و برهما
  : جوك از كتب هندوها چنين آمده

دنيا به كسي بر گردد كه خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نـام   ،سرانجام
  . او فرخنده و خجسته باشد
 ،صـديق  ،حكيم ،ي از قبيل مصلحيها ويژگيبراي مصلح موعود،  در كتب عهد قديم نيز

  . شماردمي را بر …متوكل و 
  : گويد مي 37در مزمور 

زيـرا كـه شـريران منقطـع     ؛ ابداً در آن ساكن خواهند شـد  وارثان زمين شده ،صديقان

هان بعد از اندك مدتي . وارث زمين خواهند شد ،خواهند شد و اما متوكالن به خداوند

 ،و صالحاناما حكيمان ؛ مل خواهي كرد و نخواهد بودأدر مكانش ت؛ شرير نخواهد بود

   1.وارث زمين خواهند شد

  كيست؟ ،هدايتگر به حق. 3

با توجه به روايات فراواني كه از معصومان رسيده است، مراد از هادي به حق، پيـامبر و  
  : فرموداست كه  7در روايتي از امام صادق. هستند :اهل بيت

 مبربعد از پيـا  :و آل محمد 6پس او محمد ،كند اما كسي كه به حق هدايت مي

                                                  

  . 55، ص مهر مهدوي: به نقل از. 1
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از  از اهـل بيـت   نامخالفـ  ،شود مگر هـدايتش كننـد   نمىاست و اما كسي كه هدايت 

   1.ها هستند قريش و غير اين

  : در وصف امام فرمود 7امام رضا
هـاي علـم و حكمـتش     اسـت و از خزينـه  كـرده  را خداوند موفـق  امامان همانا انبيا و 

راين، علمشان فوق علم همـة  ها داده كه به ديگران نداده است؛ بناب چيزهايي را به آن

…اهل زمانشان بوده است

2
.  

  : گويد نميمون با
 ،امر مـا از ايـن آفتـاب   «: دامن خيمه را باال زد و فرمود. من در خيمه امام نشسته بودم

پسـر   ،فالن ،امام«: منادى از طرف آسمان فرياد كند كه: سپس فرمود ».تر است روشن

ابليس از زمين همان را ندا كند كه در شب عقبه نادى م و نام او را ببرد و »ستا فالن

  3. ندا كرد 6بر رسول خدا

  : فرمود7و امام صادق
بـه اسـم   «: فرمـود  »به اسم عام يـا خـاص؟  «: گفتم ».دهد به اسم قائممنادي ندا مي«

پس چه كسي با قائم «: گفتم ».شنودخاص؛ به طوري كه هر قومي به زبان خودش مي

-ابليس رهايشان نمـي «: فرمود »كنند؟كه به اسمش ندا مي كند؛ در حاليمخالفت مي

   4».ها را در تشكيك قرار دهد كه آن كند، تا اينكند و دائما ندا مي

  ارشاد خلق فلسفه اصلي ظهورو هدايت . 4

 4كنند اگر امام عصـر  هاي جدي بحث مهدويت اين است كه برخي ادعا مياز آسيب
اين امام . هد انداخت و همة مخالفان را خواهد كشتظهور كند، خون و خون ريزي راه خوا

شود كه گويي جز انتقام و خـون ريـزي از مخالفـان    اي معرفي مي رأفت و رحمت، به گونه
هدف ديگري نخواهد داشت؛ در حالي كه امام، هادي و راهنماي مردم است و قرآن، امام را 
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  : فرمايدهدايتگر مردم معرفي كرده و مي
Gو ملْناهعرِنا جونَ بِأَمدهةً يمأَئF1؛   

  . كنند هدايت مى و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما

را اقامه نماز و اداي زكات و امـر بـه معـروف و     7همچنين نخستين برنامه امام عصر
  : داندنهي از منكر مي

Gِضي الْأَرف مكَّنَّاهينَ إِنْ مالةَ الَّذوا الصنِ   أَقام ا عـونَه و رُوفعرُوا بِالْمأَم ا الزَّكاةَ وآتَو و
   2؛Fالْمنْكَر

ـ  را برپا نماز ، همان كسان كه اگر در زمين استقرارشان دهيم ه كنند و زكات دهنـد و ب

  . ستا از آن خدا ،معروف وادارند و از منكر باز دارند و سر انجام كارها

اسـت، هـدايت يـافتگي كـه در      :برنامه انبيا و امامـان جا كه هدايت و ارشاد، اصل  از آن
  : كندحقيقت، همان عصمت است را نيز قرآن كريم، شرط اساسي وجود امام معرفي مي

Gيهِدنْ ال يأَم عتَّبقُّ أَنْ يقِّ أَحي إِلَى الْحدهنْ ياال ان يهدي أَ فَمF  ؛  
ش كنند يـا كسـى   ا است كه پيرويتر  شايسته، كند آيا كسى كه سوى حق هدايت مي

  ؟هدايت شوداين كه مگر  ،كند كه هدايت نمي

است و در اخبار و ادعيه و زيـارات،   »مهدي«و  »هادي«، 4از القاب حضرت ولي عصر
و هـادي  »هـدايت شـده  «مهـدي، يعنـي   . حضرت، فراوان به ايـن لقـب ذكـر شـده اسـت     

   ».هدايت كننده«يعني

  ها پيام

منْ شُرَكائكُم منْ يهدي هلْ قلGْ نى شرك پيشه و بت پرست بودندمردما، اعراب جاهلى. 1
  . Fإِلَى الْحقِّ

معيار استحقاق معبوديـت و سـزاوار پرسـتش بـودن     ، قدرت بر هدايت به سوى حق. 2
  . Fهلْ منْ شُرَكائكُم منْ يهدي إِلَى الْحقِّ قلG است
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  . Fقُلِ اللَّه يهديG است ون خداوندىؤيكى از ش، ارشاد و هدايت. 3
 سـت ا يابى به سوى حق بـوده و نيازمنـد هـدايت خـدا     ذاتاً فاقد توانايى ره، غير خدا. 4

Gيهِدنْ ال يأَم عتَّبقُّ أَنْ يقِّ أَحي إِلَى الْحدهنْ يأَفَم F .  
إِلَى الْحقِّ أَحقُّ أَنْ أَ فَمنْ يهدي G شايسته پيروى كردن است، تنها هدايت كننده به حق. 5

  . F يتَّبع أَمنْ ال يهِدي إِالَّ أَنْ يهدى
داورى ، هاى الهـى و سـرپيچى از پيـروى غيـر خـدا      چون و چرا از هدايت تبعيت بى. 6

ـ   . …أَمـنْ ال يهِـدي   ..فَمنْ يهدي إِلَى الْحقِّ اG. بخردانه و نشانه خردمندى است كَي فَمـا لَكُـم ف
  . Fتَحكُمون

 كنـد  كه به سوى حق هدايت مـى  دهد عقل هر انسانى بر تبعيت از كسى فرمان مى. 7
Gدىهي إِالَّ أَنْ يهِدنْ ال يأَم عتَّبقُّ أَنْ يقِّ أَحي إِلَى الْحدهنْ يأَفَم F .  

كُم كَيف فَما لGَ يك اصل عقلى است، امامت و اطاعت از رهبرىِ معصوم، اصل نبوت. 8
   F.1تَحكُمونَ
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  دعاي مستجاب

̈Β r& Ü=‹Åg ä† §� sÜôÒ ßϑø9 $# # sŒ Î) çν% tæyŠ ß#Ï± õ3tƒ uρ uþθ �¡9 $# öΝà6è= yè ôftƒ uρ u !$ x� n= äz ÇÚö‘ F{ $# 3 ×µ≈ s9 Ï r& 

yì ¨Β «! $# 4 WξŠ Î= s% $ ¨Β šχρ ã� ā2x‹ s? 1  
و گرفتـاري را برطـرف   دهد  گاه كه وي را بخواند ـ پاسخ مي  ت آن كس كه به درمانده ـ آن يا كيس

دهد؟ آيا با خدا معبـود ديگـري اسـت؟ چـه      شما را جانشينان زمين قرار مي] كيست كه[كند و  مي
  . شويد اندك متذكر مي

  مقدمه

كه باوجود آنكه در قرآن وعـده   شود، اين است  ها و شبهاتي كه مطرح مي يكي از سؤال
، دعايمان مستجاب نمي شـود؟ ايـن   خوانيم مي استجابت دعا را داده، پس چرا وقتي خدا را

هـاي   ضـمناً يكـي از مصـداق   . آيه، يكي از عوامل استجابت دعا را معرّفـي فرمـوده اسـت   
معرّفي شده است كه  4شود، حضرت مهدي ترين كساني كه دعايشان مستجاب مي كامل

  . پردازيم مي در نكات تفسيري به آن

  ها واژه

  ). »جوب«مضارع باب افعال از ماده  فعل(كند  دهد، اجابت مي جواب مي: يجِيب
  ). »ضرر«اسم مفعول باب افتعال از ماده (درمانده : مضْطَرّ

  ). »دعو«فعل ماضي ثالثي مجرد از ماده (خواند : دعا
  ). »كشف«فعل مضارع ثالثي مجرد از ماده (كند  برطرف مي: يكْشف
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  ). »خلف«از ماده  »خليفه«جمع (جانشينان، : خُلَفَاء
  ). »ذكر«فعل مضارع باب تفعل از ماده (گيريد  پند مي: كَّرُونتَذَ

  نكات تفسيري

  شود؟ چرا برخي مواقع دعاها مستجاب نمي. 1

شود،اين اسـتجابت، گـاهي سـريع و     بسيار اتفاق افتاده است كه دعاي ما مستجاب مي
ه مطـرح  سؤالي كـ . شود گاهي نيز ظاهراً دعا مستجاب نمي. گيرد مي گاهي با تأخير صورت

وقَـالَ ربكُـم ادعـوني أَسـتَجِبG     : شود اين است كه مگر خداوند در قرآن نفرموده است مي
لَكُمF 1؛

؛ پـس چـرا برخـي مواقـع     »گويم مرا بخوانيد، تا شما را پاسخ: و پروردگار شما گفت«
تـدا  شـود؟ در جـواب ايـن سـؤال، اب     كنيم؛ اما مستجاب نمـي  خوانيم و دعا مي خداوند را مي

: فرمايد آيا خداوند نمي«: كسي از آن حضرت پرسيد. كنيم نقل مي 7حديثي از امام صادق
كنند و به  بينيم كه دعا مي دعا كنيد تا شما را پاسخ گويم؟ در حالي كه افراد مضطرّي را مي

هـا را يـاري    طلبنـد؛ ولـي آن   بينيم كه از خدا پيروزي مـي  رسد، مظلوماني را مي اجابت نمي
   ».دكن نمي

كنـد؛ امـا    كه اجابـت مـي   خواند، مگر اين هيچ كس او را نمي! واي بر تو: فرمود 7امام
ظالم، دعاي او مردود است تا توبه كند و صاحب حقّ هنگامي كه دعـا كنـد، خـدا اجابـت     

دانـد يـا آن را بـه     كند، به طوري كه گـاه خـود او نمـي    فرمايد و بال را از او برطرف مي مي
كنـد و هرگـاه چيـزي را كـه      ذخيره مي] روز قيامت[ي براي روز نيازش صورت ثواب فراوان

  2.فرمايد بندگان تقاضا كنند و مصلحت نباشد، خودداري مي

  منظور از اجابت دعا چيست؟. 2

اند كه مراد از اجابت دعا، شنيدن دعا است، نه بر آوردن نياز و خواسته؛  برخي قائل شده
مراد، استجابت دعا و رفع حاجت است، نـه   »يكْشف السوءو«اما بايد گفت با توجه به قرينة 
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  . فقط شنيدن دعا
اين است كه خدا دعـاي دعاكننـدگان را    »اجابت مضطرّ هنگامي كه او را بخواند«مراد از 

براي اين است كه در حال اضـطرار،   »اضطرار«قيد . كند مي مستجاب و نيازهايشان را برآورده
ت برخوردار است و گزاف و بيهوده نيست؛ چون تـا آدمـي بيچـاره و    دعاي دعا كننده از حقيق

قيد ديگري نيز براي دعـا آمـده و   . درمانده نشود حقيقتا و از عمق وجودش خدا را نمي خواند
، اين قيد، براي آن اسـت كـه بفهمانـد    »؛ وقتي او را بخواندإِذَا دعاه«: آن، اين است كه فرمود

كه به ظـاهر، رو بـه    كند كه داعي به راستي او را بخواند، نه اين خدا وقتي دعا را مستجاب مي
گيرد كه اميد داعي از  خدا كند؛ ولي دل به اسباب ظاهري بسته باشد و اين، وقتي صورت مي

تواند گره  همه اسباب ظاهري قطع شده باشد؛ يعني بداند كه ديگر هيچ كس و هيچ چيز نمي
شـود و در غيـر    ن و دلـش بـا هـم متوجـه خـدا مـي      آن گاه است كه زبـا . از كارش بگشايد

. اگر دعا صادق بود؛ يعني خوانده شده، فقط خدا بـود و بـس  . خواند صورت، غير خدا را مي اين
سـازد؛   كنـد آنچـه او را مضـطرّ كـرده اسـت، برطـرف مـي        در چنين صورتي خدا اجابتش مي

…ادعوني استجب لكم: همچنان كه جاي ديگر فرمود

1
.  

  عي كيست؟مضطرّ واق. 3

كسي است كه از همه اسباب و ابزار معمولي در حـلّ   »مضطرّ«گونه كه گفته شد،  همان
هايي كه دارد، نااميد شده و با تمـام وجـود بـه خداونـد رو آورده      مشكالت خود و گرفتاري

رسيدن به اين مرحله از درك و بينش، معموالً يا در حالت اضطرار و نااميدي كامـل  . است
هاي برتر كه جز از طريق توجهات خاص الهي  يا در صورت دستيابي به معرفتآيد  پيش مي

  . ميسر نمي شود
در بسياري از ادعيه و روايـات، از  . مضطرّ است 4هاي معروف امام عصر يكي از لقب
با لقب مضطرّ ياد شده است؛ از جمله در قسمتي از دعـاي ندبـه آمـده     4حضرت مهدي

كجاست آن مضطرّي كه چون دعـا كنـد، اجابـت    اذا دعا؛  اين المضطرّ الذي يجاب«: است
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   ».شود مي
أَمـن يجِيـب الْمضْـطَرَّ إِذَا    Gدرباره تفسير آيه  7طور در روايتي كه از امام صادق همين

وءالس فكْشيو اهعدF وارد شده، چنين آمده است :  
وقتي در آخرالزمان . تاس 6 منظور از مضطرّ در اين آيه، قائم آل محمد! سوگند به خدا 

دو ركعـت   ]در مسجد الحـرام [ستم و بيداد، سرتاسر جهان را پر ساخت،او بين ركن و مقام 
خواهـد و   گاه دست به دعا برداشته از خداوند تعجيل در فرج خود را مـي  خواند و آن نماز مي

نبـال ايـن واقعـه    به د. دهد پروردگار عالم نيز دعاي او را اجابت كرده و به او اذن ظهور مي
هاي مؤمن و شجاع ـ   هاي غيبي و همچنين ياري انسان مبارك، آن حضرت به بركت امداد

انـد ـ بسـاط سـتم را از روي زمـين       كه در آن زمان از سرتاسر عالم به گرد او جمـع شـده  
  1.برخواهد چيد

  چرا به امام عصر لقب مضطرّ داده شده است؟. 4

آيـد كـه امـام معصـوم در      اين بحث، چنين برمـي  از بررسي مجموعه روايات مربوط به
هـا   جايگاه حجت الهي، در خيرخواهي به بندگان خدا و محبت به آنان، از پدر و مادر به آن

تر از اين است كه كسـي حجـت خـدا باشـد و حفـظ،       كدام اضطرار سخت. تر است مهربان
د، اما در شرايطي واقع هاي الهي را بر عهده داشته باش ترويج و حاكم كردن احكام و ارزش

هـاي هواپرسـت از طـرف ديگـر،      شود كه ببيند حكام جور از يك طرف و منافقان و انسان
گذارند و بندگان خدا را از مسير سعادت واقعي منحرف  احكام حيات بخش الهي را زير پا مي

  2.دهند راهه سوق مي ها را به بي ساخته و آن
  : كه فرمود نقل شده است 7در روايتي از امام باقر
زده و خدا را به تكيه بينم كه به حجراالسود  را مي 4گويا من مهدي! به خدا سوگند

أَمـن  «: او است مضطرّ در كتاب خـدا كـه فرمـود   ! به خدا قسم …خواند حق خود مي
اهعضْطَرَّ إِذَا دالْم جِيب7كنـد، جبرئيـل   پس اولين كسي كه با او بيعت مـي  ».  …ي 
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…كنند و سيزده مرد با او بيعت مي سپس سيصد. است

1
.  

بي شك، منظور از اين تفسير، منحصر كردن مفهـوم آيـه بـه وجـود مبـارك حضـرت       
هاي روشن آن، وجود  اي دارد كه يكي از مصداق نيست؛ بلكه آيه مفهوم گسترده 4مهدي

در هنگامي كه همه جا را فساد گرفته باشد، درها بسته شده، كارد . است 4حضرت مهدي
استخوان رسيده، بشر در بن بست سختي قرار گرفته و حالت اضطرار در كلّ عالم نمايان  به

دارد  ترين نقطة روي زمين دست به دعا برمي در مقدس 7است؛ آن هنگام حضرت مهدي
خداوند نيز اين دعا را سرآغاز انقالب جهاني او قرار . كند و تقاضاي برطرف شدن سختي مي

او و يارانش را خلفا و جانشينان روي زمين  Fيجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضِوGدهد و به مصداق  مي
  2.دهد قرار مي

  چيست؟ Fخُلَفَاء الْأَرضGمقصود از . 5

با توجه به قرائن موجود در آيه، مقصـود  . خالفت، به معناي قدرتمندي و حاكميت است
سختي هاي مبـارزه  و شارها خواند، پيشواياني هستند كه در ف از مضطري كه خداوند را مي

كنند و خداوند به دليل اضطرار، دعاي ايشان را  با شرك و طاغوت به درگاه خداوند انابه مي
دهد و دشمنانشان را منكوب و  مستجاب و پيروانشان را حاكمان و قدرتمندان زمين قرار مي

  . سازد خوار مي
ولي با توجه به مفرد آمدن كلمه  البته اين معنا، منافاتي با اجابت دعاي هر مضطر ندارد؛

هـا و مبـارزات اجتمـاعي     آيه بـا حركـت  : ، بايد گفت»يجعلُكُم خُلَفَاء«و جمع آمدن  »مضْطَرّ«
بايد توجه داشت رواياتي كه كامل ترين مصداق اين آيه را زمان ظهور حضرت . تطابق دارد

كنـد، بيـانگر ايـن     مـي  واقعي را آن حضرت معرفـي  »مضْطَرّ«داند و مصداق  مي 4مهدي
گيـرد و حضـرت در اوج اضـطرار قـرار      ها زمين را فـرا مـي   مطلب است كه آن زمان، بدي

و خداوند نيز دعـاي حضـرت را اجابـت كـرده و موانـع      . دارد گيرد، و دست به دعا برمي مي
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به عنوان خليفـه مطلـق روي    4امام زمان. دارد حكومت آن حضرت را از سر راه او برمي
كند و حاكمان الهي و زميني تحت پرچم آن حضرت حكومت كرده و  انروايي ميزمين فرم

  . نمايند عدل و قسط را برپا مي

  ها پيام

أَمـن يجِيـبG   يكي از شـرايط اصـلي اسـتجابت دعـا، اضـطرار و درمانـدگي اسـت        . 1
  . F …الْمضْطَرَّ

دا آن دعـا را  اضطراري كه انسان را به دعا و تضـرّع بكشـاند، ارزشـمند اسـت و خـ     . 2
  . F …أَمن يجِيب الْمضْطَرَّ إِذَا دعاه ويكْشف السوءGكند  مستجاب مي

از بهترين داليل توحيد، پناه بردن انسان به خداوند در اضطرار و درماندگي و قطع اسباب . 3
  . Fكُم خُلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه مع اللَّهأَمن يجِيب الْمضْطَرَّ إِذَا دعاه ويكْشف السوء ويجعلGُاست 
أَمـن يجِيـب الْمضْـطَرَّ إِذَا    Gاسـت  همه علل و عوامل طبيعي، مقهور خواست و ارادة خدا . 4
اهعدF .  
به معناي كوتاه شدن دست انسـان از همـه عوامـل عـادي و مـادي اسـت؛        »اضطرار«

به اين معنا است كه خدا با ارادة خويش، علل و  بنابراين اجابت دعاي مضطرّ از سوي خدا،
گيـري از   هـا و بهـره   دهد كه انسان بتواند با تسلّط بر آن عوامل مادي را در جهتي قرار مي

 Fويجعلُكُم خُلَفَاء الْـأَرضِ Gجمله . هاي خود بپردازد ها، به حل مشكالت و رفع گرفتاري آن
  1.بيانگر همين نكته است

سـاز اقتـدار و توانمنـدي انسـان در      ها از انسان در پرتو دعا، زمينـه  اينديرفع ناخوش. 5
  . Fويكْشف السوء ويجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضGِگستره حيات است 

اين نكته اسـت كـه اگـر مشـكالت      بيانگر »يكْشف السوء«بعد از  »يجعلُكُم خُلَفَاء«ذكر 
گير شده و قادر  بشر زمين ،ها را از وي دور نسازد و خداوند، آنهمواره بر انسان هجوم آورد 

هاي خدا است كه زمينة آسـايش و رفـاه    به ادامه حيات نخواهد بود، پس اين، گره گشايي
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  1.آورد انسان را در پهنة زمين فراهم مي
هـاي آن، تـدبيري الهـي و     گيري گستردة وي از نعمت تسلّط انسان بر زمين و بهره. 6
  . F ويجعلُكُم خُلَفَاء الْأَرضGِ دهنده الطاف خداوند در حق وي استنشان 

به خداوند، براي يادآوري اين واقعيت است كه اگر شما بر زمين سواريد و  »جعل«اسناد 
جوييد، امري اتفاقي نيست؛ بلكه در آن، رموز و مناسبات زيادي به كار رفتـه   از آن سود مي

وابسته است و بر اين اساس است كه قادر به تصـرّف در زمـين و   كه همه به تدبير خداوند 
  2.اشاره به همين تصرّف و تسلط دارد »خُلَفَاء الْأَرضِ«تعبير . تسلّط بر آن هستند

دهنـد، سـزاوار سـرزنش و نكـوهش      كساني كه در عرض خداوند، معبودي قرار مـي . 7
  . F …أَإِلَه مع اللَّهGهستند 

أَمـن  G كسي است كه بتواند مشكالت حـل نشـدني را برطـرف كنـد    معبود حقيقي، . 8
اهعضْطَرَّ إِذَا دالْم جِيبي… اللَّه عم أَإِلَهF .  

رسند و بعد از اضطرار و درماندگي، خداوند  در آخرالزمان، مردم به اضطرار واقعي مي. 9
  ). ت گذشتهبا توجه به روايا(دهد  نجات مي 4ها را به وسيله امام زمان آن

أَإِلَـه مـع اللَّـه قَلـيالً مـا      Gهاي غافل و كم درك، شايسته نكوهش هسـتند   انسان. 10
  . Fتَذَكَّرُونَ

                                                  

 . همان. 1

 .همان. 2



  دوران فراق: فصل دوم
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عينماء م  
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  آورد؟ چه كسى شما را آب روان مى، فرو شود]  به زمين[ما مرا گوييد اگر آب ش: بگو

  مقدمه

انسان تا در ناز و نعمت قرار دارد، از قدرشناسي آن، غافل است؛ از اين رو قـرآن كـريم   
فَـاذْكُرُوا آالءG  ها را ياد آور شـويد  شما، هم نعمت: فرمايدها توجه داده و ميگاهي به نعمت

   F.3و أَما بِنعمةِ ربك فَحدثGنيز بازگو كنيد  و هم براي ديگران  F2اللَّه
چيـز بـه آن    هاي بزرگ الهي، آب است كه مايه حيات بوده و زندگي هريكي از نعمت

كنـد و لـزوم   توجه به اين نعمت بزرگ الهي، ما را برابـر خداونـد خاضـع مـي    . وابسته است
وجـود آب و در دسـترس بـودن آن اشـاره     شود؛ از اين رو به شكرگزاري را به ما يادآور مي

تواند مراد باشد و هـم آب معنـوي؛ يعنـي علـم يـا      كرده است كه البته هم آب ظاهري مي
  . ترين مصداق آن كه وجود امام است كامل

  هاواژه

حباست »صار«در اين جا به معناي . (به صبح رساند: أَص(  
  . فرو رفتن، غور كردن: غَوراً

  . اراصاف و گو: معين

                                                  

  . 30): 67(ملك . 1
 . 69): 7(اعراف . 2

 . 11): 93(ضحي . 3
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  نكات تفسيري

  زمين حيات أمنش، آب. 1

  : كندخداي سبحان، با بارش باران، زمين را زنده مي
Gِنْ رم ماءنَ السم ما أَنْزَلَ اللَّه هاوتوم دعب ضالْأَر يا بِهقٍ فَأَحزF1؛   

رگش زنده زمين را پس از م، آن]  وسيله[و آنچه خدا از روزى از آسمان فرود آورده و به 
  : آورداي را از آب پديد مينه تنها زمين، بلكه هر زنده.  ده استكر

Gعج وكُلَّ شَي نَ الْماءي  لْنا محF2؛    
   . آورديماى را از آب پديد  و هر چيز زنده

اين كه در اين آيه و آيات مشابه، حيات به زمين تعلق گرفته و زمين موصـوف بـه آن   
هـاي روي   مراد از آن، زنده و سرسبز شدن مزارع و مراتـع و جنگـل  شده است، نه اين كه 

زمين باشد و اسنادش به زمين مجاز باشد؛ بلكه مقصود، آن است كه خداي سبحان، حقيقتاً 
روح را بـه درخـت و   روح را روح داده و خاك و زمين بي زمين مرده را زنده كرده، خاك بي

  . كندبرگ و گياه سرسبز، تبديل مي
است زنده شدن زمين، اين گونه تفسـير شـود كـه خـداي سـبحان، گياهـان و        ممكن

كند و چون درخت و گياه زينت زمـين اسـت، فرمـوده    درختان را پس از پژمردگي زنده مي
كه در اين صورت، اسناد حيات به زمين، مجاز خواهد بود، با »ما زمين را زنده كرديم«: است

اسناد حقيقي است، نـه  »شود با بارش باران، زنده مي زمين«: گويد آن كه ظاهر آياتي كه مي
  . مجازي

  هاي بزرگ الهياز نعمت، وجود آب در سطح زمين. 2

شود، وجود آب در سطح زمـين   هاي بزرگ الهي كه كمتر به آن توجه مييكي از نعمت
هـاي زيـرين   بارد و اين نزوالت آسماني، در اليـه است و آن، هنگامي است كه آسمان مي

                                                  

 . 5): 45(جاثيه  .1

 . 30): 21(انبياء . 2
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روند كه اگـر چنـين بـود،    شوند و به اعماق چند هزار متري زمين فرو نميذخيره مي زمين
اگر روزي ببينيد آب به اعماق زمين : گويد اين آيه مي. شددسترسي به آن، بسيار مشكل مي

هاي زمين را ترتيـب داده كـه مـانع از    فرو رفته است، چه خواهيد كرد؟ چگونه خداوند اليه
ُسي كه در زمـين اسـت، مـانع فـرو      هاي ردور از دسترس است و خاكنفوذ آب، به اعماق 

  . شوند رفتن آب به اعماق زمين مي

  علم و آب روان. 3

؛ اشتراك اين دو در علت بـودن بـراى زنـدگى    ه سبببباشد، كنايه از علم تواند ميآب 
ز ميرد و حيـات مـادي خـود را ا   است و اگر نباشد، جسم انسان ميسبب زندگى جسم ، آب

. و روح بدون علم، يـك روحِ مـرده اسـت    سبب زندگى روح استنيز و علم . دهددست مي
اي به زباني و از زباني به گوشي و از آن به قلبي را از آن رو كه جريان دارد و از سينه»علم«

شـود و ماننـد   و دوباره از قلبي به زبان و قلمي و مجدداً از اين طريق به ديگران منتقل مي
  . گويندمي »ماء معين«است،  آب، جاري

  »ماء معين« 7امام عصر. 4

است و فرو رفتن  4حضرت حجت »ماء معين«كه مراد از  كندروايات فراواني بيان مي
  . اند آب در اعماق زمين را به غيبت آن امام تأويل كرده

  : است آمده آيه در تفسير اين تفسير قمىدر 
  ؟تواند امامى مانند آن بياوردميچه كسى ، ب شودييعنى اگر امام شما غا 

  : فرمود ؛ حضرتپرسيده شد آيه دربارة اين 7رضا اماماز 
كـه ابـواب اللَّـه بـين خـدا و       هستند :، امامانيعنى ابواب شما كه منظور »ماؤكم«

   1؟آورد يعنى چه كسى براى شما علم امام را مى Fفَمنْ يأْتيكُم بِماء معينGٍ و. خلقند

و آن حضـرت،  را پرسـيد   آيهاين تأويل  7ر از برادر خود موسى بن جعفرعلي بن جعف
  : فرمود

                                                  

 . 386، ص5، جنورالثقلين. 1
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  1؟كنيدچه مي، ديگر از سرچشمه زالل او آب ننوشيدو اگر امام خود را نيابيد 

  : است كه فرمود 7در روايت ديگري از امام باقر
اگـر  : گويـد  مى آيه .كند مىقيام باره امامى نازل شده است كه به عدل الهى اين آيه در

فرستد كه اخبار  چه كسى براى شما امامى مى، دانيد كجاستن، و دشوامام شما پنهان 

بـه خـدا   : سپس فرمـود ؟ خدا را براى شما شرح دهد  و حالل و حرام ها و زمين آسمان

   2.و سرانجام خواهد آمد هنيامد) هنوز( تاويل اين آيه! سوگند

 آيـه بـارة  دركه نقل كرد  7ضرت صادقسناد خود از حا عبد العظيم حسنى با حضرت
Gًقاغَد ماء مناهقَيلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسوا عتَقامأَنْ لَوِ اس وF ،فرمود :  

، طريقـه . كنـيم هاى آنها را از آب ايمان شاداب مي پايدار باشند دل، اگر بر واليت علي

  3.است واليت على بن ابى طالب و اوصيا

 »برافراشتهشده و قصر رها چاه «و ؛ Fو بِئْرٍ معطَّلَةٍ و قَصرٍ مشيدG دربارة آية تفسير قمىدر 
  : نويسدمي

ٍ چاهى است كه آب از آن برداشته نشود Fبِئْرٍ معطَّلَـة G؛ مثالى براى آل محمد است، اين 
 قَصـرٍ «و  تا وقت ظهـور ، شوداز نور علم او استفاده نمي وب باشد يامامى است كه غا، و آن
يدشها  آنشدة و فضائل منتشر  مامانالمؤمنين و ابراى امير ي استيعنى كاخ بلند كه مثل »م

تا پيروز كند دين اسـالم را  «؛ Fليظْهِرَه علَى الدينِ كُلِّهG: اين آيه استه و اشاره ب در دو جهان
   4».بر همه اديان

   6به رسول خدا 4امام عصر لامكشباهت . 5

  : گفتاست كه  از عمار ياسر روايت كردهشريف آيه اين ل ابن بابويه ذي
ـ    7اميرالمـؤمنين . بودم جهاد رفتههب 6در ركاب پيغمبر اكرم  هجمعـى از كفـار را ب

                                                  

  . 387همان،ص. 1
 . همان. 2

 .  89، ص2، جبحار االنوار. 3

 . همان. 4
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پيغمبـر   حضـور . بن نافع بـود  ةشيبى و محبن عبد اللّه ج وها عمر از آنكه د قتل رسان

در ، كه سزاوار بـود   طوري آن 7امير المؤمنين! ل خدارسواي«: عرض كردم 6اكرم

او وارث علـم و  . و من از على هستم، علي از من !عماراي«: فرمود ».راه خدا جهاد كرد

. على بعد از من خليفه خدا است. كندوعده من وفا مي هبو ن من است يد جا آورندة به

جنگ با ، جنگ با او، بعد از من. شدشناخته نمي، مؤمن محض و خالص، اگر على نبود

. دشمنى بـا خـدا اسـت   ، دشمنى با من است و دشمنى با من، است و دشمنى با او من

 ماماناو پدر دو سبط من است و ا. تسليم خدا است، تسليم من و تسليم من، تسليم او

: عـرض كـردم   ».از فرزندان على اسـت ، مهدى اين امت. ندستهمعصوم از صلب على 

كـه  است من عهد فرموده  هخداوند ب !عمار اي«: فرمود »؟مهدى كيست !مشوفدايت «

از نظـر مـردم غايـب    هـا   آن مـين نه كـه نه امام بيـرون آورد   از صلب حسين فرزندم

قُلْ أَ رأَيتُم إِنْ أَصبح ماؤُكُم غَوراً فَمـنْ يـأْتيكُمG   : فرمايدكه خداوند مي چنان؛ شود مي
و گروهي بـر  گردند برمي اواز اي  كه در آن، طايفهغيبت او طوالنى است . Fبِماء معينٍ

د و دنيا را پر از عدل و داد شوخارج و ظاهر ، زمانالدر آخر او ؛مانندثابت و برقرار مياو 

كـه   كنـد چنـان  جهاد مي؛ و بر تأويل قرآنا. از جور و ستم بوده پركه  پس از آن، كند

   1.دارد لامك شباهتمن ه باست و نام او نام من . دمكرمن بر تنزيل آن جهاد 

  آناسرار غيبت و . 6

اتصـاف امـام   . هماره با مفاهيمي ماننـد غيبـت مـالزم اسـت     7نام مقدس امام عصر
به وصف غايب، به لحاظ محروميت جامعه از ادراك وجود مبارك او اسـت؛ پـس    4عصر

غايبند، نه آن حضرت؛ زيرا آن حضرت، ولـي حـق و    ت مردم از محضر آن حضرتبايد گف
  . است و هرگز از خود و غير خود، غايب نبوده و نيست شاهد بر خلق

اند، نام كتاب خود را از ايـن  برخي از بزرگان كه در زمينه مهدويت به تأليف كتاب پرداخته
الغيبهمفهوم در باب مهدويت گرفته و آن را 

در روايات فراواني ذيل اين آيه شريف . اند ناميده 2
آب را امام، و مراد از فرو رفتن آب را غيبت امام معرفي  به بحث غيبت اشاره كرده كه مراد از

                                                  

 . 448، ص5، جالبرهان. 1

 . الغيبه شيخ طوسيو  الغيبه نعمانيمانند . 2
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  : كرده است؛ از اين رو الزم است برخي از اسرار، فوائد و آثار غيبت را تبيين كنيم
  غيبت صغرا و غيبت كبرا )الف

اين دوران، به دو غيبت . دهدغيبت، مقطع پرفراز و نشيبي از تاريخ تشيع را تشكيل مي
غيبت صغرا به واسطه شرايط اجتماعي . شودتقسيم مي) طوالني(كبرا  و) كوتاه مدت(صغرا 

اي برخوردار بود كه اوضاع فرهنگـي جامعـه شـيعي نيـز     هخاص پديد آمده، از موقعيت ويژ
تحت تأثير اين موقعيت قـرار گرفـت و بـر اسـاس عناصـر تعيـين كننـده آن، دسـتخوش         

  . تحوالتي شد
ران كوتاه شش ساله امامت، در سن وز دپس ا 7ق امام حسن عسكري 260در سال 

گذشت، از جانب سالگي شهيد شدند و تنها فرزند آن حضرت كه پنج سال از عمرش مي27
از  7خداي متعال و با نص آن امام، به امامت منصوب شد؛ اما به داليلي، امـام دوازدهـم  

ق با 329سال سال در 69پس از . همان زمان، از ديدگان پنهان شد و دوران غيبت آغاز شد
غيبت صغرا پايان يافت و در واقع مقدمه  7درگذشت چهارمين و آخرين نايب خاص امام

اين زمان نيز نيابت، . آغاز غيبت كبرا مشخص؛ ولي پايانش نامشخص است. غيبت كبرا بود
  . به نواب عام واگذار شده است كه علما و فقها هستند و تا زمان ظهور ادامه دارد

  ويژگيهاي آن غيبت كبرا و )ب

انتهايي كه توسط اعالن امـام  ؛ با انتهاي غيبت صغرا شروع شده است اغيبت كبر عصر
اي به علي بن محمد سـمري  حضرت در نامهآن . صورت گرفت ق 329در سال  4زمان

  . و شروع غيبت كبرا خبر دادنايبان خاص از انتهاي سفارت 
  : جمله؛ از عصر غيبت كبرا داراي شرايط و خصوصياتي است

بينند يـا  و او را نمي انددر ظاهر از رهبر و امام خود جدا شده، مسلمانان در اين عصر. 1
گرچه ممكن است ؛ براي عموم شيعيان است، اين حكم كلّي. شناسنداو را نمي، بيننداگر مي

  . به لقاي حضرت مشرف شوند، برخي به جهت مصالحي
بـا ايـن   . هاي عصر غيبت كبـرا اسـت  گينيز از ويژ گسترش ظلم و ستم روي زمين. 2

ز داده تميـ  6بين اين زمان و عصر حكومت اسالمي در زمان حيات پيامبر اكرم، ويژگي
  . شودمي
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زيرا در اين تأكيد شده است؛  بر امتحان امت اسالمي در عصر غيبت كبرا در روايات. 3
  : از قبيل، مردم با مشكالت بيشتري روبرو خواهند بود، عصر

  ؛ فساد و فحشا در جامعه اسالمي و جهان گسترش
  ؛ انواع فشارهاي سياسي و مشكالت كه در راه پذيرش حقّ و ايمان است

  . 4انسان با انواع شبهات در وجود امام زمان روييروب
از . انـد  ، فراوان تأكيـد كـرده  بر اين موضوع مهم :ناكنيم امام مي در نتيجه مشاهده

  : كه فرموداست روايت شده  7حضرت موسي بن جعفر
إنه ال بـد   يا بين. حد، فاهللا اهللا يف أديانكم اليزيلكم عنها أذا فقد اخلامس من ولد السابعإ

من  حمنةنما هي ، إمر من كان يقول بهحتي يرجع عن هذا اال غيبةمر من اللصاحب هذا ا
؛…اهللا عزوجلّ امتحن ا خلقه

1   
 خدا را در اديانتان، پس خدا را، مفقود شد] ماما[از اوالد هفتمين ] امام[هرگاه پنجمين 

به طور حتم بـراي صـاحب    !فرزندماي  . مواظب باشيد كه معتقدات شما را زايل نكنند

محنتـي  ، اين. كننداز اين امر رجوع مياو، كه معتقدان به ، تا اين غيبتي است، اين امر

  . كندخلقش را امتحان مي، است كه خداوند به واسطه آن

  هايي از بيعت طاغوترها )ج

 4اش كه به دست دومين نايب خاص حضرت ولـي عصـر  اسحاق بن يعقوب در نامه
محمد بن عثمان عمري به آن حضرت رساند، ضمن سـؤاالت خـويش از حكمـت غيبـت     

  : پرسيد و آن حضرت پاسخ فرمود
نْ   يا أَيها الَّذينَ آمنGُ: و أما علة ما وقع من الغيبة، فإن اهللا عزوجل يقول ئَلُوا عـ وا ال تَسـ

وقعـت فـي عنقـه بيعـة     من آبائي إال و قد انه لم يكن أحد  F2أَشْياء إِنْ تُبد لَكُم تَسؤْكُم
   3؛لطاغية زمانه و إني أخرج حين أخرج و ال بيعة ألحد من الطواغيت في عنقي

اموري از ! اي مؤمنان«: فرمايدخداوند عزوجل مي] بدان كه[اما علت وقوع غيبت؛ پس 
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همـه پـدرانم نـاگزير از بيعـت      ».شـويد نپرسيد كه چون هويدا گردند، انـدوهگين مـي  

طاغوت زمانشان بودند؛ اما من، در حالي ظهور خواهم كرد كه بيعت هـيچ طـاغوتي را   

  . بر گردن ندارم

  تدريجيفيض  )د

خـود  او  واسطه فيض خدا بر خلـق اسـت و حضـور مشـهود     7امام معصوم، بي شك
كـه  اسـت  اما اين فيض رساني با شرايط و مقدمات خاصـي مـالزم   ؛ است فيضي مضاعف

  . بردبهره تامي نمي، يا از آن، شوديا از فيض محروم مي، ها موجود مستفيضبدون آن
يكبـاره  F 1و ما أَمرُنا إِلَّا واحدةGٌ عالم هستي را بر اساس، خداي سبحان، به عبارت ديگر

فيـاض را   دفعي از فـيض مبـدأ   گيري فيضتوان ، عالم طبيعتجا كه  اما از آن؛ ايجاد كرد
اين فيض دفعي را بـه تـدريج دريافـت     F2ايـام في أَربعةِ  يها أَقْواتَهاو قَدر فGبر اساس ، ندارد

بـه  ، در اين صورت نيز اعطاي فيض اگر چه به شكل دفعي صورت پـذيرد . كندكرده و مي
  . دوشتدريجي دريافت مي، سبب نقص قابل

  خورشيد در حجاب)  ه

از فيض وجود  يتو محرومامام مانع افاضه مشعل هدايت ، غيبتبه گمان باطل برخي، 
چرا بايد امام در غيبت به سر برد و مؤمنان از فيض ، حال كه چنين است. آن حضرت است

  بمانند؟ بهره بي وجود مباركش
هرچنـد  ؛ منحصـر نيسـت   وبـه حضـور ا  ، از محضر امام گيري فيض: در پاسخ بايد گفت

طور كـه امـام در    ولي همان؛ دشوفيض بيشتر و باالتري نصيب مؤمنان مي، حضور هنگام
از . اشـت خواهـد د  ادامـه در غيبت نيز اين فيض ، بركات است ها و فيض ، منشأحضور خود

از محضـرش  آن حضـرت، چگونـه   در غيبـت طـوالني   : نددپرسـي  6محضر رسول خـدا 
  : حال ما نفعي دارد؟ حضرت فرمود و آيا بهيم شومند  بهره

إي والذي بعثني بالنبوه إنّهم يستضيئون بنوره و ينتفعون بواليته في غيبته كانتفاع الناس 
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  1؛بالشمس و إن تجلّلها سحاب
ايشان به نور او روشنى  !كه مرا به راستى به پيغمبرى مبعوث فرمود قسم به آن؛ آرى 

؛ مند شـوند  خورشيد بهره، از همان گونه كه مردم، مند شوند واليت او بهرهاز و ، جويند

   .اگر چه ابر آن را بپوشاند

طور كـه   همان. ده استكرامام را به خورشيد تشبيه  6 پيامبر گرامي، در اين روايت
بسـيار  نيـز   4بركات وجود امام عصـر نحصر نيست، فيضش به تابش مستقيم م، خورشيد

  . بهره سازدموجودات را از فيض او بي، ن كاملفراتر از آن است كه غيبت ظاهري آن انسا
، شـود اي ميان ديدگان و قرص خورشيد حائل ميهنگامي كه ابر چونان پرده، از طرفي

 تـابش پوشاند و او را از دريافت نور و مشاهده بلكه بيننده را مي، دكن خورشيد را پنهان نمي
ده شود و انابر پوش اآن است كه بتر از بزرگ، چرا كه هم خورشيد؛ دكن محروم مي، خورشيد

وجود مبارك انسان كامل نيز كـه  . هم منافعش بيش از آن است كه با نديدنش قطع گردد
تـر از آن اسـت كـه چيـزي او را از     بسـي بـزرگ  ، مايه اسـتمرار حيـات عـالم و آدم اسـت    

  . د و رابطه ميان وي و عالم هستي را متزلزل سازدكنمحجوب ، رساني يضف

  يابت در زمان غيبتضرورت ن. 7

در . فرمـا باشـد   كند كه ناظمي بر آن حكـم ضرورت حفظ نظام جامعه انساني، اقتضا مي
نيز براي تثبيت نظام انساني، نايب يا نماينده آن حضرت به اداره  4زمان غيبت ولي عصر

توان دوران غيبت را كه شايد هزاران سـال  پردازد؛ زيرا هرگز نميو نظام بخشي جامعه مي
طول بينجامد، روزگار هرج و مرج دانست يا از بخش مهمي از احكـام اجتمـاعي چشـم     به

پوشيد و به اين بهانه كه محروميت از بركات ظهور آن حضرت، تبهكاري و عصيان مـردم  
گرداني مـردم   است، زعامت زمان غيبت را نفي و حدود الهي را تعطيل كرد يا به بهانه روي

زمامداري عادل را انكار كرد؛ عادلي كه منش و روشـش،   از رهبري معصوم، ضرورت وجود
  . باشد :پيروي از قرآن كريم و رهبران معصوم
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از طرفي، تأسيس نظام اسالمي و اجراي احكام آن و نيز دفاع از كيـان ديـن در زمـان    
غيبت، مطلوب و پسنديده است؛ زيرا صحيح است كه حفـظ ميـراث اسـالمي در اصـل در     

است؛ ولي در عصر غيبت، حفظ كيان اسالم، بالتبع وظيفه نمايندگان آن اختيار امام معصوم 
حضرت خواهد بود و هرگز احتمال تعطيل حكومت اسـالمي و معطـل گذاشـتن احكـام و     

  . حدود الهي مفروض نخواهد بود

   4كيفيت غيبت حضرت مهدي. 8

  : استمطرح دو نظريه ، حضرت در رابطه با كيفيت غيبت
دليـل  . كه وجود حضرت از ديد مردم مخفي است يعني اين: صشخ غيبتي نظريه. 1

ال «: فرمـود  7امام رضا. رسيده است :رواياتي است كه از طريق اهل بيت، اين نظريه
   ».…شودجسم او ديده نمي1؛…يري جسمه 

  : فرمود 7امام صادق
   2؛»…الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه…«

   . …از شما غايب خواهد شد شخصش، ]امام[پنجمين اوالد هفتمين

ولي هرگز به عنوان مهدي ؛ بيننداو را مي، به اين معنا كه مردم: عنوان غيبتنظريه . 2
مري است كه عنيز روايت محمد بن عثمان  دليل اين نظريه. نديابي نميياو آشنا اموعود ب

  : فرمود
عـرفهم و يرونـه و ال   واهللا إنّ صاحب هذا األمر ليحضر الموسم كلّ سنة فيري الناس و ي

   3؛يعرفونه
مـردم را  . شـود سال حاضر مي موسم حج هر رد، همانا صاحب اين امر! به خدا سوگند

  . شناسندولي نمي؛ بيننداو را مي، و نيز مردم شناسدرا نيز ميها  بيند و آنمي
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   4فلسفه غيبت امام زمان. 9

هست، اين است كه چرا امام  هايي كه در طول تاريخ غيبت مطرح بوده و يكي از سؤال
  غايب شد و چرا ما با آن حضرت ارتباط نداريم؟ 4زمان

رسانند، قطعي مي ها ما را به نتيجه سؤال مورد نظر را با بيان مقدماتي كه خود آن: پاسخ
  : پاسخ خواهيم داد

دين اسـالم   از پيروزي و غلبه 6خداوند متعال، در قرآن كريم و نيز پيامبر اسالم. 1
  . اند ر همة اديان در پايان تاريخ بشريت خبر دادهب

خداوند متعال، امر تدبير بندگان . يابدها تغيير مي مصالح بندگان با اختالف حاالت آن. 2
ها را به انجام اعمـال   ها را بر عهده گرفته است؛ عقلشان را كامل كرده و آن و مصلحت آن

  . عادت برساندصالح وادار نموده است، تا از اين طريق به س
شك هر كار اجتماعي نيازمند آماده شدن شرايط مناسـب اسـت؛ لـذا بايـد بـراي       بي. 3

  . قيامي جهاني و فراگير، آمادگي خاصي صورت گيرد
ترديد، دين غالب در عصر ظهور، به رهبر و امامي غالـب احتيـاج دارد كـه داراي     بي. 4

  . ت باشدشرايطي از قبيل قدرت فوق العاده، علم جامع و عصم
امامان بعد از خود تا روز قيامـت   6مطابق روايات متواتر بين شيعه و سنّي، پيامبر. 5

   1.را دوازده نفر بر شمرده است كه بعد از او پياپي خواهند آمد
هـاي زيـادي    داراي مصـالح و حكمـت   7توان گفت كه غيبت امام زمان بنابر اين مي

  . ي براي پذيرش حكومت جهاني استها آمادگي اجتماع جهان است كه يكي از آن

  هاپيام

شـيوه ارائـه شـده از سـوى خداونـد بـه       ، بخش و بيداركننـده  هاى تنبه طرح پرسش. 1
قُلْ أَرأَيتُم إِنْ أَصبح ماؤُكُم غَوراً فَمنْ يأْتيكُمG است   در محاجه با كافران و مشركان 6پيامبر

  . Fبِماء معين
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هاى فرو رفته  توانايى مبارزه با خشكسالى و بازگرداندن آب، يرويىكس و هيچ ن هيچ. 2
  . Fفَمنْ يأْتيكُم بِماء معينG در زمين به امر خداوند را ندارد

 هسـتند  همچـون خشكسـالى   در معرض عذاب الهـى ، كننده  كافران لجوج و تكذيب. 3
Gعم بِماء يكُمأْتنْ يراً فَمغَو ماؤُكُم حبينأَصF .  

 هاى خداوند و جلوه رحمانيت و قدرت مطلق او است از نعمت، هاى روان و جارى آب. 4
Gينعم بِماء يكُمأْتنْ يراً فَمغَو ماؤُكُم حبإِنْ أَصF .  
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  يو باطن يظاهرهاي  نعمت

óΟ s9 r& (# ÷ρ t� s? ¨βr& ©! $# t� ¤‚y™ Νä3s9 $ ¨Β ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# x� t7 ó™ r& uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ …çµ yϑyè ÏΡ 

Zο t� Îγ≈ sß Zπ uΖ ÏÛ$ t/ uρ 3 zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ãΑ Ï‰≈pg ä† †Îû «!$# Î� ö�tó Î/ 5Ο ù= Ïæ Ÿω uρ “ W‰ èδ Ÿω uρ 5=≈tG Ï. 

9��ÏΖ •Β1   

آشكار و هاي  شما مسخر ساخته و نعمت يبرا، ن استيو زمها  د خدا آنچه را در آسمانيده ايا نديآ
و ] يضـرور [ي كه علم آن ، بياز مردم يو بعضاست؟ داشته  يبر شما ارزان يپنهان خود را به فراوان

  . كنند مي درباره خدا مجادله، داشته باشند] از آسمان[ي و كتاب روشنگر] از راه استدالل[ي تيهدا

  مقدمه 

  . گوناگون خداوند به بشر اشاره داردهاي  به نعمت، هين آيا
ر از ، سرشـا شود سراسر عالم وجود مي متوجه انسان، با دقت در اطراف و در وجود خود،

هـوا و آب و بـاد و    نعمـت ، نعمت اعضا و جوارح بـدن ، نعمت وجود؛ است يالههاي  نعمت
خداونـد را بـه دو گـروه نعمـت     هـاي   نعمت، هين آيا. …ان وينعمت عقل و كار و ب، آتش
كـه   ينعمـت بـاطن  شـود،   سـعي مـي  ه ين آيدر شرح ا. استيم كرده تقس يو باطن يظاهر

  . دشوان يبتر  مفصل، است ياز نعمت ظاهرتر  نامحسوس

  ها  واژه

   ؟ديديا نديآ: أَلَم تَرَوا
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، بـاب  »سـخر «فعـل ماضـي، از مـاده    ( ار قرار داديدر اخت، مسخر نمود، مهار كرد: سخَّرَ
  ). تفعيل

 »سـبغ «فعل ماضي از مـادة  (فرستاد  يدر پ يپ، تمام كرد، متنعم كرد، كامل كرد: أَسبغَ
  ). باب افعال
  ). ، باب مفاعله»جدل«فعل مضارع، از ماده ( كند مي مجادله: يجادلُ

  . روشنگر، روشن: منيرٍ

  يرينكات تفس

  ن ير آسمان و زميمراد از تسخ. 1

شما مسخر كـرده   ين است برايآمده است كه خداوند آنچه در آسمان و زم ه فوقيدر آ
  : انندم؛ده استكران يت را بير موجوداواد مختلف تسخل ميبه تفص يات فراوانيدر آ. است
Gالْفُلْك خَّرَ لَكُمسوFرا مسخر شما ساخت يو كشت« 1؛.«   
Gارالْأَنه خَّرَ لَكُمسوFنهرها را مسخر شما كرد، خداوند« 2؛.«  
 Gارالنَّهلَ واللَّي خَّرَ لَكُمسوFر كرديشما تسخ يشب و روز را برا« 3؛.«   
Gخَّرَ ورسالْقَمو سالشَّم َلَكُمFخورشيد و ماه را مسخر شما ساخت« 4؛.«   
Gاا طَرِيملَح نْهتَأْكُلُوا مرَ لحخَّرَ الْبي سالَّذ وهوF5؛

از تـا  ، ر شـما در آورد يا را به تسـخ و دري« 
  ».ديگوشت تازه آن استفاده كن

 Gتر  أَلَمخَّرَ لَكُمس ضِ أَنَّ اللَّهي الْأَرا فمFآيا نديدي كه خداوند آنچه را در زمـين اسـت   « 6؛
   »مسخر شما كرد؟
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ن يـ موجـود ا تـرين   ، متكاملانسان، شود كه اوالً مي استفاده ، چنيناتين آياز مجموع ا
 ويگـر را مسـخر   يبه او ارزش و مقام داده شده كه موجـودات د  اي و به اندازه جهان است

ـ بـه ا ، اتيـ ن آير در ايتسخ، اًيثان. باشد ميگاه نور خدا يجا، قلبشنيز است و  كرده ـ ي  ان معن
ن اندازه كـه  يبلكه هم؛ آورد ين موجودات را تحت فرمان خود درميا هست كه انسان همين

ي او نـور افشـان   يبـرا كـه   يكرات آسمان، مانند كند مي ر منافع و خدمت او حركتيدر مس
   1.ستا او ريدر تسخ، دارند يگريد ديا فوايكنند  مي

ــد     ــك در كارن ـيد و فل ــه و خورشـ ـاد و م ــر و بـ    اب

  

ــت نخــوري      ــف آري و بــه غفل ــو نــاني بــه ك    تــا ت

ــانبردار      ــته و فرم ــر گش ــو س ــر ت ــه از به   هم

  

ــرط ا   ــري     ش ـان نب ــو فرمـ ــه ت ــد ك ـاف نباش    نصـ

  

   يظاهرهاي  مراد از نعمت

  : دينآ ينم كه هرگز به شمارش ندا ، آن چنان فراوان و گستردهخداوندهاي  نعمت
Gاوهصلَا تُح ةَ اللَّهمعوا ندإِنْ تَعوF.2   

ي و نعمـت ظـاهر  : دكرم يتقس بخشبه دو ها را  نعمتتوان  ي، ميم كليتقس يكاما در 
  . ينعمت باطن

 يقابل مشاهده باشد و برا ياست كه با حواس ظاهر يهر نعمتي، مراد از نعمت ظاهر
يي، چشـا يي، ايبويي، شنوا، حس المسهي، واس ظاهرمانند ح؛ ستيقابل انكار ن، چ كسيه
و در  سـالم  يهـوا ، ب و گـوارا يرزق ط، تيو عاف يسالمت، اعضا و جوارح بدن …و يياينب
 ش كـه همـه مـردم بـا حـواس ظاهرشـان مشـاهده       ينش با نعمت هايتمام آفر، ك جملهي

  . كنند مي كنند و حس مي

  هاي باطني مراد از نعمت

مانند نعمت شعور ؛ باشد مي ب از حسياست كه غاهايي  نعمتي، نباطهاي  مراد از نعمت
 يو معرفـت خـدا   يو مقامات معنو يامبران و كتاب آسمانين و پيو اراده و عقل و نعمت د
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  . گريد يشمار معنو هاي بي متعال و نعمت
 يريتفاسـ ي، و بـاطن  يظـاهر هاي  نعمت يبرا :و ائمه اطهار 6امبريات پيدر روا

ـ   يتيدر روا. باشد ها مي ن نعمتيشتر از باب مصداق ايان شده كه بيب نقـل   7ياز امـام عل
  : كه فرموداست شده 

ي، عطا فرمود و اما باطن يروز، اسالم است و آنچه به شما از فضلي، اما نعمت ظاهر

   1.اعمالت يد از زشتيبرتو پوشان يزي است كهچ پس آن

 ياست كـه بـرا  و البته معلوم  معرّفي شده است ينعمت ظاهر، اسالم اتيروا يدر برخ
  . كفار براينه ، نعمت ظاهر است، مسلمانان

ما ما ظهر فاالسالم و ما سـوي اهللا  ايا ابن عباس  :فقال 6عن ابن عباس سالت النبي
من خلقك و ما أفاض عليك من الرزق و اما مـا بطـن فسـتر مسـاوي عملـك و لـم       

 ةجعلتهن للمومن و لم تكن لـه صـلو  ثالثه : يفضحك به يا ابن عباس ان اهللا تعالي يقول
المومنين عليه من بعد انقطاع عمله، و جعلت له ثلث ماله اكفر به عنه خطايـاه و الثالـث   

  ؛ منه و لو ابديتها عليه لنبذه اهله فمن سواهم ءمساوي عمله و لم افضحه بشي تستر
بـه  تـت  پس اسالم است و آنچـه خداونـد از خلق  ، نچه ظاهر استاما آ! پسر عباساي  

پس ي، اما نعمت باطن. استفرموده به تو تفضل از رزق  نسبت عطا كرده است و آنچه

. له آنيساخت به وسـ ناعمالت را پوشاند و تو را رسوا هاي  يزشت :]اين موارد است كه[

[ز يسه چ: ديفرما مي خداوند متعال !پسر عباساي  
 =

من قـرار  ؤمـ  ياست كه برا] ثواب

كـه   بعـد از آن ، ن براي اوامنمؤ دعاي: اول. تيساز او ن] آن در حالي كه عمل[دادم و 

[دشاعمالش قطع 
 =

بعد [براي او يك سوم مالش را : دوم] رسانم مي بعد از مرگش به او

[بپوشاند خطاهايش را، آن ةبه وسيلقرار دادم تا  ]از مرگش
 =

وصيت به ثلث مال در راه 

رسوا نكردم و اگـر  ها  آن را به واسطهاعمالش را پوشاندم و او هاي  زشتي: و سوم] خير

[ كردنـد  مي او را رها، همانا اهل او و ديگران، نمودم مي آشكار، راها  آن
 =

را اش  جنـازه 

  2].كردند نمي دفن
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  :تيت اهل بينعمت وال

اد شده ي ينعمت باطن، به عنوان تياز نعمت وال :تيامبر و اهل بيات پيروا يدر برخ
  : ميكن مي شارهاها  آن از ياست كه به برخ

حضـرت  . قرائت كردرا  Fوأَسبغَ علَيكُم نعمه ظَاهرَةً وباطنَةGًآيه  7شخصي نزد امام باقر
  :فرمود

عزوجـل و توحيـدش    ونـد است و آنچـه از معرفـت خدا   6پيامبر، اما نعمت ظاهري

ي قـوم  !خدا قسـم ه پس ب. پس واليت ما اهل بيت است، اما نعمت باطني. آورده است

نعمت ، نعمت ظاهري و باطني است و گروهي معتقد شدند كه آن، معتقد شدند كه اين

يـا أَيهـا الرَّسـولُ لَـا     G: پس خداوند نـازل فرمـود  . ظاهري است و نعمت باطني نيست
لَمو هِماهنَّا بِأَفْوينَ قَالُوا آمنْ الَّذي الْكُفْرِ مونَ فارِعسينَ يالَّذ زُنْكحي  مهنْ قُلُـوبتُؤْمF1؛  

از آنـان كـه    ]چه[تو را غمگين نسازند ، ورزند مي كساني كه در كفر شتاب !پيامبراي «

   ».…هايشان ايمان نياورده بود و حال آن كه دل مايمان آوردي: با زبان خود گفتند

 قبـول  راهـا   آن مـان يا، تعـال م ونـد را خدايـ ز؛ دشآن هنگام شاد  6پس رسول خدا
: فرمـود  6امبر اكـرم يپ. ت گره بخورديمانشان به محبت و والين كه ايبه ا مگر كند نمي

، شيهـا  يدنيمگـر در خـوراكش و نوشـ   ، عزوجل را برخودش نداند وندكه فضل خدا يكس«
   2».ك استيهمانا عملش كم و عذابش نزد

و اند  كرده يمعرف يرا نعمت باطن 7تيت اهل بيث كه والين حديمفهوم ا با دقت در
گستردن و كامـل   به معنايكه  »سبغأ«توجه به معناي كلمهو  3نيه اكمال ديدقت در آ نيز

نعمـت  ، هيـ ن آيـ قت نزول اودر  تيكه نعمت وال رسيم مي جهين نتيبه ا است نعمتكردن 
ـ بـه نعمـت وال   …و »يوم الـدار «ث يدر حد 6امبريپ البته. نبوده است يظاهر ت اشـاره  ي

ان كـرد و عـدم   يباحت صربه را  بزرگن نعمت يخداوند ا، ريد غدياما در روز ع؛ فرموده بود
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  : فرمود بيانغ رسالت از جانب رسول خدا البا عدم اب يغ آن را مساوالبا
G        ه الَتَه واللـَّ رِسـ لَّغْـتا ب لْ فَمـ تَفْعـ إِنْ لَـمو ك بـنْ رم كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ با الرَّسها أَيي

م كمصعرِينَيالْكَاف مي الْقَودهلَا ي نْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهF1؛   
و  !برسـان ] به مردم كامالً[، پروردگارت بر تو نازل شده است سويآنچه از ! رسول يا

دارد و  مـي  نگاه مردم] خطرات[ تو را از، خداوند. اي را انجام ندادهاو رسالت ي، اگر نكن

  . كند مين تيكافران را هدا ، گروهخداوند

ن نعمت بـزرگ را در اجتمـاع   ايد شمور از طرف خدا مأ 6امبر اكرميپ، ريد غديروز ع
رد و شاهدان و يمان بگيپ، تيوال يكند و از همه مردم برا ير آن روز معرفينظ بي بزرگ و

  . دنبان برسانيد كه به غاكنران را امر ضحا
عـدم   ساويم، تنهايي آن بهن ردنك نظير است كه ابالغ بي بزرگ و، آن قدر اين نعمت

 خاصـيت  بـي  تمـام ديـن  ، يعني اگر اين نعمت را از اسالم بگيريم؛ باشد ميابالغ اصل دين 
را چنان عظمت دارد كه كافران  آن، ين نعمتاو . كند مي شود و روح از كالبد دين پرواز مي

ي اسالم را به كفر د بار ديگر دنيانتا بتوان بودندامبر كه منتظر رحلت پيها  نمأيوس كرده و آ
 :ت اهل بيتيبا ابالغ واليت و وصا، شوم خود بودندهاي  برگردانند و آماده اجراي نقشه

  . يوس شدند، مأبراي هميشه از خاموش كردن اين چراغ نوراني

   4نعمت وجود امام زمان

ه ذكـر  يـ ن آيـ كـه در ا  يعنوان نعمته ب 7از وجود مبارك امام زمان، اتيروا يدر برخ
  . شود مياد ، ياستشده 

  : آمده است) ابي عمير(از محمد بن زياد  »ةكمال الدين و تمام النعم«در كتاب شريف 
يـه  از آكـه مـراد   دم يعز وجـل پرسـ   وندقول خدا دربارة 7بن جعفر ياز سرورم موس 
Gًنَةاطبرَةً وظَاه همعن كُملَيغَ عبأَسوF راد از م«: فرمود 7بن جعفر يست؟ پس حضرت موسيچ

 «: مدكـر عـرض   ».ب استيامام غاي، امام ظاهر است و مراد از نعمت باطني، نعمت ظاهر
  »د؟وش مي بيهم غا يكس، ا از ائمهيآ
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ي هـا  ادش از دلي يول، شود مي بيمردم غاهاي  جسمش از چشم؛ بله«: حضرت فرمود
ش يرا برا يمر سختخداوند هر ا. باشد امان ميم، دوازدهم از ما اگردد و او نمي بغاين امنمؤ

 كند مي كيش نزديو هر دور را براگرداند  ظاهر ميش ين را برايزم يها گنجو ند ك مي آسان
طان رانـده  يكنـد هـر شـ    مي دست او هالكبه ند و ك مي را نابود يهر جبار، له اويو به وس

 مانـد و بـر   ي مـي كه والدتش بر مردم مخفـ  يكس؛ زانيست فرزند سرور كنا او. رااي  شده
. ندككه خداوند عز وجل او را ظاهر  يتا زمان، ست كه او را به اسمش بخواننديحالل نها  نآ

پـر شـده    يعـدالت  بـي  كه از ظلم وگونه  كند همان يپر م ن را از عدل و قسطيسپس او زم
   1.باشد

  4آثار و بركات نعمت وجود امام زمان

خداونـد   يوان نعمت باطنبه عن 4از وجود مبارك امام زمان، اتيكه در رواگونه  همان
بركـت آن حضـرت    وجود پـر ، خداوند بر مردم يباطنهاي  ن نعمتياز بارزتر؛ ه استاد شدي

 ،ده اسـت ين نعمت گرانقدر پوشيا؛ انيعياز ش ياريبر بس يحت، از مردم يارياست كه بر بس
بـت  يدر عصـر غ  4ده وجـود امـام زمـان   يـ ن است كه فاياالت اسؤن ياز مهمتر يكيلذا 

  ست؟ يچ
در  4امـام  يد كـه زنـدگ  يآ مي به وجود ين توهمان ايعيش ياز مردم و حت يبرخ يبرا

؛ شـوا يك پيـ در نقـش   ياجتمـاع  يك زنـدگ ينه ، است يخصوص يك زندگ، يبتيعصر غ
اي  و مـردم از آن حضـرت چـه بهـره     دارد مـردم  يبـرا  ين وجود مقدسش چه اثـر يبنابرا
ـ ا و. باشـند  ينعمـت بـاطن   مصداق، كه آن حضرتاست ن يتوانند ببرند؟ هم مي ن نعمـت  ي

  . ده بماندياز مردم پوش ياريبر بسي، بزرگ اله
ست كه وجـود  ين معنا نيبه ا 4ب بودن امام زمانيم كه غايد توجه داشته باشيالبته با

يل شـده اسـت؛   ها تبـد  نيو امثال ا ييايدا و رؤيا امواج ناپي يك روح نامرئيآن حضرت به 
بـا عمـري طـوالني و پـر      ؛ ولـي يعي عيني و خارجي دارديك زندگي طب، بلكه آن حضرت
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 رفت و آمد دارد و در نقاط مختلف زندگيها  ميان مردم و در دل جامعه، آن حضرت. بركت
»ناشناس «و  »نامرئي «فرق بسياري بين . ولي به صورت ناشناس؛ كند مي

  . است 1
است؛ بلكه در زمـان   فقط در عصر ما مطرح نبوده، الين سؤد توجه داشت كه ايالبته با

مطرح بـوده  نيز ن شناس يان ديعيش يبرا، ها سال قبل از تولد آن حضرت و ده :امانما
يكـي  كه به اند  داده يبا و جذابيار زيبسهاي  جواب، ن پرسشيابراي ن يان ديشواياست و پ

  : شود مي اشارهها  آن از
 بـت از او نفـع  يغان در زمـان  يعيا شـ يـ ال مهم كـه آ ين سؤدر جواب ا 6امبر اكرميپ
  : ن پاسخ فرموديچن ؟برند مي

بتـه کانتفـاع   يغ تـه يف يئون بنـور وال يتضـ يسفعون به و تنيبالنبوة ام ل بعثين يوالذ يإ
  ؛ الناس بالشمس و ان جللها السحاب

 از او بهـره ] در زمان غيبـتش [ها  آن! سوگند به كسي كه مرا به پيامبري برگزيدآري؛ 

هنگام قرار گرفتن ، كه از خورشيدگونه  همان؛ گيرند مي نور، گيرند و از نور واليتش مي

  2.كنند مي استفاده در پشت ابر

ـ بـه ا ، ميشـو  مي بهره مند آن حضرتاز  4بت امام زمانيما در زمان غ ن معنـا كـه   ي
ن حال يكه اگر ما را در ا م كه برخالف روش او باشديكن ي نميم و كاريشان هستيمنتظر ا

سـنت جـد و   از م و يم از راه او منحرف نشويدان مي ن خود را ملزميمچنه. ، آزرده شودنديبب
 شمقابـل دشـمنان   ،م تـا در آن روز مبـارك  يكنـ  آمـاده مـي  م و خود را ينكن يپدرانش دور

  . ميستيبا
 يم و بـرا يـ م و عـدالت را دوسـت دار  يگذران مي شا ياريدار و يد يعمرمان را در آرزو

خـود  . مكوشي مين بردنش ياز ب يم و برايزاريظالم ب م و از ظلم ويكن مي تالشآن،  ياجرا
  . است اينگونه باشيمچرا كه از ما خواسته شده ؛ مكني ميرا اصالح 
همانند بهره گرفتن از خورشيد پشت ابري ؛ گيريم مي بهره 4گونه از امام زمان ما اين
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   1.دشو ها مي آن رساند و باعث ادامه حيات مي كه نور و حرارتش را به موجودات
: اسـت  يدو نوع نورافشـان  يدارا، ديخورش م كهيكن يادآوريد يبا، هين تشبيح ايدر توض

  .ميرمستقيغ ينورافشانو  ميمستق ينورافشان
ولي در تابش غير ؛ شود مي اشعه خورشيد به خوبي ديدهو مستقيم،  در نورافشاني آشكار

امـا  ؛ كنند مي رفته و پخشنور مستقيم خورشيد را گ، ابرها همانند يك شيشه مات، مستقيم
بـر   ممستقي، زماني نيست كه نور آن تنهابخش خورشيد در رشد و نمو موجودات  آثار حيات

رويـش و رشـد   ، توليـد گرمـا   مانند، بلكه بسياري از اين آثار؛ تابد مي پهنه حيات و طبيعت
و ها  وفهشك ، شكفتنبه بار نشستن درختان، توليد انرژي الزم براي حركت و حيات، گياهان

اشـعه معنـوي وجـود    . در زمان تابش نور مات خورشيد از پشت ابرها نيـز وجـود دارد  ، گلها
ني است كه بـا  گوداراي آثار گونا، هنگامي هم كه پشت ابرهاي غيبت پنهان است 7امام

 فلسـفه وجـودي او را آشـكار   ، وجود متوقف شدن كالس تعليم و تربيت و رهبري مستقيم
  . سازد مي

  د بدون علميلنكوهش تق 

و  »علـم  «د جاهالنـه و بـدون   يـ تقل ياز مـردم را كـه از رو   يبرخـ ، هين فراز آيدر آخر
  . است نكوهش كردهكنند  درباره خدا، مجادله مي »كتاب روشنگر«و  »تيهدا«

و . به معناي بحث و مناظره به منظـور غلبـه يـافتن بـر دشـمن اسـت       »مجادله«كلمه 
آن ، كه مـراد از علـم   اشاره دارد به اينست ا »كتاب«و  »تهداي«و  »علم«كه بيناي  مقابله
حقـايقي  ، و مراد از هدايت آيد مي دسته است كه با تحصيل و اكتساب ب  عقليهاي  حجت

هاي  كتاب، و مراد از كتاب كند مي هضافبه دل انسان ا، است كه خدا از طريق وحي يا الهام
 دليـل و به همـين   شود مي هي و مستندآسماني است كه از طريق وحي و نبوت به خدا منت

طرق علـم اسـت   ، اين سه طريق. آن را منير و روشنگر توصيف كرد، ستا كه مستند به او
بدون هـيچ يـك از   ، بعضي از مردم؛ شود كه مي ي آيه اينابنابراين معنندارد؛ كه چهارمي 
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حجـت قابـل   كنند و هـيچ   مي در وحدانيت خدا از حيث ربوبيت و الوهيت مجادله، سه علم
  1.تقليد است، كشانرمد و تنها اعتمادي ندارند

  ام هايپ

 سبب سـرزنش و تـوبيخ اسـت   ، در زندگي بشرها  آن و نقشها  توجهي به آفريده بي. 1
Gاتَرَو أَلَمF.2  

أَلَم تَرَوا أَنَّ اللَّه سخَّرَ Gاست  ار باال و باعظمتيبس يارزش يداراي، انسان در مكتب اله. 2
 ضِلَكُمي الْأَرا فمو اتاومي السا فمF .  

 باشـد  مـي قـادر  ، و انسـان  ندستي انسان هريبهره گ دار و براي هدفها،  دهيتمام آفر. 3
   F.3لَكُم سخَّرGَ ر خود درآورديبه تسخ، ن استيآنچه در آسمان و زم

بنـدگان   و هـم در دسـترس   Fأَسـبغَ G ندستي، هم گسترده و فراوان هالههاي  نعمت. 4
GكُملَيعF و هم متنوع Gًرَةنَةً ظَاهاطبوF.4  

. يو بـاطن  يظاهرهاي  نعمتاست؛  پوشانده يالههاي  انسان را نعمت يسراسر زندگ. 5
هـاي   مـا را از نعمـت  ي، ظـاهر هـاي   م و نعمتيشه كنياند حظهم در هر ليب باشقارپس م

  . Fطنَةًهرَةً وباعلَيكُم نعمه ظَا أَسبغGَ غافل نكند يباطن
كفـران  ، جاهالنه درباره اوهاي  چشم بستن بر مظاهر وجود خدا و پرداختن به جدال. 6

   5.نعمت است
G ي اللَّهلُ فادجن ينَ النَّاسِ ممنَةً واطبرَةً وظَاه همعن كُملَيغَ عبأَسوى ودلَا هلْمٍ ورِ عبِغَي… F .  
ده شدن يه برچيماي، فراوان الههاي  ز نعمتير بودن موجودات عالم و ندقت در مسخ. 7
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  1.ستا جاهالنه درباره خداهاي  جدال
كه بدون پشتوانه  يجدال يول 2؛ Fوجادلْهم بِالَّتي هي أَحسنGُست ا كويني، جدال منطق. 8
لُ في اللَّـه  يجادG ارزش است ، بيو مخالف با كتاب خدا باشد يت الهيو به دور از هدا يعلم

  F.3بِغَيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتَابٍ منيرٍ
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  بروز حقايق
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فـرا  ها  دارند؟ آن روز كه تأويل آن ]و فرا رسيدن تهديدهاى الهى[جز انتظار تأويل آيات ها  آيا آن
 ،و كسانى كه قبلًا آن را فراموش كـرده بودنـد   ]گذشته، و پشيمانى سودى ندارد كار از كار[رسد،

شفيعانى براى ما وجـود دارنـد كـه     ]امروز[آيا . فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند«: گويند مى
بازگرديم، و اعمـالى غيـر از آنچـه انجـام      ]به ما اجازه داده شود به دنيا [براى ما شفاعت كنند يا 

اند و معبودهايى را كه بـه   سرمايه وجود خود را از دست دادهها  آن ]ولى[ »!اديم، انجام دهيم؟د مى
   ]!نه راه بازگشتى دارند، و نه شفيعانى[. شوند گم مى؛ دروغ ساخته بودند، همگى از نظرشان

  مقدمه 

 ،تمـام ايـن لحظـات   . با شتاب رو به پايان اسـت  ،گذرد و عمر بشر مي به سرعت ،زمان
اما بهره ببرد؛ براي سعادت خود ها  صت هايي است كه خدا به بشر ارزاني داشته تا از آنفر

 F .2إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسـرٍ G. كنند مي اين نعمت الهي را قدر ندانسته و تباهها  معموال انسان
ر را بـه بـا  اي  پشـيماني  سف وأت خسارت غير قابل جبراني را در پي دارد و ،اين بي توجهي

از ايـن  اي  اين آيه نيز به گوشه. خواهد آورد كه هيچ راهي براي درمان آن نخواهند جست
  . پرداخته است موضوع
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  ها  واژه

  ). »نظر«فعل مضارع از ماده (ند كش مي انتظار :ينظُرُونَ
  . )»اول«مصدر از ماده (تفسير و حقيقت  :تَأْوِيلَ
  . )»ينس«فعل ماضي از ماده ( فراموش كردند :نَسوا

  . )»شفع« فعل مضارع از ماده(شفاعت كنند  :َيشْفَعوا

ردد«فعل مضارع از ماده (باز گرديم  :نُرَد«( . 

  . )»ضلل«فعل ماضي از ماده (گم شد  :ضَلَّ
  . )باب افتعال »فري«فعل مضارع از ماده (بافتند  مي دروغ :يفْترَونَ

   نكات تفسيري

  انتظار و منتظران. 1

  : گونه استانتظار دو  
رسيدن بـه مراحـل    برايخود را  ،مثل اينكه انسان با انجام بعضي امور ،انتظار مثبت. 1

د و كنـ خود را براي وارد شـدن بـه بهشـت آمـاده      ،با اعمال شايسته آماده كند؛ مثالًبعدي 
  . منتظر ورود به بهشت شود

ن بـا آمـاده   امنـ ست كـه مو ا يكي از بهترين انتظارها 4انتظار براي ظهور امام زمان 
  . كنند مي ساختن خود براي ورود اين مهمان نجات بخش لحظه شماري

 له بـراي أبا اينكه ادلـه عقلـي و نقلـي يـك مسـ     در اين نوع از انتظار،  ،انتظار منفي. 2
مانـد كـه شـايد     مـي  منتظـر  و شـود  مـي  باز هم دچار تسويفاست، مشخص شده  خصش

 رات دين عمل نمي كند و منتظر است ببيند چـه در نتيجه به دستو؛ خالفش به اثبات برسد
ولـي   ،شـود  مي شود و حقايق برايش آشكار مي ست كه ناگهان فرصت تماما اينجا. شود مي

 . ديگركار از كار گذشته است

  ويل و تفسير آيات أزمان ت. 2

پيـامبران بـه دو زمـان اشـاره     هـاي   آيات الهي و وعده تحققويل و در بارة تأمفسران 
از ( شود مي كنار رفته و همه حقايق آشكارها  پرده ،يكي اينكه قيامت كه فرا برسد؛ اند كرده
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با حقايق آيات الهـي آشـنا   ها  زمان است كه اين دسته از انسان آن. )ي الهيها جمله وعده
  . افتند كه دير شده است مي شده و البته به فكر جبران

 4در زمان ظهور امـام زمـان  ها  هقول ديگر اينكه آشنايي با حقايق آيات الهي و وعد
   1.به اين مطلب اشاره دارد علي بن ابراهيم در تفسيرش. خواهد بود

وارد شـده اسـت    4) تاويل آيات در زمان امام عصر (روايات ديگري نيز در اين راستا 
  : عبارتند ازها  كه برخي از آن

ي علـي القـرآن اذا   أو يعطف الـر  ،اذا عطفوا اهلدي علي اهلوي ،يعطف اهلوي علي اهلدي
   2؛يأعطفوا القرآن علي الر

هدايت را  ،هنگامي كه مردم،كند مي را تابع هدايت وحيها  خواسته ]حضرت مهدي[او 

گونـاگون  هـاي   نظريه ،در حالي كه به نام تفسير. دهند مي خويش قرارهاي  تابع هوس

  . سازد مي قرآنرا تابع ها  و انديشهها  او نظريه ،كنند مي خود را بر قرآن تحميل

  : فرمايد مي 7امام باقر
به شما حكمت و فهم داده خواهد شد كه يك زن در اي  به اندازه 4در روزگار مهدي

  3.كند مي قضاوت ،طبق قرآن و سنت پيامبر اش، خانه

  . رسيدن عموم مردم به حقايق در زمان ظهور امام عصر است بيانگر ،اين روايات

  چاره جويي زيانكاران . 3

به دنبال چاره كار و جبران خسارت پيش  ،پس از پي بردن به اشتباه خودها  وم انسانعم
  . آمده خواهند بود

  : گيرند مي اين زيانكاران دو راه را پيش رو
مـورد  هـا   تا قصـور و گنـاه آن   ،شفاعت كندها  آن برايگردند كه  مي دنبال شفيعي. 1 

                                                  

فهو من االيات التي تاويلهـا بعـد    Fهل ينظرون اال تاويله يوم ياتي تاويلهG: في تفسير علي بن ابراهيم .1
  ). 38، ص 2 ، جتفسير نور الثقلين .(4ذلك في قيام القائم: التنزيلها، ق

 . 138خطبه ، صبحي صالح/نهج البالغه. 2

  . 352ص ، 52ج ، بحار االنوار. 3
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  . بخشش قرار گيرد
بتوانند زمان از دست رفته را بـاز يابنـد و آنچـه را كـه در     گردند كه  مي دنبال راهي. 2

  . جايگاه بهتري كسب كنند ،تا در اين روز ،عمل كنند اند، گذشته انجام نداده
  : گذشته از اين كه. محال است ،اين آرزو يلو 

Gَونبلَكاذ مهإِن و هنوا عهما نوا لوا لَعاددر لَو وF1؛   
 دروغهـا   آن. گردند مي باز ،به همان اعمالي كه از آن نهي شده بودند ،ندو اگر باز گرد

  . گويانند

  بي فايده بودن معبود هاي دروغين . 4

، كاران كه در دنيا معبودهاي دروغيني را براي خويش انتخاب كرده بودندناز زيااي  عده
كننـد از   مي ه و فكركنار رفته به دنبال همان خيال واهي خويش بودها  اين هنگام كه پرده
يـك از آن   كننـد هـيچ   مي جوو  توانند بهره ببرند اما هرچه جست مي ها شفاعت اين معبود

   .يابند معبودها را نمي
Gَفْترَُونا كَانُواْ يُم منهضَلَّ ع وF؛   

ها  پوچي آن( شوند و معبودهايى را كه به دروغ ساخته بودند، همگى از نظرشان گم مى

  ).دشو آشكار مي

و بـه   ديـده گرفتنـد  افرسـتادگان الهـي را ن  و عمري را در پي معبودهاي دروغين رفتند 
  . شوند مي به فراموشي سپرده ،در قرآن آمده است كه چنان؛ اين افراد، فراموشي سپردند

Gَقُونالْفاس مه كأُولئ مهفُسأَن مساهفَأَن وا اللَّهسن وا كَالَّذينكُونال ت وF2؛  
خـود  «را بـه  هـا   و همچون كسانى نباشيد كه خدا را فرامـوش كردنـد و خـدا نيـز آن    

  . فاسقانندها  آن. گرفتار كرد »فراموشى

   ها پيام

  . F…هلْ ينْظُرُونGَ. را نبينند، ايمان نخواهند آورد خداوندتا تحقّق تهديدهاى  برخي. 1
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پس بايد در دنيا هشدارهاى ؛ رسد مىها و آرزوها در قيامت، به جايى ن ها، اعتراف ناله. 2
  F.1…يوم يأْتي تَأْوِيلُه يقُولGُ قرآن را جدى بگيريم

  . Fيوم يأْتي تَأْوِيلُهG است روز آگاهى و بيدارى در پيش. 3
منكران حقانيت قرآن، روز قيامت و بروز حقايق قرآن، به حقانيت رسـالت پيـامبران   . 4

   F.2 وم يأْتي تَأْوِيلُه يقُولُ الَّذينَ نَسوه منْ قَبلُ قَد جاءت رسلُ ربنَا بِالْحقِّيG  اعتراف خواهند كرد
دهنده از عـذاب   در آرزوى يافتن شفيعان نجات ،پس از برپايى قيامت ،منكران قرآن. 5

نَ نَسوه مـنْ قَبـلُ قَـد    يقُولُ الَّذي Gهستند  آفرين يا بازگشت به دنيا براى انجام اعمالى سعادت
  F. 3 ا نَعملجاءت رسلُ ربنَا بِالْحقِّ فَهلْ لَنَا منْ شُفَعاء فَيشْفَعوا لَنَا أَو نُرَد فَنَعملَ غَيرَ الَّذي كُنَّ

و نُـرَد  اGاسـت   حيات آخرت، فاقد هر گونه زمينه و فرصت براى انجام اعمال نيـك . 6
  . Fغَيرَ الَّذي كُنَّا نَعملُ فَنَعملَ
ها و باورهاى خودبافته و مخالف تعاليم دين را بر  كافران به قرآن، در قيامت، انديشه. 7

  F 4. ضَلَّ عنْهم ما كَانُوا يفْتَرُونGَ باد رفته خواهند ديد
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  . همان. 3
  . همان. 4
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  وظايف مردم در زمان غيبت

È≅ è% uρ (#θ è= yϑôã$# “ u� z� |¡ sù ª! $# ö/ä3n= uΗ xå … ã& è!θ ß™ u‘ uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# uρ ( šχρ –Š u� äI y™ uρ 4’n< Î) ÉΟÎ=≈ tã É=ø‹ tó ø9 $# 

Íο y‰≈ pκ¤¶9 $# uρ / ä3ã∞ Îm7t⊥ ã‹ sù $ yϑÎ/ ÷Λ äΖ ä. tβθ è= yϑ÷è s?1  
عمل كنيد كه به زودي خدا و فرستادة او و مؤمنان، عمل شما را خواهند ] خواهيد هر چه مي[و بگو 

كرديد، بـا   شويد و شما را از آنچه مي ار، باز گردانده ميديد و به زودي به سوي داناي نهان و آشك

  . خبر خواهد كرد

  مقدمه

  : شود با نگاه اجمالي به اين آيه، چند سؤال مطرح مي
  مراد از ديدن اعمال چه نوع ديدني است؟. 1
  آيا اين ديدن اعمال، در دنيا است يا آخرت يا هر دو؟. 2
  مراد از مؤمنان چه كساني هستند؟. 3

  . اين نوشتار، به اين سؤاالت پاسخ داده شده استدر 

  ها واژه

  .)»عمل«فعل امر از ماده (عمل كنيد : واملاع
  .)»ردد«فعل مضارع مجهول از ماده (شويد  بازگردانده مي: تردون

  .)باب تفعيل »نبأ«فعل مضارع از ماده . (كند شما را خبردار مي: كمينبئّ 

                                                  

  . 105): 9(توبه . 1
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  نكات تفسيري

  ر رواياتمسأله عرض اعمال د. 1

بر  :بيت رسيده، عقيده پيروان مكتب اهل :با توجه به اخبار فراواني كه از امامان
شـوند؛ يعنـي خداونـد از     از اعمال همه امت آگاه مي :و امامان 6اين است كه پيامبر

رواياتي كه در ايـن زمينـه نقـل شـده،     . دارد ها عرضه مي طرق خاصي اعمال امت را بر آن
  : كنيم ايد در حد تواتر باشد كه چند نمونه را نقل ميبسيار زياد است و ش

  : نقل شده است كه فرمود 7از امام صادق
اعمـال العبـاد كـلّ صـباح ابرارهـا و فُجارهـا        6تعرض األعمال علـي رسـول اهللا  

   ؛Fوقُلِ اعملُواْ فَسيرَى اللّه عملَكُم ورسولُهG: فاحذَروها و هو قول اهللا تعالي
شـود، اعمـال نيكـان و بـدان؛      عمال مردم، هر روز صبح به پيـامبر عرضـه مـي   تمام ا

وقُـلِ اعملُـواْ   G: فرمايـد  اين مفهوم گفتار خداوند است كه مـي . بنابراين مراقب باشيد
ولُهسرو لَكُممع رَى اللّهيفَسF. 1.اين را فرمود و ساكت شد  

  : خوانيم مي 7در حديث ديگري از امام باقر
  عمال تعرض كلّ خميس علي رسول اهللا؛ األ

بنابراين بايد از اين كه عمل (شود؛  تمام اعمال شما هر پنج شنبه بر پيامرتان عرضه مي
  2).عرضه شود، شرم كنيد 6زشتي از شما بر پيامبر

  : عرض كرد 7شخصي خدمت امام رضا
  : براي من و خانواده ام دعايي فرما؛ حضرت فرمود

. شـود  اعمال شما هر شب و روز بر مـن عرضـه مـي   ! ه خدا سوگندكنم؟ ب مگر دعا نمي
  : امام متوجه شد و به من فرمود. اين سخن بر من گران آمد: گويد راوي اين حديث مي

خـدا و پيـامبرش و    ؛عمـل كنيـد  «: گويد خواني كه مي آيا كتاب خداوند عزوجل را نمي

و [مؤمنان، علي بن ابي طالـب  منظور از ! به خدا سوگند »بينند مؤمنان عمل شما را مي

                                                  

  . ، باب عرض االعمال219، ص1ج اصول كافي .1
  . 107، ص16، جوسائل الشيعة؛ 150، ص17، جبحاراالنوار؛  838، ص2، جتفسير برهان. 2
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   1.باشد مي] امامان ديگر از فرزندان او

  : گويد يكي از شيعيان به نام داود رقّي مي
در حال حركت به سوي مكـه بـودم    .پسر عمويي داشتم كه شخصي معاند و خبيث بود

مقـداري كمـك بـراي او    . كه متوجه شدم وضع زنـدگي او و خـانواده اش پريشـان اسـت    
. شرفياب شدم 7در مدينه به محضر امام صادق. به سوي مقصدم حركت كردمفرستادم و 

  : نزد آن حضرت نشسته بودم كه ابتدا به سخن كرد و فرمود
وقتـي ميـان اعمـال تـو،     . روز پنج شنبه، اعمال شما را بر من عرضه كردند! اي داوود

نم كه اين دا مي. اي كه به پسر عمويت داده بودي، مشاهده كردم، خوشحال شدم صله

  2.موجب تسريع در اجل او خواهد شد] و جفاي او[صله تو 

  : در روايتي ديگر آمده است
چگونـه  «: گفتنـد  »كنيـد؟  را ناراحـت مـي   6چرا رسول خـدا «:فرمود 7امام صادق

شـود و اگـر    دانيد اعمال شما بـر او عرضـه مـي    مگر نمي«: فرمود »كنيم؟ ناراحتش مي

تـالش  «: گاه سفارش كرد آن »شود؟ ب ناراحتي او ميمعصيت خدا را در آن ببيند، موج

  3».را خوشحال كنيد و موجبات ناراحتي او را فراهم نكنيد 6كنيد رسول اكرم

نـه تنهـا شـؤون ظـاهري جامعـه را       :آيد كه امامـان  از اين روايات، به خوبي بر مي
حضـوري   كنند؛ بلكه بر روح و جان افراد نيز احاطـه علمـي و اشـراف    رهبري و هدايت مي

  4.بينند ها را مي دارند؛ از اين رو از عقايد و اخالق و اعمال ديگران آگاهند و آن

  ميزبان فرشتگان و واسطه فيضند :امامان. 2

بر اساس توحيد ربوبي، تنها هويت مستقل در سراسر عالم هستي، ذات خداي سـبحان  
هرچه در . ند هستنداست و ديگران، همه مجاري فيض خداو »رب العالمين«است و فقط او 

                                                  

بـا انـدكي   ( 347، ص23، جبحـاراالنوار ؛ 108، ص16، جوسـائل الشـيعه  ؛ 219، ص1، جاصول كافي. 1
  ). تفاوت

  . 155، ص1، جادب فناي مقربان؛ 339، ص23، جبحاراالنوار. 2
  ). 154، ص1، جادب فناي مقربان: به نقل از( 349، ص23، جبحاراالنوار. 3
  . 524 - 523، ص6، جتسنيم؛ 196، ص1، جكافي. 4
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مـي شـود و    F1ه جنُـود السـماوات والْـأَرضِ   لَلGزمين و مافوق آن است، مشمول اصل كلّي 
هـوا و ماننـد آن، كـاري      همان گونه كه در جهان طبيعت، هر يـك از خـاك، آب، آتـش،   

. مشخص بر عهده دارد، در وراي طبيعت نيز هر يك از فرشتگان، وظيفه مخصوصي دارنـد 
هـاي   كننـد، بـه خانـه    كـه عـالم طبيعـت را اداره مـي     »مـدبرات امـر  «رشتگان موسوم به ف

كنند، تا ضمن عرض ادب به محضر آن ذوات نـوراني، گـزارش    رفت و آمد مي :امامان
در غيـر ايـام و ليـالي قـدر هـم مهمانـدار        :امور را ارائه دهند؛ بنابراين امامان معصـوم 

ني را كه مأمور اداره و اجراي آن هسـتند، بـه عـرض    فرشتگاني هستند كه كارهاي گوناگو
 مختلف المالئكـه و موضـع سـر اهللا    …نحن «تعابيري همچون . صاحب زمين و زمان برسانند

به روشني بر اين مطلب داللت دارد كه امام عهـده دار كارهـاي بـاطني جهـان نيـز       » …
  . هست

خن از وساطت امام در فيض ها س افزون بر اين روايات، روايات ديگري هست كه در آن
  : فرمود 7امام صادق. يابي همه زمين است

باب اهللا الذي اليؤيت إال منه و سبيله الذي من سلك بغريه هلـك و   7كان أمرياملومنني
أركان األرض أن متيد بأهلها و حجته بعد واحد جعلهم اهللا  كذلك جيري ألئمة اهلدي واحداً

  2؛ت الثريالبالغة علي من فوق األرض و من حت
واسطه فيض است و راهي است كه هر كس غير آن راه برود، هالك  7اميرالمومنين

هـا را اركـان زمـين قـرار داده      كه خداونـد، آن  :همين طورند همه امامان. شود مي

هـا را اركـان    هستند كـه خداونـد، آن   7امامان بعدي، همه مانند اميرالمؤمنين. است

  . دارند گه ميزمين قرار داده است كه آن را ن

همان گونه كه كـوه، مـانع اضـطراب و    . است :هر دو بعد عالم تحت واليت امامان
هايي استوار قـرار   در زمين كوه« ؛F3وجعلْنَا في الْأَرضِ رواسي أَن تَميد بِهِمGلرزش زمين است 

و اهـل آن   نيز مانع اضطراب زمـين  7وجود مبارك امام معصوم »داديم، تا شما را نلرزاند
                                                  

  . 4): 48(فتح . 1
  . 169، ص1، جكافي. 2
  . 31): 11(انبياء . 3
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  . است
Gجعلهم اهللا أركان األرض أن تميد بهمF1؛   

  . خداوند، آنها را اركان زمين قرار داده است، تا اهلش را نگه دارند

  . و مانع متالشي شدن زمين است

G ًخت بأهلهامٍ منا لسابال إما لو بقيت األرض يوماF2؛   
   3.برد اگر زمين، روزي بدون امام باشد، اهلش را فرو مي

  عدم تنافي روايات

آيا روايات با هم تنافي ندارد؟ چون در برخي روايات، تنها عصر پنج شنبه را وقت عرض 
اي دو بار؛ بعضي آغاز هر ماه و بعضي هنگام  شمرند؛ بعضي همه روز؛ بعضي هفته اعمال مي

  . مرگ و گذاردن در قبر
درست . واند صحيح باشدت ها مي روشن است اين روايات با هم منافاتي ندارند و همه آن

همانند بسياري مؤسسات كه گزارش كاركرد روزانه را همه روزه و گزارش كار هفتـه را در  
   4.دهند پايان هفته و گزارش كار ماه يا سال را در پايان ماه و سال، به مقامات باالتر مي

  پاسخ به يك سؤال . 3

شود اعمال مردم،  چطور ادعا مي. ندبين اعمال شما را مي) قيامت(در آينده : فرمايد آيه مي
  ها است؟ در همين دنيا نيز مشهود آن

  : كنيم در پاسخ به دو نكته اشاره مي
  : به دو دليل، سين تحقيق است، نه سين تسويف »فسيري«سين در . 1

در آينده به سوي عالم غيب و شهادت بـاز  «: فرمايد كه در جمله بعد مي نخست آن )الف

                                                  

  . 96، ص1، جكافي. 1
  . 37، ص23، جبحاراالنوار. 2
  . 525 - 524، ص6، جتفسير تسنيمبرگرفته از . 3
  . 126، ص8ج. تفسير نمونه. 4
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فسيري Gكه جمله  پس اين جمله داللت دارد بر اين 1؛Fرَدونَ إِلَى عالمِ الْغَيـبِ تُ ثُمGگرديد  مي
  2.ناظر به قبل از قيامت و مربوط به دنيا است Fاهللا

در آن روز، كـافر  . ديدن اعمال در قيامت، به خدا و پيامبر و مؤمنان اختصاص ندارد )ب
ـ Gيد؛ زيرا روزي كه و منافق نيز اعمال خود و برخي افراد را خواهند د  F3 وم تُبلَـى السـرَائرُ  ي

والَ Gكند و كسي توان كتمان آن را ندارد  ها از درون به برون ظهور مي است، اعمال انسان
  F.4يكْتُمونَ اللّه حديثًا

هستند و در روايات بسـياري از آن بزرگـواران وارد    :مفسران اصلي قرآن، امامان. 2
  5.ديدن، ديدن در دنيا است شده است كه مراد از

  وظايف مؤمنان. 4

از اعمال ما آگاه است، شايسته است مؤمنان، اعمال و تكاليفي  7از آنجا كه امام زمان
  : را در عصر غيبت حضرتش انجام دهند تا باعث خوشحالي آن بزرگوار شوند؛ از جمله

  4ايمان به حتمي بودن خروج حضرت مهدي. 1ـ4

  : فرمود 6خوانيم كه پيامبر در روايات اهل سنت مي
  6؛ من أنكر خروج املهدي فقد كفر مبا أنزل علي حممد

  . هر كس منكر خروج مهدي شود، به آنچه بر محمد نازل شده، كفر ورزيده است 

                                                  

   .94): 9( توبه. 1
  . 515، ص9، جترجمه الميزان. 2
  . 9): 86(طارق . 3
  ). 335، ص7، جتفسير تسنيمبه نقل از ( 42): 4(نساء . 4
شك نيست كه خداوند، قبل از انجـام  : سين تسويف است و اين طور جواب داده اند: برخي گفته اند. 5

به زودي خـدا اعمـال   : گويد مي» فسيري اهللا«كه در آيه با جمله  باخبر و آگاه است و اين ها اعمال، از آن
  ). 129، ص8، جتفسير نمونه(بيند، اشاره به وضع اعمال بعد از وجود و تحقق آنها است  شما را مي

  . 176،ص1،جالزام الناصب؛ 585، ح334ص 2، جفرائد السمطين. 6
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  ها صبوري و تمسك به دين حق در فتنه. 2ـ4

  : فرمود 7امام صادق
   1؛…د الهداية طوبي لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بع 

خوشا به حال كسي كه در غيبت قائم ما، به امر مـا متمسـك شـده و قلـب او بعـد از      

   .…هدايت، منحرف نشود 

  7تمسك به واليت امام غائب. 3ـ4

  : نقل كرده است كه فرمود 6از رسول خدا 7امام باقر
   2؛…أدرك قائم أهل بيتي و هو يأتم به في غيبته قبل قيامه لمن طوبي 

به حال كسي كه قائم اهل بيت مرا درك كند و در غيبت او قبل از قيامش، بـه   خوشا

  . او اقتدا كند

  از خداوند متعال 7طلب معرفت امام زمان. 4ـ4

  7تجديد بيعت و ثبات بر اطاعت امام. 5ـ4

  : خوانيم مي 7در دعاي عهد، از امام صادق
عهداً و عقداً و بيعه له فـي   اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا و ماعشت من أيامي

  3؛…اللهم اجعلني من أنصاره و أعوانه و الذابين عنه . عنقي ال احول عنها وال أزول أبداً
در اين روز، عهد و پيمان و بيعتـي را  ] 4حضرت مهدي[همانا من براي او! بار خدايا 

بـار  . سـازم  يكنم؛ بيعتي كه از آن بازنگشته و هرگز آن را زائل نم بر گردنم، تجديد مي

   .…مرا از ياران و كمك كاران و مدافعان از آن حضرت قرار ده ! خدايا

چـرا كـه مـا بـا گناهانمـان       ،در اين دعا، سخن از تجديد عهـد روزانـه بـا امـام اسـت     
  . شويم كنيم و از صراط مستقيم خارج مي شكني مي پيمان

                                                  

  . 358، ص2ج كمال الدين و تمام النعمة،. 1
  . 14، ح72، ص51، جبحاراالنوار؛ 286، ص1همان، ج. 2
  . ، دعاي عهدمفاتيح الجنان. 3



  116   تفسير آيات مهدويت �

  مقابله با شبهات و اشكاالت. 6ـ4

  : در حديثي فرمود 7امام صادق
انفوا عن نفوسكم الشكوك و قد حذّرتم فاحذروا و مـن اهللا  . ياكم و الشك و االرتيابفا

   1؛…أسئل توفيقكم و ارشادكم 
شما بر حذر داده شـديد؛ پـس   . ها بپرهيزيد خود را از شك و ترديد دور كنيد و از شك

  . توفيق و ارشاد شما را از خداوند خواستارم. حذر كنيد

  مؤمنياري برادران . 7ـ4

در سوره عصر را بر مواسات و هـم   Fوعملُوا الصالحاتGدر حديثي جمله  7امام صادق
إِنَّ الْإِنسانَ Gو  7قائمالعصر خروج  FالعصرG :7قال: ياري برادران ديني منطبق كرده است

ـ  Gيعنـي بĤياتنـا و    Fإِلَّا الَّذينَ آمنُواGيعني أعداءنا  Fلَفي خُسرٍ لُـوا الصمعاتحالF    يعنـي بمواسـاة
  2؛يعني بالفتره Fوتَواصوا بِالصبرGِيعني باالمامة  F وتَواصوا بِالْحقGِّ اإلخوان و

  : آمده است 7در تفسير امام حسن عسكري
هر كس متكفل يتيمي براي ما شود كه محنت استتار ما او را وامانده كرده، و از علوم 

كه ارشاد شـده و هـدايت يابـد،     او را سرشار كند، تا اينما كه به دستش رسيده است، 

من از تو در ! اي اي بنده كريم كه ياري كننده …: فرمايد خداوند متعال، در حق او مي

براي او در بهشت، به تعداد هر حرفي كه تعليم ! اي فرشتگان من . اين كرم، سزاوارترم

…داده است، يك ميليون قصر دهيد 

3
.  

  دن از مدعيان دروغين مهدويتفريب نخور. 8ـ4

  : فرمود 7امام صادق
   4؛من أياي   و لترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة اليدري

و به طور حتم، دوازده پرچم و دعوت مشتبه بـر پـا خواهـد شـد كـه از همـديگر        …
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   .…شوند  تشخيص داده نمي

  زياد دعا كردن براي تعجيل فرج. 9ـ4

  : ب اسحاق بن يعقوب فرستاد، فرموددر توقيعي كه در جوا 4حضرت مهدي
  1؛…أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم  

  . زياد براي تعجيل فرج دعا كنيد؛ زيرا آن، فرج شما است

  اجتناب از جزع. 10ـ4

  : نقل كرد كه فرمود 7به سندش از امام صادق ;كليني
جلة العباد إن لهذا األمر غاية إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا األمر إن اهللا اليعجل لع

؛…ينتهي إليها 
2   

خداونـد بـه سـبب عجلـه     . همانا مردم به جهت عجله كردن در اين امر، هالك شدند

بندگان، عجله نخواهد كرد؛ زيرا براي اين امر، غايتي است كه بـه آن منتهـي خواهـد    

  . شد

  معين نكردن براي ظهوروقت . 11ـ4

   3؛ت النوقتإنا أهل بي: فرمود 7امام صادق

   .…كنيم  همانا ما اهل بيتي هستيم كه وقت معين نمي

  7داشتن حضرتدوست . 12ـ4

و از آن جملـه حضـرت    :در روايات فراواني به دوستي اهل بيت عصمت و طهـارت 
توانـد در جلـب توجـه مـردم بـه       سفارش شده است و اين بـه نوبـه خـود مـي     4مهدي

  4.مان، تأثير بسزايي داشته باشدو پيروي از دستورات او و ديگر اما 7حضرت
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  7تبعيت از علما و نايبان عام حضرت. 13ـ4

به ويژه حضرت  ـ :بر اساس روايات وارد شده، مقام نيابت عام به وسيله خود امامان
اسـحاق بـن يعقـوب، پـس از طـرح      . به فقيه جامع شرايط تفويض شده است ـ 7حجت

در توقيعي كه ذيـل آن   7امام. ندك ها را طلب مي جواب آن 4مسائلي از حضرت مهدي
پـردازد و از   فرستد به مسائلي مي نامه به وسيله نايب دوم خود، محمد بن عثمان عمري مي

  : فرمايد جمله مي

   1؛…ث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وادأما الح …
نيد؛ زيرا آنان حجت مـن  آيد، به راويان حديث ما مراجعه ك اما در حوادثي كه پيش مي

   .…بر شمايند

  امام عصر مظهر علم و قدرت الهي. 5

بر تمام هستي و بر شؤون بشر احاطه دارد؛ زيرا جان جانان و قلب عـالم   7امام عصر
نه تنها قلب جماد و نبات آسمان و زمين و دريـا و صـحرا اسـت؛ بلكـه قلـب      . امكان است

كند، خدا  ان، اعضا و جوارح وي را كنترل ميگونه كه دل انس همان. همگان و همگي است
اي كه از دل بگذرد، وجود مبارك ولي  آري؛ هر خاطره. كند ها را رصد مي هاي انسان هم دل

داند و از  همان گونه كه اعمال دست و ديده را دل مي. يابد بيند و در مي آن را مي 7عصر
يا كـاري انجـام دهـد و دل     خبر نيست، ممكن نيست دل ما به چيزي مشغول باشد آن، بي

آن را نداند؛ لذا همان گونه كـه قلـب مـا از      7ها يعني ولي و امام زمان ها و جان جان دل
ها احاطه وجودي دارد، انسان كامل هـم   مجاري ادراكي و تحريكي مان جدا نيست و بر آن

  2.حقيقتاً بر ما احاطه وجودي دارد
ـ  كه مفسران اهل سنت گفته انـد  گونه همان ـحال،اين سؤال مطرح است كه آيا آيـه، بـه    ـ
كه انسان، هر عملي انجام دهد، خواه ناخواه ظاهر خواهـد   يك مسأله عادي اشاره دارد و آن، اين

  شوند؟ و همه مؤمنان نيز از طرق عادي از آن آگاه مي 6شد و عالوه بر خداوند، پيامبر
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  : داريم؛ زيرا در خود آيه شواهدي برخالف اين موضوع: گوييم در پاسخ مي
دانيم كه همه اعمال، از طرق  شود و مي اوالً، آيه اطالق دارد و همة اعمال را شامل مي

و مؤمنان آشكار نخواهد شد؛ چرا كه بيشـتر اعمـال خـالف، پنهـاني      6عادي بر پيامبر
حتي بسياري از اعمال نيك نيز چنين است؛ بنابراين . ماند پوشيده مي  شود و غالباً انجام مي

  . و مؤمنان از اعمال مردم، بايد از طرق غير عادي و به تعليم الهي باشد 6آگاهي پيامبر
خداونـد، شـما را در قيامـت بـه     « ؛Fفَينَبئُكُم بِما كُنتُم فيه تَخْتَلفُونGَخوانيم  ثانياً، در پايان آيه مي

ـ  ل آدمـي را شك نيست كه اين جمله، همة اعمـا  ».سازد ايد، آگاه مي آنچه عمل كرده اعـم از   ـ
ظاهر اين است كه منظـور از عمـل در اول و آخـر آيـه، يكـي      . شود شامل مي ـمخفي و آشكار

شك نيست . شود شامل مي ـ چه آشكار و چه پنهان ـ است؛ بنابراين، آغاز آيه نيز همه اعمال را
ز جـزاي همـه   به تعبير ديگر، پايان آيه ا. ها از طرق عادي، ممكن نيست كه آگاهي بر همه اين

گويد؛ آغاز آيه نيز از اطالع خداوند و پيـامبر و مؤمنـان از همـه اعمـال بحـث       اعمال سخن مي
  . كند؛ يكي مرحله آگاهي و ديگري مرحله جزا و موضوع در هر دو قسمت يكي است مي

ثالثاً، تكيه بر مؤمنان در صورتي صحيح است كه منظور همه اعمـال و از طريـق غيـر    
  . بينند و هم غير مؤمنان ه اعمال آشكار را هم مؤمنان ميعادي باشد وگرن

گونه كه  شود كه منظور از مؤمنان در اين آيه ـ همان جا ضمناً اين نكته روشن مي از اين
هـا   ـ همه افراد با ايمان نيست؛ بلكه گـروه خاصـي از آن   در روايات فراواني نيز آمده است

   6.1يعني جانشينان راستين پيامبر است كه به اذن خدا از اسرار غيب آگاهند؛

  مراد از رؤيت چيست؟. 6

  جا به معناي ديدن است؟ آيا رؤيت در اين
بـه   …فَسيرَى اللّه عملَكُممعروف ميان گروهي از مفسران اين است كه رؤيت در جمله 

دانيم كـه اگـر    معناي معرفت است، نه به معناي علم؛ چرا كه يك مفعول بيشتر ندارد و مي
ولي مانعي ندارد كه رؤيـت را بـه    …رؤيت به معناي علم باشد، دو مفعول خواهد داشت؛ 

همان معناي اصلي اش بدانيم كه مشاهده محسوسات است؛ نه به معنـاي علـم و نـه بـه     
اين موضوع دربارة خداوند كه همـه جـا حاضـر و نـاظر اسـت و بـه همـه        . معناي معرفت
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نيـز مـانعي    :و امامـان  6اما دربارة پيامبر. محسوسات احاطه دارد، جاي بحث نيست
دانيم اعمال انسان، فاني  ها خود اعمال را به هنگام عرضه شدن ببينند؛ زيرا مي ندارد كه آن

  1.ماند شود؛ بلكه تا قيامت باقي مي نمي

  پيام ها

   F2.اعملُواGْانسان در عمل آزاد است، نه مجبور . 1
   F.3فَسيرَى اللّه عملَكُمGخدا است، مانع گناه است كه اعمال ما زيرنظر  توجه به اين. 2
هر چه بيننده اعمال بيشتر باشد، شرم و حياي انسان از خالفكاري بيشتر اسـت؛ بـه   . 3

   F.4مؤْمنُونَالْـ ورسولُه ـ اللّه  يفَسيرGَخصوص اگر بيننده، خدا و پيامبر و مؤمنان باشند 
. شود، عمـل اسـت   چه در دنيا بر اولياي خدا عرضه ميآن. عمل، معيار سنجش است. 4

ـ   اللّـه عملَكُـم   يفَسـيرَ ـ اعملُـواْ   Gگيرد، عمل است  آنچه هم در قيامت مورد حساب قرار مي
  . Fفَينَبئُكُم بِما كُنتُم تَعملُونَ

اللّـه   يفَسـيرَ Gاعمال انسان، حقايقي دارد كه در قيامت براي او روشـن خواهـد شـد    . 5
لَكُمملُونَـ  عمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبفَيF .  
وسـتُرَدونَ  Gها به سوي خدا، امري قطعي و اجتناب ناپذير اسـت   بازگشت همه انسان. 6

  . Fإِلَى عالمِ الْغَيبِ والشَّهادةِ
الْغَيـبِ   عـالمِ Gغيب و شهود و نهان و آشكار، همه چيز در احاطـه علـم الهـي اسـت     . 7

  . Fوالشَّهادةِ
وستُرَدونَ إِلَـى عـالمِ   Gها براي حسابرسي اعمالشان است  قيامت، عرصه احضار انسان. 8

  . Fالْغَيبِ والشَّهادةِ
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  )آرزوي باطل(فعاليت دشمنان 

šχρ ß‰ƒ Ì� ãƒ βr& (#θ ä↔ Ï� ôÜãƒ u‘θ çΡ «! $# óΟ Îγ Ïδ≡uθ øù r' Î/ †p1 ù'tƒ uρ ª! $# Hω Î) β r& ¢ΟÏF ãƒ …çν u‘θ çΡ öθ s9 uρ oν Ì�Ÿ2 

šχρ ã� Ï�≈ s3ø9$#  1
  

د كـه نـور خـود را    هخوا خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند؛ ولي خدا جز اين نمي مي

  . كامل كند؛ هر چند كافران ناخوش دارند

  مقدمه

شود؛ لذا هميشه  هر جا حقي ظهور كند، كنار آن، باطلي براي از بين بردن آن پديدار مي
تاريخ، بين حق و باطل درگيري و جنگ بوده است كه به رسوايي و شكست باطل  در طول

تا به حال، چون دشمنان، گسترش و آثـار   6از زمان مبعث پيامبر اكرم. منجر شده است
 لذاو بركات دين اسالم را مشاهده كردند و متوجه شدند با مقاصد شومشان سنخيت ندارد، 

ريف اين دين برآمدند و براي رسيدن بـه هدفشـان از   در صدد از بين بردن و تضعيف و تح
ند؛ اما آيا آنها به هدف پليد خود خواهند رسيد يا اين كه اين آرزو  هيچ كوششي دريغ نورزيد

  . دهد را به گور خواهند برد؟ اين آيه، به اين پرسش، پاسخ مي

  ها واژه

   .)»طفأ«فعل مضارع منصوب از ماده (خاموش كنند : طفئواي
  . دهان ها: اءأفو

  ). »ابي«فعل مضارع از ماده ( »إبا دارد«يا  »كند مي منع«: يبيأ
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ماده تمم«فعل مضارع از (كند  مي كامل: تمي« .(  

  نكات تفسيري

  نتيجه دشمنان هاي مذبوحانه و بي تالش. 1

خواهد نور آفتاب عالم تاب را با فـوت كـردن    مانند كه مي دشمنان اسالم، به كسي مي
كنند اگر چشم از آفتاب فرو پوشند و خود  ها خفاشاني هستند كه گمان مي آن .خاموش كند

تـاريخ  . توانند به مقابله با اين چشمه نور برخيزنـد  هاي ظلمت شب فرو برند، مي را در پرده
اي است بر تحقق عيني اين پيش گويي بزرگ قرآن؛ چرا كه از نخسـتين   اسالم، سند زنده

مسخره كردن و : گوناگون براي نابودي آن چيده شد؛ از جمله هاي روز ظهور اسالم، توطئه
هاي داخلي  توطئه،هاي گوناگون آزار دشمنان، محاصره اقتصادي و اجتماعي، تحميل جنگ

منافقان، ايجاد اختالف ميان صفوف مسلمين، تقسيم سرزمين عظيم اسالمي بـه بـيش از   
ير خـط و جـدا كـردن جوانـان     چهل كشور، اشغال سرزمين قدس و قبله اول مسلمين، تغي

هـاي   اسالم از فرهنگ كهن خويش، نشر فحشا و فساد اخالقي و انحراف عقيده ميان قشر
؛ ولي همان گونه كه خداوند اراده كرده، اين نور  جوان، استعمار نظامي و سياسي و اقتصادي

. شود مي تر الهي روز به روز در حال گسترش است و دامنه اسالم، هر زمان از گذشته وسيع
هـاي مشـترك    دهـد كـه جمعيـت مسـلمانان جهـان بـر خـالف تـالش         آمارها نشان مـي 

هـا پيوسـته    آري؛ آن. ها و ماديگرايان شرق رو بـه افـزايش اسـت    ها و صليبي صهيونيست
جـاوداني  ة كنند؛ ولي خداوند اراده ديگري دارد و اين معجـز  خواهند نور خدا را خاموش مي

   1.قرآن است

  در آيات و رواياتمصداق نور . 2

  : در آيات و روايات، از چند چيز با عنوان نور ياد شده است كه از اين قرارند
نـور و كتـاب    ،از سوي خداوند 2؛ Fمبِينٌ وكتَابقَد جاءكُم منَ اللّه نُورG  :قرآن مجيد. 1
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تَّبعـواْ النُّـور   واG: ديگري نيز در اين باره نازل شده استآيه . ه استآشكاري براي شما آمد
هعأُنزِلَ م يالَّذF 1 امبر نازل شديكنند كه با پ ي ميرويپاز نوري كه  يكسان؛ .  

ـ   F2الَّذينَ آمنُواْ يخْرِجهم مـنَ الظُّلُمـات إِلَـى النُّـورِ     ولي اللّهG: ايمان. 2 و  يخداونـد ول
 نـور  يبه سـو ) شرك و كفر(هاي  تآنها را از ظلم .مان آوردندياست كه ا يسرپرست كسان

  . كند ي ميرهبر) مانيا(
كَانَ ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمشي بِـه فـي    من أَوG: هدايت الهي و روشن بيني. 3

او را زنـده  آيا كسي كه مرده اسـت و مـا   ؛ F3مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخَارِجٍ منْها كَمنالنَّاسِ 
كرديم و نور هدايتي براي او قرار داديم كه در پرتو آن بتواند در ميان مردم راه برود، همانند 

  كسي است كه در تاريكي باشد و هرگز از آن خارج نشود؟ 
   F.4كره الكافرون اللّه إِالَّ أَن يتم نُوره ولَو يأْبىG: آئين اسالم. 4
دعـوت  ] ما تـو را [؛ F5منيرًاإِلَى اللَّه بِإِذْنه وسرَاجا  داعياوG: 6شخص پيامبر اكرم. 5

  ]. قرار داديم[كننده به سوي خدا به اذن او چراغي نور بخش 
علم، نوري است كـه خـدا در    ؛»العلم نور يقذفه اهللا في قلب من يشاء«: علم و دانش. 6

  . افكند قلب هر كس كه بخواهد، مي
خلقكـم اهللا انـوارا   «: در زيـارت جامعـه كبيـره آمـده اسـت     : يان معصومامام و پيشوا. 7

  . پس گرد عرش خود قرار داد ؛؛ خداوند، شما را نورهايي آفريد»فجعلكم بعرشه محدقين
و شما نور خوبان و مايـة   ؛»أنتم نور االخيار و هداة االبرار«: باز در همان زيارت آمده است 

  . هدايت نيكان هستيد
سـخن  ؛ »كالمكـم نـور  «: استنيز نور دانسته شده  :ارت سخن امامان در همان زي
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  1.نور است ،شما
يريدون ليطفئوا نور اهللا Gدر آيه  »نور اهللا«منظور از  7طبق روايتي، امام موسي كاظم 

 7طفئـوا واليـه اميـر المـؤمنين    ييريـدون ل ( يعنـي  7را واليت حضرت علـي  Fبافواههم
كـالم   دليـل  بـه فرمايـد؛   مي را امامت معرفي F2نوره متم اهللاGدر  »نور«و مراد از  )بافواههم

  F.3فĤَمنُوا بِاللَّه ورسوله والنُّورِ الَّذي أَنزَلْنَاG: فرمايد خداوند كه مي
 ،خداونـد «: باالي منبـر رفـت و فرمـود    6روزي پيامبر: فرمود 7المؤمنين عليامير

علي و سپس بار دوم نظر ديگر افكند . برگزيد ميان آنها و مرازمين انداخت اهل نگاهي به 
هـر كـس او را   . برگزيـد  ،وصي و جانشين من ميان امت استوارث و كه برادر و وزير و را 

بـا خداونـد دشـمن     ،خدا را دوست داشته و هر كس با او دشمن باشـد  ،دوست داشته باشد
 بـا او دشـمني  كسـي   ،كسي او را دوست نـدارد و جـز كـافر    ،قسم به خدا جز مؤمن. است
سـپس   ».و دسـتگيره محكـم الهـي اسـت     ؛ او كلمه تقوااو نور و ركن زمين است. كند نمي

يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نُور اللَّه بِـأَفْواههِم ويـأْبى اللَّـه إِلَّـا أَنْ يـتم نُـوره ولَـو كَـرِه          « آيه 6پيامبر
، اين كالم مـرا  در مجلس انحاضر !مردماي  :اعالم كردو بعد «: را تالوت فرمود »الْكَـافرُونَ 

بار سـوم بـه زمـين نظـري      ،خداوند !مردماي  «: باز در ادامه فرمود ».…بان برسانندبه غاي
. يازده امام را يكي پس از ديگري انتخـاب فرمـود   ،افكند و بعد از من و علي بن ابي طالب

 ،شـود  ب مـي اي در آسـمان غايـ   ستاره ،هر زمان؛ مثل ستارگان در آسمان استها  مثل آن
ديگـري قيـام    ،رود دنيـا مـي   از مامـان ا يكـي از  گـاه و هـر   كنـد  ستاره ديگري طلوع مـي 

  4».…كند مي
  : فرمود 7امام صادق

سپس  ».شود زمين، هيچ گاه از حجت خداوند كه وظيفه او احياي حق است، خالي نمي«
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…آيه فوق را تالوت فرمود

1
.  

  شدني نيستنور خداوند، خاموش . 3

خـاموش كـردنش   بـه  نه تنهـا   ،افروزد ميبر صورت نور ه ب ،خداي سبحانكه را  نوري
حقيقتي است كه  ،اين. گمارد بلكه همواره به اكمال و اتمام آن همت مي ،دهد ضايت نمير

يك جا با اشاره به شرك رايج ميان اهل كتـاب  ؛ در قرآن دوبار به صراحت بيان شده است
عزير پيامبر و گروهـي مسـيح را فرزنـد خـدا خواندنـد و مشـابه آنچـه         گروهي: فرمايد مي

در حالي كه تنها به عبادت خداي واحد ؛ بر زبان راندند ،گفتند پيشينيان آنان از روي كفر مي
ارباب خويش انگاشته سر بر ربوبيت  ،همراه پسر مريم عالمان و راهبان خود را. مأمور بودند
يهود عزَيرٌ ابنُ اللَّه وقَالَت النَّصارى الْمسيح ابنُ اللَّه ذَلك قَـولُهم بِـأَفْواههِم   وقَالَت الْ Gآنان نهادند 

منْ  اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا*  يضَاهئُونَ قَولَ الَّذينَ كَفَرُوا منْ قَبلُ قَاتَلَهم اللَّه أَنَّى يؤْفَكُونَ
 F.2 ه عمـا يشْـرِكُونَ  دونِ اللَّه والْمسيح ابنَ مرْيم وما أُمرُوا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانَ

: فرمايـد  چنـين مـي   ،ثمر آنان براي خاموش ساختن نور خدا اشاره كرده بي سپس به تالش
Gْطونَ أَنْ يرِيدرُونَيالْكَاف كَرِه لَوو هنُور متإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللَّه ئُوا نُورفFيعني آنـان   3؛

اين كژراهه  ،كه خداوند حال آن؛ هاي خود هستند دهان بابه دنبال خاموش كردن نور خدا 
جـاي ديگـر   . دهد نمي و اجازت بندد و به چيزي جز اتمام نور خويش رضايت را بر آنان مي

ـ  ت به خـداي سـبحان  بسستمكاري و افتراي بني اسرائيل ن با اشاره بهـ نيز قرآن كريم   ـ
ظهور  ،تورات آسماني با تصديق آنان را مخاطب ساخت و 7گاه كه مسيح آن: فرمايد مي

لـي  را به آنان بشارت داد و بر اين ادعاي خـويش دالي  6پيام آور نهايي خدا يعني احمد
الهي او را سحر آشكار ناميدند و با اين افتـراي دروغ   ، داليلبني اسرائيل، روشن اقامه كرد
وإِذْ قَالَ عيسى ابنُ مرْيم يا بنـي  Gزمره ستمكارترين آدميان در آمدند در  ،بر خداي سبحان
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به ثمر تلخ اين ظلـم بـزرگ   گاه با اشاره  آن F1…يأْتي منْ بعدي اسمه أَحمد… إِسرَائيلَ 
ليطْفؤُوا نُور اللَّـه بِـأَفْواههِم    يرِيدونGَفرمايد  كه بسته شدن راه هدايت الهي است چنين مي

اللَّهرُونَ  والْكَاف كَرِه لَوو نُورِه متموينِ  هدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرـقِّ الَّذـ   الْح ى ليظْهِـرَه علَ
نـور خـدا را    ي خود،]ها سخن[ها و  خواهند با دهن آنان مي Fالدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشْرِكُونَ

هر چند كـافران را نـاخوش    ،تمام كننده نور خويش است ،اما خداي سبحان؛ ندخاموش كن
  . آيد

تمام نـور  ا مبني بربعد از بيان اراده خدا  ،كه قرآن در هر دو مورد پيش شايان توجه آن
 ،تا در پرتو هدايت و ديـن حـق   ،را فرستاد 6پيامبر خاتم ،خداي سبحان: فرمايد خود مي

 بـر خـالف  د و ل كنـ همه هستي را روشن و هر تفكر غير الهي و عقيـده انحرافـي را ابطـا   
الَّـذي   هـوG ه و پيـروز سـازد   ها چيـر  ، بر همه تاريكياو را بسان خورشيد ،خواسته مشركان

لَ رسينِ أَردى ودبِالْه ولَهقِّسشْـرِكُونَ   الْحالْم كَـرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع ظْهِرَهيلF.
2
پـس نـور    

اما چـه بسـا چشـم انسـان در اثـر      ؛ نه خاموش شدني است و نه از اتمام باز ايستادني ،خدا
در نهايت نابينا و ، رو به تيرگي و كم بيني نهد ،هاي شيطان و تبعيت از هواي نفس دسيسه

بلكه به  ،اما اين انحراف نه از كوتاهي نور الهي ،رود در اين صورت آدمي به بيراهه مي .شود
 خـود سبب كوري باطن و دوري گنهكار از حيات انساني است كـه خسـارت و محروميتـي    

  3.خواسته است

  هاي دشمنان براي ايجاد شبهه در مهدويت  نقشه. 4

  ويتتشكيك در عقيده به مهد. 1
معاويه بود كه بـه جمـاعتي از    ،اولين كسي كه در اين عقيده تشكيك كرد ،تاريخ طبق

  : هاشم خطاب كرد و گفتي بن
اي  عقيـده  ،از آن شما است ،كنيد پادشاهي هاشمي و مهدي قائم كه شما گمان مي اين
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 ما است تا آن را دسته ب ،امر خالفت. بلكه مهدي همان عيسي بن مريم است؛ باطل است
  1.به او تسليم كنيم

  انكار احاديث مهدويت. 2
از آن انـد؛   در صدد انكار و توجيه روايات مهـدويت بـر آمـده    ،اهل سنت برخي علماي

احمـد امـين   . 3 3؛محمـد ابـو زهـر   . 2 2؛ابن خلـدون . 1 :توان از افراد زير نام برد جمله مي
اهل سنت به  يعلماتر مقابل، بيشالبته در . سعد محمد حسن. 5 5؛هانشيخ جي. 4 4؛مصري

، جـالل الـدين سـيوطي    جوزيـه، ابن قيم : از جملهتصريح كرده اند؛ تواتر احاديث مهدويت 
   .…و ابن حجر عسقالني، ميثابن حجر هي، تفتازاني، مناديابن عالمه 
  . اند احاديث مهدويت، غامض و پيچيده. 3
  پرورش مدعيان مهدويت. 4

شوند كه با سوء استفاده از نام  مي پيدا شده ومتأسفانه در هر عصر، شخص يا اشخاصي 
اند؛ از  ها را پذيرفته مهدي منتظر، مردم را به سوي خود دعوت كرده و گروهي نيز دعوت آن

البته وظيفه مبلغان دين اسـت كـه آن   . اند اين رو مشكالتي را در جامعه اسالم ايجاد كرده
رايط ظهور را روشن كنند، تا مـردم  حضرت را به درستي به مردم معرفي كنند و عاليم و ش

  . دنباله رو مدعيان دروغين نشوند
  . هنوز متولد نشده است 7تشكيك در اين كه حضرت مهدي. 5

در صورتي كه در منابع اهل سنت و شيعه، روايات بسيار زيادي هست مبني بر اين كـه  
  . حضرت، متولد شده است

  تواند امام شود؟  ميالقاي اين شبهه كه چطور يك كودك پنج ساله . 6
  تواند عهده دار يك تحول بزرگ جهاني شود؟ سوال از اين كه چطور يك فرد مي. 7
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 هاي پيشـرفته چگونـه   ايجاد اين شبهه كه آن حضرت، با دشمنان صاحب تكنولوژي. 8
  جنگد؟  مي

  . زير سوال بردن تشرفات. 9
  . 7خشن و عصبي معرفي كردن امام زمان. 10

  ر قرآنفرق دو تعبير د. 5

دو جاي  حان و شدت ضعف ديگران،براي نشان دادن اوج قدرت خداي سب ،قرآن كريم
خـود  ة هاي بي نتيجـ  كنند با تالش مي گمانكساني كه : فرمايد جالب مي يقرآن در تشبيه

 خواهنـد  مانند كه مي ه كساني ميب ،توانند جلوي خواست خدا را در گسترش دين بگيرند مي
از ايـن دو تعبيـر   در يكـي  . كـردن خـاموش كننـد   بـه پـف   ا با دهان تاب آفتاب ر نور عالم

برخـي   ؟اين تفـاوت در چيسـت   ؛FليطفئواGفرمايد  در ديگري ميو  Fان يطفئواGفرمايد  مي
ها  مقدمه كافران و توطئه بي مستقيم وهاي  گوياي اين است كه تالش ،تعدد تعبير: اند گفته

چـون  ؛ به جايي نخواهد رسيد ،از اتمام نور الهيو تمهيدهاي منافقانه آنان براي جلوگيري 
ران اسـت و تعبيـر دوم   بيانگر تالش مستقيم و بدون مقدمه كاف Fأَنْ يطْفئُواGتعبير نخست 

GليطفئواF و  رود مـي  بـه شـمار  م با توسل به مقدمات و اسـباب  كوشش غير مستقيم و توأ
  1.خداستهاي آنان براي خاموش كردن نور  بيانگر تمهيدها و توطئه

ـ  براي خاموش كردن نهرگاه در نتيجه،  رو خواهنـد  ور حق به پا خيزند، با شكسـت رو ب
   ).بدون استفاده از مقدمات و يا با توسل به اسباب مختلف (.شد

در كلمـه   »بـاء «به معناي خاموش كـردن آتـش يـا نـور اسـت و حـرف        »اطفاء«كلمه 
GبافواههمF  براي اين اسـت كـه    ،هايشان نابا ده اين كه فرمود. استبراي آلت يا سببيت

ايـن  : گفتـه اسـت   البيان در اين بـاره جمع مد و در نكن معموال چراغ را با دهن خاموش مي
هم مطلب را رسانده و هـم شـأن    زيرا با همه كوتاهي اش 2،از تعبيرات عجيب است ،تعبير

چـون   ،است هاي آنان را كور و ضعيف معرفي كرده اهل كتاب و دشمنان را تحقير و نقشه
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هاي بزرگ همچون  نه نوراند،   ضعيف هايها و نور ها تنها قادر به خاموش كردن چراغ دهن
…آفتاب

1
.  

  پاسخ به يك شبهه. 6

و  :چرا بسياري از رسوالن الهـي و امامـان معصـوم     2،ها قطعي است اگر اين وعده
  مؤمنان راستين را شهيد كردند و هرگز پيروز نشدند؟

انـد؛ بـراي مثـال، ممكـن      معناي پيروزي را درست تشخيص نداده اين سؤال كنندگان،
زيرا خود و يارانش شـهيد شـدند    ،در كربال شكست خورد 7است تصور كنند امام حسين

كه رسوايي بني اميه و بنيان گـذاردن مكتـب    ـدانيم او به هدف نهايي اش   درحالي كه مي
   .ـ رسيد آزادگي و درس دادن به همه آزادگان جهان بود

يعني پيروزي قطعـي طبـق وعـده     ـنيز الزم است كه همين حكم نكته اين ياد آوري 
از سوي خداونـد   نيزها  يعني پيروزي آن؛ پيروان انبيا و اوليا نيز ثابت استة باردر  ـ خداوند

  : تضمين شده است
Gنُوا  إِنَّاينَ آمالَّذلَنَا وسرُ ريلَنَنصف ويا ونْياةِ الديالْحادالْأَشْه قُومي مF3؛   

انـد، در زنـدگي دنيـا و روزي كـه      ما قطعا رسوالن خود و كساني را كـه ايمـان آورده  

  . دهيم ياري مي ]رستاخيز[،خيزند مي گواهان بپا

 ،شـرط آن ؛ قيد و شـرط نيسـت   ، بيولي نبايد فراموش كرد كه اين وعده حتمي خداوند
نـدهيم و از مشـكالت    هست كه سستي به خـود را ااين  شرط آن. ايمان و آثار ايمان است

والَ تَحزَنُـوا   تَهِنُوا والGَ: فرمايد آل عمران مي 139كه آيه  چنان؛ غمگين نشويم نهراسيم و
   .Fوأَنتُم األَعلَونَ إِن كُنتُم مؤْمنين

 هـاي  كه خداونـد نعمـت   چرا ؛آغاز كنيمرا از خود ها  ست كه دگرگونيا شرط ديگر آن 

                                                  

 . 328ص ، 9ج ، ترجمه الميزان. 1

 21از جمله آيه مورد بحث و آيـه  است، پيروزي حق بر باطل آمده  رباره يوعده هايي كه در قرآن د. 2
 . 173ـ 171مجادله و صافات 

 . 51: )40( مومن. 3
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بِأَنَّ  ذَلك وG: ودتغييري پيدا شها  آن كه در خود آنمگر  ،دهد نمي هيچ قوم و ملتي را تغيير
  F.1علَى قَومٍ حتَّى يغَيرُواْ ما بِأَنفُسهِم أَنْعمهااللّه لَم يك مغَيرًا نِّعمةً 

نيروهاي خود ؛ پس بايد دست به رشته محكم الهي بزنيم و صفوف خود را متحد كنيم 
 را بسيج نماييم و نيات را خالص گردانيم و مطمئن باشيم دشمن هر قـدر قـوي و نيرومنـد   

و  ما هم هر قدر به ظاهر كم جمعيت و كم توان باشيم سرانجام با جهـاد و كوشـش  باشد، 
  2.شويم پيروز مي ،توكل بر پروردگار

  ها پيام

تـداوم  ة فعل مضارع و رسـانند  FيريدونGوقفه است  توطئه دشمنان، هميشگي و بي. 1
  3.است

 F.4اللَّه نُورGاحكام اسالم و دين خدا نور است و نور، سرچشمه حيات . 2

ها و تبليغات سوء يهود و نصارا به مثابه پفي ناچيز مقابل نور فروزنده و  موضع گيري. 3
   5.جاودان الهي است

يطْفئُوا نُورG ن به خورشيد است هاي كافران در مبارزه با دين، مانند فوت كرد تالش. 4
هِماهبِأَفْو اللَّهF.6 

 F.7بِأَفْواههِمGبيشتر تالش دشمنان دين، از راه تبليغات است . 5

اگر نداي اسالم از زبان پيامبر نور است، تداوم آن در شكل امامت، اتمام نـور اسـت   . 6
Gهنُور متيF.8  

                                                  

 .53): 8( انفال. 1

 .448ص  ،23ج  ،تفسير نمونه. 2

 . 41، ص5همان، ج. 3
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 F.1يتم نُورهGپيروزي داده است  خداوند، به طرفداران حق وعده. 7

  2.دهد كند؛ بلكه گسترش مي خداوند فروغ دين را نه تنها حفظ مي. 8

هر گونه تدبير و تالش در راستاي مبارزه با اسالم مقهور اراده خداوند، و محكوم بـه  . 9
  F.3الْكَافرُونَ …يرِيدونَ أَنْ يطْفئُواGشكست است 

   F.4الْكَافرُونَ ولَو كَرِه …يرِيدونَ أَنْ يطْفئُواGو اسالم، كفر است مخالفت با قرآن . 10

                                                  

 . همان. 1

 . همان. 2
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  ها نشانه )الف

  هاي الهي در آخرالزمان امتحان

Ν ä3‾Ρuθ è= ö7 oΨ s9 uρ & óy Î́/ zÏiΒ Å∃ öθ sƒ ø: $# Æíθ àfø9 $# uρ <Èø) tΡ uρ zÏiΒ ÉΑ≡ uθ øΒ F{ $# Ä§à
ΡF{ $# uρ ÏN≡ t� yϑ̈W9$# uρ 3 
Ì� Ïe± o0 uρ š Î� É9≈ ¢Á9 $#1  
گمان، شما را به چيـزي از تـرس و گرسـنگي و كاهشـي از امـوال و نفـوس و محصـوالت         و بي

  . آزماييم و صابران را مژده ده مي

  مقدمه

امتحان و آزمايش، استعدادهاي گوناگون انسان را شكوفا ساخته و انسـان را بـه كمـال    
له شهادت در راه خدا و صبر و شـكر كـه هـر    در آيات قبل، به مسأ. كند تر مي خود نزديك

هاي مهم الهي است، پرداختـه و در ايـن آيـه، بـه مسـأله       هاي آزمايش كدام يكي از چهره
  . پردازد هاي مختلف و مهم ديگر آن مي امتحان و آزمايش به طور كلي و چهره

  واژه ها

  ). »بلو«فعل مضارع از ماده (آزماييم،  حتماً مي: نّنبلو
  . گيگرسن: جوع
  . ترس: خوف

  . ها، جمع نفس جان: نفسا

                                                  

  . 155): 2(بقره . 1
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   .»ثمر«ميوه ها، جمع : ثمرات
  ). »بشر«فعل امر باب تفعيل از ماده  (بشارت ده : بشِّر

  نكات تفسيري

  هاي الهي امتحان ي فلسفه. 1

هـا از   هاي انسان ل ها از بدها جدا شوند و كما شود كه خوب هاي الهي، باعث مي امتحان
كوب  كند و آن را در خرمن د؛ همان گونه كه يك كشاورز گندم را درو ميقوه به فعليت برس

جدا شود و هر كدام جـاي خـود مصـرف      هاي گندم از كاه كند تا دانه گذاشته و ريز ريز مي
دهد تا جوهر افراد آشكار  هاي سخت قرار مي ها را در امتحان شود، خداوند متعال هم انسان

  : فرمايد قرآن كريم بر همين امر تأكيد مي. دها از بدها جدا شون شود و خوب
كه شما بر آن هستيد واگذارد، تا آن كه ] حالي[خدا بر آن نيست كه مؤمنان را به اين 

  1 .پليد را از پاك جدا كند

  : فرمايد و مي 
Gمع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خزِالَّذالْع وهال وفُورالْغ يزF 2؛  

همـان كسـي كـه مـرگ و زنـدگي را پديــد آورد، تـا شـما را بيازمايـد كـه كــدامتان          

  . نيكوكارتريد

  : اي ديگر آمده است همچنين در آيه
هـاي   آزماييم، تا مجاهدان و شكيبايان شما را بازشناسـيم و گـزارش   و البته شما را مي

  3.شما را رسيدگي كنيم] مربوط به[

دهـد،   هـا نعمـت مـي    اين است كه شكرگزاري بندگاني كه خداوند بـه آن  امتحان براي
  . معلوم گشته، گروه صابران از ناشكيبايان تميز داده شوند

                                                  

  . 179): 3(آل عمران . 1
  . 2): 67(ملك . 2
  . 31): 47(محمد . 3
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اگر امتحان نباشد، پاداش و عقاب براي مردم بدون معنـا خواهـد بـود؛ زيـرا پـاداش و      
  . هاي الهي است عقاب، نتيجه سرافرازي يا شكست در آزمون

  امتحان حتمي بودن. 2

 »آزمـاييم  مـا شـما را حتمـاً مـي    «از تأكيدي كه در اين آيـه و برخـي آيـات آمـده كـه      
GلنبلونّكمF شود كه امتحان، قضاي حتمي خدا است و هيچ كس بـدون امتحـان    معلوم مي

  . نخواهد بود
، دعاي وي مستجاب نيست؛ بلكه »مرا امتحان نكن«: پس اگر كسي از خدا بخواهد كه

ايمان مرا راسخ گردان و به من توفيق عطا كن، تا از آزمـايش  ! خدايا«: كردبايد چنين دعا 
  1».تو سر افراز بيرون آيم

  : فرمايد مي 7حضرت اميرمؤمنان
اي  ؛ زيرا كسي نيست كه در فتنه»برم خدايا از فتنه به تو پناه مي«: فردي از شما نگويد

هاي گمـراه كننـده پنـاه     زمايشخواهد به خدا پناه ببرد، از آ كس كه مي نباشد؛ ولي آن

 ».بدانيد كه اموال و فرزندان شما فتنـه شـمايند   «: فرمايد همانا خداي سبحان مي. ببرد

آزمايد، تا آن كس كه  ها را با اموال و فرزندانشان مي معناي آيه آن است كه خدا انسان

 كه خرسند است، شـناخته شـود؛ گرچـه خداونـد بـه      كس از روزي خود ناخشنود و آن

است، تا كرداري كـه اسـتحقاق پـاداش يـا كيفـر دارد را      تر  احوالشان از خودشان آگاه

كه برخـي مـردم، فرزنـد پسـر را دوسـت دارنـد و فرزنـد دختـر را          چه آن. آشكار كند

  2.پسندند و بعضي ديگر، فراواني اموال را دوست دارند و از كاهش سرمايه نگرانند نمي

  اامنيامتحان با كمبود اقتصادي و ن. 4

در آيه مورد بحث، مبتال شدن به نا امنـي و فقـر    »جوع«و  »خوف«مقصود از ابتالي به 
تنها گرسنگي در برابر تشـنگي نيسـت؛ بلكـه     »جوع«اقتصادي است؛ به بيان ديگر، مراد از 

تعبيـر از كمبـود   . ها و مصـايب بـدني اسـت    منظور اعم از گرسنگي، تشنگي و ساير آسيب

                                                  

  . 641، ص7، جتفسير تسنيم. 1
  . 93، حكمت نهج البالغه. 2
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يا تعبير از  »خوردن«مانند تعبير از تصرف در مال غير به  »جوع«ي به مسايل مالي و اقتصاد
در برخي  »اكل«منظور از . است »دست زدن به گناه«ارتكاب گناه با اعضاي مختلف بدن به 

 »اكـل «مطلق تصـرف اسـت و چـون     F1والَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطـلِ Gتعبيرها همچون 
  . شود تعبير مي »خوردن«تصرف است، از تصرف در مال ديگران، به  بارزترين نمونه

و مانند آن، همه گناهان منظـور اسـت نـه     F2فَبِما كَسبت أَيديكُمGنيز همان گونه كه از 
شود، در اين آيه نيز چون گرسـنگي، نمـاد بـارز فقـر و      فقط گناهاني كه با دست انجام مي

 مسكني و مانند آن اعم از گرسنگي و برهنگي و بي ـ مالي توانفرسا است، از كمبود مسائل
نيز  F3الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنَهم منْ خَوفGتعبير شده است؛ چنان كه در آيه  »جوع«به  ـ

  4.تعبير شده است »طعام از جوع«از رونق اقتصادي به 

  هاي گوناگون آزمون. 5

بِشَـيءG  تالء و آزمايش با ناداري و نبـود امـوال اسـت    هاي رايج الهي، اب يكي از آزمون
هيچ چيز از اموال نـدارد،   ـ هرچند كوتاه مدت ـ در جوع و گرسنگي، انسان. Fالْجوعِ …منَ

حتي اندك چيزي براي خوردن؛ ولي گاهي فشار اقتصادي از اين كمتر است؛ يعني كمبـود  
انسان مبـتالي بـه   . غير از زوال است »نقص«و  )الِونَقْصٍ منَ األَمو(مال است نه نبود مال، 

مسكن نيست؛ بلكه بايد كم مصـرف كنـد و سـاده زنـدگي      نقص مال، گرسنه، برهنه يا بي
يابد يا اگر به دست آورد،  كه انسان مورد آزمون در اين حال، يا چيزي نمي خالصه آن. نمايد

  . شود و همه اين امور امتحان است از او گرفته مي
هاي الهي به شمار آمده، كشته شـدن در راه   كه يكي از آزمون »نقص نفس«ود از مقص

. اسـت  »نقص نفس«ها از مصاديق  هاي عادي است؛ زيرا همه آن خدا، يا اعم از آن و مرگ

                                                  

  ). 188): 2(بقره (؛ »و اموالتان را ميان خودتان به ناروا نخوريد«. 1
  ). 30): 42(شوري (؛ »مصيبتي كه به شما برسد، به سبب دستاورد خود شماست] گونه[و هر «. 2
): 106(قـريش  (؛ »آسوده خاطرشان كرد] دشمن[همان خدايي كه در گرسنگي غذايشان داد و از بيم «. 3
4 .(  
  . 642-641، ص7، جتفسير تسنيم: نك. 4
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به ويژه محصـوالت كشـاورزي و    ـ منظور از ثمر يا ثمر اقتصادي »نقص ثمر«همچنين در 
شـود اوالد، ميـوه قلـوب     ست بدين لحاظ كه گفتـه مـي  است يا اوالد ا ـ هاي درختي ميوه

  . تواند جامع باشد البته مي. هستند
هـاي   تواند براي آن باشد كه همواره ثمر مال نيست؛ چون ميوه ذكر ثمر بعد از مال، مي

  1.درختان بياباني از اموال شخصي نيست

  راز و رمز پيروزي در امتحان ها. 6

ها در يك امتحان گسترده  حال كه همه انسان: اين كهآيد و آن  جا سوالي پيش مي اين
  ها چيست؟ راه موفقيت در اين آزمايش  الهي شركت دارند،

  . دهد پاسخ اين سؤال را قسمت آخر آيه مورد بحث و آيات ديگر قران مي
 »بشِّـر الصـابرين  «ترين رمز پيروزي را در جمله كوتاه و پـر معنـاي    نخستين و مهم )الف

رمز پيروزي در اين راه، صبر و پايداري اسـت و بـه   : گويد ت و با صراحت ميبيان كرده اس
  . دهد همين دليل، بشارت پيروزي را تنها به صابران و افراد با استقامت مي

كند تا بر عظمت و  اين صبر، آن قدر مهم و اساسي است كه متعلق بشارت را معين نمي
همان گونه كه در جاي . ه چيز بشارت دهيعني نفرموده است به چ ،عموميت آن داللت كند

  : كند ديگري پاداش صابران را چنين بيان مي
Gو اللَّه ضأَرنَةٌ وسا حنْيالد هذي هنُوا فسينَ أَحلَّذل كُمبنُوا اتَّقُوا رينَ آمالَّذ ادبا عـا  قُلْ يةٌ إِنَّمعاس

  F.2غَيرِ حسابٍيوفَّى الصابِرُونَ أَجرَهم بِ
ها و مشكالتش و اين كـه ايـن جهـان     توجه به گذرا بودن حوادث اين جهان و سختي )ب

إِنَّـا للّـهG   در تبيين جملـه  . شود گذرگاهي بيش نيست، عامل ديگري براي پيروزي محسوب مي
اصوالً اين جمله : ه استآمد »گرديم ما از آن خدا هستيم و به سوي او باز مي« ؛Fوإِنَّا إِلَيه راجِعونَ

                                                  

  . 643، ص7، جتفسير تسنيم: نك. 1
براي كساني كه در ايـن  . پروردگارتان بپرهيزيد) مخالفت(از ! بگو اي بندگان من كه ايمان آورده ايد«. 2

بي ترديد، شكيبايان پـاداش خـود را بـي    . دنيا نيكي كرده اند پاداش نيكي است و زمين خدا وسيع است
  ). 10): 39(زمر (؛ »به تمام خواهند يافت] و[ حساب
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هاي توحيـد   درسترين  اي است از عالي شود، عصاره ياد مي »كلمه استرجاع«كه از آن به عنوان 
بينيم بزرگان اسـالم،   اگر مي. و انقطاع الي اهللا و تكيه بر ذات پاك او در همه چيز و در هر زمان

كردند، براي اين  مجيد تكرار ميهنگام بروز مصائب سخت، اين جمله را با الهام گرفتن از قرآن 
ها را دگرگـون نكنـد و در پرتـو ايمـان بـه مالكيـت خداونـد و         بوده است كه شدت مصيبت آن

  . كنند بازگشت همه موجودات به سوي او، حوادث را تحمل مي
  : فرمايد در تفسير اين جمله مي 7اميرمؤمنان

است كه ما مملـوك اويـيم و ايـن    اعتراف به اين حقيقت  Fإِنَّا للّهGگوييم  اين كه مي

اقرار به اين است كه ما از اين جهان خواهيم رفت  Fوإِنَّا إِلَيه راجِعونGَ: گوييم كه مي

  1.و جايگاه ما، جاي ديگر است

هـا هـر    استمداد از نيروي ايمان و الطاف الهي، عامل مهم ديگري است؛ زيرا انسان )ج
شـوند؛   خود را از دست داده، گرفتار اضطراب مي گردند، اعتدال وقت دستخوش حوادث مي

اما دوستان خدا چون برنامه و هدف روشني دارند، بدون حيرت و سرگرداني، مطمئن و آرام 
دهد كه در انتخـاب   ها مي خداوند نيز روشن بيني بيشتري به آن. دهند به راه خود ادامه مي

   F.2ا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَاوالَّذينَ جاهدوGراه صحيح، دچار اشتباه نشوند 
هـا كـه    توجه به تاريخ پيشينيان و بررسي احوال مردان بزرگ الهي و الگـوگيري از آن 

برابر مشكالت سخت و طاقت فرسا، با توكل بر خدا صـبر كردنـد و بـه پيـروزي رسـيدند،      
  : فرمايد قرآن كريم مي. بسيار آموزنده است

گران مباش؛ زيرا پيامبران پيشين نيز گرفتار استهزاي جـاهالن  اگر تو را استهزا كنند ن

  3.ها پيروز شدند بودند؛ اما با نيروي استقامت، بر آن

  : فرمايد و جاي ديگر مي
هـا   اگر تو را تكذيب كنند، تعجب نيست؛ پيامبران پيشين را نيـز تكـذيب كردنـد و آن   

                                                  

  . 99، كلمات قصار، حكمت نهج البالغه. 1
  ). 69): 29(عنكبوت (؛ »كنيم هاي خود هدايت مي كساني كه در راه ما جهاد كنند، ما آنها را به راه«. 2
  . 10): 6(انعام . 3
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شـكيبايي بـه خـرج دادنـد تـا      برابر تكذيب مخالفان و آزار و اذيـت آنـان، پايـداري و    

  1.سرانجام نصرت و ياري ما به سراغشان آمد

  چندين عنايت خدا به صابران. 7

  . Fواللّه يحب الصابِرِينGَمحبت . 1
  2.خداوند صابران را دوست دارد

  . Fإِنَّ اللّه مع الصابِرِينGَنصرت و ياري . 2
  3.خداوند با صابران است

  .Fنَ الْغُرْفَةَ بِما صبرُوايجزَوGبهشت . 3
  4.شود در برابر شكيباييشان به آنان پاداش داده مي

  . Fإِنَّما يوفَّى الصابِرُونَ أَجرَهم بِغَيرِ حسابGٍحساب  پاداش بي. 4
  5.دارند حساب دريافت مي همانا صابران اجر و پاداش خود را بي

  . صابران بشارت دهبه ؛ F6بشِّرِ الصابِرِينGَبشارت . 5

  در آيه 4از ظهور حضرت قائم يهاي نشانه. 8

  : كند به اسنادش از محمد بن مسلم روايت مي كمال الدين و تمام النعمهدر كتاب 
] عزوجل[همانا براي قيام قائم، از جانب خداي «: گويد ميكه شنيدم  7از امام صادق

هـا   آن نشـانه ا فداي شما بگرداند، خداوند مر: گفتم. باشد هايي مي براي مؤمنان، نشانه

 7يعني مؤمنان را قبـل از خـروج قـائم    FولَنَبلُونَّكُمGفرموده خداوند : فرمودچيست؟ 

بِشَيء منَ الْخَوف والْجوعِ ونَقْصٍ منَ األَموالِ واألنفُسِ والثَّمـرَات وبشِّـرِ   G ]آزماييم مي[
ها و  ترس و گرسنگي و كاهشي در اموال و جان] قبيل[ز ؛ يعني به چيزي اFالصابِرِينَ

                                                  

  . 34): 6(انعام . 1
 . 146): 3(آل عمران . 2

  .153): 2(بقره . 3

 . 75): 25(فرقان . 4

 . 10): 39(زمر . 5

  . 240، ص1، جتفسير نور: نك. 155): 2(بقره . 6
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يعني چيزي از تـرس   Fبِشَيء منَ الْخَـوفG : فرمود. محصوالت و مژده ده شكيبايان را

؛ يعنـي بـه گرانـي    Fو الجوعG. شان از ملوك و فرمانروايان بني فالن در آخر پادشاهي

ها و خريد و فـروش و كمبـود    د تجارتيعني كسا Fونَقْصٍ منَ األَموالGِ قيمت هايشان

؛ يعني كمبود زراعت و FالثمراتG. ؛ يعني مرگ سريع و زيادFاألنفسGبركت و فضل 

   ».يعني بشارت دادن در آن هنگام به تعجيل فرج است Fوبشِّرِ الصابِرِينGَكشت و كار 

و «: فرمايـد  همانا خداوند عزوجل مي. اين تأويل آيه است! اي محمد :پس به من فرمود

   2».1داند تأويلش را جز خدا و راسخان در دانش كسي نمي

: دربـارة قـول خداونـد    7كه امام بـاقر  كند در تفسير عياشي از ابوحمزه ثمالي نقل مي
Gِوعالْجو نَ الْخَوفم ءبِشَي نَّكُملُولَنَبوF فرمود :  

ت، آن عام است و آن اما آن كه به شام اس. آن، گرسنگي خاص و گرسنگي عام است

كه گرسنگي خاص اسـت، مخصـوص كوفـه اسـت و عموميـت نـدارد و مخصـوص        

ها را با گرسنگي هـالك   دشمنان آل محمد است كه در كوفه هستند، پس خداوند، آن

اما ترسي كه عام است، در شام و آن ترسي است كه هنگامي كه قائم ما قيام . كند مي

: است و اين است قول خداونـد  7قبل از قيام قائم اما گرسنگي،]. افتد اتفاق مي[كند 

Gِوعالْجو نَ الْخَوفم ءبِشَي نَّكُملُولَنَبوF
 3.  

  : روايت شده است 7و از امام صادق
كشند و دچـار تـرس    ناچار قبل از قيام قائم، سالي است كه مردم در آن، گرسنگي مي

و اين در كتاب خدا كامالً . ها ا و ميوهه ها و جان شوند و كمبود از مال شديد از قتل مي

  . روشن است

  F.4ولَنَبلُونَّكُم بِشَيءG: »پس اين آيه را تالوت فرمود«

شود، از سنخ تطبيـق مصـداقي اسـت؛ نـه      البته آنچه در اين گونه از احاديث مطرح مي

                                                  

1 .Gِلْمي الْعخُونَ فالرَّاسو إِلَّا اللَّه تَأْوِيلَه لَمعا يموF7): 3(آل عمران (؛.(  
  . 142، ص1، جتفسير نور الثقلين. 2
  . 143همان، ص. 3
  . 359، ص1، جتفسير برهان. 4
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سـت، نـه   تفسير مفهوم و معناي آيه، و اگر تأويل گفته شود، مراد از آن مصـداق خـارجي ا  
  . مفهوم ذهني

و مفهوم هر كدام از خوف و جوع عام است و تطبيق آن بر برخي عبارات مانند ترس از 
گونه تطبيق آن بر عصر خاص يا شهر  جهاد، يا گرسنگي روز، به لحاظ مصداق است، همان

  1.مخصوص يا نسل و نژاد معين، همگي از قبيل تطبيق مصداقي است، نه تفسير مفهومي

  پيام ها

  F.2ولَنَبلُونَّكُمGآزمايش و امتحان الهي يك برنامه و سنت حتمي الهي است . 1
ناگواري ها، سبب مقاومت و رشد است، بسياري از صفات انسان از قبيل صبر، رضا، . 2

وبشِّـرِ  G هـا اسـت   در سـايه برخـورد بـا تنگدسـتي     زهد، تقوا، حلـم و ايثـار   قناعت،  تسليم،
  F.3الصابِرِينَ

هـا   هاي پيشنهادي را براي سالكان آن راه مربيان و مديران جامعه، بايد مشكالت راه. 3
  4.بيان كنند و عواقب و موفقيت را نيز يادآور شوند

ولَنَبلُـونَّكُمG   5آزمايد متنوع و گوناگون است مواردي كه خداوند با آنان، مؤمنان را مي. 4
   .Fصٍ منَ األَموالِ واألنفُسِبِشَيء منَ الْخَوف والْجوعِ ونَقْ

هـاي جـاني و مـالي، صـبر و      راه پيروزي بر ناامني و مشكالت اقتصادي و مصـيبت . 5
  . شكيبايي است

  صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند 

  

  بــر اثــر صــبر نوبــت ظفرآيــد      

  
Gنَ األَمنَقْصٍ موعِ والْجو نَ الْخَوفم ءبِشَي نَّكُملُولَنَبابِرِينَوشِّرِ الصبو رَاتالثَّماألنفُسِ والِ ووF .  

                                                  

  . 668، ص7، جتفسير تسنيم: نك. 1
  . 241، ص1، جتفسير نور. 2
  . همان. 3
  . 359، ص1، جتفسير راهنما. 4
  . همان. 5
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  نشيخداوند در جهان آفر يتجل

óΟ Îγƒ Î� ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’Îû É−$ sù Fψ $# þ’Îû uρ öΝ ÍκÅ¦ à
Ρ r& 4®L ym ẗ t7 oK tƒ öΝßγ s9 çµ ‾Ρ r& ‘,pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É#õ3tƒ y7În/ t�Î/ 

… çµ ‾Ρ r& 4’n? tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹Íκ y−  1   
 شـان روشـن  يتا برا، ميده مي هاق و در وجود خودشان، به آنان ارائات خود را در آفيآ يبه زود ما

  گواه است؟  يزيست كه پروردگار تو بر هر چين يشان كافيا برايآ. حق استاو شود كه 

  مقدمه

از حق و  يمتنوعهاي  كه جلوهاست پرداخته  يو انفس يآفاقهاي  ان نعمتيب، به هين آيا
ي ارزتا حس شكرگ، ات خداوندينعمت نشان دادن آ؛ به خصوص داوند متعال استت خيربوب
 يكـه سرچشـمه بنـدگ    يمعرفتـ ؛ ندشول يناو حقانيت او به معرفت خداوند  يخته وانگرا بر

  . باشد مي ن هدفيدن به حق كه واالتريو رس خداوند است

  ها  واژه

  ). ، باب افعال»رأي«اده از م مضارع فعل(م يانينما ، ميميده مي نشان: نُرِيهِم
  ). جمع افق( اطراف عالم، نيزمهاي  ن نقطهيآخر، ه هايناح: آفَاقِ

  ). باب تفعل »بين«فعل مضارع از ماده . (دشو مي روشن: يتَبين
كْفي لَمكفي«از مادة رع فعل مضا: كفي( ؟ستين يا كافيآ: أَو« .(  

  . اند مشهود گفته يعناد را به ميشه يبرخ، ناظر، گواه، شاهد: شَهِيد

                                                  

 . 53): 41(فصلت . 1
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  نكات تفسيري

   يات آفاقيمنظور از آ. 1

 اشارهها  آن از يده است كه به برخشچند نظر نقل  يات آفاقيآ ايمعن يرا، بريدر تفاس
  : شود مي

د و ماه يها و خورش ات قدرت و حكمت حضرت حق است در خلقت آسمانيآ، مراد )الف
  . نيو كواكب و زم

القمر  مانند شق آسمانيمعجزات ؛ است 6امبر اكرميه از پشد معجزات صادر، مراد )ب
   1.ل بر رسالت آن بزرگوار استيكه دل زمينيو معجزات 

گوناگون خود را هاي  ما معجزات و نشانه: ديگو مي خداوند. اعجاز قرآن است، منظور )ج
نشـان   ها آن به، ن مشركانيو در خود ا گر جهانيو مناطق د العرب ةريدر نقاط مختلف جز

اسـالم در   يروزيـ ماننـد پ ي، آفـاق هـاي   نشـانه . ن قرآن برحق اسـت يتا بدانند كه ا، ماديد
ن اسـالم  يـي آي كـه  و سپس نقاط مختلف دان مبارزه منطقيدر م و مختلف نبردهاي  دانيم

در مكه ، اتين آيكه هنگام نزول ا يتيهمان جمع. دشو بر افكار مردم حاكم  جا را گشود آن
، ها بـه فرمـان پروردگـار    همانها نبود،  ي آنبرا يتيفعال چيه و زمينةداشتند ت قرار يدر اقل

 ياز سوها  آن و مكتب در آمدها  آن ر پرچميزبه همه جا ي، هجرت كردند و در مدت كوتاه
   2. مورد استقبال قرار گرفت، از مردم سراسر جهان يميگروه عظ

امـا بـا   است؛  پروردگار ارائه شده ياز سو يات قبالً به اندازه كافين آيدرست است كه ا
به طـور مسـتمر    ن ارائهيا، ل بر استمرار استيو دل فعل مضارعكه  »سنُرِيهِم«توجه به جمله 

از  يديكشف تازه و ارائه جد، هر زمان، ز عمر كنديهزار سال نها  اگر انسان صد. ادامه دارد
علـوم   يها تمام كتاب. ستير نيان پذين جهان پايچرا كه اسرار ا؛ خواهد داشت يات الهيآ

ـ   ياهـان و ح يعلوم مربوط به گ، در تمام ابعادش يو انسان شناس يعيطب  يوانـات و مـواد آل
از اسـرار   اهللا هسـتند، و  فـة حيد و معـر قت همه كتب تويدر حق، ر آنيت و غيأو ه، عتيطب

                                                  

 . 450، ص11، جاَطيب البيان. 1

 . 331، ص20، جتفسير نمونه. 2
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ـ پا بـي  گر علم و حكمت و قدرتياندارند كه ب ميپرده بر يزيشگفت انگ ـ ه اننـد يان آفري ن ي
  . جهان است

 در پايـان  و دهد مي را به خود اختصاص يتمام عمر دانشمند، از يك علم اي گاه رشته
مرا بـه  ، ام و آنچه تا به حال دانسته دانم نمي افسوس كه هنوز از اين رشته چيزي: گويد مي

   1.است دهشم رهنمون ا عمق ناداني

   يات انفسيمراد از آ. 2

كه بر ساختمان است  ينش جسم انسان و نظاميآفري، ات انفسيمراد از آاند  گفتهبرخي 
  باشد كه هـر گوشـه   مي روح انسانهاي  يشگفت، و از آن باالترآن حاكم است ز يرت انگيح

   2.است از معرفت پروردگار و خالق جهان يكتاب، آن
ساير مراحل مختلف جسم و بدن انسان از نطفه و  يها نش دستگاهيرسد آفر مي به نظر

د يـ و با .باشـد  يات انفسـ يآ از روح انسانهاي  يشگفت و ؛ينه انفس، باشد يات آفاقيآ از آن
  . ل شديتفاوت قا، با خلقت جسم روح انسانهاي  ين شگفتيب

   يبر آفاق يات انفسيآ يبرتر. 3

  . ن مفسران اختالف نظر استيبي، ات آفاقيآ و يات انفسيآبرتري بين  در
  : ديگو ي ميفخر راز

؛ است يات انفسيتر از آ مهمي، ات آفاقيآ، و است يالههاي  ات و نشانهيآ، لمسراسر عا

ن اسـت كـه خلـق    يا F3لَخَلْقُ السماوات والْأَرضِ أَكْبرُ منْ خَلْقِ النَّاسGِه يرا ظاهر آيز

ـ تـر از خلـق انسـان    مهـم ، شـود  مي ادي يات آفاقيبه آ، ن كه از آنيو زمها  آسمان  ا، ي

   4.را ذكر فرمود يات آفاقيآ، ن رو خداوندياز ا، است؛ »النَّاسِ«

ـ آ ،يآر: توان گفت ، ميو مستند آن زيدر سخن فخر راشده ح مطرح يدر نقد ترج ات ي
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 هيـ ل آيـ به دلي، از انفس يات آفاقيبودن آتر  اما اثبات مهم؛ اند يو انفس يدو قسم آفاق ياله
Gااوملَخَلْقُ السرُ مضِ أَكْبالْأَرو نْ خَلْقِ النَّاسِتF1 ين وحيكه ام يانسان ،را اوالًيز؛ ستيآسان ن 

ـ ، ن اهللايامـ . ن برتـر اسـت  يو زمـ ها  به مراتب از آسمان، است ياله دارد كـه   هـايي  يايتوان
  : ن ندارنديو زمها  آسمان

Gْالضِ والْأَرو اتاوملَى السانَةَ عرَضْنَا الْأَمنَ أَ إِنَّا عيالِ فَـأَبا    جِب نْهـأَشْـفَقْنَ ما و لْنَهـمحنْ ي
   2؛Fوحملَها الْإِنْسانُ

 ]رفتنيپـذ [از برداشـتن  يول؛ ميها عرضه كرد ن و كوهيها و زم بر آسمان را نتاهمانا ام

كـه او   يبـه راسـت   ]يرفتپذ[آن را برداشت  يو آدم. دنيدو از آن ترس دسر باز زدن، آن

  . ستمگر و نادان است

 از، نيو زمـ هـا   نش آسـمان يشود كه آفـر  مي برداشتها  آن كه از ياتيآ حاصل اين كه؛
. كاملهاي  نه انسان، متعارف است يمعمولهاي  ناظر به انسان، تر است خلقت انسان بزرگ

كـه   چنـان ؛ و مهـم ترنـد  تـر   نيسـنگ ، تيمعنو بي از انسانها،  ن و كوهيها و زم آسماني؛ آر
  : فرمايد مي درباره انسان متكبر، سبحان وندخدا

Gالَ طُولًالُغَ الْجِبلَنْ تَبو ضلَنْ تَخْرِقَ الْأَر ا إِنَّكرَحضِ مي الْأَرشِ فلَا تَموF3؛   
شـكافت و در   ين را نتـوان يكه تـو زمـ   راه مرو يو سر مست ين با بزرگ منشيو در زم

  . ديرس ينتوانها  به كوه يبلند
تـوان   لق، نميمط طورست و به ين يبر انفس يآفاقات يتر بودن آ مهم يبه معنا، نياما ا

  . داند ي ميات انفسياز آتر  فيو شرتر  را مهم يفاقگفت قرآن كريم آيات آ
؛ و اين او »امر«نه مرتبه ، انسان است »خلق«باره جنبه ، درهيتوان ادعا كرد كه آ مي ،اًيثان

ـ  نيو زمـ هـا   خلق آسمان، سه با مرتبه خلق انسانيا در مقايآكه  ـ ؟ اسـت  تـر  گرزب در  يول
ممكن  يتوان گفت همه موجودها مي بلكه؛ امده استين سنجش نيا؛ سه با جنبه امر اويمقا

فـه  يخل يهمتـا ، ستيجعل خالفت ن كه مورد يهرگز موجود ند ويفه خدايتحت اشراف خل
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  . ستيخدا ن
  : سبحان فرموده است يخدا ،ثالثاً

Gا الَّذها أَيكُيلَينُوا عينَ آمكُمأَنفُس مF1؛   
  . شتنيخو] ننگاه داشت[بر  شما باد بر! ديمان آورده ايكه ا يكساناي  

  . به مراتب باالتر است يات آفاقياز آ، ات آنيد كه آيمواظب جانتان باش يعني 
ي تقابل بين آيـات آفـاقي و انفسـ    F2ويتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السماوات والْأَرضGِمعناي  ،رابعاً

درون هـاي   موجودات و پديـده ، سمانها و زمين استنش آزيرا هر گاه سخن از آفري؛ نيست
گويـد كـه    مـي  چون از مجموعه نظام آفرينش سخن؛ شود مي آسمان و زمين را نيز شامل

   3.آن است ءآيات انفسي نيز جز

  چيست؟  »حتَّى يتَبينَ لَهم أَنَّه الْحقُّ«مراد از . 4

در آفاق و  ياتيآ يمتعال به زود يدهد كه خدا مي ن وعده رايه اين آيدر ا، ميقرآن كر
 ه نشانياق آيس. حق است، د كه قرآنشوهمه روشن  يتا برا دهد مي نفس خود بشر نشان

، ن اسـت يه گذشته كه در رابطه با انكار قرآآ است و »قرآن«راجع به  »انه«ريدهد كه ضم مي
 ت قرآن را اثبـات ياست كه حقان ياتيآن قسمت از آنيز  »اتنايآ«مراد از . كند مي دآن را تأيي

، آن كـه خـدا   ؛ از جملـه خبـر داده هـا   آن كه قرآن از وقوع يعيحوادث و وقا؛ مانند كند مي
و از مشـركان انتقـام    هن تمكـن داد يمنـان را در زمـ  ، مؤخواهد كرد ياريرا  6امبرشيپ

  . خواهد گرفت
. قـريش كشـته شـدند    ، سـران بـدر جنـگ  در . خدا آن حضرت را به هجرت امر فرمود

د و يمـن و  شـ فـتح  هـا   آن مكه به دست. مسلمين در مدينه داراي تمدن و حكومت شدند
بـه وقـوع   ، قرآنهاي  ة وعدهپس هم …طايف و جاهاي ديگر به دست مسلمانان افتاد و 
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نـازل   ين سوره در مكه و زمـان يرا ايز 1؛ حق بودن قرآن را ثابت كردها  آن پيوست و وقوع
ن ياظهـار چنـ   ينبود و هرگز بـرا  يروزيد پيچ اميه، از لحاظ ظاهر، مسلمانان يكه براشد 

  . ستيب متصور نيجز ارتباط با غ يراهي، مطالب
يعني از نظـام عـالم هسـتي و    ، باشد بر برهان نظم اي تواند اشاره همچنين مي اين آيه

. كـرده اسـت  كه آن را ايجاد و تـدبير  پي برد به مبدأ علم و قدرتي ، بايد اسرار و دقايق آن
از آيات حق را در هايي  و همه جا نمونه، پر است از استدالل به اين دليل روشن قرآن مجيد

. گشـايد  مـي  طريق آشكاري به سوي ذات پـاكش ، آن به وسيلةكند و  مي بيانوجود، عالم 
، مـات خـود  براي همه قشرها قابل درك است و هركس بـه مقـدار فهـم و معلو   ، اين دليل

  2.تواند از آن بهره گيرد مي

   4يام حضرت مهديات قيدر روا، ن حقييات و تبيمراد از آ. 5

سنُرِيهِم آياتنَا فـي الĤْفَـاقِ   Gمراد از  شده است كهنقل  :تيت از اهل بين روايدر چند
…F ـ  7ام قـائم آل محمـد  يهنگام قخداوند، است كه هايي  و عالمتها  ات و نشانهيآ  هب
  . م نشان خواهد دادمرد

سـنُرِيهِم آياتنَـا فـي    Gكـه ذيـل آيـه    است ده شروايت  7كافي از امام صادقدر روضه 
  : فرمود F…الĤْفَاقِ

 ».آسماني قرار گرفتن استهاي  فرو رفتن در زمين و منع شدن و هدف سنگ، منظور«

. اين را فعالً رهـا كـن  «: دفرمو »يعني چه؟ Fحتَّى يتَبينَ لَهمG: پرسيدم«: گويد مي راوي

  3».مربوط به قيام قائم است، اين

  : فرموده است هين آيادربارة  7امام كاظمروايت شده است كه در ارشاد 
   4؛ عداء الحقأالفتن في اآلفاق و المسخ في 
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كه دشمنان حـق را   يدهد و مسخ مي ن رخياست كه در آفاق زمهايي  فتنه ]، منظور[

  . كند مي نابود

  : است ن آمدهيچن نيانيز گر يث ديحدو در 
  : عزوجلّسالته عن قول اهللا : قال 7عبداهللا  عن ايبريبص عن ايب

Gقالْح هأَن ملَه نيبتى يتح ي أَنفُِسهِمفي الْآفَاقِ وا فناتآي رِيهِمنسF   
ون قـدرة اهللا  ريف، هميلفاق عاض االقفاق انتالا هم يفيريو ، انفسهم املسخ هم يفيري«: قال

   ».فاقاال انفسهم و يف عز و جل يف
عند اهللا عـز و جـل   من خروج القائم هو احلق «: قال Fحتى يتبين لَهم أَنه الْحقG: قلت له

  1».راه اخللق البد منهي
سـنُرِيهِمG  متعـال   يخـدا دربـارة گفتـة   دم يپرس 7از حضرت صادق: ديگو مي ريابوبص

اتنَاآي…F ت و نشـانه  يـ است و آها  سخ آننشان دادن م، ت در انفسشانيآ«: حضرت فرمود
نند و يرا هم در نفس خود بب -عز و جل-تا قدرت خداوند ؛ روزگار است يناسازگار، در آفاق

   ».هم در آفاق
ر خروج قائم منظو«: فرمود »ست؟يچ Fيتَبينَ لَهم أَنَّه الْحـقُّ حتَّى Gمنظور از «: عرضه داشتم

ن اتفـاق خواهـد   يـ و ناچـار ا . مردم، آن را خواهند ديد. خدااز سوي است  يحق، است و آن
   ».افتاد

سـنُرِيهِم آياتنَـا فـي    Gه يـ ر آيدر تفسـ  7از امام صادق تأويل اآلياتهمچنين در كتاب 
در  آيـات «: حضـرت فرمـود  ل شده است كـه  نق Fسهِم حتَّى يتَبينَ لَهم أَنَّه الْحـقُّ الĤْفَاقِ وفي أَنْفُ

كه  تا اينمراد از آيات در انفس، نابودي با مسخ است؛ و ها  آن بر، روزگارهاي  سختي، آفاق
   2».است 7منظور از او قائم. كه او حق استها  آن آشكار شود بر

  ك ظهورينزدهاي  نشانه. 6

و بالها و ها  ياز جمله سختي هاي نشان دادن نشانه »اتين آييتب «مراد از ، ثين حديدر ا
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 ياديـ زهاي  نشانه 6امبرياز پ يث فراوانيدر احاد. ده استشان يب، نيزم يدر روها  مسخ
 ديـ خ مفيمرحـوم شـ  . ه استدشان يب 4خروج امام عصر يبرا، قبل از ظهور و مقارن آن

  : ديفرما مي
هايي  رخدادو ها  انگر نشانهيب :و رسالت يو خاندان وح 6امبريده از پيات رسيروا

عبارتنـد  ها  آن ترين هممند كه شو مي داريپد 4يام حضرت مهديش از قياست كه پ

ـ   ي، د حسـن يقتل سي، انيسف يجنبش ارتجاع: از  ديخورشـ ، عبـاس  يجنـگ قـدرت بن

، خـالف عـادت   گرفتن مـاه در آخـر مـاه رمضـان بـر     ، مروز ماه رمضانيدر ن گرفتگي

فـرو رفـتن   ، ن در مشـرق يرو رفتن زمـ ف، ن و فرو بردن تجاوزكارانيشكافته شدن زم

د از يطلـوع خورشـ  ، مروز در وسـط آسـمان  يد به هنگام نيتوقف خورش، ن در مغربيزم

ـ بر، سـتگان يپشت دروازه كوفه در زمره هفتاد نفر از شا »هينفس زك «قتل ، مغرب ده ي

آمدن ، وار مسجد كوفهيران شدن ديو، ان ركن و مقاميهاشم م ياز بن يشدن سر مرد

ـ يام و جنبش يق، خراسان سوياه از يساي ه پرچم ـ    ي، من و ي آشـكار شـدن مـرد مغرب

ـ ها در جز فرود آمدن ترك، له سپاه اويتصرف شام به وس ـ فـرود آمـدن روم  ، رهي  ان دري

، …گـاه انعطـاف خـاص آن    بسـان مـاه و آن   يدرخشان و نوراناي  طلوع ستاره، رمله

در  يش ستون آتشيدايپ، در آسمان و گسترش آن در آفاق آسمان يدار شدن سرخيپد

ورود ، كشـته شـدن رهبـر مصـر بـه دسـت مـردم       ، ت سه تـا هفـت روز  مدمشرق به 

از  يورود سـپاه ، خراسانبه  »كنده«هاي  و پرچم به مصر »عرب«و  »سيق«هاي  پرچم

 ياه از سـو يسـ هـاي   آمدن پـرچم ، »رهيح«به دروازه شهر ها  آن دنيمغرب و رس يسو

 شصـت خـروج  ، كوفـه هـاي   افتن آب در كوچهيان يو جر وار فراتيشكستن د، مشرق

 ياز بن يده شدن مرد گرانقدريبه آتش كش، نيه امام دروغدخروج دواز، نيامبر دروغيپ

 يوزش بادهـا ، ان كـرخ و بغـداد  يجاد پل ارتباط ميا، »نيخانق«و  »والءلج«ن يعباس ب

ـ فراگ يو ناامنترس ، برد مي ن فرويرا به زم يكه انبوهاي  زلزله، اه در آغاز روزيس  يري

ان در امـوال  يو نقص و ز ،ع و دردناكيمرگ سر، رديگ مي كه همه عراق و بغداد را فرا

برداشت محصوالت ي، كاهش آفت ملخ نابهنگام و بهنگام كشاورز، و ثمرات ها و جان

شورش بردگـان بـر   ، ها ان آنيار ميبس يزيان عجم و خونريجنگ قدرت مي، كشاورز

يمون و از بدعت گزاران به صورت م يمسخ شدن گروه، ن آنانضد برده داران و كشت

ن افكن شدن يطن، زورمند و ثروتمند يعقب مانده بر كشورها يتسلط كشورهاخوك، 
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ـ پد، گونـاگون هاي  ان به زبانيدن آن به گوش جهانياز آسمان و رس ييندا دار شـدن  ي

بـه  هـا   آن زگشـت از مردگان و با يزنده شدن گروه، ديدر كره خورشاي  نهيچهره و س

  . كنند مي داريرا شناخته و با آنان دها  ، آنكه مردماي  گونه به؛ ايدن

  ظهور يحتمهاي  نشانه. 7

پنج نشانه است ، افتيتحقق خواهد  4يكه در آستانه ظهور حضرت مهدهايي  نشانه
ن و يقيست و به طور ين مطرح احتمالها  آن بارةرا دريز؛ نديگو ي ميعالئم حتمها  آن كه به
ـ ا. اسـت  يواقع شدن، حتم ات و اخبـار از زبـان ائمـه    يـ در رواي، ن عالئـم پنجگانـه حتمـ   ي

امـام  . مطرح شـده اسـت   - :امام باقر و امام صادق ،يژه امام عليوه ب -:نيمعصوم
  : ديفرما مي 7صادق
در فـرو رفـتن    ،خروج يماني، صيحه ي آسماني: باشد مي پنج نشانه قبل از ظهور قائم«

  1».قتل نفس زكيه، خروج سفيانيء، داسرزمين بي

  ن راه شناخت خدايواالتر. 8

از  يبـه مرتبـه بـاالتر   ي، و انفسـ  يات آفـاق يم عالوه بر آيقرآن كر، هيدر قسمت آخر آ
  . ستا راه شناخت خداترين  قيد كه دقيفرما مي عرفان و شناخت پروردگار اشاره

  : ديفرما مي هين فراز از آيدر ا
Gِب كْفي لَمأَوشَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع أَنَّه كرَبF   
   »است؟ يزيست كه پروردگار تو مشهود هر چين يروشن شدن حق كاف يا برايآ«

خـدا و   هر جهت نيازمنـد بـه  كه از  مگر آن، ستين يچ موجوديه ي است؛ زيراكاف ،يآر
، زيـ هـر چ  يبراي، تعال يپس خدا. آن استفوق بر آن و  خدا، مسلط و، ستا وابسته به او

  . او را نشناسند يهر چند برخ؛ مشهود و معلوم است
تا بر ايشـان  ، نمايانيم مي آيات خود را به ايشان، به زودي: استفرموده آيه، چنين گويا 

برايشان محقق شود كه پروردگار تو ، و در نتيجه از اين راه، حق است، د كه قرآنشوروشن 
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، راه دوري است و در اين ميان، راه؛ اين نه: است گاه فرموده آن. يكي است و شريكي ندارد
آيا برايشان كافي نيست كه پروردگـار تـو   : كه بگوييم و آن اين، ستهم هراه نزديك تري 

  1معلوم بر هر چيز است؟

  هيبا توجه به آ 4ن راه شناخت امام زمانيواالتر. 9

 يات انفسـ يو گاه از آ يآفاقهاي  گاه از نشانه، افتن به شناخت خداونديبار  يبرا، انسان
  .»ديرا با خدا بشناس اخد 2؛ اعرفوا اهللا باهللا«بر اساس ، گريبرد و در مرتبه د مي بهره

  : خوانيم در دعاي ابوحمزه چنين مي 
  ؛ ما انت يک و لوال أنت مل أدرل إک و دعوتينيعل نت دللتينأبک عرفتک و 

 تخـود  يو به سـو  يكرد يياراهنم تتو را شناختم و تو مرا به خود، له خودتيبه وس

  . يستيدانستم تو ك ي، نمياگر تو نبود. يخواند

  : همچنين در دعاي صباح آمده است
  . راهنمايي كردخودش بر خودش كسي كه اي  ؛ من دل علي ذاته بذاته يا

 ابد كهي ميشناسد و شاهدانه در مي خداوند را از راه وجود مباركشدر اين مرتبه، انسان، 
چرا ذات حق : ديگو مي به زبان حالاند،  يو انفس يات آفاقيآ يآنان كه در پبه  ين كسيچن

 يدر حال؛ دييجو مي او يبه سو يراه، د و با جست و جو در آفاق و انفسيپندار مي بيرا غا
تَّى سنُرِيهِم آياتنَا في الĤْفَاقِ وفي أَنْفُسهِم ح«: ابتدا فرمود؟ ستا خدا مشهود شما، ش از آنيكه پ

نيازي از آيات آفاقي و انفسي  بي آن گاه كفايت خداوند براي شناختش و، »يتَبينَ لَهم أَنَّه الْحقُّ
سـپس دليـل كفايـت وجـود     . Fأَولَم يكْف بِرَبـكG : ياد آور شدبا اين عبارت در اين باره  را

هر چه را انسـان  . Fلِّ شَيء شَهِيدأَنَّه علَى كGُ: چنين بيان كرد، مبارك حق را براي شناخت او
و حتي  فهم دليل، قبل از آن كه دليلهركس، . بيند مي نخست خدا را، بخواهد مشاهده كند

هـا   كـه بـا آن   يي كه داخل در اشياء است، بـدون آن خدا؛ بيند مي خدا را، خود را ادراك كند
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ن انسان و قلبش حائـل  بي از آن جهت كهاو، . اهي داردتنو حضوري نام 1ممزوج شده باشد
  . Fأَولَم يكْف بِرَبك أَنَّه علَى كُلِّ شَيٍ شَهِيدG نياز ندارد او را از بيگانه جويا شويم، است

همـان راه  ، اين راه. است يشدن، همگان يو براها  شناختترين  سودمند ين شناختيچن
حـوزوي و  هـاي   كالمـي و درس ، ت كه پيمودنش به دانـش اصـطالحات فلسـفي   سقلب ا

   2.دانشگاهي نياز ندارد و هدايتي است همگاني و هميشگي
، گـر يد يايبـه اشـ   شـناخت او از يـ و عدم ن يتعال يكه شدت ظهور حضرت بار نيا يبرا

 ير براين تفسيم كه بهتريكن مي اشاره 7د الشهدايعرفه س ياز دعا يبه فراز، روشن شود
به تفكر و اخـالص و طهـارت   ، ن نوع شناختيابايد دانست البته . رود به شمار ميه ين آيا

  . داردنياز  يو معنو يباطن
الهي ترددي في اآلثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليـك كيـف   
يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك أيكون لغيرك من الظهـور مـا لـيس لـك،     

يل يدل عليك؟ و متي بعـدت  حتي يكون هو المظهر لك؟ متي غبت حتي تحتاج إلي دل
   3؛حتي تكون اآلثار هي التي توصل اليك، عميت عين ال تراك عليها رقيباً

دسـتور   يپس مرا به خـدمت ؛ سازد مي دارت دوريراه مرا به د، گردش من در آثار !اخداي

د، چگونه من به آثـاري كـه در وجـود خـود،     جمالت زود رسان شهودفرما كه به وصال 

دارد كـه در تـو    ير از تو ظهوريغ يوجودآيا م. ر وجود تو استدالل كنماند، ب محتاج تو

نـد كـه مراقـب او    يرا نب كه تـو  يكور باد آن چشم؟ دشوله ظهور تو يوس، تا آن، نباشد

   . …يهست

اسما و صفات ذات اقدس خداوند و  لامكمظاهر  :نيو ائمه طاهر6 پيامبر گرامي
ن مرتبه ظهـور و  يباالتر ياصالتاً داراي، تعال يه خداكگونه  همان. ندياوهاي  ن نشانهيباالتر
حـق   بـودن  از مشـهود اي  ز تبعاً رتبهيذات اقدسش ن يمظاهر تمام نما، است د بودنمشهو

فهـم   همان راه قلـب و  :تين راه شناخت رسول خدا و امامان هدايلذا بهتر؛ برخوردارند
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   1.نبوت و امامت است، تيشاهدانه الوه
سـنُرِيهِم  «: يقول اهللا: شده است نقل 7از امام صادق يثيكه در حداست  سببن يبه هم

هِمي أَنْفُسففَاقِ وĤْي النَا فات2فاق؟ها اهللا اهل اآلراا نافأي آيه في اآلفاق غير »آي   
 تعـال رهنمـون  م يما را بـه شـناخت خـدا   ي، ات الهيبه عنوان آ :تيشناخت اهل ب

ن يات خداونـد و بهتـر  يـ ن آيتـر  بزرگ، اشاره فرمود  7كه امام معصوم گونه همانسازد  مي
ـ ا 7مري ما حضرت صاحب األموالنيز امروزه . هستند :تياهل بي، ات الهيآ ه يـ ن آي

خدا و  يشناخت ول. تعال استم يراه وصول به خدا، توسل به حضرتش وبوده  يمحكم اله
س خداونـد و  است كه بـا درخواسـت از ذات اقـد    يتنها راه نجات و رستگار 4امام عصر

  . است يشدني، و عمل يعلمة مجاهد
رباز بـه  ير را از ديبصهاي  دل انساني، از ظلمت گمراه ييرهاو وعده نجات از جهالت 

ـ از شـاگردان خـاص اهـل ب    رخيب، ن سببيبه هم؛ است كردهخود مشغول   ايبـر  :تي
 شـان يمحضـر ا  دري، ن حجـت الهـ  يدرباره معرفت آخر هايي ، پرسشتيق هدايافتن طري

  : ديگو مي هرارز. اند مطرح كرده
ـ يغ، ام خـود يش از قيقائم ما پ «: دم كه فرمودياز امام صادق شن خواهـد  ي طـوالن  يبت

اي « : پس فرمود؛ »كشند مي اگر ظاهر باشد او را«: فرمود »چرا؟«: عرض كردم ».داشت

ي برخـ ؛ كننـد  مـي  تش شـك يـ وال در، كشند و مردم مي ست كه انتظارش راا او! زراره

: نـد يگو يبعضـ است؛  نگذاشته ياز خود به جا يفرزند فته ورا يپدرش از دن: نديگو يم

و  امدهيا نيبه دن: نديگواي  دسته؛ ب استيغا: نديگو ي ميگروه؛ در شكم مادرش است

موعود منتظر ، همان. است ا آمدهيقبل از وفات پدرش به دن، دو سال: نديگو ي ميا عده

ـ باطل گرا، ش دشوارين آزمايدر ا د ويازمايان را بيعيخواهد ش مي يخداي ول؛ است ان ي

   ».شوند مي ديدچار ترد

: فرمـود »اگر من در آن زمان بودم، چه كـنم؟ ! فدايتان شوم«: عرض كردم 7به امام صادق 
عرّفني نفسـك فانـك   ! اللهم : اگر آن زمان را درك كردي، پيوسته دل به اين دعا مشغول دار«
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عرّفني رسولك فإنك إن لم تعرّفني رسولك لم اعـرف  ! اللهم . رف نبيكإن لم تعرفني نفسك لم أع
   1».عرّفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني !اللهم. حجتك

 يات خـودش بـرا  يـ كند كه خداوند از همـه آ  مي ن امريما را متوجه ا، ن دعايدقت در ا
ن راه شـناخت  يا و بهتـر شناخت خد 6امبرين راه شناخت پيبهتر انسان مشهودتر است و

گمراه  نيانسان از راه د، اگر شناخت امام معصوم نباشد. است 6خدا شناخت رسول، امام
  . است ياهرموجب نجات از ضاللت و گم، و امام هر زمان خواهد شد

  پيام ها

عني عالوه بر آيـاتي  ي( F سنُرِيهِمGقدرت و حكمت خدا تمام شدني نيست هاي  جلوه. 1
   2). در آينده نيز آياتي را به آنان نشان خواهيم داد، هست كه در دسترس

 يبرخـ ، دونشـ  مي متوجه خداوند يات آفاقيآ اب يبرخ؛ دارند يمراتب مختلفها،  انسان. 2
 ات مختلف را بـه مـردم نشـان   يلذا خداوند هم آ؛ ت خدايربوب هم با يبرخو  يانفس اتيبا آ
  . F…سنُرِيهِم آياتنَاG هد مي

 3ها و داليل حقانيت قرآن، نهفته در متن طبيعت و اسـرار وجـود آدمـي اسـت     هنشان. 3
Gهِمي أَنْفُسففَاقِ وĤْي النَا فاتآي نُرِيهِمسF .  

همـوار كننـده راه   ، عت و وجود انسانياو در پهنه طب يعلمهاي  افتيدانش بشر و در. 4
يتَبـينَ لَهـم أَنَّـه    الĤْفَـاقِ وفـي أَنْفُسـهِم حتَّـى     سنُرِيهِم آياتنَا في Gاست  4يوح مايت پيدرك حقان

  . Fالْحقُّ
 موجـود تـرين   كيبا توجه به نزد ياست و خدا شناس يكالس خداشناسي، تمام هست. 5

  . FالĤْفَاقِ وفي أَنْفُسهِم فيG 5ممكن است ين نقطه هستيتا دورتر) خود انسان(
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  . Fى يتَبينَ لَهم أَنَّه الْحقُّحتَّ …آياتنَا  سنُرِيهِمG 1كند يم با همه اتمام حجت، خداوند. 6
  . Fلَهم أَنَّه الْحقُّ يتَبينGَ 2و باور باشددريافت د همراه يبا يخداشناس. 7
: ندويگ مي نيخدا چن يايچنان كه اول ؛ستا شاهد و گواه بر خود او، ذات مقدس خدا. 8

  F .3هِيدعلَى كُلِّ شَيٍ شَ أَنَّهG » ته بذاتهذا يعلدل من  اي «
أَولَم يكْف بِرَبك أَنَّهG  4دارند يو شهود يعلم حضورهمة موجودات، دربارة پروردگار . 9

شَهِيد ٍلَى كُلِّ شَيعF .  
 يكْـف بِرَبـك   أَولَـمG  5است شناخت او يراه براترين  استوار، به خداوند يعلم شهود. 10

شَهِيد ٍلَى كُلِّ شَيع أَنَّهF .  
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  ندايي از آسمان
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  . گردن نهند ،م كه خاضعانه به آنيكن مي از آسمان بر آنان نازلاي  معجزه، مياگر بخواه

  مقدمه 

ار يد و بسيكش ييو طاقت فرساهاي فراوان  ن اسالم رنجيغ ديتبل يراب 6امبر اكرميپ
از آنقـدر  : كـه خداونـد فرمـود    ييتـا جـا  ؛ آورنـد  نمي مانين اان بود كه چرا مشركياندوهگ

ن شـدت  يهمـ دليـل  به  2.كني يك است قالب تهيكه نزد يخور مي تأسفايماني آنان  بي
ـ اورند و گر نه بـر ا يمان بيبه اجبار اها  نآ ست كهين نيبرنامه ما ا: خداوند فرمود ،تأسف ن ي

  . تواناييمكار 

  واژه ها

  ). »شاء«شرطيه از  »إن«فعل مضارع مجزوم به (م ياگر بخواه: نَّشَأْ إِن
  ). »نزل«ماده از ل يفعل مضارع باب تفع(م يكن مي نازل: نُنَزِّلْ
  . معجزه، نشانه: آيةً

  ). »ظلل«از ماده ، ماضي، ناقصهاز افعال ( بشود: فَظَلَّت
  ). »عنق«جمع (ها  گردن: أَعنَاق

  ). »خاضع«جمع  ،اسم فاعل( انفروتن: خَاضعين
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  يرينكات تفس

  قدرت خداوند. 1

ـ  يـ ك آيـ م بـا  يقدرت دار ،مياگر بخواه: ديفرما مي هين آيدر ا م دهنـده از  يه و عـذاب ب
را برابـر امـر خـود    گردنكشان هاي  گردن ،ميفرست مي آسمان كه بر مشركان و بت پرستان

تا دست از ؛ ميفكنيبها  آن در قلوبو ترس و وحشت  ميرا خداپرست كنها  آن ،دهكرخاضع 
  . رندياجبار و اكراه بپذ ين را از روينكنند و د يامبر دشمنيو با پ ،عناد و لجاجت برداشته

جا كه گردن عضو  از آن. ها، خاضع كردن صاحبان آنها است منظور از خضوع گردن
شود؛ براي مثال افراد  ذكر مي »انسان«بدن انسان است، به صورت كنايه، به جاي  مهم

ياغي را گردنكش و افراد زورگـو را گـردن كلفـت و افـراد نـاتوان را گـردن شكسـته        
  1 .گويند مي

  ينه اجبار ،ارزش است ياريمان اختيا. 2

از منظـر  . اش سراسر معجزه است ين منطق و استدالل است و كتاب آسمانيد ،اسالم
ت يار دنبال معنوين است كه با اختيكه ارزشش به ااست ده شده يآفر يانسان موجود ،نيد

رش يدر پـذ  2؛Fلَا إِكْرَاه في الـدينِ G: ديفرما مي لذا؛ كند يكمال را طو  يبرود و نردبان ترق
ت از ين راه هـدا يقـ يبـه   3؛Fقَد تَبينَ الرُّشْـد مـنْ الغَـيG   چرا كه ؛ ستيناجباري چ يه ،نيد

 ،رود يل و معجزات باز به راه گمراهين همه داليبا ا يو اگر كس روشن شده است يگمراه
  : به فرموده قرآن. ده استكرفقط بر خود ستم 

Gافَلَه أْتُمإِنْ أَسو كُمأَنفُسل نتُمسأَح نتُمسإِنْ أَحF4؛   
ي بـاز هـم بـه خـود بـد      ،ديـ كن يبـد د و اگر يكن ي ميكيبه خودتان ن ،ديكن يكياگر ن

  . ديكن مي
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Gهلَى نَفْسع هبكْسا يا فَإِنَّمإِثْم بكْسنْ يموF1؛   
  . ش كسب كرده استيان خويفقط آن را به زمرتكب شود،  يو هر كس گناه

 ،انجام دهد يا بديك ين منطق استوار باشد كه هر كس كار نيبر ا ينييو آ ينيد يوقت
كه نيست ن يگر به دنبال ايست دين ياجبارپذيرش دين، و در  خودش استان به سود يا زي
ن ياضد از منطق زور و جنگ بر ها  آن كه خود مگر آن ،كندمجبور ن يدپذيرش مردم را در 

ن يـ قت اين حقيهم نهج البالغهدر . شوندگر يد يها انسانهدايت ا مانع ي ن استفاده كننديد
  : شود مي انيگونه ب

ها و معادن طـال   گنجهاي  در، امبرانشيهنگام مبعوث ساختن پ ،خواست مي داگر خداون

پرندگان آسـمان   ،خواست مي و اگر، گشود ميآنان  يخرم و سرسبز را به رو يها و باغ

ـ اما اگر ا؛ داشت ميل ين را همراه آنان گسيزم يوانات وحشيو ح  ،كـرد  مـي  ن كـار را ي

  2.دش مي اثر بي رفت و پاداش و جزا مي انيامتحان از م

   4يات در زمان ظهور حضرت مهدياز آ يظهور بعض. 3

 كه از آسـمان نـازل   اي هيكه آاست ده يرس :معصومامامان ث از يبالغ بر چهارده حد
از  و شـود  مـي  ظـاهر  4اهللا بقيـة است كه قبل از ظهور حضرت  يحه آسمانيص، شود مي

طبـق  . اسـت معرفـي شـده    7نيرالمـؤمن يام هندا كنند ،اخبار يدر برخ. عالئم ظهور است
به اسم و نسب او تـا  و ظاهر شد  6كند كه قائم آل محمد مي ل ندايجبرئروايات،  يبرخ

كند  مي و دعوتدهد  مي طان ندايعصر همان روز شنيز، . كند تصريح مي 7نير المؤمنيام
و  )محل ظهـور حضـرت   (مكه به سوياول  يندابا  ،قتياهل حق و حق. از شام يانيبه سف
 تبـاه هـا   آن روزگـار  متوجـه شـده و لـذا   ) يانيمحل سكونت سف(شام سوي به  ،باطل اهل
از  :ن ائمه اطهـار امعاند »فَظَلَّت أَعنَاقُهم لَها خَاضعينَ« مراد از ،اخبار يبرخطبق . دشو مي

ت يـ روا 7از امام صادقالبجلي بن راشد مولي محمد محمد فضيل بن  3.هستند هيام يبن
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  : فرمودكه است كرده 
ـ     ،از آسمان به اسم قائم ييهمانا ندا !ديآگاه باش«  ».ن اسـت يدر كتـاب خـدا روشـن و ب

 يش خـدا يفرمـا  F1نِمبِيالتلْك آيات الْكتَابِ طسم G در: فرمود؟ قرآن است يكجا: پرسيد
 يهنگـام «: فرمـود  Fها خَاضعينَفَظَلَّت أَعنَاقُهم لَ آيةًنَّشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم من السماء  إِنG متعال
 شان نشسـته يسرها رپرنده ب ييايشوند كه گو اي مي به گونه بشنوند،اد و صدا را ين فريكه ا

  2».)ستنديكه قادر به حركت ن نيه از ايكنا(است 
  : كه گفتشده است ه نقل ين آير اين عباس در تفسباز ا

ـ   ( مـا  يبـرا  .هيام يو در مورد بنشده درباره ما نازل  هين آيا هاشـم   يمـراد ظـاهرا بن

 ياروو خها  ياز سختبعد كند  مي ليرا خاضع و ذلها  آن است كه گردن يدولت). هستند

   3.بعد از عزت) شانيبر ا( است

  : فرمودكند كه  نقل مي 7از امام باقر ريسدحنان بن و 
  . دهند مي ندا سمانآبه اسم او از . استشده نازل  4درباره قائم آل محمد ،هين آيا

  : فرمود 7نير المؤمنياماست كه ت شده يروا 7ن از امام باقريهمچن
و  اه از خراسانيسهاي  پرچم، ن اهل شامياختالف ب…  زيد در سه چيمنتظر فرج باش

ـ آن نـدا و فر : نددياز حضرت پرسـ  .در ماه رمضان، اد ترسناك از آسمانيفر اد در مـاه  ي

  : فرمود ؟ستيرمضان چ

فَظَلَّـت   آيـةً نَّشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم مـن السـماء    إِنG عز و جل را يداد قول خيديا نشنيآ
ن را از خانـه  ياست كه دختران و زنان پرده نشاي  نشانه ،نيا ؟Fأَعنَاقُهم لَها خَاضعينَ

  4.دارد يدار را به فزع وا ميبنمايد و شخص  مي داريبخفته را كند و  مي خارج

  : ديگو مي لهظنحعمر بن 
حه و يصـ . است 7ام قائميپنج عالمت قبل از ق«: فرمود مي دميشن 7از امام صادق

ـ و قتل نفس زك )نيفرو رفتن زم( فخسو  يانيسف جـانم  «: بـه او گفـتم   ».يمـان يه و ي
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ـ آهـا قيـام كنـد،     ن نشـانه يت تو قبل از اياز اهل ب ياگر كس !شما يفدا قيـام  ا بـا او  ي

نَّشَـأْ   إِنG: دمكـر ه را نزد حضرت تـالوت  ين آيا ،ا شدچون فرد ».نه«: فرمود »؟ميينما
ـ ا ياآ«: پس به او گفتم Fفَظَلَّت أَعنَاقُهم لَها خَاضعينَ آيةًنُنَزِّلْ علَيهِم من السماء  ن ي

 ]زديـ حه از آسـمان برخ يهـر گـاه صـ   [ حه باشدياگر ص«: فرمود »حه است؟يهمان ص

  1».خاضع خواهد شد دشمنان يها گردن

 ريرام و فرمانپـذ [ شـان خاضـع خواهـد شـد    يها ه گـردن يام يبن: فرمود 7امام صادق
  2.باشد 7حه از آسمان به اسم صاحب االمريكه ص يدر حال؛ ]شوند مي

  : گفت عبداهللا بن سنان
همانـا مخالفـان   «: گفت مي شانياز همدان به ا يدم مرديشن. بودم7 نزد امام صادق

به اسم صاحب اي  يد مناديكن مي شما گمان: نديگو مي ما رند و بهيگ مي بيبر ما ع، ما

شده، ن يپس خشمگ؛ ه داده بوديتكبه متكايي  ،حضرت ».دهد مي ن امر از آسمان ندايا

اشـكالي  د و هرگز بـر شـما   يت كنيد و از پدرم روايت نكنياز من روا«: فرمودو نشست 

بـه خـدا   : فرمـود  مـي  ،دميشـن  7دهم كه از پدرم مي همانا شهادت. ن امرياز انيست 

ـ فرما مـي  آن جا كـه ؛ ق روشن استيعز و جل به تحق يهمانا در كتاب خدا !قسم : دي

Gَينعا خَاضلَه منَاقُهأَع ةً فَظَلَّتآي اءمنْ السم هِملَيإِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عF ن يزم يپس رو

پـس  ؛ شيواهد آورد براسر فرو خ شد و ن كه فرمانبردار خواهديمگر ا ،ماند ي نمياحد

د يـ گو مـي  كـه شنوند  ميكه آن صوت را از آسمان  ين هنگاميآورند اهل زم مي مانيا

 ،آن روز يفـردا «: فرمود »است او انيعيطالب و ش يابن اب يهمانا حق با عل ؛ديآگاه باش

آگـاه  : دهـد  مـي  پس نـدا . دشو مي ن پنهانيكه از اهل زم نيتا ا ،رود مي س به فضايابل

د پـس  يهمانا او مظلوم كشته گرد. انش استيعيبا عثمان بن عفان و ش ،كه حقد يباش

له گفتار استوار بر يبه وس ،مان آورنديرا كه ا يخدا كسان«: فرمود ».كنيدخونش را طلب 

شـان مـرض   يها كه در دل ياول است و در آن روز كسان يآن ندا. دارد مي داريحق پا

 ،ن هنگامآ. ستا ما يدشمن ـ! ه خدا سوگندبـ روند و آن مرض   ياست در شك فرو م

ـ  يهمانا مناد: نديگو مي شوند و مي ند و متعرض مايجو ي ميزارياز ما ب از  يحراول س
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   ».ن خانه استيسحر اهل ا

؛ Fمسـتَمرٌّ يرَوا آيةً يعرِضُوا ويقُولُوا سحرٌ  وإِنG: اين آيه را تالوت فرمود 7پس حضرت صادق
   ».اين سحري دائمي است: گويند گردانند و مي ببينند، روي مي] معجزه اي[انه اگر نش 2 ،1

  : فرمود 7الرضا يابن موس يامام عل
 ؛دينـي نيسـت  سـت  يه نيـ ش تقيكه برا يمان ندارد و كسيكه ورع ندارد و ا يكس يبرا

تـا   !اهللا لابن رسوي«: گفته شد. ه استيشما به تقترين  شما نزد خدا عاملترين  يهمانا گرام
ه را قبل يهركس تق. روز خروج قائم ما است ،و آن روز. يوم الوقت المعلوم تا«: فرمود »ي؟ك

قائم از شما اهـل  ! اي فرزند رسول خدا «: گفته شد ».ستياز ما نكند، از خروج قائم ما ترك 
   »؟كيست تيالب

ن را از ياو زمخدا به واسطه . زانيد و سرور كنين از فرزندان من فرزند سيچهارم«: فرمود
است كـه مـردم در    ياو همان كس. سازد مي منزه ظلم و ستم هراز و كند  مي پاكهر ستم 

 كنـد، كـه خـروج    يهنگـام . بت قبل از خروجشياوست صاحب غ. كنند مي والدتش شك
چ كـس  يپـس هـ  دهد؛  مي قرارن مردم يعدالت را ب يترازو. شود مي روشنبا نورش ن يزم

 ياو كس. ستيناي  هيش سايو برا االرض دارد ياست كه ط يكساو . ظلم نمي كند راكسي 
كنـد بـه    مـي  شنوند و دعـوت  مي نيدهد كه همه اهل زم مي از آسمان ندا ياست كه مناد

  : ديگو و مي او يسو
ـ از او پ. ظهور كـرد نزد خانه خدا  شد وهمانا حجت خدا آشكار  ؛ديآگاه باش . كنيـد  يروي

  : عزوجل ين است قول خدايا. ستا و در اواو همانا حق با 
Gاء  إِنمن السهِم ملَيةًنَّشَأْ نُنَزِّلْ عينَ آيعا خَاضلَه منَاقُهأَع فَظَلَّتF يه دربـاره ن آيا: فرمود 

را مقابـل مـا   ها  آنهاي  خواهد بود كه گردن يما دولت يبرا. هميا يبن بارهده و درشما نازل 
  3.بعد از عزت) شان خواهد بوديبرا(ي اروو خ ها يبعد از سختكرد، خاضع خواهد 
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آمده است كـه   ير قمين و تفسيو كمال الد يروضه كاف مانند ارشاد و يدر كتب معروف
  : فرمود F …آيةًنَّشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم من السماء  إِنGه ير آيدر تفس 7امام صادق 

 يننـد و ب ي مـي ه آسمانيآ 4يام مهديهنگام ق يه هستند كهام يانگران بنيطغ ،منظور
  . شوند مي ميناچار به تسل ،برابر آن

  . ه استيع آياز مفهوم وس يان مصداقيب ،اتين روايروشن است كه منظور از ا

  ؟ات ظهور قابل جمع استيه با رواين آيچگونه ا. 4

، مياگر بخـواه  يعني F …نَّشَأْ إِنG: ديفرما مي هيد كه آيايش بين شبهه پيممكن است ا
ش همان طـور  يكه معنا ها برابر آن خاضع شود آنهاي  م كه گردنيبفرستاي  هيم آيتوان يم

حـال آن كـه در   ؛ فتـد ين كـار اتفـاق ب  يااست ن است كه خداوند اراده نكرده يكه گذشت ا
ا يآ. ن اتفاق خواهد افتاديا يحضرت مهد ياست در زمان حكومت جهان ات فراوان آمدهيروا

  ه تعارض ندارد؟يبا ظاهر آ ،اتين روايا
بلكـه  ؛ ن اتفاق نخواهـد افتـاد  يهرگز ا: است د متذكر شد كه قرآن نفرمودهيبا در پاسخ

ن كـار اتفـاق   يـ هرگز ا: ديخواست بفرما مي اگر. استن كار متذكر شده يرا بر ا يقدرت اله
سنت م ياگر گفت. شد مي ن مسألهيمتذكر ا ،ديآ مي امتناع يكه برا »لو«با كلمه  ،نخواهد افتاد

ح اسـت  يالجمله صح يه فين قضيا، نكند ين مبنا است كه مردم را اجبار به كاريبر ا ياله
رش يرا بـه پـذ  ها  امت از يخداوند برخ يدر موارد مختلف ،قرآن يرا طبق آياتز، نه بالجمله

  : هيمانند آ؛ نموده استمجبور  ين الهيد
Gْإِذو قَكُمنَا فَوفَعرو يثَاقَكُمأَخَذْنَا م ةٍ الطُّورنَاكُم بِقُوا آتَيخُذُواْ م… F1؛   

زماني را كه از شما پيمان گرفتيم و كوه طور را باالي سـر شـما قـرار    ] ياد آوريد[و به 

همچنـين قـوم    2. آنچه را به شما داده ايم، با قـدرت بگيريـد  ] و به شما گفتيم[داديم 

   .ذاب متنبه گرديدندبر اثر ديدن عذاب و ترس از نشانه هاي ع 7حضرت يونس
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Gَالا  فَلَوهفَنَفَع نَتةٌ آمقَرْي اكَانَتانُهإِيم  ذَابع منْهنُواْ كَشَفْنَا عآم Ĥلَم ونُسي مإِالَّ قَو
   1؛Fفي الْحياةَ الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حينٍ الخزْيِ
 ؟مانش به حـال آن سـود بخشـد   يو ااورد يمان بيا ]اهل آن[ نبود كه يچ شهريچرا ه

 يرا در زنـدگ  ييعذاب رسوا، مان آوردنديا ]ين لحظهدر آخر[ي ونس كه وقتيمگر قوم 

  . كرديمخوردار آنان را بر يو تا چند، ميا از آنان برطرف كرديدن

  : ديفرما ، ميتذكر است يكه برا يموقتهاي  عذابة قرآن دربار
Gتضرعون فلو ال اذ يناهم بالبأساء و الضراء لعلهم خذ أمم من قبلک فأيلو لقد أرسلنا إ

  ؛ Fجاءهم بأسنا تضرعوا
هنگـامي كـه بـا ايـن     [فرسـتاديم و  ] پيامبراني[ما به سوي امت هايي كه پيش از تو بودند 

ها را به تنگي معيشت و بيماري دچار كرديم تـا بـه زاري    آن] پيامبران به مخالفت برخاستند

  2هنگامي كه عذاب ما به آنان رسيد، تضرع نكردند؟ خاكساري در آيند؛ پس چرا و

 يبـرا ها  آن يتوجه دادن مردم به خداوند و آمادگ يبرا ها ن عذابيمانند اممكن است 
  . رديصورت بگ يظهور منج
  : ديفرما مي نيهمچن

Gاا  فَلَمنأَجنَي واْ بِها ذُكِّرواْ مسنينالَّذ أَخوِء ونِ السنَ عوهنذَابٍ يواْ بِعظَلَم ينا الَّذيسٍذْنئب 
  3؛Fبِما كَانواْ يفْسقُونَ

 يبد را كه از يكسان، اد بردندياز ، كه آنچه را بدان تذكر داده شده بودند يپس هنگام

ي كـه نافرمـان   آن يبـه سـزا   ،را كه ستم كردنـد  يم و كسانيداشتند نجات داد مي باز

  . مير كردد گرفتايشد يبه عذاب، كردند مي

د و نجات شو 4ر دشمنان حضرت صاحب االمريگ دامن ،ن عذابيمانند ا ممكن است
  . اران و دوستان حضرتيشامل 
  : ديفرما شد، مير فرعون و خاندانش يگ مختلف كه دامنهاي  عذابة قرآن دربارن يهمچن
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Gلَقَدو  نِنيونَ بِالسعرا آلَ فذْنقْصٍأَخنو اترن الثَّمونَ مذَّكَّري ملَّهلَع…F1؛  
م باشد كـه  يو كمبود محصوالت دچار كرد يان را به خشكساليقت ما فرعونيو در حق 

  .…رنديعبرت گ

G لْنَاسفَأَر  رَادالْجالطُّوفَانَ و هِملَيلَعالْقُمرُواْ      وتَكْب فَاسـ الَت فَصـم ات آيـ مالـدو عالضَّفَادو
   2؛Fقَوما مجرِمينَ وكَانُواْ

و قورباغه  ياهيطوفان و ملخ و آفت گ. مينازل كردها  پشت سر هم بر آن پس بالها را

دنـد و  يتكبـر ورز  ؛ ولـي ميفرستادها  بر آن، از هم جدا بودند ييهاه و خون را كه نشان

  . بودند يت گناهكاريجمع

G انقَمفَانت ي الْيف ماهقْنفَأَغْر مهنم ممهبِأَن نيلا غَافهنواْ عكَانا وناتواْ بِآيكَذَّبF3؛   
ب يات مـا را تكـذ  يرا آيز؛ ميا غرق كرديو آنان را در در ميانتقام گرفتها  سرانجام از آن

  . كردند و از آن غافل بودند

  ها  اميپ

شَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم نَّ إِنGتوانايي دارد  بر خاضع كردن گردن متكبران يقدرت مطلق اله. 1
 . Fفَظَلَّت أَعنَاقُهم لَها خَاضعينَ آيةًمن السماء 

 . Fنَّشَأْ نُنَزِّلْ إِنG ت و رغبت استيانتخاب راه هدا درار انسان يبر اخت ،اصل در اسالم. 2

  . Fآيةًن السماء نَّشَأْ نُنَزِّلْ علَيهِم م إِنG نه اجبار ،ت استيهدا يمعموال معجزات برا. 3
ظلّـت اعنـاقهم   «ر يـ تعب. اسـت  ياسـته از روح اسـتكبار  ي برخات الهيبه آ يكفر ورز. 4

ي سركشـ  از خويبرخاسته  ،ات قرآنينشانگر آن است كه مقاومت كافران برابر آ »خاضعين
  4.بوده است يفراز و گردن
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  ظهورهاي  جلوه )ب

  مستضعفان

ß‰ƒ Ì� çΡuρ βr& £ßϑ‾Ρ ’n? tã š Ï% ©! $# (#θ à�Ïè ôÒ çG ó™ $# †Îû ÇÚö‘ F{ $# öΝ ßγ n= yè øg wΥ uρ Zπ £ϑÍ← r& ãΝßγ n= yè ôftΡ uρ 

š ÏO Í‘≡ uθ ø9 $#1  
  .خواهيم بر مستضعفان زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان زمين قرار دهيم ما مي

  مقدمه

 ها به اين عالم پا گذاشتند، جرم و جنايت و معصيت در زمين شـروع  از زماني كه انسان
از آن به . شد؛ لذا اولين جنايت، توسط يكي از فرزندان حضرت آدم، به نام قابيل اتفاق افتاد

بعد تا امروز، با وجود اين همه انبياء و اوصياء و كتب آسماني، بشر هرگز طعم عدالت را بـه  
طور كامل نچشيد و هميشه عدالت در طول تاريخ بشر خواسته مهـم و گـم شـده او بـوده     

اين آيه، . كرده روزي برسد كه عدالت به طور كامل در اين زمين برقرار شود ميآرزو . است
  . دهد نويد تحقق اين آرزو را مي

  ها واژه

  ). »منن«فعل مضارع منصوب به أن از ماده (منت بگذاريم : نمن
  ). »ضعف«فعل ماضي مجهول باب استفعال ماده (اند  ضعيف شمرده شده: استضعفوا
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  ). »ورث«اسم فاعل از ماده (برندگان  به ارث: الوارثين

  نكات تفسيري

  داللت دارد؟ 4اين آيه چگونه بر ظهور حضرت مهدي. 1

مطابق سياق آيه فوق، مفسران اهل سنت و شيعه شأن نـزول آيـه را مربـوط بـه قـوم      
هـا را   آنان بودند كه روي زمين به استضعاف كشيده شده و خداوند آن. دانند اسرائيل مي بني

عونيان پيروز كرد؛ ولي ظاهر آيه داللت بـر قـانون كلـي و اراده و مشـيت هميشـگي      بر فر
خداوند اراده كرده كه به حسب شرايط خاص، . خداوند دربارة مستضعفان تا روز قيامت دارد

اي از آن، تحقـق مشـيت الهـي در     مستضعفان را بر مستكبران عالم پيروز كند كـه نمونـه  
تـر آن، حكومـت پيـامبر     نمونـه كامـل  . حكومت فرعونيان بـود اسرائيل و زوال  پيروزي بني

تـر از همـة    مطـابق روايـات اسـالمي، مصـداق كامـل     . بعد از ظهور اسالم است 6اكرم
در عصر ظهور است كه خداونـد حكومـت او را در    4ها، حكومت حضرت مهدي حكومت

ايـن معنـا را   . دسرتاسر گيتي گسترش خواهد داد و كره زمين را پر از عدل و داد خواهد كر
  : توان از قرائني به دست آورد مي

  . آمده كه داللت بر استمرار دارد) نريد(در آيه اراده خداوند به صيغه مضارع . 1
 اسـرائيل  وارد شـده و مستضـعفان بنـي    »مستضـعفين «اراده حتمي الهي، بر عنـوان  . 2

  .اسرائيل نيست خصوصيت ندارند و فقط مخصوص مستضعفان بني
تي كه از طرق شيعه و سني در ذيل آيه وارد شده است، بر عموميت اين سـنت  روايا. 3

  : فرمود 7امام صادق. الهي داللت دارد
همانا آيه، مخصوص به صاحب امري است كه در آخرالزمان ظهور كـرده و جبـاران و   

گونـه   كند، همـان  او شرق و غرب زمين را پر از عدل مي. فرعونيان را نابود خواهد كرد

  1.پر از ظلم شده باشدكه 

  : فرمود 7حضرت علي
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كه برابر ما همچون شتر بدخلق، چموشي و سركشي كرد، بـه سـوي مـا     دنيا بعد از آن

ن أ و نريـد G: آن گاه، اين آيه را تـالوت كـرد  . شود آورد و در برابر ما رام مي روي مي
  F.1 … نمن

  : ه فوق فرمودخوانيم كه در تفسير آي مي 7باز در حديث ديگري از امام علي
ها را بعد از زحمت و فشـاري كـه    خداوند مهدي آن ؛هستند 6اين گروه، آل محمد

دهد و دشمنانشان را ذليل و خوار  ها عزت مي انگيزد و به آن شود، برمي بر آنان وارد مي

  2.كند مي

  معناي منت. 2

گيني شود، در اصل بـه معنـاي سـن    كلمه منت، به طوري كه از كالم راغب استفاده مي
گفتند و منّت به معناي نعمت سـنگين   مي »نّم« همين روي واحد وزن را در سابق است؛ از

در آيه  .بار كرد است و فالني بر فالني منت نهاد، معنايش اين است كه آن را از نعمت گران
خواهيم به آنان كه در زندگي ضعيف شمرده شدند، نعمتي بدهيم كـه از سـنگيني    يعني مي
  . ر شوندبا آن گران

نهنـد كـه مسـلمان     بر تـو منـت مـي    F 3يمنُّونَ علَيك أَنْ أَسلَمواGمنت زباني مانند آيه 
  . كه در روايات و آيات مورد مذمت واقع شده است 4اند و از جمله كارهاي زشت است شده

  هاي مهم نعمت. 3

رهـين منـت او   ها، از جانب خداوند است و بندگان در هر نعمتـي،   كه همه نعمت با اين
هستند؛ لكن در خصوص چند نعمت، تعبير به منّت فرمود كـه طبعـاً از اهميـت بـاالي آن     

  : حكايت دارد؛ از جمله

                                                  

، موعودشناسـي : بـه نقـل از   437، صينـابيع المـوده  ، ؛ 556، ص1، جشواهد التنزيل لقواعـد التفضـيل  . 1
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 .17): 49(حجرات . 3

 . 8، ص16، جالميزانترجمه . 4



  

  169       � ها ويژگي: بخش دوم

  F .1كَذَلك كُنتُم من قَبلُ فَمنَّ اللّه علَيكُمG: نعمت اسالم )الف

  F .2هِم رسوالًلَقَد منَّ اللّه علَى الْمؤمنينَ إِذْ بعثَ فيG: بوتننعمت  )ب

  F .3بلِ اللَّه يمنُّ علَيكُم أَنْ هداكُمG: نعمت هدايت )ج
الَّذينَ استُضْعفُوا فـي الْـأَرضِ ونَجعلَهـم     يونُرِيد أَن نَّمنَّ علGَ: منانؤنعمت حاكميت م )د

  F .4أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثينَ
و حكومت آن بزرگوار در آخرالزمـان مصـداق    4رت مهديكه در روايات بسيار، حض
  5. اتم اين آيه معرفي شده است

  ظهور جلوه منت الهي. 4

منّت، همان نعمت سنگين الهي است كه خداي سبحان به بندگان خاص خـود ارزانـي   
. نعمتي بس سنگين كه جز خاصان درگاه حق، ديگران تـوان حمـل آن را ندارنـد   . دارد مي

هـا، ناپايدارنـد و روزي بساطشـان درهـم      چرا كه ساير نعمت ؛ها نند ساير نعمتنعمتي نه ما
آفتاب بـا  . خواهد پيچيد و شيء ناپايدار، درخور تكريم الهي نيست تا از آن به منت ياد كند

بـر او حكومـت    F 6إِذَا الشَّـمس كُـورتG  همه تابشش، روزي فرسوده خواهد شد و قـانون  
آنچـه روزي  . خواهد شـد  F 7وخَسف الْقَمرGُاش، روزي محكوم  ام جلوهماه با تم. خواهد كرد

منت، آن نعمتي است كه . روشن است و روزي تاريك، شايسته آن نيست كه منت نام گيرد
تابد و هيچ عاملي،  نمي پذيرد و محكوم زوال نيست و هيچ كسوف و خسوفي را بر افول نمي

را چنـين   6خداي سبحان، نبوت نبي اعظـم . دتوان خاموش كردن سراج منيرش را ندار
لَقَد منَّ اللّه علَى الْمـؤمنينَ إِذْ بعـثَ   G: شمارد خواند و آن را منتي بر مسلمانان مي نعمتي مي
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هِمنْ أَنفُسوالً مسر يهِمفF 1 وجود مبارك، چراغ روشـني اسـت كـه هـيچ      نبوت و رسالت آن
در شام، بـه دسـتگاه    3گونه كه زينب كبري ت؛ همانكس را ياراي خاموش كردنش نيس

»وحيناتميت ذكرنا و ال  اال تمحو«: فاسد اموي خطاب كرد

آيـد،   هر كار كه از شـما برمـي   2
چون نور ايـزد  . انجام دهيد ممكن نيست بتوانيد نور نبوت، رسالت و وحي را خاموش سازيد

ري را محو نور خويش خواهد كرد فروز، نه تنها خاموش شدني نيست بلكه در نهايت، هر نو
G َرُونالْكَاف كَرِه لَوو نُورِه متم اللَّهوF.3   

هاي الهي بر بندگان است و ظهور  امامت نيز كه جز فروغ مستمر نبوت نيست، از سنت
تام چنين نعمت عظيم، هنگامي است كه خورشيد جمال مهدي موعود، از پس ابر غيبت به 

أَن نَّمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفُوا في الْـأَرضِ ونَجعلَهـم    ونُرِيدG: روشني بخشددرآيد و عالم را 
  F .4أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثينَ

  منت و لطف هميشگي ،امامت. 5

وإِن تَعـدواْ  G: دانـد  شمار مـي  ها را بي كند و آن هاي فراوان ياد مي قرآن كريم، از نعمت
عانوهصالَ تُح ةَ اللّهمF 5 و  :خواند و بعثـت انبيـا   تر و واالتر را منت مي و نعمت پر اهميت

  : شمارد ها مي ترين منت را از بزرگ :نصب امامان
G  تْلُـوي ـهِمنْ أَنفُسوالً مسر يهِمثَ فعينَ إِذْ بنؤملَى الْمع نَّ اللّهم الَقَد    ـهاتآي هِملَـيع
يبِينٍوي ضَاللٍ ملُ لَفن قَبإِن كَانُواْ مةَ وكْمالْحو تَابالْك مهلِّمعيو زَكِّيهِمF.6

   

گويد؛ زيـرا نبـوت تمـام شـدني      سخن مي )منَّ(در آيه نخست، از نبوت، به فعل ماضي 
ر اما در آيه دوم، درباره امامت، فعل مضـارع بـه كـا   . است؛ هر چند اصل دين ماندني است

مـا همـواره بـراي مـردم امامـان      : فرمايد گويا مي. فهماند برد كه تدريج و استمرار را مي مي
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نشان  )نمن(فعل مضارع . رسانيم كنيم و مستضعفان زمين را به امامت مي معصوم نصب مي
امام نيست و تا بشر و جوامع انساني در زمين هستند، به پيشـوايان   دهد هرگز زميني بي مي

  1.دارندمعصوم نياز 

  مستضعفان و متكبران كيانند؟. 6

است؛ اما چون به باب استفعال برده شـده   »ضعف«دانيم كه واژه مستضعف، از ماده  مي
  2.اند به معناي كسي است كه او را به ضعف كشانده و در بند و زنجير كرده

. به تعبير ديگر، مستضعف كسي نيست كه ضعيف و ناتوان و فاقد قـدرت و نيـرو باشـد   
ستضعف كسي است كه نيروهاي بالفعل و بـالقوه دارد؛ امـا از ناحيـه ظالمـان و جبـاران،      م

با اين حال، در برابر بند و زنجير كه بـر دسـت و پـاي او    . سخت در فشار قرار گرفته است
. كند تا زنجيرهـا را بشـكند و آزاد شـود    پيوسته تالش مي. اند، ساكت و تسليم نيست نهاده

خداوند به چنين گروهي وعده . ان را كوتاه سازد و عدالت را برپا كنددست جباران و ستمگر
دست و پا و ترسو كه حاضر نيستند فريادي  ياري و حكومت در زمين داده است، نه افراد بي

اسرائيل نيـز هنگـامي توانسـتند     بني. كه پا در ميدان مبارزه بگذارند بكشند، چه رسد به اين
را گرفتنـد و نيروهـاي    7گرد رهبر خود حضرت موسي وارث حكومت فرعونيان شوند كه

بقايـاي ايمـاني كـه از جدشـان     . خود را بسيج كردند و همه صف واحدي را تشكيل دادنـد 
تكميل و خرافات را از فكر خود  7به ارث برده بودند، با دعوت حضرت موسي 7ابراهيم

  3.زدودند و آماده قيام شدند

  انواع مستضعف. 7

فرهنگـي، مستضـعف   مستضـعف  مستضـعف فكـري،   : قسامي داردمستضعف، انواع و ا
آنچه قرآن بيشـتر روي آن تكيـه كـرده    . اقتصادي، مستضعف اخالقي و مستضعف سياسي

                                                  

 . 51و  50، صامام مهدي موجود موعود. 1

 . مجهول است؛ يعني كسي كه ضعيف شمرده است» استضعفوا«عالوه بر آن، فعل . 2

 . 19، ص16، جنمونهتفسير . 3
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بـدون شـك جبـاران مسـتكبر، بـراي تحكـيم       . است، مستضعفان سياسي و اخالقي است
بـه استضـعاف    كنند قربانيان خود را هاي سياست جابرانة خود، قبل از هر چيز سعي مي پايه

ها باقي نماند و  فكري و فرهنگي بكشانند، سپس به استضعاف اقتصادي، تا قدرت براي آن
در قرآن در پـنج مـورد، سـخن از    . فكر قيام و گرفتن زمام حكومت را در سر خود نپرورانند

گويد كه تحت فشار جبـاران قـرار    مستضعفان به ميان آمده كه عمدتاً سخن از مؤمنان مي
  1.داشتند

  بعد از تولد، اين آيه را تالوت فرمود 7امام زمان. 8

امشب هنگام «: با پيكي از من خواست 7امام حسن عسگري: گويد مي 2حكيمه خاتون
آن شـب   ».افطار پيش ما بيا، تا خدا تو را به ديدار حجت خود و خليفه پس از من شاد كنـد 

روز بـه   فرداي آن. د متولد شدجا ماندم تا آن فرزن آن. رفتم 7به خانه امام حسن عسكري
او را بـه همـان   «: گـرفتم فرمـود   وقتي سراغ. كودك را نديدم ام آمدم؛ اما آن نزد برادر زاده

هفت روز بعد به دستور امام به خانه  ».كسي سپرديم كه مادر موسي فرزندش را به او سپرد
: د، خطاب به وي فرمـود ام در حالي كه فرزند خود را در آغوش گرفته بو او رفتم و برادرزاده

ونُرِيدG : آن كودك لب به سخن گشود، سپس اين آيه را تالوت فرمود ».پسرم سخن بگو«
  F .3أَن نَّمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفُوا في الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثينَ

  عاقبت از آن مستضعفان است. 9

كالمي در زمينه آينده مستضـعفان دارنـد كـه مضـمون      7منين عليحضرت اميرالمؤ
  :سخنان اين است

مانند مركبي چموش و سركش، از سواري دادن به صاحب خويش خـودداري  نيا اين د 

. كند و با خاندان پيامبر، ناسازگاري پيشه كرده و بر ما سخت و تنگ گرفتـه اسـت   مي

نشان را در فشار ظلم و استبداد غاصبان حزب خدا و اهل بيت و خاندان رسالت و شيعيا

                                                  

 . 20همان، ص. 1

 . 7دختر امام جواد. 2

 . 23، صطوسي ،الغيبه .3
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و مرتجعان گذارده و آنان را از حقوقشان محروم و گرفتـار شـكنجه و زنـدان و قطـع     

هـا و   بعد از اين همه ناسازگاري. دست و پا و گوش و بيني و كشته شدن ساخته است

 اش مهربـان و  اي كه به بچـه  ظلم و جور و غصب حقوقشان، مانند شتر بدخو و گزنده

شود، به ما مايل شده و براي اهل حق و شايستگان و مستضعفان رام خواهـد   مايل مي

خواهـد بـر آن كسـاني كـه در زمـين مـورد        خدا در قرآن خبـر داده اسـت و مـي   . شد

اند، منت گذارد و آنان را امامان و پيشوايان و وارثان زمـين قـرار    استضعاف قرار گرفته

  1.دهد

مايوس كننده بر سر مـردم و اهـل حـق، بـاران بـال و       معلوم است هنگامي كه ابرهاي
 7باريده است، با اين كلمات اميدوار كننـده و انتظـار بخـش، حضـرت علـي      نااميدي مي

ناپذير الهي مـژده داده و   هاي مردم را محكم كرده، به اين حقيقت بزرگ و وعده تخلف دل
د، نويد داده و به استقامت دارن پيشآنان را به فتح و ظفري كه حزب خدا و حاميان حق در 

  2.و پايداري تشويق فرموده است

  7با حضرت موسي 4شباهت امام عصر. 10

در لحظـه والدت   4را كه وجود مبارك حضرت ولي عصـر  F…ونُرِيد أَن نَّمنَّ Gآيه 
محتوا و پيام آيـه مزبـور ايـن    . توان بيان برنامه اصالحي وجود مقدسش دانست خواند، مي

حان تكويناً خواسته است مستضعفان را از چنگال ستم متكبـران برهانـد و   است، خداي سب
سان فرعونيان را  بدين. آنان را وارث زمين كند و حكومت عدل و داد را به دستشان بسپارد

انتخاب اين آيه كريمـه كـه دربـاره    . براي هميشه از صحنه زندگي و پهنه گيتي، محو كند
بدين  4و تالوت آن از زبان وجود مبارك امام عصرتقابل مستضعفان با مستكبران است 

  . يابد معنا است كه اين اراده الهي، به دست با كفايت آن حضرت تحقق مي
اش ماننـد موسـاي    برنامه آن حضرت، منحصر به بيان احكام نخواهد بود؛ بلكه برنامـه 

چنـان كـه شـباهت آن حضـرت بـا حضـرت       . نبرد با كفر پيشگان ستمگر اسـت  7كليم

                                                  

 . 209، كلمات قصار، مج البالغهنه. 1

 . 43 - 42، ص2، جامامت و مهدويت. 2
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  . در دوران حمل و والدت نيز گواه شباهت در برنامه و شيوة قيام است 7يموس
اسرائيل كه به دسـت فرعـون كشـته     سخن برخي اهل معرفت اين است كه اطفال بني

شد  بود؛ چون هر كودكي بدان سبب كشته مي 7شدند، بر اثر احتمال تولد حضرت موسي
سرانجام پيروز شد و فرعونيان  7بدين ترتيب گرچه حضرت موسي. كه شايد موسي باشد

ايـن  امـا   1؛ Fفَأَخَذْنَاه وجنُـوده فَنَبـذْنَاهم فـي الْـيمG    شدند به قعر دريا گرفتار و در آن غرق 
هـاي بنـي    جـويي  ها و بهانـه  ها، عافيت خواهي طلبي بلكه كنار فرصت ،پيروزي رايگان نبود

و اسـتقامت و قربـاني دادن خـود زمينـه      اسرائيل، زنان و مردان نستوهي بودند كه با صبر
  . را فراهم كردند 7تجلي و بروز موسي

  2تاكليم اهللا صـــاحب ديـده گشت    صد هزاران طفل سر ببريده گشت

نيـز چونـان موسـاي كلـيم، پشـت طاغوتيـان و        6وجود مبارك مهـدي آل محمـد  
، نور خورشـيد  عدالتي فرعونيان زمان خويش را خواهد شكست و جامعه خسته از ظلم و بي

  3.مهر و عدالت را در جمال مهدوي خواهد ديد

  مراد از اراده در آيه مذكور. 11

  اي است؟ مراد از اراده در آيه، چه نوع اراده
  .اراده تشريعي. 2 ؛اراده تكويني. 1 :خداوند متعال دو نوع اراده دارد

إِنَّما (: شود جود ميكند، مراد مو اراده تكويني آن است كه به محضي كه خداوند اراده مي
شود كـه نسـبت بـه     وگرنه، تخلف مراد از اراده مي 4)أَمرُه إِذَا أَراد شَيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُنْ فَيكُونُ

  . خداوند قادر و حكيم محال است؛ چون دليل بر عجز و ناتواني خداوند است
ختيار و انتخـاب خـويش در   ها با ا كند انسان اراده تشريعي آن است كه خداوند اراده مي

اگر اين نوع اراده، جايي محقـق نشـود، اشـكالي بـر     . سير مستقيم و صراط حق قرار گيرند

                                                  

 . 40): 28(قصص . 1

 . منطق الطير. 2

 . 96 -95، صامام مهدي موجود موعود. 3

  . 82): 36(يس . 4
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حـال  ). الحق اال تكتموة، كازال اتوة، آالصال اقيموأمانند اراده تشريعي (شود  خداوند وارد نمي
حتمـاً بايـد اتفـاق     ، اراده تكويني است؛ يعني ايـن قضـيه  )نريد(مراد از اراده در آيه مذكور 

  . بيافتد

  ها پيام

  . F…ونُرِيد أَن نَّمنَّ Gها، قطعي و حتمي است  حكومت جهاني مستضعفان و پيروزي آن. 1
سـنگ از سـوي خـدا     رحم، امتناني بزرگ و نعمتي گران نجات از حكومت ظالم و بي. 2
  . F …ونُرِيد أَن نَّمنَّ Gاست 
شــوند  يروهـاي كارآمــد بــه ضـعف كشــانده مــي  در حكومـت خودكامــه طــاغوتي، ن . 3

GفُواتُضْعاسF .  
ونُرِيـد أَن  Gاراده خداوند بر اين تعلق گرفته كه امام و پيشوا، هميشه در عالم باشـد  . 4
  . F…نَّمنَّ 
ونُرِيد أَن Gهاي بزرگ الهي است  در دست داشتن امامت و پيشوايي جامعه، از نعمت. 5
  . Fأَئمةًنَجعلَهم …نَّمنَّ 
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  )روزگار در عصر ظهور( ام اهللايا
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ها بـه سـوي    كه قوم خود را از تاريكي] و به او گفتيم[فرستاديم و همانا موسي را با معجزات خود 
ها بـراي هـر    ترديد، در آن بي. خدا را به آنان ياد آوري كن] قهر و مهر[نور بيرون بياور و روزهاي 
  . است] بيدار كننده[هايي  صبر پيشه سپاسگزاري نشانه

  مقدمه 

بيشتري برخوردارند و خداوند متعال  برخي، از اهميت ،…وها  ها، خون ها، خانه ميان ماه
كـه در   ...ماه خدا، خانه خدا، خـون خـدا و  : فرمايد دهد و مي ها را به خود نسبت مي هم آن

ها نيز برخي، داراي شرافت  ميان روز. شود عربي از اين عبارات، به اضافه تشريفيه تعبير مي
تعبيـر شـده اسـت كـه ايـن      ) خداهاي  روز(ها به ايام اهللا  و عظمت باالتري است؛ لذا از آن

هـايي   چـه روز  »ايـام اهللا «حال ببينيم مـراد از  . تعبير، در آيه پنجم سوره ابراهيم آمده است
  .است

  ها  واژه

  . تاريكي ها: ظُّلُمات
  ). باب تفعيل»ذكر«فعل امر مخاطب از مادة (به ياد بياور : ذَكِّر

  ). »رصب«صيغه مبالغه از ماده ( 2بسيار شكيبا: صبار
                                                  

 . 5): 14(ابراهيم  .1

 . 24،ص12،ج ترجمه تفسير الميزان. 2
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  ). »شكر«صيغه مبالغه از مادة (بسيار شكر گزار : شَكُور

  نكات تفسيري 

  مراد از آيات چيست؟ . 1

 7آياتي كه خداوند براي نجات بني اسرائيل از ضاللت و گمراهي به حضـرت موسـي  
  : اعطا كرده، زياد بوده كه از اين قرارند

   1؛F…بيضَاء منْ غَيرِ سوء  وأَدخلْ يدك في جيبِك تَخْرُجGيد بيضا . 1
  . و دستت را در گريبان داخل كن هنگامي كه خارج شود، سفيد و درخشنده است

   2؛Fفَأَلْقَاها فَإِذَا هي حيةٌ تَسعىGشد  عصاي حضرت كه به مار و اژدها تبديل مي. 2
  . شتافت به هر سو مي و را افكند، كه ناگهان اژدهايي شد) عصا(پس موسي آن 

Gٌانبثُع يفَإِذَا ه اهصبِينٌ فَأَلْقَى عمF3؛   
  . عصاي خود را افكند ناگهان اژدهايي آشكار شد) موسي(
 Gبِرًادلَّى مانٌّ وا جتَزُّ كَأَنَّها تَهآها رفَلَم اكصأَلْقِ عو… F 4 ؛  

ـ (به آن نگاه كـرد، ديـد  ) موسي(هنگامي كه ! فكنيو عصايت را ب همچـون  ) ا سـرعت ب
  . به عقب برگشت) ترسيد و(دود  ماري به هر سو مي

ولَقَد أَوحينَا إِلَى موسى أَنْ أَسرِ بِعبـادي فَاضْـرِبG   زدن عصا به دريا و خشك شدن آن . 3
   5؛F…لَهم طَرِيقًا في الْبحرِ يبسا

هـا   با خـود ببـر و بـراي آن    )از مصر(شبانه بندگانم را : ما به موسي وحي فرستاديم كه
  . راهي خشك در دريا بگشا

فَقُلْنَـا اضْـرِب بِعصـاك الْحجـرَ     …Gزدن عصا به سنگ و بيرون آمـدن دوازده چشـمه   . 4
                                                  

 . 12): 27(نمل . 1

 . 20): 20(طه . 2

 . 107): 7(اعراف . 3

  . 31): 28(قصص . 4

 . 77): 20(طه . 5
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   1؛F…فَانفَجرَت منْه اثْنَتَا عشْرَةَ عينًا
 نا گاه دوازده چشمه آب! عصاي خود را بر آن سنگ مخصوص بزن: به او دستور داديم

  . از آن جوشيد
   2 ؛F…م الْمنَّ والسلْوىكُِم الْغَمام وأَنزَلْنَا علَيكُعلَيوظَلَّلْنَا Gفرستادن منُّ و سلوي . 5

  . را بر شما فرستاديم »سلوي«و  »من«و ابر را بر شما سايبان قرار داديم و 
   3 ؛F… م الْمنَّ والسلْوىكُِوأَنزَلْنَا علَي م الْغَمامكُوظَلَّلْنَا علَيG سايه افكندن ابرها . 6

  . …و ابر را بر شما سايبان قرار داديم
وجاوزنَا بِبني إِسرَائيلَ الْبحرَ فَأَتْبعهم فرْعونُ وجنُـوده بغْيـا وعـدوا    Gغرق شدن فرعونيان . 7

F 4حتَّى إِذَا أَدركَه الْغَرَقُ
نَـا آلَ فرْعـونَ وأَنْـتُم    وإِذْ فَرَقْنَا بِكُم الْبحـرَ فَأَنْجينَـاكُم وأَغْرَقْ  G و آيه …

   5؛Fتَنظُرُونَ
و بني اسرائيل را از دريا عبور داديم و فرعون و لشگرش از سر ظلم و تجاوز بـه دنبـال   

  . ها رفتند تا اين كه غرقاب دامن او را گرفت آن
علَّكُـم  ثُـم بعثْنَـاكُم مـنْ بعـد مـوتكُم لَ     Gكه هـالك شـده بودنـد     زنده كردن هفتاد نفر. 8

  6 ؛Fتَشْكُرُونَ
  . شايد شكر به جا آوريد ؛سپس شما را پس از مرگتان حيات بخشيديم

فَقُلْنَـا اضْـرِبوه    …وإِذْ قَتَلْتُم نَفْسا فَـادارأْتُمG زنده كردن مرده توسط گاوي كه ذبح شد . 9
   7؛F…بعضها كَذَلك يحيِ اللَّه الْموتَىبِ

سپس گفتيم قسمي از گاو را  …و به ياد آوريد هنگامي را كه فردي را به قتل رسانديد

                                                  

 . 60): 2(بقره . 1

 . 57): 2(بقره . 2

 . 57): 2(بقره . 3

 . 90): 10(يونس . 4

 . 50): 2(بقره . 5

 . 56): 2( بقره. 6

 . 73-72): 2(بقره . 7



  

  179       � ها ويژگي: بخش دوم

خداونـد ايـن گونـه مردگـان را زنـده      ) تا زنده شود و قاتل را معرفي كنـد (به مقتول بزنيد 
  . كند مي

ت مفَصـلَات  وفَـانَ والْجـرَاد والْقُمـلَ والضَّـفَادع والـدم آيـا      فَأَرسـلْنَا علَـيهِم الطُّ  Gوفان ط. 10
   1؛Fفَاستَكْبرُوا وكَانُوا قَوما مجرِمينَ

ها و خون را كه نشانه هـايي از هـم جـدا     سپس طوفان و ملخ و آفت گياهي و قورباغه
  . ي بودندتكبر ورزيدند و جمعيت گنهكار ؛ها فرستاديم بودند بر آن

جرَاد والْقُمـلَ والضَّـفَادع والـدم آيـات مفَصـلَات      فَأَرسلْنَا علَيهِم الطُّوفَانَ والGْهجوم ملخ . 11
   .Fفَاستَكْبرُوا وكَانُوا قَوما مجرِمينَ

والضَّفَادع والـدم آيـات مفَصـلَات     فَأَرسلْنَا علَيهِم الطُّوفَانَ والْجرَاد والْقُملGَهجوم شپش . 12
   .Fفَاستَكْبرُوا وكَانُوا قَوما مجرِمينَ

اتG      هجوم قورباغه . 13 آيـ مالـدو عفَاد لَ والضـَّ الْقُمـو رَاد الْجـالطُّوفَانَ و هِملَيلْنَا عسفَأَر
  . Fمجرِمينَمفَصلَات فَاستَكْبرُوا وكَانُوا قَوما 

فَأَرسلْنَا علَـيهِم الطُّوفَـانَ والْجـرَاد والْقُمـلَ والضَّـفَادع والـدم آيـاتG        ها   خون شدن آب. 14
مكَانُوا قَورُوا وتَكْبفَاس لَاتفَصينَمرِمجا مF .  

ا ميثَاقَكُم ورفَعنَا فَـوقَكُم  وإِذْ أَخَذْنGَكنده شدن كوه و قرار گرفتن آن، باالي سر يهود . 15
   2؛Fور خُذُوا ما آتَينَاكُم بِقُوةٍ واذْكُرُوا ما فيه لَعلَّكُم تَتَّقُونَالطُّ

و به ياد آوريد زماني را كه از شما پيمان گرفتيم و كوه طور را باالي سر شما قرار داديم 
با قدرت بگيريد و آن چه را در آن است به يـاد  ايم  آن چه را به شما داده) و به شما گفتيم(

  . داشته باشيد، شايد پرهيزكار شويد

  مراد از ايام اهللا. 2

ها متعلق به خـدا اسـت و    گونه كه همه مكان همان. مسلماً همه روزها، ايام الهي است
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ن يچنـ ، همآن است يژگيل بر ويدل، ده شدينام) خانه خدا( اهللاگر نقطه خاصي به نام بيت 
از و درخشش فوق العاده ياست كه امت يمخصوص يمسلماً اشاره به روزها »ام اهللايا«عنوان 

  : ؛ به همين سبب، مفسران در تفسير آن، احتماالتي داده اند؛ از جملهدارد
باشـد و   هـا مـي   هـاي راسـتين آن   اشاره به روزهاي پيروزي پيامبران پيشين و امـت . 1

 . ها شده است ها شامل حال آن ر اثر شايستگيهاي الهي ب روزهايي كه انواع نعمت

كشـد و   اشاره به روزهايي است كه خداوند، اقوام سـركش را بـه زنجيـر عـذاب مـي     . 2
  . كند ها را با يك فرمان نابود مي طاغوت

  . اشاره به هر دو مورد باال. 3
ستند كـه  ايام اهللا، همة روزهايي ه. توان اين تعبير گويا و رسا را محدود ساخت اما نمي

هـاي خـدا در آن، چنـان     هـر روز كـه يكـي از فرمـان    . در تاريخ زندگي بشر عظمتي دارند
هر روز كه فصل . درخشيده است كه بقيه امور را تحت شعاع خود قرار داده، از ايام اهللا است

ها داده، ظهور و قيام پيـامبري در آن   اي در زندگي انسان گشوده و درس عبرتي به آن تازه
طاغوت و فرعون گردن كشي در آن به قعر دره نيستي فرستاده شده و خالصه هـر   بوده يا

اسـت، لـذا در    اهللا روز كه حق و عدالتي بر پا شده و ظلم و بدعتي نابود گشته، همه از ايام 
در تفسير آيه نيز بر روزهاي حساس و سرنوشت سـاز، انگشـت    :روايات امامان معصوم

  . گذاشته شده است
  : خوانيم مي 7امام باقر در حديثي از

  ؛ و يوم الكرة و يوم القيامه 7ايام اهللا يوم يقوم القائم

   1.و روز رجعت و روز قيامت است 4ايام اهللا روز قيام مهدي موعود 

  .سبب حقيقي هدايت، خدا است. 3

 -هر جا كه خارج كردن از ظلمات به سوي نور، به غير خداوند متعال نسبت داده شـود 
ها به سوي نـور، بيـرون    م پيامبر خدا يا كتاب خدا، مردم را به اذن خدا از ظلمتمثالً بگويي

                                                  

 . 7، ح526، ص 2نور الثقلين، ج. 1



  

  181       � ها ويژگي: بخش دوم

گونه موارد اذن خداي سبحان، به معناي رضاي او خواهد بود؛ ماننـد ايـن    در اين -آورد مي
  : فرمايد آيه كه مي

Gِإِلَى النُّور اتنْ الظُّلُمم النَّاس تُخْرِجل كإِلَي أَنزَلْنَاه تَابك هِمببِإِذْنِ رF1؛
   

، )شرك و ظلم و جهـل (ها  اين كتابي است كه بر تو نازل كرديم، تا مردم را از تاريكي
  . به فرمان پروردگارشان در آوري) ايمان و عدل و آگاهي(به سوي روشنايي 

در اين آيه، خارج كردن مردم از ظلمات به سوي نور را به اذن پروردگارشان مقيد كرده 
هم استقالل پيامبران در هدايت و خارج كردن به سوي نور را باطل تو با اين وسيله، است تا

  . و منفي نمايد و بفهماند كه سبب حقيقي اين هدايت، خداي سبحان است
   2؛F…ولَقَد أَرسلْنَا موسى بĤِياتنَا أَنْ أَخْرِج قَومكG اگر در آيه 

قومت را از ظلمات به نور بيـرون  : ) دستور داديم و(ما موسي را با آيات خود فرستاديم 
  !آر
خود مشتمل بر  »خارج كن«را به اذن خدا مقيد نكرده، براي اين است كه فعل امر  »اخراج«

گفتيم هر جا خارج كـردن، بـه رسـول و بـه     . معناي اذن است و به آوردن اذن نيازي نبود
ست و هر جـا كـه بـه خـود خـدا      كتاب خدا منسوب شود، اذن خدا، به معناي رضاي خدا ا

بـه   »اذن«منسوب شود، معناي اخراج به اذن او، اخراج به علم او خواهد بـود، چـون كلمـه    
  : آيد و از همين باب است، اين آيه شريف معناي علم نيز مي

Gهولسرو نْ اللَّهأَذَانٌ موFاعالمي است از خدا و رسول او 3؛.
4  

  مبدأ اخراج از ظلمات . 4

ساز اخـراج از ظلمـات بـه نورنـد و مبـدأ       ها زمينه فطرت انساني و علم نورند؛ اين وحي،
اثـر   عروة الـوثقي خداوند در جان مؤمنان متمسك به . فاعلي و بالذات، خداي سبحان است
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گذارد و آنان را از قعر چاه ظلماني طبيعت بيـرون آورده و بـه عرصـة وسـيع و نـوراني       مي
مقدمات فاعليت  فطرت از درون و نور وحي از بيرون، زمينه وشود؛ نور  فطرت رهنمون مي

اللَّه ولـي الَّـذينَ آمنُـوا    Gسازند  تا شمع وجود انساني را خورشيد تابان  خداي سبحان هستند
چنگ زدن به ريسمان الهي، كار قابل و باال كشيدن فعـل   F.1يخْرِجهم منْ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ

افشاند و وجين و  زند و بذر مي كه كشاورز، فقط شخم مي است، چنان) اي سبحانخد(فاعل 
  : كند؛ ولي رويش و رشد و باردهي گياهان، به دست خداي سبحان است آبياري مي

Gَرُثُونا تَحم تُمونَ أَفَرَأَينُ الزَّارِعنَح أَم ونَهعتَزْر أَأَنْتُمF2؛
   

رويانيـد يـا مـا     كنيد انديشيده ايد؟ آيا شـما آن را مـي   آيا هيچ درباره آن چه كشت مي
  رويانيم؟ مي

  . فاعليت تمام و مطلق خداوند متعال در سراسر نظام آفرينش، جاري است
اخراج از ظلمات به نور، در برخي آيات، منحصراً به ذات اقدس الهي اسـتناد داده شـده   

  : است
Gهخْرِجنُوا يينَ آمالَّذ يلو إِلَى النُّورِاللَّه اتنْ الظُّلُمم مF.3   

به پيامبر و فرشتگان به تنهايي يـا   4مانند آيه مورد بحث و آيات ديگرآيات و در برخي 
و فرشـتگان، در   6در مصاحبت فيض خدا نسبت داده شده است؛ زيرا كـار رسـول خـدا   

ها مظهر فعل  نمطابق بعضي از مباني ديگر، كار آ. طول فعل خداوند است، نه در عرض آن
كه نور در اسناد به غير حق تعالي ـ مثل حضرت موسي در آيـه مـورد     غرض آن. خدا است

  5.بحث ـ منافاتي با انحصار فاعليت خداوند ندارد
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  منشأ نور و ظلمت در انسان. 5

،»هلوع«انسان از نظر طبيعت نفساني، به اوصاف مذمومي مانند 
،»مجادل« 1

و  »كفـور « 2
»بخيل«

  4.است يو ماد يعت خاكيطب، ن صفات مذموميا أمنش شود و يمتصف م 3
  : ور است همچنين انسان قبل از تعليم الهي، از نظر معارف در ظلمت جهل، غوطه

 Gئًاونَ شَيلَملَا تَع كُماتهطُونِ أُمنْ بم كُمأَخْرَج اللَّهوF5؛  

  . دانستيد كه هيچ چيز نميو خداوند شما را از شكم مادرانتان خارج نمود در حالي 

و از جهت عملي به عالم ماده و لذايـذ آن، دل خـوش كـرده و در ضـاللت مـاده فـرو       
  6؛Fورضُوا بِالْحياةِ الدنْيا واطْمأَنُّوا بِهاGيابد  رود و آرامشي حيواني مي مي

  . و به زندگي دنيا خشنود شدند و بر آن تكيه كردند

  . يعت نفساني انسان، نشانه ظلمت طبيعت استهاي طب اين صفات و ويژگي
گرا و اهل صدق و  از سوي ديگر، فطرت انسان، خداشناس و خدا جو و خداپرست و حق

  7؛ Fونَفَخْت فيه منْ روحيG: انصاف و پرتوي از نفحات روحاني خداي سبحان است
  . و از روح خودم در او دميدم

  : ارتباط با خدا است و اطمينان و آرامش فطرت، در برقراري
G كْرِ اللَّهأَلَا بِذ كْرِ اللَّهبِذ مهنُّ قُلُوبئتَطْمنُوا وينَ آمالَّذ نُّ الْقُلُـوبئتَطْمF8   رت ربـاني،  ايـن فطـ

هـاي   تا به مدد آن، طبيعت نفساني را به اعتدال برساند و ظلمـت  پذيرا و شيفته وحي است

                                                  

1 .Gالُوعقَ هانَ خُلإِنَّ الْإِنسF  حـريص و  . 2صـبر و ناشـكيبا؛    بي. 1: معنا دارد هلوع دو. 19): 70(معارج
  ).304، ص19، جتفسير راهنما. (آزمند

2 .Gلًادانُ أَكْثَرَ شَي� جكَانَ الْإِنسوF  تفسـير  . (جدل يعني گفتگو، نه نـزاع و برتـري طلبـي   . 54):18(كهف

  ). 343، ص10، جراهنما
3 .Gاانُ قَتُوركَانَ الْإِنْسF قتور يعني تنگ نظر و بخيل ).100): 17(اسراء (؛ .  
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  : هاي حياتي آگاه كرده است رو، خداوند، انسان را با پيامطبيعي را نوراني سازد؛ از اين 
Gَونلَمتَكُونُوا تَع ا لَمم كُملِّمعيوF1؛   

  . دانستيد به شما ياد بدهد و آنچه را نمي

هاي طبيعت را بگسلد و همـة مجـاري ادراكـي     تا به وسيله تزكيه و تربيت الهي، زنجير
ري تحريكي شهوت و غضب را تعديل كند و بدون حس، وهم و خيال را تعليم و همه مجا

  . ها را هدايت و سپس حمايت كند اي از نيروهاي خدادادي، آن تعطيل هيچ قوه
اي آفريـده اسـت كـه هرگـز      گونـه  فطرت انسان، همواره زنده است و خداوند، آن را به

فَطَرَ النَّاس علَيها لَـا تَبـديلَ   فطْرَةَ اللَّه الَّتي G: شود و ظلمت را از آن، دور كرده است تاريك نمي
خَلْقِ اللَّهلF2؛   

آفـرينش الهـي     دگرگـوني در   ؛ها را بر آن آفريـده  اين فطرتي است كه خداوند، انسان
  . نيست

  آورد؟ چرا ظلمات را جمع و نور را مفرد مي

  : كه كه ظلمت را به صيغه جمع و نور را مفرد آورده، اشاره است به اين اين
راه حق، برحسب مقامات و مراحل، متعـدد اسـت؛ ولـي در آن، اخـتالف و تفـرق و       .1

به خالف طريق باطل كه سراپا اختالف است و اهـل هـر طريقـي،    . پراكندگي وجود ندارد
   3.ها متنفرند دارند و از آن اهل طريق ديگر را دشمن مي

دم نـور در چيـزي   شايد هم دليل اين باشد كه وجود ظلمت، از نبود نور و همـان عـ  . 2
بايد نور داشته باشد و چيزي كه شأنش اين است كه نور داشته باشـد و نـدارد، از    است كه 

شود، به خالف نور كه امري وجـودي اسـت و    اش به نور، متعدد مي جهت دوري و نزديكي
اگر هم آن را با قياس به ظلمت درجه بندي . وجودش ناشي از مقايسه آن با ظلمت نيست

ايم و اين تصور، باعث  رايش مراتبي قائل شويم، در حقيقت تصوري است كه كردهكرده و ب
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   1.شود تكثر حقيقي و تعدد واقعي آن نمي

  يگانه منجي عالم بشريت . 6

شـوند و   ها از ظلمات به سـوي نـور هـدايت مـي     انسان 4در حكومت حضرت مهدي
  : يد، اين استآ پرسشي كه اينجا پيش مي .شود عدالت به طور كامل برقرار مي

چرا خداوند اجراي عدالت موعود را بر عهده پيامبران و امامان پيشـين نگذاشـت؟ چـرا    
پيامبران و امامان قبلي هم كه هدفشان اجراي عدالت در زمين بـود، بـه ايـن امـر موفـق      

  نشدند؟
بايد توجه داشت كه خداوند براي هر امتي، متناسب با شـرايط همـان امـت پيـامبراني     

است؛ ولي هيچ پيامبري در اجراي برنامه هـايش بـه طـور كامـل، موفـق نبـود و       فرستاده 
نتوانست حكومت عدل فراگير تشكيل دهد؛ زيرا مردم عصرشان استعداد پذيرش حكومـت  

شدند و مردم را به پرستش  هنگامي كه پيامبران الهي مبعوث مي. اند عدل فراگير را نداشته
كردند، عموماً با انكار و  ها دعوت مي و و بيزاري از بتهاي ا خداي يگانه و اطاعت از دستور

  : فرمايد خداوند در اين باره مي. شدند مخالفت مردم مواجه مي
Gوها كَذَّبولُهسةً رأُم اءا جلَنَا تَتْرَى كُلَّ مسلْنَا رسأَر ثُمF2؛

   

] هـدايت [براي هر زمان رسولي  ؛سپس رسوالن خود را يكي پس از ديگري فرستاديم
  . كردند آمد، او را تكذيب مي قومي مي

فرمانروايان و ثروتمندان جامعه كه فريفته مال و مكتب يا علـم و دانـش خـود بودنـد،     
بستند و بسياري از ديگـر قشـرهاي جامعـه را بـه      سرسختانه كمر بر مبارزه با پيامبران مي

كند كه روز  خداوند از آنان نقل مي. دداشتن كشاندند و از پيروي راه حق باز مي دنبال خود مي
  : گويند قيامت مي
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G نَارَاءكُبتَنَا وادنَا سنَا إِنَّا أَطَعبقَالُوا ربِيالَوفَأَضَلُّونَا السF1؛
   

پروردگارا ما از سران و بزرگان خود اطاعـت كـرديم؛ پـس مـا را گمـراه      «: گويند و مي
   ».ساختند

بودنـد، بـه انبيـاي الهـي     دك كه غالباً از محرومان جامعه ان يگروه ، فقطانين ميدر ا
اي بر پايه عقايد صحيح و موازين عـدل و   افتاد كه جامعه آوردند و كمتر اتفاق مي ايمان مي

هايي از تعاليم انبياء، به تدريج  البته بخش. قسط و مطيع فرمان خدا و پيامبران تشكيل شود
  . گرفت قتباس قرار ميكرد و مورد ا در فرهنگ جوامع نفوذ مي

هدف اول بعثت انبياء، ايجاد شرايط رشد و تكامل انسان و كمك بـه رشـد عقالنـي و    
همه انبياي الهي، در صـدد تشـكيل جامعـه    . تربيت روحي و معنوي افراد مستعد بوده است

اند و هـر كـدام در حـد     ايده آل بر اساس خداپرستي و گسترش عدل در سراسر زمين بوده
بعضي توانستند در محدوده جغرافيايي و زمـاني خـاص،   . اند ي در اين راه برداشتهتوان، قدم

حكومت الهي را برقرار كنند؛ ولي براي هيچ يك، شرايط تشـكيل حكومـت عـدل جهـاني     
فراهم نشدن چنين شرايطي، به معناي نارسايي تعاليم الهي نيست؛ زيرا هـدف  . فراهم نشد

اي حركت اختياري انسان و انتخاب اختياري حـق يـا   الهي، فراهم شدن زمينه و شرايط بر
باطل از سوي انسان است، نه الزام و اجبار مردم به پذيرفتن ديـن حـق؛ بـه همـين دليـل      

و امامان بعد از آن حضرت كه وظيفه تاباندن شـعاع عـدالت بـر همـه      6حضرت محمد
فكـري مـردم،   جهان و دعوت به اسالم را داشتند، به سبب فراهم نبودن شرايط روحـي و  

  . نتوانستند حكومت عدل فراگير را در همة گيتي ايجاد كنند
بر اساس روايات و احاديث اسالمي، شرايط پذيرش حكومـت عـدل جهـاني و تحـول     

شكوفايي علم و دانش  و فكري مردم كه بستگي به تكامل عقول، پيشرفت اخالق، معنويت
  . شود فراهم مي 7دارد، فقط در عصر ظهور امام عصر

اكنون براي تبيين بيشتر بحث، برخي روايات را كه به بازگويي اوضاع و احوال مـردم و  
  : كنيم پردازند، ذكر مي مي 4جوامع انساني در عصر ظهور امام مهدي
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  : فرمايد مي 7امام باقر )الف
1؛إذا قام قائمنا وضع يده علي رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و كملت به احالمهم

   

دهـد و از ايـن    ئم ما قيام كند، خداوند، دستش را بر سر بندگان قرار ميهنگامي كه قا
  . ابدي شود و تكامل مي هاي مردم، متمركز مي طريق، عقل

كنـد، باعـث رشـد     دستورهاي اسالم را به طور كامل اجرا مي 4يعني چون امام زمان
حقـق  كه به كمال رساندن اخـالق مـردم بـود، ت    6شود و هدف پيامبر فكري مردم مي

   2. يابد مي
هايي الزم دارد كه بدون تكامل صنايع، امكان  تحقق انقالب جهاني، وسايل و ابزار )ب

صـنايع بـه حـدي تكامـل      4دهد كه در عصر ظهـور امـام   احاديث، نويد مي. پذير نيست
كننـد،   كند و افرادي كه در خـاور زنـدگي مـي    يابد كه جهان، حكم يك شهر را پيدا مي مي

 7امام صادق. شنوند بينند و سخنان آنان را مي كنند، مي ر باختر زندگي ميكساني را كه د
  : فرمايد در اين باره مي

لمغرب و كذا الـذي فـي   الذي في ان القائم و هو بالمشرق ليري أخاه اإن المؤمن في زم
؛لمشرقفي اغرب يري أخاه الذي مال

3
   

ود را كـه در مغـرب   كنـد، بـرادر خـ    مؤمني كه در مشرق زندگي مي 7در زمان قائم
بيند و همچنين آن كسي كه در مغرب است، برادرش را در مشـرق   كند، مي زندگي مي

  . بيند مي

  : تر بيان شده است مطلب به طور روشن 7در حديث ديگر از حضرت صادق
شيعتنا في أسماعهم و أبصارهم حتي اليكون بينهم و بين القائم لإن قائمنا إذا قام مد اهللا 

؛نظرون اليه و هو في مكانهيو  هم فيسمعونلميك، بريد

4
   

هـاي پيـروان مـا قـدرت      كند، خداوند به ديـدگان و گـوش   آن گاه كه قائم ما قيام مي
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مانـد؛ او، بـا آنـان     اي بـاقي نمـي   بخشد، تا آن جا كه ميان آنان و رهبرشان فاصله مي
او در جاي خود نگرند؛ در حالي كه  شنوند و به او مي گويد و سخنان او را مي سخن مي
  . قرار دارد

در  …هاي ارتباطي مانند راديو، تلويزيون، تلفن، اينترنت، مـاهواره و   شايد وجود رسانه
ها را يكي از شرايط ظهور  توجيه و فهم اين حديث، بتواند ما را ياري كند و ما بتوانيم همين

  . به شمار آوريم 4امام مهدي
هاي گوناگون اجتماعي، به  مختلف و روش هاي انسان ها، در صورت تجربة حكومت )ج

بـراي همـين،    ؛برنـد  نقاط ضعف و قوت هر حكومت و نظام سياسي و اجتمـاعي پـي مـي   
هـاي سياسـي و    دهد تا با انتخـاب و اختيـار خـود، نظـام     خداوند، اين فرصت را به آنان مي

ي بشـري،  هـا  اجتماعي مختلف را بيازمايند، تا با شناخت كامل از ضعف و نارسايي حكومت
  . وجود آيده ب 7آمادگي و زمينة جهاني براي حكومت بر حق امام زمان

  : فرمايد در روايتي مي 7امام باقر
 دولتنا آخر الدول و لن يبق أهل بيت لهم دولة إال ملكوا قبلنا لئال يقولوا اذا رأوا سـيرتنا 

  1؛ Fقينللمت ةوالعاقبGاذا ملكنا سرنا مثل سيرة هوالء و هو قول اهللا عز وجل 
ماننـد   حكومت ما، آخرين حكومت است و هيچ خانداني كه قدرت حكومت دارند، نمـي 

اين از آن رو است كه بعـداً هنگـامي كـه    . رسند مگر اين كه قبل از ما به حكومت مي
ها رفتار  رسيديم، مانند اين اگر ما هم به حكومت مي: روش و سيره ما را ديدند، نگويند

. ]رانجام، از آنِ پرهيزكاران استس[ : فرمايد داوند است كه ميكرديم و اين، قول خ مي
2  

در پايان، ذكر اين نكته الزم است كه خداوند با آن كه قادر مطلـق اسـت، حكـيم نيـز     
  : فرمايد مي 7امام صادق. دهد هست؛ به همين دليل، كارها را با اسباب انجام مي

   ؛…إالّ باالسباباءيشي األجرين أ اهللا يبأ

به همين دليل، بـراي هـر   . د، از اين كه كارها را بدون اسباب انجام دهد، ابا داردخداون
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سببي، شرحي قرار داده و براي هر شرحي، علمي قرار داده و بـراي هـر علمـي، بـاب     
شناسد و هر كـس خـود را بـه نـاداني      ناطقي قرار داده است كه هر كس بخواهد، مي

   1.و ما هستيم 6اشناسد و آن باب ناطق رسول خد بزند، نمي

نتيجه اين كه چون بر پايي حكومت عدل و فراگيري حكومت الهي، مسـتلزم آمـادگي   
دهد و اگر يكبـاره   انسان است، خداوند فراهم شدن اين بستر را به صورت طبيعي انجام مي

بخواهد چنين شرايطي را آماده كند، مستلزم جبر و الزام انسان خواهد شد و مجبور كـردن  
و امامـان   6ايـن آمـادگي در زمـان رسـول خـدا     . عدل الهـي سـازگار نيسـت    انسان با
 7تحقق نيافت و طبق روايات، اين شرايط، فقط در عصر ظهـور امـام عصـر    :معصوم

  . پذيرند رامي 4شود و اكثريت قاطع مردم، انقالب بزرگ مهدي فراهم مي

  ها  پيام

  . FاتنَابĤِي …رسلْنَااG 2انبياء، بايد معجزه داشته باشند. 1
ولَقَدG  3نشانة خدا بود كه توسط آن حضرت تحقق يافت 7معجزات حضرت موسي. 2

  . Fموسى بĤِياتنَاأَرسلْنَا 
و در  6خداوند در آيه اول اين سوره به پيامبر اسـالم . هدف كلي انبيا، يكي است. 3

بـه نـور هـدايت     مردم را از تاريكي خارج كنيد و: فرمايد مي 7اين آيه، به حضرت موسي
  . Fأَخْرِج قَومكG 4نمائيد
أَخْرِج قَومك منْ الظُّلُمات  أَنGْ 5ها گرفتار بودند در انواع ظلمت 7قوم حضرت موسي. 4

  . Fإِلَى النُّورِ
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  . FقَومكG 1اولين حوزه ماموريت انبيا، قوم خودشان است. 5
   .Fومك منْ الظُّلُمات إِلَى النُّورِقَ أَخْرِجG 2كفر، ظلمت است و راه خدا، نور. 6
از جانب خداوند وظيفه داشـت هـدايت قـوم خـود را نسـبت بـه        7حضرت موسي. 7

ولَقَـد أَرسـلْنَا موسـى بĤِياتنَـا أَنْ أَخْـرِج قَومـك مـنْ        G هدايت اقوام ديگر، در اولويت قرار دهد
فراتر از هدايت بني اسرائيل بوده  7شك رسالت موسي ياز آن جا كه ب Fالظُّلُمات إِلَى النُّورِ

  . ها است بيانگر اولويت آن »قومك «است، قيد 
سه بين رسالت پيـامبر  ياقبه قرينه م( F…أَنْ أَخْرِج قَومكGجهاني نبود  7رسالت موسي. 8
كـه قيـد   ممكن است  Fأَخْرِج قَومكG 7و رسالت حضرت موسي Fلتُخْرِج النَّاسG )6اسالم

   3.به قوم خود باشد 7براي محدود كردن رسالت حضرت موسي »قومك«
ها و رهنموني آنان بـه سـوي نـور     تورات، حاوي تعاليمي براي نجات مردم از ظلمت. 9
رات توانـد تـو   مي »آياتنا«مراد از  Fولَقَد أَرسلْنَا موسى بĤِياتنَا أَنْ أَخْرِج قَومك منْ الظُّلُماتGبود 
ها با اعطاي  را بيرون بردن مردم از ظلمت7 كه خداوند رسالت حضرت موسي از اين. باشد

   4.شود كه تورات، حاوي چنين تعاليمي است كند، برداشت مي تورات به او بيان مي
أَنْ أَخْـرِجG  هاي ديني، نيازمند مجريان كاردان و رهبري شايسته است  تحقق آموزه. 10

بـه حضـرت   ) تـورات (از اينكه خداوند، پس از اعطـاي آيـات    Fلُمات إِلَى النُّورِقَومك منْ الظُّ
شـود   كنـد، معلـوم مـي    ها معرفي مـي  ول خارج ساختن مردم از ظلمتئاو را مس 7موسي

ها، نيازمند مجري و شخصيتي كاردان چون حضرت  اجراي تعاليم آسماني و به كارگيري آن
   5.است 7موسي
قدرت خدا نسـبت بـه سـتمگران و توجـه بـه       و از ظلمات ياد قهرراه نجات مردم . 11
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  . Fبِأَيامِ اللَّه وذَكِّرْهمG 1الطاف او نسبت به گذشتگان است
  . Fبِأَيامِ اللَّه وذَكِّرْهمG 2ي به خاطر سپردن هستند ايام اهللا ايامي با اهميت و شايسته. 12
وذَكِّـرْهمG   انـد  ، داراي اهميت و جايگاهي ويژهبرخي ايام، در مقايسه با برخي ديگر. 13

امِ اللَّهبِأَيF .  
 بِأَيامGِ 3ها، روز خدا است؛ اما روز تجلي قدرت خداوند، حساب ديگري دارد همه روز. 14

اللَّهF .  
اي كه بزرگداشـت ايـام اهللا باشـد، جـايز      گونه جشن يا سوگواري و مراسم ويژه هر. 15

  . بر خالف نظريه فرقه منحرف وهابيت Fبِأَيامِ اللَّه هموذَكِّرGْ 4است
  . Fشَكُورٍ صبارGٍ 5مؤمن در سختي، صابر است و در رفاه، شاكر. 16
هاي الهي، مايه رشد معرفـت   صبر پيشه كردن برابر مشكالت و باليا و شكرگزاري نعمت. 17

  . Fذَلك لĤَيات لكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ إِنَّ فيG 6هاي خدا است آدمي و درك بهتر آيات و نشانه
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  راز سعادت
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يسته شا يمان آورده و كارهايمگر آنان كه ا *است  يانكاريكه انسان در ز *سوگند به روزگار 
  . ندكن ميه يتوص ييبايگر را به شكيد كيگر را بر حق سفارش نموده و يد كيو  انجام دادند

  مقدمه 

از نظـر موضـوع و   ، قـرآن هـاي   سوگند. سوگند آمده است ،ه قرآنيآ 83سوره و  33در 
خداونـد متعـال بـه     2. اسـت  يمكهاي  در سورهها  آن شتريرسد كه ب مي فقره 95به ، مورد

 يروشـن و ت ياهم يك؛ يمطلب استدو ن در بردارنده آقر ياما سوگندها؛ از ندارديسوگند ن
ـ كـه   يت داشتن جواب قسم و مطلبيدوم اهمو شود  مي اديكه به آن سوگند  يمطلب  ايرب

  . اد شده استيسوگند ، آن
كه منظور از عصر  نياما ا؛ ر استسوره مبارك عص، كه در آن قسم آمدهاي  ن سورهيآخر

ن نوشـتار بـه آن   يدر ا، ستيچ ت جواب قسميو علت اهماست كه به آن قسم خورده شده 
  . پرداخته شده است

  ها  واژه

  . روزگار است يجا به معنا نيا وفشردن  يدر لغت به معنا: الْعصر
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  . هينقص در سرما، انيز: خُسر
   .)»وصي«باب تفاعل از مادة  يفعل ماض( سفارش كردند: تَواصوا

  نكات تفسيري

  ست؟يچ »والعصر«مراد از . 1

عصر اطـالق شـده   قسمتي از روز، به لذا . فشردن است ايبه معن، در اصل »عصر«واژه 
. شـود  مـي  ده و فشـرده يـ چيپ، روزانه در آن زمـان  يو كارهاها  كه برنامه نيا سبببه است 

ماننـد عصـر   ، از زمـان  يا بخشي يخ بشروران تارمطلق زمان و د ايبه معن، ن واژهيسپس ا
ن يـ ر ايلـذا در تفسـ  ؛ استعمال شده اسـت ، و امثال آن 6امبر اكرميام پيظهور اسالم و ق

  : اند بيان كرده يادياحتماالت ز ، مفسرانسوگند
 گـر از يد يكه در بعضـ  نينه ايبه قر، دانند مي آن را اشاره به همان وقت عصر يبعض. 1

ـ ا 2 .»سـفر والصبح إذا أ« ايو  1»يحوالضّ«مانند ؛ اد شده استيسوگند ، وزات به آغاز ريآ ن ي
نظام  يزمان دگرگون، چرا كه زمان؛ ع از روز داردطن مقياست كه ا يتياهم سبببه ، سوگند

وانـات بـه   يپرنـدگان و ح ، رديـ گ مـي  انيـ روزانـه پا  يكارها؛ ها است ات انسانيو ح يزندگ
انسان را ي، گونين دگرا .…و كشد مي د سر در افق فرويخورش، گردند مي خود بازهاي  النه

از اي  نشانه، قتين نظام حاكم است و در حقيكه بر اكند  متوجه مي ياله پايان بيبه قدرت 
  . باشد ميسته سوگند يات پروردگار است كه شاياز آ يتيد و آيتوحهاي  نشانه
هاي  از درس سرشاركه اند  انستهت ديخ بشريآن را اشاره به سراسر زمان و تار يبعض. 2

  . گر استيدارعبرت و حوادث تكان دهنده و ب
و سوگند را ناظر به انـواع فشـارها و    زيدهگرا ن واژه يا يشه لغويز همان رين يبعض. 3

 داريـ را از خواب غفلت بها  و آن دهد مي رخها  انسان يدانند كه در طول زندگ ي ميمشكالت
  . دهد مي اندازد و روح استقامت را پرورش مي گاد خداوند بزريبه ، كند مي
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  . اند دانسته آن را ناظر به نماز عصر يبعض. 4
  . است 6امبر اكرميام پيعصر ق، منظوراند  گفته يبرخ. 5
عظمـت   و يژگـ يو ياست كـه دارا  4يام امام مهديعصر ق، منظوراند  گفته يبرخ. 6
م كـه در  يخـوان  مـي  7م صـادق از امـا  يثيدر حـد . خ بشـر بـوده و هسـت   يدر تار يخاص
  : فرمود »إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسر *والْعصرِ«يرتفس

؛العصر عصر خروج القائم 
1
   

  . است 4يام حضرت مهديعصر ق، منظور از عصر

  . ندينشدانند كه عصاره جهان آفر مي كاملهاي  آن را اشاره به انسان، گريد يبعض. 7

   يخوشبختاي  برنامه چهار ماده. 2

بـر چهـار   ، م كرده كه در آنيتنظعي برنامه جام، ميعظ نجات از آن خسران يبرا، قرآن
  : ه شده استياصل تك

اسـت؛  انسان هاي  تيهمه فعال ير بنايمان است كه زيله ا، مسأن برنامهيا اصل اول در
نـه  ، رديـ گ مـي  او سرچشـمه  يو اعتقـاد  يفكـر  ياز مبان، انسان يعلمهاي  چرا كه تالش

اعمـال  ، گـر ير ديـ به تعب. است يزيغرهاي  زهيانگ ه سببوانات كه حركاتشان بيهمچون ح
ـ از هر چ پيش ياله ياو افكار او است؛ به همين دليل، همة انبيد ياز عقا يتبلور، انسان ، زي

بـا شـرك كـه سرچشـمه رذائـل و       ؛ به ويـژه پرداختند ها مي امت يدتيعق يبه اصالح مبان
جا مطلق ذكر شده  نيمان اين كه ايجالب ا. ندكرد مي مبارزه ،استها  يو پراكندگها  يبدبخت
مان يمان به خدا و صفات او گرفته تا اياز ا يعن؛ يدشومان به همه مقدمات يتا شامل ا است
  . ها آن يايو اوص ياله يايانب و يكتب آسمان امت ويبه ق

اعمـال  «. ديـ گو مـي  از اعمال صالح سخن، مان پرداختهيوه درخت ايبه م، دوم اصلدر 
نـه فقـط   اي اسـت،   سخن از هر عمـل شايسـته  . است ييمحتوا ع و پرير وسيتعب »شايسته
؛ نه تنها كسب علم و دانـش ، نه فقط جهاد در راه خدااهللا،  ليسب ينه تنها انفاق ف، عبادات
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شرفت ياهللا و پ يله تكامل نفوس و پرورش اخالق و قرب اليوساي كه  ستهيبلكه هر كار شا
  . شودها  نهيدر تمام زم يانجامعه انس

 ينـ يبه مواسات و مساوات بـا بـرادران د  ، اعمال صالح 7از امام صادق يثياگر در حد
  . ان مصداق روشن استيل بياز قب، ر شدهيتفس

شه دار يمسلماً ر، من سر زندير مؤغهاي  از انسان ياز بعض، اعمال صالح يگاه البته اگر
ت يـ رد و از جامعيـ گ نمـي  سرچشـمه  يق الهـ يـ عماي ه زهيانگ چرا كه از؛ ستيگسترده ن و

  . ستيبرخوردار ن
 ايمعن كه است آوردهبا الف و الم  را مخصوصاً به صورت جمع همراه »صالحات«قرآن، 

از  بعد يو قهر يعياز آن خسران طب يريقت است كه راه جلوگين حقيگر ايانعموم دارد و ب
 يبه راسـت . ا چند عمل صالحيك ياعت به نه تنها قن، انجام همه اعمال صالح است، مانيا

  . سازد مي اهرظرا از خود  ين آثاريچن، دشو يقاً در جان انسان جاريمان عمياگر ا
 وجـود انسـان را بـه    ، همـة مانيا ؛ بلكهستير نيثتأ بي اعتقاد شه ويك انديتنها ، مانيا
 ينه تنها فضات كه ي در اتاقي تاريك اسهمانند چراغ پر نور، مانيا. آورد خود در مي رنگ

و بـه همـه   د ابت مي رونيبه بهاي اتاق  شعاع آن از همة دريچهبلكه ، كند ي مياق را نورانتا
مـان در  يچـراغ ا  تـي وقگونـه   نيهمـ . روشن است يجا چراغ پر نور كه آن فهماند كس مي

 يكحركات هر و شود  مي انسان منعكساعضاي نور آن از ، روشن شود، قلب انسان يسرا
ل يـ ن دليبه همـ بيده است؛ رون تايباش  در قلب است كه اشعه يدهد نور مي نشانها  آن از

  . گر آمده استيد كيالزم و ملزوم ، مانيا وغالباً عمل صالح ، ات قرآنيدر آ
  : ميخوان مي سوره نحل در

Gًاةيح نَّهيِينٌ فَلَنُحؤْمم وهأُنثَى و نْ ذَكَرٍ أَوا محاللَ صمنْ عةً مبطَيF1؛
   

او را بـه  ، مـان دارد يكـه ا  يالد يا زن عمل صالحي انجام دهد، در حـ از مر يهر فرد 
  . ميكن مي زندهاي  زهيات پاكيح

سبب ن يا ، بهن عالمياز ا يياز جدا سف بدكاران بعد، تأمنوننيز طبق آياتي از سوره مؤ
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اي انجام عمل صالح بازگشت بر ،اديلذا با اصرار زاند؛  انجام نداده ياست كه چرا عمل صالح
  : كنند را تقاضا مي
Gِونجِعار بر ا تَرَكْتيما فحاللُ صملِّي أَعلَعF1؛

   

عمـل  ) و كوتـاهي نمـودم  (شايد در آن چه ترك كـردم  ! مرا باز گردانيد! پروردگار من
  !صالحي انجام دهم

  : دهد مي ستوردچنين مده است كه خداوند به رسوالنش ين سوره آهم باز در
Gلُواماعو اتبنْ الطَّيلُ كُلُوا ما الرُّسها أَيا يحالصF2؛

  

  . از طيبات تناول كنيد و عمل صالح به جاي آوريد! اي رسوالن 

 يكه در اجتمـاع حركتـ   نيمگر ا، ابدي نمي هرگز تداوم، مان و اعمال صالحينجا كه ااز آ
ك سو و دعوت به استقامت و صبر در يعرفت آن از حق و شناخت و م يدعوت به سو يبرا
گر يبه دو اصل د، ن دو اصليبه دنبال اد، ريپذ ، انجامگريد ين دعوت از سويق انجام ايطر

  . مان و عمل صالح استيدو اصل ا يد كه ضامن اجرايفرما مي اشاره
بـه   يو عمـوم  يهمگـان و سفارش دعوت  يعن، يبه حق يله تواصدر اصل سوم به مسأ

از  ير زنـدگ يبشناسند و در مسـ  يبه خوب لتا همگان حق را از باط كند مي حق اشاره يوس
جملـه  ، به هـر حـال  . ت استيت با واقعقا مطابيت يواقع ايبه معن، حق. ندشوآن منحرف ن

Gِّقا بِالْحواصتَوF از منكـر را شـامل   يدارد كه هم امر به معروف و نهـ  يعيار وسيبس ايمعن 
  . مان و عمل صالح رايغ ايق و تبليتشو هم ورا م و ارشاد جاهل يلشود و هم تع مي

 چرا، گر به آن مطرح استيد كيو استقامت و سفارش  ييبايله شك، مسأدر اصل چهارم
 خواهد شد كهرو روب يبا موانع، ر عمليهر كس در مسي، له شناخت و آگاهپس از مسأكه 

انجـام   يد احقاق حق كند و عمـل صـالح  توان نمي هرگز، اگر استقامت و صبر نداشته باشد
  . مان خود را حفظ كنديا ايدهد 
 يريگ ميك حركت و تصميجز با ، حق در جامعه يحق و ادا ياحقاق حق و اجراي؛ آر
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ع و يوسـ  ايجـا معنـ   نيـ صبر در ا. ستيبرابر موانع ممكن ن يستادگيو استقامت و ا يعموم
ـ برابـر انگ  شـود و هـم صـبر    مـي  دارد كه هم صبر بر اطاعت را شاملاي  گسترده هـاي   زهي

  . را ت و هم صبر برابر حوادث ناگواريمعص
ات يـ شـود چـرا در روا   مـي  روشن، ن اصول چهارگانه گفته شديا بارةچه درتوجه به آن با

ن كه از يش از آپ، دنديرس مي گريد كيبه  6امبر اكرمياران پياصحاب و  يآمده است وقت
 ورتواي بـزرگ ايـن سـوره كوچـك را يـاد آ     و مح دندنخوا مي سوره عصر را، هم جدا شوند

   1.شدند مي
 يو اجتمـاع  يفـرد  يگانه را در زنـدگ ين اصول چهارهم، اگر مسلمانان امروز يبه راست

بـه  هـا   و شكسـت هـا   ضـعف ، شود مي حلها  هاي آن يمشكالت و نابسامان، خود اجرا كنند
  2.گردد مي قطعها  آن شر اشرار جهان ازو شود  مي مبدل يروزيپ

  ا يبازار دن. 3

 همها بازار است و يرساند كه دن ي مين نكته اساسيما را به ا، ات قرآنيبه آ ينگاه اجمال
، ن بـازار يـ كنند و فـروش جـنس در ا   مي را در آن عرضه عمر و توان و استعداد خود، مردم
  : ديفرما مي 7يحضرت عل. است ياجبار

؛نفس المرء خطاه إلي أجله
3
   

  . مرگ است يبه سو هاي او مگا، ساندن انيشنفس ك

 توانـد  او نميدهد و  مي ه عمر را از دستيسرمابخشي از هر لحظه به ناچار، پس انسان 
 ياب مشـتر در اين بازار، آنچه مهم است انتخـ  لذاد؛ كن يريجلوگ، عمر و توان خود گذراز 

ص گذاشـته و در راه  در طبق اخال، كنند و هر چه دارند مي با خدا معامله، افرادبرخي . است
ا را با يو دن ي، نعمت باقي را خريدهعمر فان، با ن افراديا. كنند صرف مياو  يرضا ياو و برا

  : رايز؛ هستند يبرندگان واقعگروه، ن يا. كنند مي معامله يبهشت و رضوان اله
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  . همة هستي از او استاست كه  يخداوندها  آن داريخر. 1
   F.1فَمنْ يعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ خَيرًا يرَهGخرد  مي ز را همخداوند اجناس ناچي. 2
  F.2خَالدينَ فيهاGاست  يبهشت ابد، او يخرد و بها مي گرانخداوند . 3
 بـاز هـم پـاداش   ، خدا مياما موفق به عمل نشد، ميدواگر به دنبال انجام كار خوب ب. 4

  . دهد مي
 تا هفت صـد برابـر پـاداش    ، گاهه قول قرآنب و دهد مي پاداش را چند برابرخداوند، . 5

  . دهد مي
در پـي  گران بفروشند و يا ديخود هاي  عمر خود را به هوس، ن بازاريكه در ا ياما كسان

ن يچنـ هـا   ، دربـارة آن كـه قـرآن  انـد   كـرده  ينيارت سـنگ سخداوند نباشند خ يرضا كسب
  : دارد عبيرهاييت

   F.3تَرَوا بِه أَنفُسهمبِئْسما اشGْ: اند تجارت بد انجام داده -
   F.4خَسرُوا أَنفُسهمG: تجارتشان سود ندارد -
   F.5خُسرَانُ الْمبِينُالG: ان آشكار كردنديز -
   F.6لَفي خُسرGٍ: غرق شدند، انيدر ز -

ود خـ  يبرا يمرفه يزندگ اي وهيهر شه رك است كه بتواند بيز يكسين گروه، د ايدر د
عقب افتاده ، او را ن صورتير ايكسب كند و در غ يا مقاممعه، شهرت يفراهم كند و در جا

  . نداد مي و بدبخت
است كه از نفس خود حساب بكشـد و آن را رهـا    يرك كسيزي، ا در فرهنگ اسالمام
از مرگ غافل نباشد و ، روزش باشديكار كند و هر روزش بهتر از د يابد يزندگ يبرا، نكند
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   1.داشو قناعت و عدالت ب اتقو  ، در پيمو حرص و ست يهرزگ يجا هب

  به هدف  يابدر دستي ييباينقش شك. 4

كسـوت مثـال   در اگـر   ؛گردد مي وبسران و مقامات واصالن محئصبر كه از منازل سا
لوكـان  : فرمود 6يرسول گرام؛ كرد مي با كرامت ظهور يشد به صورت انسان مي متمثل

   2.الصبر رجالً لكان رجالً كريما
   :فرمود 6حضرت ز آنين

3؛ نعم سالح المومن الصبر و الدعاء
   

  . ندستهمن ي مؤبرا يچه سالح خوب، دعا صبر و

آن صـورت  ، د كـه بـدون صـبر   يـ درآمطلوب  يبه صورت، ا صبرب يممكن است رخداد
و  نـد ثرمؤ حوادث يصله رحم و مانند آن كه در دگرگونو  صدقه ؛ مانندكندن ظهور، مناسب

ـ بنابر ا؛ است ياله يقطع يجزو قضا )اد شدهيور ر اميثتأ(ن مطلب يهم ن صـبر كـردن و   ي
ن اصـل  يـ د بتـوان ا يشـا . ستياثر ن ، بير اوضاع به وضع مطلوبيينداشتن در تغ ييبايناشك
د يـ توان نمـي  ديـ دياگر د: استنباط كرد كه فرمود 6رسول اكرم يرا از سخن نوران يكالم
خود . ر دهدييآن را تغ، تا خداوند ديشه كنيپ ييبايشك، ديگون كن، دگررا به وفق مراد يكار

نماز اقامه ، صابر بوده، و مانند آن ياسيسهاي  مور شد برابر رخدادنيز مأ 6حضرت رسول
   F.4فَاصبِرْ علَى ما يقُولُونَ وسبحG: كند

وامل از ع يكيرا يز؛ كرد برداشت Fوتَواصوا بِالصبرِ…Gه توان از آي ام به صبر را مياهتم
ـ افتگـان ا يفه متقابل نجـات  ين رو وظيوب شده و از اسنجات از خسران مح ن اسـت كـه   ي

از ، اسـت  يالههاي  از آن جهت كه از نعمت، البته صبر. فرا خوانند ييبايگر را به شكيد كي

                                                  

 . 587-586، ص12، جتفسير نور. 1

 . 648، صنهج الفصاحه. 2

 . 786، صهمان. 3
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ن، و صـبر كـ   1؛Fواصبِرْ وما صبرُك إِلَّا بِاللَّـهG ه يكه آ چنان؛ شود مي منعم نازل خداونده يناح
  . ناظر به آن است. صبر تو فقط براي خدا و به توفيق خدا باشد

، جران خـدا هاما صبر از ؛ است يقضا و قدر اله برابر صبر، البته آنچه محور بحث است
  : اند امر شده و نه به آن، الهنه مقدور عاشقان وو است نه محمود 
   2؛صبرت علي حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلي كرامتك هبني

اي معبود من، حرارت آتشت را تحمـل كـنم، امـا چگونـه چشـم پوشـيدن از        گيرم كه
  بزرگواريت را برخود هموار سازم؟

  3. مطلوب است بكاو جزع و ناله مورد، ن ايكه در 

   4هاي عصر ظهور حضرت مهدي ويژگي. 5

  ). است 4يام حضرت مهديعصر ق »العصر«منظور از : كه گفته شده نيبا توجه به ا(

  اميبودن ق يناگهان. 1ـ5

خبـري قـرار دارد و بـا     كند كه دشمن در غفلت و بي زماني ظهور مي 4حضرت مهدي 
در توقيع شريف . هاي سريعي به دست خواهد آورد قيام ناگهاني ايشان غافلگير شده و پيروزي

  . پس همانا امر ما ناگهاني خواهد بود 4؛»فإن أمرنا بغتة«: حضرت آمده است

   يبيغ يبا امدادهاامور اصالح . 2ـ5

دهـد و بـا    ي مـي اريمندش يام بزرگ و شكوهحجت خود را در ق، خداوند، اتيطبق روا
رسـول  . كنـد  مي اصالح به سرعتش را ياو را آسان و كارها يروزيپي، بيغ يانواع امدادها

  : ديفرما مي 6خدا

                                                  

 . 127): 16(نحل . 1

 . ، دعاي كميلمفاتيح الجنان. 2
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   1.كند مي شب اصالحيك او را در  امر، خداوند. ت استياهل ب ز ماا يمهد 

  : خداوند عبارت است از يبيغ يامدادها
) د بالرعبمؤي( شده با ترس ياري 4يحضرت مهد: جاد ترس در دل دشمنانيا )الف

انـدازد كـه قـدرت هـر      مـي  او را در دل دشمناناز خداوند چنان رعب و ترس  يعن؛ ياست
ك يـ ان آن حضـرت  يترس از سپاه يحت. كند مي سلبها  آن د و سفاكانه را ازيشد واكنش

  : ديفرما مي 7امام صادق. شود مي بر دشمن حاكمها  آن ماه جلوتر از حركت
2؛يؤيده ثالثة اجناد المالئكة و المؤمنون و الرعب

   

  . ترس رعب وفرشتگان، مؤمنان و : كند مي ده لشكر تأييرا به س يمهد …خداوند

و  4يمهد امام ياري يبرا فرشتگانفرستادن ي، اله ياز امدادها: فرشتگان ياري )ب
  : آمده است يتيدر روا. جهاد آنان همراه حضرت است

   ».…خواهد كرد ياري فرشتهسه هزار  ااو را ب، خداوند«
  : فرمود 7امام باقر
لنصره اهللا بالمالئكة المسومين و المردفين والمنـزلين و   6قد خرج قائم آل محمد لو

يل عن يساره والرعب يسير الكروبين يكون جبرئيل امامه و ميكائيل عن يمينه و اسراف
؛…مسيرة شهر امامه و خلفه و عن يمينه

3   

فرشـتگان  هـاي   له گـروه ياو را به وسـ ، خداوند، دكنكه قائم آل محمد ظهور  يهنگام
ـ و مقرب ه فرود آورده شد ياپينشانه دار پ ش آن يشـاپ يل پيـ جبرئ. كـرد خواهـد   ياري
بـه   بترس و رع ؛بود ل سمت چپ او خواهديل سمت راست و اسرافيكائيحضرت و م

ش حركـت خواهـد كـرد و    ش و سـمت راسـت و طـرف چـپ    يپيشـا ك ماه پيمسافت 
   .كنار او خواهند بودفرشتگان مقرب، 

بر  4.شود مي مادهيا و آز مهين نيزم يحضرت قائم حت يبرا: يعيطب يروهايبا ن ياري )ج

                                                  

 . 15، ح152، ص1جكمال الدين والنعمه، . 1

 . 46، ح139، ص52، جبحاراألنوار. 2

 . 99، ح27، باب 348، ص52جبحار االنوار، ؛ ...، باب ما روي في صفته و سيرته234، ص نعمانيالغيبه، . 3

 . 24، ح25، باب 191، ص52، جبحار األنوار. 4



  202   تفسير آيات مهدويت �

آن عـت  يطب يهـا رويگر نيچون باد و دهايي  رويله نيممكن است خداوند به وس، ن اساسيا
ر حضـرت  يسـخ در ت) و صـاعقه  داب( عتيطبهاي  رويكه همه ن چنان؛ رساند ياريحضرت را 

  : آمده است 7از امام صادق يتيدر روا. بودند 7مانيسل
كه  ييتا جا، شوند مي ن محويزم يشركان در رومتمام  ،ظهور كند يمهد) يوقت(… 

مرا بشكن و . افر استكرون من د !مناي مو« : ديگو مي منبه مؤآمده،  سنگ به سخن
   1».او را به قتل برسان

  4ر امامينظ ي بياندهمو فر يتوانمند. 3ـ5

ي جاعت و رهبـر صـالبت، شـ   4يحضـرت مهـد   يروزيـ عوامل پترين  از مهم يكي
ن مصاف سرنوشت يآن حضرت در ا. ن حق استيجهاد با دشمنان د ر آن حضرت درينظ بي
ت يريبرخـوردار اسـت و هـم در مـد     يو شخصـ  يجسـم  يرويـ و ن يهم از توانمنـد ، ساز

آن حضـرت   بـارة در 7امـام رضـا  . كنـد  مـي  مقتـدر و قاطعانـه برخـورد   ي نظام يفرمانده
  : ديفرما مي

ـ ؛ ران اسـت يدر سن پ، كند مي ظهور تياست كه وق يكس، قائم  جـوان ، بـه نظـر   يول
ن درخت يتر بزرگ ياگر دست را به سوكه  يبه طور؛ و تنومند دارد يقو بدني. ديآ مي

شـكند   مي صخره، اد برآورديفرها  ان كوهيرون آورده و اگر ميشه بيآن را از ر، دراز كند
   2.همراه او است، مانيو انگشتر سل يموس يعصا. شود مي و از جا كنده

  : فرمود 7ن يمنير المؤام
ل خواهد كـرد و  يرا خوار و ذل كافرانو  ظالمان كه نزايكنترين  كويفرزند ن يپدرم فدا

   3.آنان برخورد خواهد كرد ار بيبا شمش خت ويشان خواهد رمن به كايگزهرآ جام

  منان و صالحان ؤم ياري. 4ـ5

د يهستند كه به گرد آن خورشهايي  شگامان ملتيشتازان و پياز پ، از مسلمانان ياريبس

                                                  

 . 11، ح229ص، نعمانيالغيبه، . 1

  . 314، ص3جكشف الغمة، ؛ 48، ص2، جلدين والنعمهكمال ا. 2
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تـرين   مهم. شتابند مي اش ياريرند و به يگ مي ر پرچم او قراريزنند و ز مي جهان افروز حلقه
  . است… و يزبده رزم يرويهزار ن پس از آن، دهاران خاص و يتن از  313نان يا

  : ديفرما مي 7امام صادق
تـا عـدد    مانـد  مـي  حضرت در مكه يول؛ كنند مي عتياران حضرت با او بيتن از  313

   1.كند مي نه حركتيمد سويآن گاه به . اران به ده هزار تن برسدي

   :آمده است يگريث ديحد در
ـ فرما مي به اوو خواهد  مي اران خود راياز  يكي. طلبد ي مياريمردم  از 4يمهد  : دي
 4يامـام مهـد  م، ا يمهـد  ةمـن فرسـتاد   !انيـ مكاي   :نزد مردم مكه برو و بگـو  «

مردمـان بـه مـا سـتم      …ميتـ فمركز رسالت و خال ما، مما، خاندان وحي اي :يدگو مي
   2».ديبشتاب ياريبه  ؛طلبم ي ميارياز شما  اكنون من. گرفتندما  را از حق ما …كردند

  ؛ الناسيا ايها الناس انا نستنصر اهللا و من اجابنا من 

رد و در يم و از هر كس از مردم كه دعـوت را بپـذ  يطلب ي مياريما از خدا  !اي مردمان 
  .…دياران ما در آيصف 

؛انا نستنصر اهللا اليوم و كل مسلم
3
   

  . جهان هست كه در يم و از هر مسلمانيطلب ي مياريما امروز از خدا 

  ان يحيم شدن مسيتسل. 5ـ5

از آسـمان   4يام امـام مهـد  يبه هنگام ق 7يسيحضرت ع، ات فراوانيبراساس روا
 ين فرمانـده يهمچن. اردزگ مي نماز، كند و به امامت او مي اقتدا يد و به آن گراميآ مي فرود

ن يپس از ا. رساند يم ياريان به امام دشمن يرد و در سركوبيگ مي سپاه حضرت را به دست
 را يو اسالم واقعـ آيند  مي 7ر پرچم امام عصريان به دستور او زيحياز مس يگروه، واقعه

اروپا و هاي  داران و ملتم كه زماميدان يالبته م. شوند مي رند و از طرفداران امام عصريپذ مي

                                                  

 . 682صمنتخب االثر، . 1

 . 166، صامام مهدي. 2
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 يروزيـ در پ يينقـش بسـزا  ها،  نآ م شدنيو تسلاند  يحيقا مسياز قاره آفر يكا و بخشيآمر
  . موانع دارد رفعو  حضرت

  : ديفرما مي 7امام باقر
 اي آن حضرت آمدند، ديگر يهودي و مسـيحي  گرد، كارگر آگاهيكه ده هزار پ يهنگام

 قيورنـد و او را تصـد  آ اش ايمـان مـي   به او و قيـام جهـاني  ن كه يشود جز ا نمي افتي
   1.كنند مي

  از ظهور  پيشنان دشم ينابود وها  جنگ. 6ـ5

  : فرمود 7امام صادق
ـ تـا ا ، ديمرگ سرخ و مرگ سـف ، وجود دارد يهر مرگ، ام قائميقبل از ق  كـه از هـر    ني

 يمـار يب، دياسـت و مـرگ سـف    نشته شـد ، كمرگ سرخ. رنديم مي پنج نفر، هفت نفر
   2.طاعون

  : ديفرما ي ميگريت ديدر روا
ا بروند و يگر از دنيد سوم يكه شوند و شتكمردم  سوم يككه  نيتا ا، كند نمي خروج او

  3.بمانند يباق يگريد سوم يك

هـايي   مربوط بـه كشـتار  اند،  ت درباره كشتار فراوان ذكر كردهايروا يآنچه برخ، نيبنابرا
، دوم يجنـگ جهـان   شود؛ ماننـد  مي گران واقعدست ستم ام حضرت بهياز ق پيشاست كه 

هاي كشنده و جديدي كـه   يماريوع بيشي، انيجال و سفهاي د جنگ، انهيخاور مهاي  جنگ
  . گيرد ناشناخته هستند و جنگهايي كه با سالحهاي كشتار جمعي صورت مي

   يو مردم ياستقبال همگان. 7ـ5

فـراوان  هاي  يافتد كه مردم در مشكالت و سخت مي اتفاق يزمان 4يظهور امام مهد
؛ برند مي موعود به سر يام منجيدر انتظار ق ها حكومتو  ياس از مكاتب بشريهستند و با 
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آورنـد و زمـام امـور     مـي  م و خضوع فـرود يسر تسل 4يدر برابر امام مهد سببن يبه هم
 يك بختـ يـ كـه نجـات و ن   ديبدان ام؛ سپارند مي او يش را به دست توانمند و كارگشايخو

، ظلـم ، شـه فقـر  ير، ن خواهـد شـد و آن حضـرت   يز چنيدر عمل ن. دكنن يت را تضميبشر
محبت ، خداوند سويياز . فساد را برخواهد كند و حكام جور را عزل خواهد نمودي و ربرابنا

گرد او جمـع خواهنـد   ، ت كردهيعو عشق حضرت را در دل مردم خواهد افكند و آنان با او ب
  : آمده است يتيدر روا. شد

كه زنبور  چنان آن، برند مي ش پناهيورزند و به سو مي مهر 4يبه مهد يامت اسالم 
…گستراند و ي ميتيعدالت را در پهنه گ. برد مي ملكه خود پناه يسل به سوع

1
.  

  هاي حضرت نيهها و كُ لقب ،ها نام. 6

 لـذا  ،توالعصر شده اشاره به انسـان كامـل اسـ   كه درباره  ييرهاياز تفس يكيگفته شد 
  . ميا خود حضرت اختصاص داده يهايژگيات و وينجا به خصوصيدر ارا  يمباحث

: او گذارده و فرمـود  يبرا 6امبر اكرميكه پ ينام؛ محمد است، حضرتآن  ينام اصل
به آن ز ين. ابوالقاسم استهم حضرت آن ه يكن ؛ لذاه من استيه او كنياسم من و كن اسم او

امـا   2.م و ابوجعفر و ابوالحسن هم گفتـه شـده اسـت   يصالح و ابوعبداهللا و ابوابراهحضرت، 
  : از جمله؛ ار استيالقاب حضرت بس

بـه  ؛ ت اسـت يهـدا  فعول مصدراسم م يمهد. لقب حضرت استترين  مشهور: مهدي. 1
فرمـوده   يثيضـمن حـد   7امام صـادق . ت شده باشديدا هداخله يكه به وس يكس ايمعن

  : است
ـ ن 3.كند مي تيهدااند،  كه گم كرده يرا او مردم را به امريز؛ نديگو يرا مهد او ز امـام  ي

  : فرموده است 7باقر

                                                  

 ). با اضافات( 72تا -7، ص دوران ظهورمهدويت، مطالب فوق برگرفته از كتاب . 1
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   1.كند مي تيهدا] نياسالم راست[ پنهان يكه به امر نيا يبرا، دندينام يهداو را م 
ـ مه، وسـته در شـب و روز  يرا آن حضـرت پ يز؛ ام كننده به حقيق ايعنم  به: قائم. 2 ياي 

  : ديفرما مي 6رسول خدا. تا به امر او قيام كند است يفرمان اله
 7امام جواد 2.ام كنديق، دن نامشدند كه پس از فراموش شيقائم را قائم نامرو ن ياز ا 

  : ن فرموديچن »قائم«نيز دربارة علت لقب 
ن بـه امـامتش از   امعتقـد  بيشتر فراموش شود وها  را بعد از آن كه نامش از خاطرهيز « 

   3».كند مي اميق، ن خدا برگردنديد
   4».ام به حق خواهد كرديآن كه ق يبرا؛ دندياو را قائم نام «: فرمود 7و امام رضا

ا همـه شـما   يآ !فرزند رسول خدا يا«: دميپرس 7از امام باقر: ديگو ي ميابو حمزه ثمال
ده يـ قائم نام 4مهديپس چرا «: سوال كردم ».يبل«: حضرت فرمود »د؟يستيقائم بر حق ن

  : فرمود »است؟شده 
 يزار خداونـد نالـه و   يبه سـو  ، فرشتگانديبه شهادت رس 7نيجدم امام حس يوقت 

 شـان نشـان  يبه ا 7نيرا از نسل امام حس 7معصوم مامانا، خداوند جا كه نتا آ، نمودند
  :فرمود خداوند. ستاده بودياز امامان ا يك، ين هنگاميا. شادمان شدند فرشتگان. داد

   5».گيرم مي انتقام، ن قائميبه واسطه ا«
در  يند كه عمريگو يبه كسو است  يمعروف حضرت مهدهاي  از لقب يكي: منتظَر .3

ان در انتظار يعينامند كه ش مي منتظر رورا از آن  7ن اساس امام عصريبرا. تظار او باشندان
ل ينه تشكياو بشتابند و او را در فراهم ساختن زم ياريتا پس از ظهور به ، برند مي او به سر

 يشخصـ . كنند يارياز سرتاسر عالم  يسامانبدن بساط ظلم و نايو برچ يحكومت عدل اله

                                                  

 . 786، ح169، ص7، جاثباه الهداة. 1

 . 65، صمعاني االخبار. 2

 . 378، ص مال الدين والنعمهك. 3

 . آمده است 7هم از امام صادق  593، ح110، ص7، جاثبات الهداة، باب دوم؛ نجم الثاقب. 4

، 7پرسـش و پاسـخ پيرامـون امـام زمـان     اين مطالب بااضافاتي از كتاب ( ، 28، ص51جبحار االنوار، . 5
  ). ، گرفته شده استموعود نامهو كتاب  58رجالي تهراني، ص
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ـ  6آل محمـد  يمهـد ، ليـ به چه دل !فرزند رسول خدا «: پرسيد 7راز امام باق ر را منتظَ
  : ديفرما مي آن حضرت در جواب »ده اند؟ينام

ـ پ. خواهد داشت يار طوالنيبت بسيند كه دوره غيگو مي ل او را منتظرين دليبه ا  روان ي
به سـر   جود اودر انتظار و، كه دارد ياديزهاي  ين مدت با وجود سختيمخلص او در طول ا

ام و ظهـور او را منكـر   يق، د كنندهياز افراد ترد يارياست كه بس يالاين، در ح. خواهند برد
…د شدنخواه

1
.   

ـ از انب ؛ اعـم نيخدا در زم يه و بازمانده خلفايبق يعنياهللا  ةبقي: بقية اهللا. 4 ـ ا يا و اوصـ ي ا ي
ا  . دهد مي حمت قراردارد و مورد ر ي ميانش را باقها بني ساني كه خداوند، به وسيله آنك امـ

ـ احاد ياز بعضـ  كه با وجود آن -ف به آن وجود مقدسيب شرارتباط و اختصاص اين لق ث ي
ره يـ چـون او ذخ  2-شود مي اطالق 7ن لقب بر همه خاندان رسالتيشود كه ا مي استفاده

ن باشـد  يـ مطلب ا د سرّين شايچنهم. ن استيجاد عدالت به طور كامل در زميا يبرا ياله
به . ستين »اهللا بقية«كسي گر يست و پس از او دها ا »اهللا بقية«تمام  يةبق »اهللا بقية«ن يكه ا

  . ي استره الهين ذخياو آخر، گريعبارت د
  : كه فرموداست آمده  7نيمنالمؤرياز ام يثيدر حد

، كند مي از عدل و داد پر ن رايكه زم …است 4يمهد 3اهللا در قرآن  بقيةمنظور از 
   4.است شدهر پر ولم و جگونه كه از ظ آن

  : استت آمده يدر روا
سيزده يار گرد او جمـع  و كند و سيصد  چون آن حضرت خروج كند، پشت به كعبه مي

بقيةُ اللّه خَيرٌ لَّكُم إِن كُنتُم G: فرمايد، اين آيه است نخستين چيزي كه تكلم مي. شوند مي

                                                  

 . 30، ص51، جبحار االنوار؛ 378ص مال الدين والنعمه،ك. 1

. »بقية اهللا و خيرتهو ... السالم علي االئمة الدعاة«: داريـم  در زيارت جامعه به همه آن ذوات مقدس عرضه مي. 2

 7باز هم امام كـاظم  ). 472-471، ص1جكافي، (؛ »من بقيه اهللا هستم«: فرمايد مي 7نيز در روايتي امام باقر 

 ). 20، ص1جعيون اخبارالرضا، (؛ »عزوجل است بقية اهللابه درستي كه او «: فرمود 7اره امام رضادرب

 . 86): 11(هود . 3

 . 119، ص93جبحار االنوار، . 4
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؛ پـس هـيچ   » و حجت او و خليفه او بر شـما اهللا بقيةمنم «: فرمايد گاه مي آن. Fمؤْمنينَ
اهللا فـي   بقيةالسالم عليك يا «: كند، مگر اين كه گويد اي بر او سالم نمي سالم كننده

   1».أرضه

  ها  اميپ

از ، پـس ؛ كـرده اسـت   دايـ سـوگند  ، دارد و خداونـد بـه آن  اهميت خ بشر يدوران تار. 1
  . FوالْعصرGِ 2ميريآن پند بگهاي  عبرت
  . اد كرده استيسوگند ، به عصر، ها بودن وضع انسانبر زيانبار د يدر تاك، وندخدا. 2
  . Fإِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرGٍ 3انسان از هر سو در خسارت است. 3
لَفي G 4است يان بزرگيز، غ نكردن از حق و صبريو ترك عمل صالح و تبل يمانيا بي. 4
  . F…إِلَّا الَّذينَ آمنُوا، خُسرٍ

  . Fوعملُوا الصالحات آمنُواG 5مان و عمل استيا، از خسارت يريتنها راه جلوگ. 5
هـاي   هيدرسـت از سـرما   يريبهره گيي، بايرش حق و شكيمان و عمل صالح و پذيا. 6
   6.ش استويخ يوجود
آمنُـوا وعملُـوا    الَّـذينَ G 7منـان اسـت  يه خداونـد بـه مؤ  توصـ ، ستهيشا يانجام كارها. 7

  . Fصالحاتال
  . Fتَواصوا بِالْحقGِّ 8به فكر خود بودن، كافي نيست؛ مؤمن در فكر رشد و تعالي ديگران است. 8
 9مصداق بارز عمل صالح است، در راه آن ييبايرش حق و شكيگران به پذيه ديتوص. 9

                                                  

 . 286، ص2، جمنتهي االمال. 1

  . 588 - 587، ص12، جتفسير نور. 2
  . همان. 3
  . 618 - 617، ص20، جتفسير راهنما. 4
  . ان، همتفسير نور. 5
  . ، همانتفسير راهنما. 6
  . همان. 7
  . ، همانتفسير نور. 8
  . ، همانتفسير راهنما. 9
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Gلُوامرِ عبا بِالصواصتَوقِّ وا بِالْحواصتَوو اتحالالصF.   
 آمنُواG 1مقدم است يبر جامعه ساز يساز؛ چنان كه خودبر عمل مقدم است، مانيا. 10
  . Fالصالحات وتَواصواوعملُوا 
ار يخسارت بسـ ، گران به حق و صبريو سفارش دصالح مان و عمل يبدون اانسان، . 11

   2.خسارت استنشانه عظمت ، نين آخسر و تنو. …. Fلَفي خُسرGٍي خواهد داشت بزرگ
 وجود ير در ثمر بخشيپذي اجتناب ناضرورت، شتنياصالح جامعه در كنار اصالح خو. 12

  . Fبِالصبرِ …خُسرٍ إِلَّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات  لَفيG 3انسان است
  . Fصبرِبِالْحقِّ وتَواصوا بِال تَواصواG از دارديبه استقامت ن، اقامه حق. 13
از منكـر   يشود كه همه مـردم در امـر بـه معـروف و نهـ      مي اصالح يزمان، جامعه. 14

بـر   »تواصوا«كلمه  Fوتَواصوا بِالْحقGِّ رنديهمه پند دهند و همه پند پذ؛ شركت داشته باشند
  . داللت دارد ينيكار طرف
 از آن ينـه فقـط برخـ   ، نيمان به همه اجزاء دياي؛ نه جزئ، د جامع باشديبا، مانيا. 15

)Gنُواينَ آمإِلَّا الَّذF مقدسات شود همةشامل  تا، مان مطلق آمده استيا(.   

                                                  

  . ، همانتفسير نور. 1
  . همان. 2
  . ، همانتفسير راهنما. 3
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  )طلوع و غروب خورشيد(فرصت ايمان 

ö≅ yδ tβρ ã� ÝàΖ tƒ Hω Î) βr& ÞΟ ßγ u‹ Ï?ù' s? èπ s3Í× ‾≈ n= yϑø9 $# ÷ρ r& u’ÎA ù'tƒ y7•/ u‘ ÷ρ r& š†ÎA ù' tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u y7În/ u‘ 3 

tΠ öθ tƒ ’ÎA ù' tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u y7În/ u‘ Ÿω ßì x�Ζ tƒ $ ²¡ ø� tΡ $ pκ ß]≈ yϑƒÎ) óΟs9 ôä3s? ôMuΖ tΒ# u ÏΒ ã≅ö6 s% ÷ρ r& 

ôMt6 |¡ x. þ’Îû $ pκ È]≈ yϑƒÎ) # Z�ö� yz 3 È≅ è% (# ÿρ ã� ÏàtGΡ $# $ ‾Ρ Î) tβρ ã� Ïà tFΨ ãΒ  1  

ار تو بيايد، فقط انتظار اين را دارند كه فرشتگان به سراغشان بيايند،يا پروردگ)براي پذيرش حقّ(آيا 
هـاي پروردگـارت فـرا     هاي پروردگارت فرا رسد؟ روزي كـه بعضـي از نشـانه    يا بعضي از نشانه

اند،ايمان آوردنشان  ايمانشان كار خيري انجام نداده) مدت(رسد،كساني كه قبالً ايمان نياورده، يا در 
  . منتظر باشيد كه ما هم منتظريم: بگو. سودي برايشان نخواهد داشت

  مقدمه

در آيات گذشته، به نزول قرآن كريم براي هدايت بشر اشاره كرديم و ايـن كـه باعـث    
در ايـن آيـه، سـخن از    . شـود  اتمام حجت الهي بر مشركان و بستن راه بهانه بر آنـان مـي  

  . هاي آنان است توجيهات نارواي مشركان براي عدم پذيرش آيين اسالم و بهانه تراشي

  واژه ها

  .)»نظر«فعل مضارع از ماده (د انتظار دارن: ينظرون
  ). »اتي«فعل مضارع از ماده (شود  ظاهر مي  آيد، مي: يأتي

  .)»نفع«فعل مضارع از ماده (دهد  سود نمي: عال ينف
  .)»أمن«فعل ماضي، از ماده (ايمان آورد : آمنت

                                                  

 . 158): 6(انعام . 1



  

  211       � ها ويژگي: بخش دوم

  ). »كسب«فعل ماضي، از ماده (به دست آورد، انجام داد : كسبت
  ). باب افتعال »نظر «فعل امر حاضر، از ماده . (منتظر باشيد: اانتظرو
  ). »افتعال«باب  »نظر «اسم فاعل از ماده (كشند  منتظران، كساني كه انتظار مي: منتظرون

  نكات تفسيري

  جا و نامعقول توقعات بي. 1

داشتند، امور خارق  6يكي از انتظارات نابجا و توقعات نامعقول كه مشركان از پيامبر
  . بايد فوراً آن را برآورده سازد 6رسول خدا ين كه هر پيشنهادي بدهند،العاده بود و ا

سوره اسراء مطرح شده است كـه   93ـ90اين تقاضاهاي نابجا، به طور مشروح در آيات 
  : از جمله تقاضاهايشان آمدن خدا و نزول فرشتگان بود

Gًكَةِ قَبِيالآلئالْمو بِاللّه يتَأْت أَوF1؛  
  .الئكه را برابر ما بياورييا خداوند و م

  . فرمايد در اين آيه نيز به همين انتظارات نابجا اشاره مي
  ها بيايد؟ آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سراغشان آيند يا خداوند به سوي آن

آمدن خداوند يا مشاهده او امكان پـذير  . كشند ها امر محالي را انتظار مي در حقيقت آن
مشـاهده  . اوند، باالتر از آن است كه مشـاهده گـردد و داراي جسـم نيسـت    نيست؛ زيرا خد

  . ها موجودات مجرد از جسم و ماده هستند فرشتگان نيز به آساني ممكن نيست؛ چون آن

  شوند؟ چرا مالئكه نازل نمي. 2

برخي ممكن است به ذهنشان خطور كنـد كـه چـرا مالئكـه بـه عنـوان پيـامبر نـازل         
  حجت شود و مردم بهتر ايمان بياروند؟شوند، تا اتمام  نمي

  : فرمايد قرآن كريم، ابتداي همين سوره به اين پرسش، پاسخ داده، مي

Gَنْظَرُونال ي رُ ثُماألم يلَكًا لَقُضأَنْزَلْنَا م لَوو لَكم هلَيال أُنْزِلَ عقَالُوا لَووF.2  

                                                  

 . 92): 17(اسراء . 1

  . 8): 6(انعام . 2
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يابد و با آمدن فرشته، غيـب   جنبه شهودي و حسي اين است كه اگر نبوت جواب قرآن
به شهود تبديل شود و همه چيز را با چشم ببينند، آخرين مرحله اتمام حجت، انجـام شـده   

با اين حال، اگر كسي مخالفت كند، كيفـر و  . شود است؛ چون دليلي باالتر از آن تصور نمي
ن، گرفتـار  منكرا 6مجازات او قطعي خواهد بود و با آمدن فرشته و همراهي او با پيامبر

شوند؛ ولي خداوند، به دليل لطف و مرحمت بر بندگان، بـراي   مرگ و هالكت و نابودي مي
   1.كند نظر و توبه داشته باشند، اين كار را نمي اين كه فرصتي براي تجديد

داننـد؛ چـون روز مالقـات     برخي مفسران هم مراد از آمدن خـدا را آمـدن قيامـت مـي    
آن روز، ديگـر  . نكشاف تام جلوه حق و ظهور توحيد خدا استآن روز، روز ا. پروردگار است

حجابي بين خدا و مخلوقات نيست؛ چون شأن قيامت اين است كه پرده از روي حقيقت هر 
همين انكشاف و ظهور بعد از خفا و حضور بعـد از غيبـت معنـاي آمـدن خـدا      . چيز بردارد

  2.است

  چيست؟ Fبعض آيات ربكGمنظور از . 3

اي است كه باعث  اد از آمدن بعضي از آيات پروردگار، آمدن آيه و حادثهممكن است مر
حيات باشد؛ به طوري كه ديگر نتواننـد بـه قـدرت و اختيـار پيشـين خـود        نشأةدگرگوني 

كنـد، يـا    جـزاي برزخـي تبـديل مـي    نشأة عمل را به نشأة برگردند؛ مانند حادثه مرگ كه 
اي كـه   كفر و انكار در نفوس آنان باشد؛ به گونهاي است كه مستلزم استقرار ملكه  مراد،آيه

اگر هم به زبـان،  . نتوانند به مسأله توحيد، ايمان پيدا كنند و دل هايشان به حق اقبال نكند
  : اند؛ هم چنان كه فرمود رو شده، از ترس عذابي است كه با آن روباعتراف كنند

نَا لَهأَخْرَج هِملَيلُ عالْقَو قَعإِذَا وضِ ونَ األرةً مابد 3؛…م   
ها بگويـد   اي از زمين بيرون آريم تا به آن دهنو چون عذاب براي آنان واجب شود، جنب

  . هاي ما يقين نداشتند كه اين مردم به آيه

                                                  

  . 160، ص5، جتفسير نمونه. 1
  . 533ص ،7، جترجمه تفسير الميزان: ك.ر. 2
  . 82): 27(نمل . 3
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  : جاي ديگر نيز چنين فرموده است
تْحِ ال ينْفَع الَّذينَ كَفَرُوا إِيمانُهم قُلْ يوم الْفَ ويقُولُونَ متَى هذَا الْفَتْح إِنْ كُنْتُم صادقينَ

  1؛وال هم ينْظَرُونَ
روز پيـروزي،  : بگو »رسد؟ گوييد، پيروزي موعودتان كي مي اگر راست مي«: گويند و مي

  . ها سود ندهد و مهلتشان ندهند ايمان آوردن كافران، به آن

ر، آمـدن عـذابي از ناحيـه    همچنين ممكن است مراد از آمدن بعضي از آيـات پروردگـا  
خداوند است كه برگشت نداشته و گريزگاهي از آن نباشد و ايشان را به ايمان مجبور كنـد؛  

بخشـد؛ چـون    تا بلكه با ايمان آوردن، خود را از عذاب برهانند؛ ولي ايمانشان سودي نمـي 
  : ايمان، وقتي اثر دارد كه از روي اختيار باشد؛ هم چنان كه فرموده است

Gَفَلنيرِكشم ا بِها كُنا بِمنكَفَرو هدحو ا بِاللَّهنا قَالُوا آمنأْسا بأَوا رمF2؛  
ما به خداي يكتا ايمـان آورديـم و   «: گاه كه شدت قهر و عذاب ما را ديدند، گفتند و آن

گ ؛ اما ايمانشان پس از ديدن مر»هايي كه شريك خدا گرفتيم، كافر شديم به همه بت
سنت خدا، چنين ميان بندگان حكم . ها هيچ سودي نبخشيد و مشاهده عذاب ما بر آن

  3.اند فرما بوده و آنجا كافران زيانكار شده

  ايمان آوردن، فايده ندارد؟ »بعض آيات«چرا هنگام ديدن . 3

مراد از اين آيات، به قرينه اينكه ايمان آوردن بعـد از آن فايـده نـدارد، آيـات عـذاب و      
  : فرمايد گونه كه درباره فرعون مي همان صال است،استي

و فرزندان اسرائيل را از دريا گذرانديم، پس فرعون و سپاهيانش از روي ستم و تجـاوز،  
ايمـان آوردم كـه   «: تا وقتي كه در شُرف غرق شدن قرار گرفت، گفت. آنان را دنبال كردند

 ».نيست و مـن از تسـليم شـدگانم   د ان هيچ معبودي جز آنكه فرزندان اسرائيل به او گرويده
  4كردي و از تباهكاران بودي؟ در حالي كه پيش از اين، نافرماني مي]آوري ايمان مي[اكنون 
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  : فرمايد و مي
تي كقَرِيبٍ فَأُولَئ نونَ موبتي ثُم الَةهوَء بِجلُونَ السمعي ينلَّذل لَى اللَّهةُ عبوا التمإِن وب اللَّه

  1؛علَيهِم وكَانَ اللَّه عليما حكيما
شـوند،   توبه نزد خداوند، تنها براي كساني است كه از روي نـاداني مرتكـب گنـاه مـي    

پـذيرد و خداونـد، دانـاي     اينانند كه خدا توبه شان را مي. كنند سپس به زودي توبه مي
  . حكيم است

  : فرمايد و مي
ايمان بياورد و ايمانش به حـال آن سـود بخشـد؟    ] ل آناه[چرا هيچ شهري نبود كه 

مگر قوم يونس كه وقتي ايمان آوردند، عذاب رسوايي را در دنيا از آنان برطرف كرديم 
  2.و تا مدتي، آنان را برخوردار ساختيم

وقتي مفيد است كه  بيانگر اين معنا است كه ايمان Fأَو يأْتي بعض آيات ربكGپس آيه 
مي در دنيا و پيش از ظهور آيات با ميل و اختيار ايمـان بيـاورد و دسـتورهاي خداونـد را     آد

اي جـز پـذيرش ايمـان نـدارد،      و در وقتي كه چاره كند؛ اما اگر بر اثر ترس از عذابعمل 
  . اي ندارد ايمان بياورد، چون با اختيار و رغبت ايمان نياورده، فايده

  رد؟ چرا ايمان بدون عمل سودي ندا. 4

شود اين است كه راه نجات را در ايمـان، آن   از نكات جالبي كه از آيه فوق استفاده مي
  3.كند كه در پرتو آن خيري كسب شود و اعمال نيك انجام گيرد هم ايماني معرفي مي

آيد كه آيا ايمان به تنهايي كافي اسـت؛ هرچنـد خـالي از      ممكن است اين سؤال پيش
  اعمال نيك باشد؟

شوند و از گناهان خود نيـز   گاهي افراد با ايمان مرتكب گناهاني مي: گوييم مي در پاسخ
پردازند؛ ولي كسي كه در همة عمر، هيچ عمل نيكـي   پشيمان شده و به اصالح خويش مي
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انجام نداده؛ بلكه بر عكس هر گونه گناه و زشتكاري از او سر زده است، بسيار بعيد به نظر 
توان باور  و ايمان او به تنهايي مفيد واقع شود؛ زيرا اصوالً نميرسد كه اهل نجات باشد  مي

هاي آن مكتب عمل  كرد كسي به مكتبي ايمان داشته باشد؛ ولي در همة عمرش به برنامه
. اين خود دليل روشني بر عدم ايمان او است. نكند؛ بلكه همه دستورات آن را زير پا بگذارد

ال نيك همراه باشد تا معلوم شود ايمـاني وجـود دارد؛   كم بايد با قسمتي از اعم ايمان دست
لذا روش قرآن كريم اين است كه ايمان را همراه عمل صالح مايـه نجـات انسـان معرفـي     

  : كند مي
Gَوندا خَاليهف منَّةِ هالْج ابحأَص كأُولَئ اتحاللُوا الصمعنُوا وينَ آمالَّذوF1؛  

انـد، آنـان اهـل بهشـتند و در آن،      ده و كارهاي شايسـته كـرده  و كساني كه ايمان آور
  . جاودان خواهند ماند

Gيمظرٌ عأَجرَةٌ وغْفم ملَه اتحاللُوا الصمعنُوا وينَ آمالَّذ اللَّه دعوF2؛  
انـد، بـه آمـرزش و پاداشـي      و خدا كساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كـرده 

  . داده استبزرگ وعده 

رسيم كه ايمـان، بايـد    اين آيات را وقتي كنار آيه مورد بحث بگذاريم، به اين نتيجه مي
كه بـه  انسان را به عمل صالح برساند و گرنه ايمان مورد انتظار نيست؛ لذا قرآن، كساني را 

  . كند به شدت نكوهش مي كنند هاي خود عمل نمي گفته
Gِّبِالْبِر رُونَ النَّاسلُونَ أَتَأْمقأَفَال تَع تَابتَتْلُونَ الْك أَنْتُمو كُمنَ أَنْفُسوتَنْسوF3؛  
 كتـاب  شـما،  اينكـه  با كنيد؛ مي فراموش را خود و دهيد مي فرمان نيكي به را مردم ياآ
  انديشيد؟ نمي آيا خوانيد؟ مي را] خدا[

Gا التَفْعتَقُولُونَ م منُوا لينَ آما الَّذها أَيلُونَ لُونَيا ال تَفْعأَنْ تَقُولُوا م اللَّه نْدقْتًا عرَ مكَبF4؛  
دهيـد؟نزد خـدا    گوييد كـه انجـام نمـي    چرا چيزي را مي!ايد اي كساني كه ايمان آورده
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  . سخت و ناپسند است كه چيزي را بگوييد كه انجام ندهيد

  مراد از آيات الهي در روايات. 5

يومG روايت شده است كه ذيل جمله  7و امام صادق 7اقردر تفسير عياشي از امام ب
  : فرمودند Fيأْتي بعض آيات ربك الَ ينفَع نَفْسا إِيمانُها

مقصود از اين آيات، طلوع آفتاب از مغرب و خـروج جنبـده زمـين و پديـد آمـدن دود      
هـا ظـاهر    د و ايـن آيـه  جا نياور  هاگر انسان به گناه اصرار ورزد و عمل ايماني ب. است

  1.شود، ايمانش سودي نخواهد داشت

ذيل جمله ) 7و امام باقر 7امام صادق(در همان كتاب از ابوبصير از يكي از دو امام 
G ـرًاا خَيهاني إِيمف تبكَس أَوF    مـؤمن گنهكـار،كمي حسـنات و كثـرت     : روايـت شـده اسـت

شود وي در ايمـانش كسـب    جه باعث ميگناهانش، ميان او و ايمانش حايل گشته و در نتي
  2.خيري نكرده باشد

يوم يأْتي بعضG روايت كرده است كه آن جناب در تفسير  7در تفسير قمي از امام باقر
كبر اتآيF فرمود :  

كساني كه در چنين روزي ايمان . اين آيات الهي، عبارت است از طلوع آفتاب از مغرب
  3.فايده است بياورند، ايمانشان بي

  : كند عالمه طباطبايي ذيل اين روايات چنين تحليل مي
آيد كه از باب تطبيق كلي بر مصداق باشد؛ ليكن احتمال هم  از ظاهر اين روايات بر مي

به هـر  . دارد كه تفسير بوده و مراد از بعض آياتي كه در آيه شريف است، همين آيات باشد
ب الهي است كه مردم از شدت عـذاب آن روز بـه   حال، روز طلوع آفتاب از مغرب روز غض

  . بخشد شوند؛ ولي ايمانشان سودي نمي ايمان متوسل مي
و  7مسأله طلوع آفتاب از مغرب، در روايات بسياري از طرق شيعه از امامان اهل بيت
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از قبيل ابوسعيد خدري، ابن مسعود،  6از طرق اهل سنت از جمعي از اصحاب رسول خدا
داهللا بن عمر، حذيفه، ابوذر، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن ابي اوفـي، صـفوان   ابو هريره، عب

بن عسال، انس، عبدالرحمن بن عوف، معاويه، ابي امامه و عايشه و غير ايشـان وارد شـده   
  . ها اختالف فاحشي وجود دارد البته در مضمون آن. است

ين بر خالف حركتي كـه  هاي امروز هم انكار ندارد كه ممكن است روزي كره زم نظريه
ش جنـوبي يـا   ا تا آن روز، شرقي بوده، حركت غربي كند يا دو قطب آن تغيير يافته، شمالي

هـا آن را پـيش    حال يا به طور تدريج؛ هم چناني كه در رصـدخانه . ش شمالي شود ا يجنوب
 يا آنكه يك حادثه جهاني و عمومي جوي، اين تحول را يك مرتبه به وجـود اند  بيني كرده

البته همه اين سخنان، جايي است كه كلمه طلـوع خورشـيد از مغـرب در روايـات،     . بياورد
  . رمزي درباره سرّي از اسرار حقايق نباشد

 »دخان«و  »االرض بةدا«هايي كه در روايات ذكر شده، بيرون شدن   به هر حال، از نشانه
نيز از آن جمله، خروج . داردقرآن نيز به اين چند امر اشاره . است »خروج يأجوج و مأجوج«و 

اين چند امـر از عاليـم   . و نزول عيسي بن مريم و خروج دجال و غير آن است 4مهدي
هايي باشد كه هنگام بـروز آن، توبـه قبـول     آخرالزمان است؛ ولي روشن نيست از آن نشانه

  1.بخشد شود و ايمان سودي نمي نمي
، نزول عيسي بن مـريم و  4هديتوان احتمال داد هم زمان با خروج حضرت م اما مي

اتمـام   …قيام كند، براي مشـركان و   4خروج دجال، اتفاق افتد و وقتي حضرت مهدي
حجت خواهد كرد و بعد از اتمام حجت، اگر ايمـان نياوردنـد، هنگـام جنـگ راه بازگشـتي      

هايي كه گفته شده كه در زمان حضرت اتّفاق خواهد افتاد،  يا اين كه عذاب. نخواهند داشت
كه بـراي سـپاه سـفياني اتفـاق      …براي دشمنان حضرت خواهد بود؛ مانند خسف بيداء و 

  . خواهد افتاد
كنـد كـه    در تفسير اين آيـه نقـل مـي    6از پيامبر 7چنانچه در روايتي، اميرمؤمنان

  : فرمود
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   1؛و اآليات هي العذاب في دارالدنيا كما عذب األمم السالفه و القرون الخالية …
هاي گذشته   يدن آيات، ديدن عذاب در دار دنيا است؛ همان گونه كه امتو منظور از د

  . را در ايام گذشته عذاب كرده است

  : آمده است عيون اخبارالرضاهمچنين در 
چرا خداوند فرعون را غرق كرد؛ در حالي كه به خدا ايمان «: سؤال شد 7از امام رضا

گام ديـدن عـذاب، ايمـان آورد و ايمـان     زيرا هن«: فرمود »آورد و به توحيد اقرار نمود؟
آوردن هنگام ديدن عذاب، قابـل قبـول نيسـت و ايـن، حكـم خـدا اسـت كـه بـراي          

  : فرمايد خداوند متعال مي ».گذشتگان و آيندگان ذكر كرده است

G    ِشْـرم ا بِـه ا كُنـَّ كَفَرْنَا بِمـو هدحو نَّا بِاللَّهنَا قَالُوا آمأْسا بأَوا رفَلَم    مهنفَع يـ ك يـ ينَ فَلَـمك
مانُهإِيم… F2؛  

هم اكنون به خداوند يگانه ايمان آورديم : ما را ديدند گفتند) شديد(هنگامي كه عذاب 
امـا هنگـامي كـه عـذاب مـا را      . شمريم كافر شديم و به معبودهايي كه همتاي او مي
  .ها سودي نداشت مشاهده كردند ايمانشان براي آن

  : و فرموده است
G    يوم يأتي بعض آيات ربك الينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبـل او كسـبت فـي

  F.3إيمانها خيراً
نقل شده است كـه ذيـل آيـه     8از امام باقر و امام صادق تفسير عياشيهمچنين در 

Gوايانُها إِيمنَفْس نفَعالَ ي كبر اتآي ضعي بأْتي َْمF فرمودند :  
كنـد و   يد از مغرب و خروج جنبده و دجال؛ و مردي كه اصرار بر گناه مـي طلوع خورش

  4.اي ندارد آيند و ايمانش برايش فايده دهد؛ پس اين آيات مي عمل صالحي انجام نمي

  : كند كه آن حضرت در تفسير اين آيه فرمود نقل مي 7نيز صدوق از امام صادق
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پـس آن روز  . امام منتظر قـائم اسـت  هستند و مراد از آيه،  :منظور از آيات، امامان
Gُلن قَبم نَتتَكُنْ آم ا لَمانُها إِيمنَفْس نفَعالَ يF       قيامش بـا شمشـير اسـت و اگرچـه بـه

   1.پدرانش در گذشته ايمان آورده باشد

در روايت ديگـر از ابوبصـير   . تواند ابهام برخي روايات گذشته را حل كند اين روايت مي
  : فرمود F… يوم يأْتي بعض آيات ربكGدرباره آيه  7امام صادقنقل شده است كه 

خوشا به حال شيعه ! اي ابوبصير«: سپس فرمود ».منظور، خروج قائم منتظر از ما است«
. آنان كه منتظر ظهور او در غيبتش هستند و اطاعت كننـدگان در ظهـورش  ! قائم ما 

  2».و اندوهي ندارندها اولياي خدا هستند كه هرگز ترس  آن

  تحليلي دربارة طلوع خورشيد از مغرب. 6

شك نيست كه نبايد به هر مفهومي از مفاهيم مذهبي كه در قرآن يا منابع حديث وارد 
اين كار، همان تفسير به رأي اسـت كـه در اسـالم بـه     . شده است، شكل سمبوليك دهيم

رند؛ ولي با اين حال، جمود شم شدت ممنوع شده است و عقل و منطق هم آن را مردود مي
بر مفهوم نخستين الفاظ نيز آنجا كه قرائن عقلي يا نقلي در كـار اسـت، صـحيح نيسـت و     

اتفاقاً درباره حوادث آخرالزمان نيز . موجب دور افتادن از مقصود و مفهوم اصلي سخن است
طلـوع   خورشـيد از مغـرب  «: خـوانيم  اي سـابقه دارد؛ از جملـه مـي    اين گونه مفاهيم كنايـه 

  3».كند مي
مسايل مربوط به اين قسمت اسـت كـه ظـاهراً بـا علـم روز      ترين  اين، يكي از پيچيده

اگـر ايـن   . سازگار نيست؛ زيرا مفهوم آفتاب از مغرب، تغيير مسير گردش كره زمـين اسـت  
ها و موجودات سـطح كـره    موضوع، ناگهان صورت گيرد، همه آب درياها و تمام ساختمان

اثري از زنـدگي بـاقي نخواهـد     ريزد و شود و همه چيز به هم مي رتاب ميزمين، به خارج پ
شود كه از يك ماه و دو  و اگر تدريجاً صورت گيرد، طول شب و روز به قدري زياد مي ماند

                                                  

  . همان. 1
  . 501، ص2، جتفسير برهان. 2
  . 194همان، ص. 3
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  . ماه هم خواهد گذشت و باز نظام موجودات زمين، به هم خواهد ريخت
ر جالبي بـراي ايـن موضـوع    هاي دجال است، تفس ولي در ذيل حديث كه دربارة نشانه

نـزال  «دهد اين موضوع، جنبه كنايي دارد؛ چرا كه راوي حـديث   شود كه نشان مي ديده مي
در پايـان   7ايـن كـه اميرمؤمنـان علـي     «: پرسـد  مي »بن صوحان صعصعة«از  »بن سبره

  : سخنش دربارة دجال و مانند آن فرمود
  »منظورش چه بود؟ "… دهد، از من نپرسيد از حوادثي كه بعد از آن رخ مي"

  : گويد صعصعه در پاسخ مي
إن الذي يصلّي خلفه عيسي بن مريم هو الثاني عشر من العترة التاسع من ولد الحسين بن علي، 

گـزارد،   آن كس كه حضرت مسيح، پشت سـر او نمـاز مـي   1؛ و هو الشمس الطالعة من مغربها
او . اسـت  7دان حسين بن عليو نهمين نفر از فرزن 6دوازدهمين نفر از خاندان پيامبر

  2.است خورشيدي كه از غروبگاه، طلوع خواهد كرد

  پيام ها

هـلْ  Gآمدن فرشتگان به عنوان پيامبر يا تصديق كننده قرآن، امـري ناشـدني اسـت    . 1
  F.3أَن تَأْتيهم الْمآلئكَةُينظُرُونَ إِالَّ 

 وماننـد قيامـت و عـذاب     ها در هنگام تحقق برخي آيات الهـي،  ايمان آوردن انسان. 2
يوم يأْتي بعض آيات ربك الَ ينفَع نَفْسا G 4استيصال براي آنان سود بخش نخواهد بودهنگام 

  . Fإِيمانُها لَم تَكُنْ آمنَت من قَبلُ
كسي كه در دنيا ايمان نياورد، يا ايمان آورد، ولي طبق آن عمل نكنـد و از ايمـانش   . 3

الَ ينفَع نَفْسا إِيمانُها لَم تَكُنْ آمنَت من قَبلُ أَو كَسبتG برد  رد، در قيامت نيز سودي نمينفعي نب
  . Fفي إِيمانها خَيرًا

                                                  

  . 195، ص52، جبحاراالنوار. 1
  . 178-176، ص4حكومت جهاني مهدي: ك.ر. 2
  . 294، ص5، جتفسير راهنما. 3
  . همان. 4
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ايمان و عمل، در شرايط آزاد و طبيعي كارساز است؛ نـه در حـال اضـطرار و تـرس     . 4
  . Fنفَعيوم يأْتي بعض آيات ربك الَ يG 1جان

  

                                                  

  . 389، ص3، جتفسير نور. 1
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  ياران )ج

  مصلحان در ركاب ولي خدا

ô‰s)s9uρ $oΨö;tFŸ2 ’Îû Í‘θç/̈“9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ Ì�ø.Ïe%!$# āχr& uÚö‘F{$# $yγèOÌ�tƒ y“ÏŠ$t6Ïã šχθßsÎ=≈¢Á9$#1  
  . و البته در زبور، پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد

  مقدمه

كه حكومت در آينده از آن صالحان خواهـد شـد و    ارتي است به ايناين آيه شريف، بش
نويدي است براي مظلومان و مستضعفان كه روزي حكومت و وراثت زمين به آنان خواهـد  

  . رسيد
قرآن كريم، در جاهاي مختلف و با عبارات گوناگون، اين نويد را داده است كه صاحبان 

ني كـه اكنـون ظالمانـه بـر زمـين حكومـت       اصلي زمين، به حق خود خواهند رسيد و كسا
ولـي ايـن رونـد بـراي     ؛ انـد  كنند، نوعاً غاصباني هستند كه اين منصب را غصب كـرده  مي

كه در ذكر بـه ثبـت رسـيده، ايـن حقيقـت       در زبور، بعد از آن. هميشه ادامه نخواهد داشت
تقوا و ايمان  مكتوب شده است كه زمين را شايستگان و كساني كه لياقت و توانايي توأم با

  . سرشار دارند، به ارث خواهند برد
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  ها واژه

  . )»كتب«فعل ماضي از ماده (نوشتيم، فرض و واجب كرديم : كَتَبنَا
  . است 7به معناي كتاب و مراد كتاب آسماني حضرت داوود: الزَّبورِ
وظ جا، مراد چيز خاصي مانند قـرآن يـا لـوح محفـ     اين. حفظ شئ براي يادآوري: الذِّكْرِ

  . است
  . )»ورث«فعل مضارع از ماده (برند  به ارث مي: يرث

  نكات تفسيري

  ؟ه استمراد از زبور و ذكر چيست و چرا از اين دو، سخن به ميان آمد. 1

ها و  نازل شده و مشتمل بر پيشگويي 7زبور، كتاب آسماني است كه بر حضرت داوود
. نـازل شـد   7كه بر حضرت موسي، تورات است »ذكر«مراد از . حمد و تسبيح و دعا است

كـه   ياد شـده، بـا وجـود آن    سؤال اين است كه چرا نخست از زبور داوود و سپس از تورات
تورات، قبل از زبور نازل شده است؟ شايد دليـل، آن باشـد كـه نخسـتين حكومـت مقتـدر       

مقصـود از  . صالحان كه در تورات وعده داده شده بود، در زمان حضرت داوود تحقق يافـت 
 74باشد، نه زمين آخرت كـه وراثـت آن در سـوره زمـر آيـة       ، همه زمين دنيا مي»الرضا«

  . مطرح است

  صالحان، وارثان واقعي زمين. 2

ها هستند كه وارثان واقعي  در واقع، آن. حاكميت در زمين، از آنِ صالحان و نيكان است
قرآن، بارها به اين  .باشند و حكومت جائران و ظالمان و مستكبران، غاصبانه است زمين مي

 »مستضـعفان «در جـايي بـا بـه كـار بـردن عبـارت       . كنـد  حق اساسي و واقعي تصريح مي
  : فرمايد مي

Gنيارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ وي الْأَرفُوا فعضتاس ينلَى الَّذع نمأَن ن رِيدنوF 1؛   
در زمين ضعيف شده بودند پيشوايان و وارثان زمـين قـرار   و اراده كرديم كساني را كه 
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  . دهيم

  : كند گاهي نيز مانند اين آيه، از صالحان، چنين ياد مي
Gَونحالالص يادبا عرِثُهي ضأَنَّ الْأَرF .  

  . بندگان صالح من وارث زمين خواهند شد

  صالحان كيانند؟. 3

خداوند متعـال  . باشد دا، اصالحگري در جامعه ميترين اهداف انبيا و اولياي خ از اصولي
  : فرمايد مي 7درباره اهداف و رسالت حضرت شعيب

G        ـهإِلَيو كَّلْـتتَو ـهلَيع ي إِالَّ بِاللّـهيقفـا تَـومو تـتَطَعا اسم الَحإِالَّ اإلِص إِنْ أُرِيد
يبأُنF1؛  

ارم و جز به لطـف خداونـد، تـوفيقي    من جز اصالح به مقدار توانم، خواسته ديگري ند
  . ام و به سوي او بازگشته  بر او توكل كرده ]از اين روي[؛ براي من نيست

تـا  ؛ من، يك هدف بيشتر ندارم و آن، اصالح شما و جامعه شما است: گويد ها مي به آن
هدفي است كه همـة   اين، همان. Fإِنْ أُرِيد إِالَّ اإلِصالَح ما استَطَعتGجا كه قدرت دارم  آن

اصالح عقيده، شامل اصالح اخالق، اصالح عمل، اصالح . كردند پيامبران، آن را تعقيب مي
  . هاي اجتماعي و اصالح در تمام ابعاد زندگي است روابط و نظام

  : كند خداوند، انبيا را با اين ويژگي معرفي مي
Gنكُلٌّ م اسإِلْيى ويسعى ويحيا وكَرِيزو نيحالالصF ؛  
  . زكريا و يحيي و عيسي و الياس، همه از صالحان بودند ]همچنين[و 

بلكه وارثان آينده زمين اي نه تنها از اهداف اصلي اولياي گذشته بوده است،  چنين سيره
  . كنند نيز چنين هدفي را دنبال مي

يرثـون   نَيأَنَّ عبـادي الصـالح  «اي بـه جـ   Fأَنَّ الْأَرض يرِثُها عبـادي الصـالحونَ  Gتعبير 
اين نيز شاهدي . كند در ابتداي آيه، قطعيت در وعده را بيان مي »لقد«همراه تأكيد  »الْأَرض

باشد و گرنه سخن از بخشي از زمين، براي كساني كه عمـالً   ديگر بر وراثت كل زمين مي
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تأكيـد بـر   . و عادي شـده اسـت   اند، ديگر لطفي ندارد و امري ممكن به اين مقصود رسيده
در ايـن وعـده بـزرگ الهـي، بيـانگر       »عبادت خدا«و  »صالح بودن«و  »بندگي خدا«ويژگي 

باشد كه نياز به چنين نظـامي دارد و تحقـق آن، بنـدگي     شروط تحقق اين وعده عظيم مي
ضـرت  در روايات، اين آيـه بـه ظهـور ح   . طلبد خالصانه خداوند و التزام به اوامر الهي را مي

  1.تفسير شده است 4مهدي
»استخالف«در آيه 

  : نيز بر اين معنا تاكيد شده است 2
Gِضي الْأَرم ففَنَّهتَخْلسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُمنُوا مينَ آمالَّذ اللَّه دعوF ؛  

انـد، وعـده    خداوند به كساني از شما كه ايمـان آورده و كارهـاي شايسـته انجـام داده    
  . دهد كه قطعاً آنان را حكمران روي زمين خواهد كرد مي

و تابعان  6قطعاً اين عباد صالح، مؤمنان به دين اسالم و پيروان قرآن و سنت پيامبر
  3.اي محقق خواهد شد د كه به رهبري اولي االمر، چنين وعدهنباش مي :امامان معصوم

مصداق كامل : خوانيم مي :ادقدر روايات بسياري از امام سجاد و امام باقر و امام ص
  4.است 4اين آيه، روز حكومت حضرت مهدي

از جمله، سه بار در قـرآن  . در قرآن، بارها به حكومت نهايي صالحان تصريح شده است
  . يعني اسالم، بر همة اديان، پيروز خواهد شد 5؛ Fليظْهِرَه علَى الدينِ كُلِّهG: فرموده است

                                                  

  ). 361، ص3، ججوامع الجامع (؛»هم اصحاب المهدي في آخر الزمان: قال«: نقل شده 7از امام باقر. 1
لو لم يبق من الدنيا اال يوم واحـد لطـول اهللا   : قال 6و يدل علي ذلك ما رواه الخاص و العام عن النبي

تاويـل   .(و عدالً كما ملئـت ظلمـا و جـورا   ذلك اليوم حتي يبعث رجال من أهل بيتي يمأل األرض قسطا 
  ).327، ص االيات الظاهره

و نيز در ايـن بـاره از آن   » و اصحابه 7القائم«: در تفسير برهان از علي بن ابراهيم قمي نقل كرده است 
هـم اصـحاب    Fأَنَّ الْـأَرض يرِثُهـا عبـادي الصـالحونَ    G: عن أبي جعفر عزوجـل «: نمايد حضرت نقل مي

 ). 848، ص3ج البرهان في تفسير القرآن، (؛»في آخرالزمان 7المهدي

 . 55): 24(نور . 2

  . 214، صدر قرآن :بيت بررسي شخصيت اهل. 3
 .  89، ص4، جالبرهان في تفسير القرآن. 4

 . 9): 61(؛ صف  28): 48(؛ فتح 33): 19(توبه . 5
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يعني بندگان صالح مـن، وارث  ؛ Fالْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ أَنGَّ: جاي ديگر فرمود
  . زمين خواهند شد

  F.1والْعاقبةُ للتَّقْوىG: و در همين راستا فرمود
  F.2والْعاقبةُ للْمتَّقينGَ: فرمايد يا مي

يـژة خداونـد   شود سيطره اسالم بر پهنه عالم، توسـط بنـدگان و   از اين آيات روشن مي
محقق خواهد شد كه اين ويژگي را در سايه بندگي و عمل صـالح و رعايـت تقـواي الهـي     

  . اند تحصيل كرده

  كيانند؟ Fعبادي الصالحونGَبندگان صالح خداوند 

شـود و   ها آشكار مـي  ، ايمان و توحيد آن )عبادي(با توجه به نسبت دادن بندگان به خدا 
؛ آيـد  هـا بـه ذهـن مـي     كه معناي وسيعي دارد، همه شايستگي »ونصالح«با توجه به كلمه 

شايستگي از نظر عمل و تقوا، شايستگي از نظر علم و آگاهي، شايستگي از نظـر قـدرت و   
هنگامي كه بندگان با ايمان، . …قوت و شايستگي از نظر تدبير و نظم و درك اجتماعي و

هـا بينـي    كنـد تـا آن   نيـز كمـك مـي   ها را براي خود فراهم كننـد، خداونـد    اين شايستگي
  . ها شوند هاي آن مستكبران را به خاك بمالند و وارث ميراث

، دليل بر پيروزي بـر دشـمنان و حكومـت روي زمـين     »مستضعف بودن«بنابراين تنها 
. الزم اسـت  هـايي  سو، ايمان و از سـوي ديگـر كسـب شايسـتگي     بلكه از يك؛ نخواهد بود

ه اين دو اصل را زنده نكنند، به حكومـت زمـين نخواهنـد    مستضعفان جهان، تا هنگامي ك
  . رسيد

  انسان صالح كيست؟ ويژگي آنان چيست؟

  : كند خداوند متعال، ويژگي صالحان را اين گونه بيان مي »اعراف«در فرازي از سوره 
Gوسمينَ يرَالَّذأَج يعالَةَ إِنَّا الَ نُضواْ الصأَقَامتَابِ وينَ كُونَ بِالْكحلصالْمF3؛  
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تَمسك جويند و نماز به پا دارند، به راستي كه ما پاداش  ]الهي[و كساني كه به كتاب 
  . اصالحگران را تباه نخواهيم كرد

  : كند ذيل اين آيه، ما را متوجه مصاديق آن مي 7روايتي از امام باقر
G َـالواْ الصأَقَامابِ وتكُونَ بِالْكسمي ينالَّذةَوF     نزلـت يف آل حممـد   «: ــ إيل آخـره ـ قـال
  ».و أشياعهم ]صلي اهللا عليه و آله[

ايـن  . تمسك جستن، يعني گرفتن و چسبيدن به چيـزي بـراي حفـظ و نگهـداري آن    
به عقيده و  كه انسان با كمال جديتصورت حسي آن است و صورت معنوي آن، اين است 

تمسك به كتاب الهي، اين نيست كه . بكوشد نپايبند باشد و در حفظ و حراست آاي  برنامه
انسان صفحات قرآن، تورات يا كتاب ديگري را محكم در دست بگيرد و در حفظ و حراست 

بلكه تمسك واقعي آن است كه اجازه ندهد كمترين مخالفتي با آن ؛ جلد و كاغذ آن بكوشد
  1.انجام شود و در تحقق مفاهيم آن، از جان و دل بكوشد

دهد اصالح واقعي در روي زمين، بدون تمسك به كتـب   به خوبي نشان ميآيات فوق، 
هاي خـدا   بينيم از ميان فرمان كه مي اين. باشد هاي الهي، امكان پذير نمي آسماني و فرمان

تكيه شده است، به سبب آن است كه نماز واقعي، پيوند انسـان را بـا خـدا چنـان      »نماز«بر 
اعمـال   ت ازبيند و مراقب هر برنامه، او را حاضر و ناظر ميكند كه برابر هر كار و  محكم مي
اين همان است كه در آيات ديگر، تعبير به تأثير نماز در دعوت به امـر بـه    ؛كند خويش مي

از طرفي، نماز موجبات مصونيت از فساد و گناه را فراهم . معروف و نهي از منكر شده است
  : باشد آورد كه الزمة اصالح در همة ابعاد مي مي

Gُركْرُ اهللاِ أكْبلَذ نْكَرِ والْم و شاءنِ الْفَحالةَ تنهي عإنَّ الصF.   
آن است كه به بيان نياز داشـته   تر از  ارتباط اين موضوع با اصالح جامعه انساني، روشن

  . باشد
با اشاره به تالزم بين اصالح روابـط بنـدگي بـا خـدا و اصـالح جامعـه        7اميرمؤمنان

  : ايدفرم مي

                                                  

 ). باتلخيص(436-435، ص6، جتفسير نمونه. 1
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من أصلح ما بينه و بين اهللا أصلح اهللا ما بينه و بين الناس ومن أصلح أمر آخرتـه  
   1؛أصلح اهللا له أمر دنياه و من كان له من نفسه واعظ كان عليه من اهللا حافظ

آن كس كه ميان خود و خدا را به صالح دارد، خدا ميان او و مردم را به صـالح آرد و  
اصالح كند، خدا كار دنياي او را سامان دهد وآن كـس   آن كس كه كار آخرت خود را

  . كه او را از خود بر خويشتن واعظي است، خدا را بر او حافظي است

پس صالحيت اصالحگري، برازنده كسي است كه با تمسك به قرآن و التزام تام به آن 
تگي الزم را بـراي  و فهم و سواد قرآني و با التزام به نماز با خدا ارتباط داشته باشد تا شايس

  . براي تحقق حكومت جهاني بيابد 4همراهي با حضرت حجت
از نكات قابل توجه در آيه مورد بحث اين است كه الزمـه اصـالحگري، بنـدگي    : نكته

آمده كه با اضافه به ضمير متكلم وحده،  »عبادي«، »الصالحونَ«لذا قبل از كلمه ؛ كردن است
كنـد،   آنچه كه لياقـت اصـالحگري را ايجـاد مـي    . به آنان است بيانگر عنايت ويژه خداوند

هاي الزم براي همراهي و  پس برخورداري از شايستگي؛ بندگي در آستان حضرت حق است
از مسايلي است كه در قرآن مجيـد و سـخنان گهربـار اهـل      4اعانت حضرت ولي عصر

  . بدان پرداخته شده است :بيت
ابع شـيعي و سـني، در سـتايش و شـأن واالي آنـان و      كه در من از جمله آن موارد، اين

ن پيمـوده  زمين، زيـر پايشـا  : كه از جمله آن؛ هايشان، روايات زيادي وارد شده است كرامت
ها لشكر پرصـالبت خداونـد متعـال و     آن ؛شود بر آنان آسان مي شود و هر كار دشواري مي

هستند كـه خـداي سـبحان در    باشند و كساني  العاده مي ي فوقانداراي شجاعت و دلير مرد
   2.دنساز ميها را بر يهود مسلط  قرآن وعده فرموده آن

باشـند كـه    ها برگزيدگان امت در كنار عترت و فقيهان و داوران و جـوانمرداني مـي   آن
اي كه از كسي احساس تـرس و   به گونه؛ كند ديگر مأنوس مي هايشان را به يك خداوند دل

به اين معنا كه افـزايش  ؛ شوند اگر كسي به جمع آنان بپيوندد، خوشحال نمي. هراس ندارند

                                                  

 . 483، صنهج البالغه. 1

2 .Gيدأْسٍ شَدي بلاداً لَّنَا أُوبع كُملَيثْنَا ععب F5): 17(أسراء  (؛.(  
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را  4ها هر كجا باشند، حضـرت مهـدي   آن. افزايد مردم در اطراف آنان، بر ايمانشان نمي
هر . گويند برد، با وي سخن مي بينند و در حالي كه آن حضرت در جايگاه خود به سر مي مي

هاي ديگري  ها و كرامت در روايات، ويژگي. د را دارا استيك از آن ياران، نيروي سيصد مر
  . نيز از آنان آمده است

موجود اسـت كـه بسـيار     4در قرآن مجيد آيات متعددي درباره ياران حضرت مهدي
هايي است كه اگر به طور جدي و  اين آيات بيانگر حقايق و واقعيت. اند اميدبخش و سازنده

هور را برداشته و علت غيبت و مسؤوليت ما را در قبال آن، همه جانبه تعقيب شوند، موانع ظ
دهند و اسباب تعجيل فـرج   كنند و جهان را به استقبالِ مصلح جهاني، حركت مي معين مي

  . آورند ن عزيز سفر كرده را ميآ

  هاي صالحان در حكومت موعود ويژگي

  تقوا. 1

اگر قرار  1.از گناه نيست معيار و اساس كرامت در اسالم، چيزي جز پرهيزكاري و دوري
تواند خارج از مـدار تقـوا    باشد انتظار فرج فضيلت و كرامت مؤمنان به شمار آيد، هرگز نمي

  . باشد
خون از ديده ببارند، باز هم  هم دامن آلودگانِ به خباثت گناه، اگر در فراق يار، به ظاهر

هاي نفساني، اگر در هجر  انيهاي شيطاني و كامر آشنايان با لذّت. در شمار منتظران نيستند
  . يابند يار، عمري را ناله برآورند، باز هم به ساحت يزداني انتظار، راه نمي

  : دوري از گناه را همراه و همدوش انتظار شمرده است 7امام صادق
  2؛اجتناب المحارم و انتظار الفرج

  . …دوري از گناه و انتظار فرج 

                                                  

1 .Gَلائقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاكُم م ا النَّاسها أَيي   أَتْقَـاكُم اللَّه ندع كُمفُوا إِنَّ أَكْرَمارتَعل
 ). 13): 49(حجرات ( ؛F إِنَّ اللَّه عليم خَبِيرٌ

 . 79، ص2، جخصال. 2
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  : قرار داده است 4كنار هم، شرط ياري امام زمانو جاي ديگر، انتظار و پرهيزكاري را 
من سرّه يكون من اصحاب القائم فلينتظر و ليعمل بالورع و محاسـن االخـالق و   

  1؛هو منتظر
باشد، پس انتظار بـورزد و بـر    4شود كه از ياوران حضرت قائم هر كس شادمان مي

  . و خوش خلقي رفتار كند و او است كه منتظر استتقوا  اساس

  : فرمايد ليعه سوره بقره، با اشاره به اين اصل ميدر ط
الَّذينَ يؤْمنُونَ بِالْغَيـبِ ويقيمـونَ الصـالةَ    . ذَلك الْكتَاب الَ ريب فيه هدى لِّلْمتَّقينَ

  ؛ ومما رزقْنَاهم ينفقُونَ
كـه بـه غيـب     آنان؛ استاين كتاب كه هيچ ترديدي در آن نيست، روشنگر راه پرهيزكاران 

  . كنند ايم، انفاق مي دارند و از آنچه به ايشان روزي داده ايمان آورده و نماز را بر پاي مي

، غيب در اين آيه را به امام غايـب،  :بينيم در برخي از روايات امامان معصوم اگر مي
ـ    اند، در حقيقت مي تفسير كرده 4حضرت مهدي موعود ه خواهند وسعت معنـاي ايمـان ب

  . مجسم سازند 4غيب و شمول آن را، حتي نسبت به امام غايب
  : فرمايد در جواب سائل كه از او پيرامون اين آيه توضيح خواست مي 7امام صادق

  2؛و الغيب فهو احلجة الغائب 7املتقون شيعة علي
  . ، همان حجت پوشيده از نظرها است»غيب«هستند و  7شيعيان علي »متقين«

  يراتاهل سبقت در خ. 2

  3؛فَاستَبِقُواْ الْخَيرَات أَينَ ما تَكُونُواْ يأْت بِكُم اللّه جميعا
  . هر كجا باشيد، خداوند، همه شما را خواهد آورد؛ ها پيشي گيريد پس در خوبي

  : دربارة اين آيه فرمود 7امام صادق
  4؛و اصحابه، جيتمعون علي غري ميعاد 7نزلت يف القائم

                                                  

 .200،النص،صالغيبه، نعماني.  1

 . 340، ص2ج كمال الدين و تمام النعمة،. 2

 . 148): 2(بقره . 3

 . 241، طوسي، صالغيبه. 4
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و اصحاب او نازل شده است كه بدون قرار و وعده قبلي جمع خواهنـد   4دربارة قائم
  . شد

   عشق سرشار به خدا. 3

»…ونَهبحي و مهبح؛»…ي
1  

  . …ها نيز خداوند را دوست دارند ها را دوست دارد و آن خداوند، آن

آنـان، خـدا را بـه    . خداجويي و توحيد، سـرلوحه عقايـد و خصـال يـاران مهـدي اسـت      
هـا جـز بـه خـدا      آن. تگي شناخته و همه وجودشان، غـرق جلـوه نـور ايـزدي اسـت     شايس
  . ها را دوست دارد انديشند، در حدي كه خداوند نيز آن نمي

مربوط اش آن است كه پروردگارشان را بر هر چيز ديگري كه  دوست داشتن خدا، الزمه
بنابراين قومي كه ؛ م بدارنداز قبيل مال و جاه يا خويشاوند يا غير آن، مقد به خودشان باشد

دارنـد و اگـر قـرار     وعده آمدنشان داده شد، احدي از دشمنان خداي سبحان را دوست نمي
  . دارند باشد فردي از افراد انسان را دوست بدارند، بر مبناي دوستي با خدا دوست مي

ظلـم و  اش اين است كه اين طايفه از هـر   دارد، الزمه كه خدا آنان را دوست مي اما اين
. حال يا به عصمت الهي يا بـا مغفـرت الهـي   . پليدي معنوي، يعني كفر و فسق مبرا باشند

  . هاي معنوي، مبرا نباشد كسي كه خدا او را دوست دارد ممكن نيست از ظلم و پليدي
  : فرمايد اين افراد، از مصاديق آيه شريفند كه مي

   2.يحبِبكُم اللّه قُلْ إِن كُنتُم تُحبونَ اللّه فَاتَّبِعوني
هر كـس  . شود كه بين پيروي رسول و محبت خدا مالزمه هست با اين آيه، روشن مي

اي  دارد و معلوم است كه خداي تعالي، بنـده  باشد، خدا او را دوست مي 6پيرو رسول خدا

                                                  

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عـن  : قوله تعالي: علي بن ابراهيم در همين باره آمده استدر تفسير . 1
دينه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم و يحبونه اذلة علي المؤمنين أعزة علي الكافرين يجاهدون فـي سـبيل اهللا   

اهللا فسـوف يـأتي    الذين غصبوا آل محمد حقهم و ارتدوا عن دين 6هو مخاطبة ألصحاب رسول اهللا: قال
اهللا بقوم يحبهم و يحبونه نزلت في القـائم و أصـحابه الـذين يجاهـدون فـي سـبيل اهللا و ال يخـافون لومـة         

 ). 170،ص1،جتفسير قمي:نك.(الئم

 . 31): 3(آل عمران . 2
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  . دارد، مگر وقتي كه پيرو رسولش باشد را دوست نمي

  تواضع و فروتني. 4

  ر مؤمنانفروتني براب )الف

آن سان كه اگر كسي از دور، به ايشان بنگرد و شدت ؛ دارند اينان يكديگر را دوست مي
لـذا  ؛ ها را ببيند، پندارد كه هر يك، غالم ديگري است تواضع و ايثار و دوري از خودخواهي

  . دارد) برابر مؤمنان، متواضعند( علَي الْمؤمنينَ 1لَّةٍذأآيه تعبير 
بلكـه واقعـاً   ؛ ابر مؤمنان، برخاسته از رعايت ادب اجتماعي محض نيستفروتني آنان بر
  . دانند خود را كوچك مي

  . دهند پس كمر همت به خدمت آنان گماشته و خود را خادم آنان قرار مي
  فروتني برابر ولي خدا )ب

 زنند و ها، حلقه مي ها و ارزش سان فداكاراني هوشيار، بر گرد آن سرچشمة واالييآنان، ب
هاي جهاد و پيكار، سپر بالي جان گرامي او  ها و ميدان جان خويش را در همة فراز و نشيب

  . گويند هايش را لبيك مي سازند و دستورات و خواسته مي
  : فرمود 7امام صادق

نّ علي خيولهم العقبان يتمسحون بسرج االمام يطلبون بذلك البركـة و يحفّـون   أك
  2؛و يكفونه ما يريدبأنفسهم في الحروب  هيقون، به

هاي خويش سوارند و در عشق به حضـرت، چناننـد كـه     سان عقاب بر مركبچابك، ب
زنند و در فـراز و   حلقه مي كنند و گرد يار برّك جستن مسح ميزين مركب او را براي ت

كنند و هـر چـه    سان جان شيرين، با همة وجود محافظت مياو را ب اها و پيكاره نشيب
  . اند و به انجام رساننده بسنده اراده كند، او را

  سازش ناپذيري مؤمنان برابر كافران. 5

بلكـه  ؛ دانند كه به عزت كاذب كفار اعتنايي كننـد  تر از آن مي اولياي خدا، خود را بزرگ

                                                  

  . كنايه است از شدت تواضعشان در برابر مؤمنين. 1
 . 308، ص52، جبحاراالنوار. 2
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  . دهند برابر افكارشان، تأثير ناپذير هستند و از آنان، بيمي به دل راه نمي
؛»أَعزَّةٍ علَى الْكَافرِينَ«

1
  

  . برابر كافران، سرسخت و نيرومندند 

هاي اين اصـحاب اشـاره شـده     اي از ويژگي به نمونه 7در روايات وارده از امام صادق
  : كند در توصيف عزم آنان برابر كفار، فضيل بن يسار از حضرت نقل مي. است

و رجال كـأنّ  ، و راية لم تنشر منذ طويت، و الفضّة، له كنز بالطالقان ما هو بذهب
لـو حملـوا علـي    ، وبهم زبر الحديد اليشوبها شك في ذات اهللا أشد من الحجـر قل

كـأنّ علـي خيـولهم    ، ال يقصـدون برايـاتهم بلـدة إلّـا خرّبوهـا     ، زالوهاالجبال أل
  2؛…العقبان

طال و نقره نيست و پرچمي است كـه از   ]از جنس[براي او گنجي است در طالقان كه 
هـاي   هاشـان پـاره   است و مرداني است كه دل هنگام فرو پيچيده شدن، گشوده نشده

هـاي   از پـاره تـر   در دل اين مردان، شك در ذات الهي راه نيافته و سـوزنده . آهن است
هاشان، آهنگ  با پرچم. ها را متالشي سازند ور شوند، آن ها حمله اگر به كوه. اخگر است

  . …عقابانندهاشان  گويي بر اسب. هيچ دياري را نكنند جز آن كه ويرانش سازند

قـدرتي شـگرف كـه تـاكنون هـيچ       ]صـاحبان [را به  4در اين روايت، ياران حضرت
اين تعابير عجيـب، از  . ايم، توصيف كرده است جوانمردي را بدان نيرومندي مشاهده نكرده

مندند،  ها از آن بهره اين قدرت، از نوع قدرتي كه طاغوت. كند قدرت سهمگيني حكايت مي
  . استه از نيروي عزم و اراده و يقين استبلكه فقط برخ؛ نيست

  گير با كفّار و دشمنان اسالم جهاد و مبارزه پي. 6

  ؛ في سبيلِ اهللاِ 3يجاهدونَ
  . كنند در راه خدا جهاد مي

با تمام توان در راه خدمات او  بت به خداوند متعاليعني در اثر مح ،مجاهدت در راه خدا
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  . تي وخستگي در وجود خود احساس نخواهند كردترين سس كوشش كرده و هرگز كوچك

  ها قاطعيت و پايمردي و تأثيرناپذيري از سرزنش. 7

هـاي اسـتوار، در صـراط مسـتقيم      با گام. ها نيست روح محافظه كاري و سازش، در آن
اينـان در روش و  . ها اثـر نـدارد   هاي چپ و راست، در حركت آن كنند و وسوسه حركت مي

بلكـه  ؛ گويند قرار نخواهند گرفـت  اند، تحت تأثير آنچه ديگران مي تهراهي كه در پيش گرف
هاي ناب و بصـيرت نافذشـان بـه آنـان      همواره گوش به فرمان ولي خدا و به آنچه انديشه

  1. سپارند كند، مي الهام مي
، بـه سـبب عـدم    4شود كه استمرار غيبت غم انگيـز امـام زمـان    جا روشن مي از اين

  2.باشد هاي مذكور مي بل وكافي حزب اهللا، با ويژگيگيري نيروهاي قا شكل

  انس با عبادت .8

  .Fهم ركَّعاً سجدايتَرG: فرمايد اي است كه در آيه شريفه مي انس و التزام آنان به عبادت، به گونه
ترسـيم شـده، بـه عنـوان حالـت دائمـي و        »سـجود «و  »ركوع«كه با دو ركن اصليش 

  . كند ها ذكر مي هميشگي آن
  : فرمايد مي 4درباره اصحاب حضرت حجت 7امام صادق

رجال ال ينامون الليل، هلم دوي يف صالم كدوي النحل، يبيتون قياماً علـي أطـرافهم و   
  3؛يصبحون علي خيوهلم، رهبان بالليل، ليوث بالنهار

ة ها زمزمة نمازشـان، همچـون زمزمـ    براي آن. خوابند ها را نمي بزرگ مرداني كه شب
كنند در حالي كه بـر   كنند و صبح مي ها را شب زنده داري مي شب. زنبوران است انبوه

  . هستند راهبان شب و شيران روز) و آماده پيكار(. هاي خويش سوارند مركب

  محوريت رضاي الهي در امور. 9

بـراي   .»ضْواناًتَغُونَ فَضْالً منَ اهللاِ و رِيب«طلبند  فضل خدا و رضاي او را مي ها همواره آن
                                                  

 . 406، ص2، جمن هدي القرآن. 1

  . 130، ص در قرآن :بيت بررسي شخصيت اهل. 2
 . 308، ص52، جبحاراالنوار. 3
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تنهـا بـه رضـا و فضـل او     . دارند و انتظار پاداش از خلق خدا ندارند تظاهر و ريا، قدم برنمي
  . همين است و بس ها در تمام زندگي انگيزه حركت آناند و  چشم دوخته

  نشان عبادت در سيما. 10

  . سيماهم في وجوههِم منْ أثَرِ السجود: اثر سجده در صورتشان نمايان است
هايي خاضع برابر خداونـد و حـق و قـانون و     دهد، انسان ها به خوبي نشان مي قيافه آن

هـا كـه در تمـام وجـود و زنـدگي آنـان،        اين عالمت نه تنها در صورت آن. عدالت هستند
  . منعكس است

  . بينيم در رفتار آنان عبادت چنان تجلي كرده كه نماز را مي

  انسجام و يكپارچگي. 11

  : فرمايد ائده، دربارة اين ياران ميدر سوره م
ونَ وبالْغَال مه اللّه زْبنُواْ فَإِنَّ حينَ آمالَّذو ولَهسرو لَّ اللّهتَون ي1؛م  

از (اند، بپذيرد، پس  و هر كس كه واليت خدا و فرستاده او و كساني را كه ايمان آورده
  . پيروزمند استبه راستي كه تنها، حزب خدا ) حزب خدا است و

ان هماهنـگ،  هشـ هايشـان متحـد، ديدگا   هاي آنـان ايـن اسـت كـه انديشـه      از ويژگي
هيچ اختالفي در راه و انديشه و گفتار و رفتارشان نيست و و هايشان به هم گره خورده  دل

  . همگي يك دل و يك زبان هستند
أال و انـي  كأنما رباهم أب واحد و ام واحدة قلوبهم مجتمعة بالمحبـة و النصـيحة   

  2؛العرف أسمائهم و أمصارهم
هايشان لبريـز از مهـر و محبـت و خيرخـواهي      گويي يك پدر و مادر، آنان را پرورانده و دل

  . دانم ها و شهرهاي آنان را مي آگاه باشيد من نام. است

هاي ياران، جلوه بيشتري دارد، تشكل انسجام يافتـه و وحـدت و يكپـارچگي     آنچه بين ويژگي
اگرچه شايد جمعيتي باشـند كـه   ؛ ذيري است كه در كالم الهي نيز به آن اشاره شده استوصف ناپ
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ولي جمعشان، جمعِ گسسته و پريشاني باشـند كـه شايسـتگي     ،شايسته و با فضيلت باشند افراد آن
  . يك جمع مصلح كه توان مبارزه با دستگاه ظلم را نداشته باشند

يؤلـف اهللا بـين   (كپارچگي گروهي دارند ، چنان انسجام و ي4اما ياران حضرت حجت
ي ولي خـدا، سـامان   كه محوريت آن را بر مبناي واليت خدا و رسول خدا، و توال 1)قلوبهم

  : ها هستند لذا چنين حزبي، حتي با جمعيت كم، تأثيرگذار و فاتح ميدان؛ اند داده
يرَةً بِإِذْنِ اللّهئَةً كَثف تيلَةٍ غَلَبئَةٍ قَلن ف2؛كَم م  

  . به خواست خدا، چه بسا گروه اندكي كه بر گروه بسيار غلبه كند

  ابتالئات و امتحاناتاز سرافراز . 12

سازي براي پيكار در اين جهاد عظيم، روح و اعتقاد استواري  ادعاي ياوري و حتي آماده
  . ترين ترديد، موجبات ناكامي را فراهم خواهد كرد طلبد كه كوچك را مي

بر هر رهبري، اصلِ امتحان از ياران مدعي ياري، بـراي اتمـام حجـت و     حالت، در اين
. هاي الزم ارزيابي شـود  اطمينان از ياران، اجتناب ناپذير است تا در سايه امتحانات، قابليت

در قرآن به عنوان يك اصل حتمي، داستان امتحان لشـكر طـالوت، توسـط وي را متـذكر     
  : فرمايد خداوند مي. شود مي

نِّـي    فَلَمم سفَلَـي نْـهم ن شَرِبرٍ فَميكُم بِنَهتَلبم قَالَ إِنَّ اللّه نُودبِالْج لَ طَالُوتا فَص
 منْهيالً مإِالَّ قَل نْهواْ مفَشَرِب هدغُرْفَةً بِي نِ اغْتَرَفنِّي إِالَّ مم فَإِنَّه همطْعي ن لَّممـا  وفَلَم

وه هزاوينَ     جقَـالَ الَّـذ هنـودجو الُوتبِج موقَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنَا الْي هعنُواْ مينَ آمالَّذو
اللّه كَم من فئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبـت فئَـةً كَثيـرَةً بِـإِذْنِ اللّـه واللّـه مـع         ايظُنُّونَ أَنَّهم مالَقُو

  3؛الصابِرِينَ
در حقيقت، خدا شما را به وسيله «: ت با لشكريان رهسپار شد، گفتو هنگامي كه طالو

مـن نيسـت و    ]پيـروان [كند و هر كس از آن بنوشد، پـس از   آزمايش مياي  رودخانه
كسي كه از آن نخورد جز كسي كـه بـا دسـتش برگيـرد، پـس بـه درسـتي كـه او از         
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هنگامي كـه او و  . از آن آب نوشيدند ]همگي[من است و جز اندكي از آنان،  ]پيروان[
امـروز مـا   «: گذشتند، گفتنـد  ]رودخانه[كساني كه همراه وي ايمان آورده بودند، از آن 

دانسـتند   كساني كـه مـي   ]اما[ ».با جالوت و لشكريانش را نداريم ]مقابله[هيچ توانايي 
چه بسا گروهي اندك، به رخصت خدا، بر گروهي «: كنند، گفتند آنان خدا را مالقات مي

   ».شكيبايان استبا پيروز شدند و خدا  انبوه

نيز با تأسي به واقعه طالوت، ما را متوجه اصل امتحـان و ابـتالء توسـط     :اهل بيت
  : اند كرده 4حضرت حجت

و إن اصـحاب   »مبتَلـيكُم «ان اصحاب طالوت ابتلوا بالنهار الذي قـال اهللا تعـالي   
  1؛يبتلون بمثل ذلك 4القائم

خدا شـما  «: فرمايد آبي آزمايش شدند كه خداوند درباره آن ميسپاهيان طالوت، با نهر 
  . شوند نيز همچون آنان، آزمايش مي 4و ياوران امام مهدي »كند را آزمايش مي

  ها پيام

  F.2كَتَبناGسنت الهي، آن است كه بندگان صالح، حاكم و وارث جهان باشند . 1
يرِثُهـا عبـاديG   اسـت   هاي قرآن، قطعـي اسـت و آينـده از آن صـالحان     پيشگويي. 2

 F.3الصالحونَ

عبوديت خداوند و صالح و درستكاري در دستيابي به حاكميت زمين، نقش مهم دارد . 3
Gَونحالالص يادبا عرِثُهيF.4 

  F.5عبادي الصالحونGَصالحيت هم الزم است ؛ عبادت تنها، براي حكومت كافي نيست. 4
 F.6عبادي الصالحونGَن خاص خداوند هستند صالحان، بندگا. 5
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  قوم برگزيده
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) رسـاند  زياني نمي به خدا(هر كس از شما، از آيين خود باز گردد، ! ايد اي كساني كه ايمان آورده
ت دارند، در برابر مؤمنـان  او را دوس) نيز(و آنان  ها را دوست دارد آورد كه آن خداوند جمعيتي مي

و از سرزنش هيچ  كنند مي ها در راه خدا جهاد آن. و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند متواضع
دهـد و   مـي ) و شايسـته ببينـد  (اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد . مالمتگري هراس ندارند

  .خدا وسيع، و خداوند داناست) فضل(

  مقدمه

و مـا  G: ها را براي رسيدن به كمال و سـعادت خلـق كـرده اسـت     خداوند متعال، انسان
ها، اين هـدف را فرامـوش كـرده از     اما گروهي از انسان. Fيعبدونلخلقت الجن و االنس اال 

مسير اصلي منحرف شدند كه جز وبال و ذلت و خواري دنيا و عـذاب اخـروي، چيـزي بـه     
اند، اين مسـير را بـه    ميشه اقليت را به خود اختصاص دادهگروه ديگر كه ه. دست نياوردند

به هـر   اند كه در اين آيه به دست آورده اند و خير و سعادت دنيا و آخرت را خوبي طي كرده
  . دو گروه اشاره شده است
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  ها واژه

رْتَداز آيين و دين خود برگردد: ي .  
جـا، برگشـتن از    و منظور در اين برگردانيدن خود يا ديگري از برنامه معين است: ارتداد

  ). »ردد«يرتد فعل مضارع از ماده . (برنامه و آييني است كه داشت
  ). »ذلل«از ماده (جمع مكسر ذليل : أَذلَّة
  ). »عزز«جمع مكسر عزيز از ماده (ها  نفوذ ناپذير: أَعزَّةٍ
  ). »لوم«از ماده  مرةمصدر (سرزنش : لَومةَ
  ). »لوم«اسم فاعل از ماده (سرزنش كننده : آلئمٍ

  نكات تفسيري

  Fيا أَيها الَّذينَ آمنُواGْمفهوم دقيق . 1

كه نخستين آن (شود  در قرآن مجيد بيش از هشتاد بار اين خطاب افتخار آميز ديده مي
اين تعبير، منحصراً در آياتي است كه در مدينه نازل شده و در آيات ) بقره است 104در آيه 

بـه مدينـه، وضـع     6شايد به اين دليل كه بـا هجـرت پيـامبر   . از آن نيست مكي، اثري
مسلمانان تثبيت شده و به صورت يك جمعيت ثابت و صاحب نفوذ در آمدند و از پراكندگي 

  . مخاطب قرار داده است Fيا أَيها الَّذينَ آمنُواGْها را با جمله  نجات يافتند؛ لذا خداوند، آن
ايـد و در برابـر    كه حال كه ايمـان آورده  يگري نيز در بر دارد و آن ايناين تعبير، نكته د

ايد، بايد بـه مقتضـاي ايـن پيمـان بـه       حق تسليم شده و با خداي خود پيمان اطاعت بسته
به تعبير ديگر، ايمـان شـما ايجـاب    . آيد عمل كنيد هايي كه پشت سر اين جمله مي دستور

در بسياري از كتـب اسـالمي از جملـه، منـابع اهـل       .كند اين دستورات را به كار بنديد مي
  : نقل شده است كه فرمود 6از پيامبر 1تسنن

  ؛ ميرهاأسها و أر 7اال و علي »يا أَيها الَّذين آمنوا«فيها  ةيآ  انزل اهللاما 

در آن باشـد نـازل    »يا ايها الـذين آمنـوا  «اي كه  خداوند در هيچ موردي از قرآن، آيه
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   1.رئيس و امير آن است 7كه علي آننكرده، مگر 

 :نيسـت؛ بلكـه شـامل همـه ائمـه      7البته اين امر، منحصر به اميرالمؤمنين علـي 
دربـارة يـاران و   . باشـد  مـي  4امروز هم مصداق اكمل و اتم آن، حضرت مهدي. شود مي

  : فرمود 7امام صادق 4ياوران حضرت مهدي
هـا دربـارة خداونـد     كي در قلوب آنش. اي آهن است ها به مانند تكه هاي آن گويا قلب

  2.تر از سنگ است محكم. وجود ندارد

  ارتداد، دليل نداشتن ايمان راستين. 2

ارتداد كه به معناي برگشتن و دسـت برداشـتن از ديـن و آئـين خـود اسـت، دو قسـم        
. ها در جوامع روايي آمده اسـت  ارتداد ملي و ارتداد فطري كه حكم هر كدام از آن: باشد مي
. داد، عالمت اين است كه ايمان آوردن در بار اول، از روي محبت و معرفت نبوده اسـت ارت

ها و خداوند متعال محبت وجود  ها، از اشخاصي اسم برده شده است كه بين آن در مقابل آن
كند؛ زيرا تحول، عالمت عدم ثبـوت   دارد و با حوادث مختصر و عوارض مختلف، تغيير نمي

 3. شـود  است و چيزي كه ثابت و از روي معرفت نباشد، زايـل مـي   در قلب خالي از معرفت
  : داريم كه فرمود 7در روايتي از حضرت علي 4دربارة ياران حضرت مهدي

مرداني مؤمن، خواهند آمد كه به خداوند، معرفت واقعي دارند و آنان انصـار مهـدي در   
   4.باشند آخرالزمان مي

  : تآمده اس 7در روايتي ديگر از امام صادق
قيامـاً علـي   يبيتـون  في صالتهم كدوي النحل ينامون الليل لهم دوي رجال ال  ...
ـ طـوع لـه مـن األ   اليوث بالنهار هم علي خيولهم حون بفهم و يصاطرأ سـيدها   ةم

  5؛اهللا مشفقون ةخشيمن يل و هم دناقكالمصابيح كأن قلوبهم ال
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اي مانند همهمة  ن همهمهخوابند، در نمازشا ها نمي در ميانشان مرداني هستند كه شب
شـود و   شبهايشان از عبـادت و ايسـتادن بـر سرانگشـتان سـپري مـي       ،است انزنبور

انـد،   تـر از كنيـز برابـر اربـاب     آنان مطيع .اند شير روز) چونان(صبحگاهان بر اسبانشان 
اند كه گويي دلهايشان قنـديل آويختـه اسـت و     هاي روشنايي بخش گويا چراغ) آنان(

  .اند خدا هراسان ايشان از ترس

  نياز مطلق است خداوند، بي. 3

شود اگر كسي از دين الهي يا از جبهه حق و ياري قرآن و اسالم  از اين آيه استفاده مي
گردان شود، چنين نيست كه خداوند دست از حفظ قرآن و دين اسالم بـردارد و آن را   روي

انسان است كه در سير تكامل خود رها كند يا نيازي به ياري ديگران داشته باشد؛ بلكه اين 
نياز است؛ چون خود  نياز در حفظ دين خود بي وگرنه خداي بي. نيازمند ياري دين خدا است

وإِن تَتَولَّوا يسـتَبدلْ قَومـاً غَيـرَكُم ثُـم لَـا      G: او به صورت تهديد فرموده است. نياز است بي
ثَالَكُمكُونُوا أَميF 1 بـرد و قـومي كـه تـوان      ياري نكرديد، خداوند شما را مي اگر دين خدا را

براي خداوند، بردن يك نسل غير كارآمد و آوردن نسل . آورد ياري دين را داشته باشند، مي
وما ذَلـك   ٭إِن يشَأْ يذْهبكُم ويأْت بِخَلْقٍ جديدG : وارسته و مدير و مدبر، كار سختي نيست

خصـوص يـاران    لذا يكي از مصاديق اين گـروه، مـردم آخرالزمـان و بـه     2؛ Fزٍعلَى اللَّه بِعزِي
همراه هسـتند؛   4مردان الهي با مهدي: خوانيم در روايتي مي. هستند 4حضرت مهدي

آنـان وزيـران و دولـت مـردان     . كنند اند و او را ياري مي مرداني كه به دعوت او پاسخ گفته
  3.را بر دوش دارند هاي حكومت اويند كه بار سنگين مسئوليت

  سرشار از محبت. 4

چـه  . هـا اسـت   آورد كه محب خدا بوده و خدا هم محـب آن  اي را حتما مي خداوند عده
كه  اين. وصفي باالتر از محبت به خدا و چه نقشي باالتر از آن كه انسان محبوب خدا باشد
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ي محبـوب  خداوند، محبوب كسي باشد، خيلي مهم نيست؛ ولي بسيار مهم است كـه انسـان  
 1؛ Fوللَّه جنُود السـماوات والْـأَرضِ  Gجا كه نظام آفرينش، جنود الهي است  از آن. خدا بشود

ورزد؛ چـون   اگر خداي سبحان به انساني محبت داشت، همه نظام آفرينش به او مهـر مـي  
ي تعلـق  ها تابع اراده الهي هستند و اگر اراده الهي به صورت محبت به انسان كامل همه آن

إِنَّ الَّذينَ آمنُـوا وعملُـوا الصـالحات سـيجعلُ لَهـمG      : گرفت، كل نظام محب او خواهند بود
   F .2الرَّحمنُ وداً
اي به جايي رسيدند كه ذاتشان محبوب خداوند و خـدا محبوبشـان شـد، همـه      اگر عده

؛ توانند به جهان حكومت كننـد  ورزد و همين گروهند كه مي ر ميها مه نظام آفرينش به آن
ونُرِيد أَن نَّمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفُوا فـي  G: و نيز فرمود F 3والْعاقبةُ للْمتَّقينGَ: كه فرمود چنان

اراده خدا بر آن است كه نعمت وزيـن امامـت و    F 4الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم الْوارِثينَ
گرچه در آسـمان  (حكومت بر زمين و ميراث بري آن را به كساني كه در زمين مستضعفند 

بدهد و آنان را وارثان زمين قـرار داده و  ) نزد فرشتگان از قدرت و جالل خاص برخوردارند
  5.تشكيل حكومت بر زمين را وظيفه آنان و در نهايت، بهره آنان سازد

  »أعزة«و  »أذله«مراد از . 5

علَـى  اذلّـةٍ  Gَ: سـت از ا عبـارت ، هاي حكومت مؤمنـان و وارثـان زمـين    برنامهاز  بعضي
، نفوذناپـذير و  كـافران برابـر  و نـرم  ذلـول و  ، مؤمنـان برابر ؛  Fالْمؤْمنينَ أَعزَّةٍ علَى الْكَافرِينَ

منظور از ذلت اين گروه، آن است كه برابر مردان با ايمـان، انعطـاف و گـرايش و     6.عزيزند
كه در برابر آنان، خوار و زبون باشند؛ زيرا مؤمن كه محبوب خدا اسـت،   نه اين ،دارند نرمش
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واخْفضG  طبق دستور خداي سبحان 6طور كه رسول خدا همان. هرگز ذليل نخواهد شد
ار، برابر اهل ايمان، نرمخويي و در برخورد با افراد تبهك F 1جنَاحك لمنِ اتَّبعك منَ الْمؤْمنينَ

بـه معنـاي ذلـت و فرومـايگي و احسـاس       دستور به تواضع و فروتنـي . كرد ميابراز انزجار 
مذموم و ممنوع است در برابر  ر مقابل كافرانگونه كه د حقارت نيست؛ زيرا اين عمل، همان

مؤمنان نيز ناپسند است؛ زيرا حفظ آبرو از حقوق الهي است و حق شخصي كسي نيست كه 
 7امام صـادق . آن را به ديگري بخشيد يا در صورت تجاوز، رضايت دادبتوان مانند مال، 

  : فرمايد مي
كـه   خداوند سبحان، همة كارهاي مؤمن را به خودش واگـذار كـرده اسـت؛ مگـر ايـن     

مؤمن از آن جهت كه مـؤمن اسـت، از ناحيـه ايمـان،      2.بخواهد خود را به ذلت افكند
  3.د، در حقيقت آبروي ايمان رفته استعزت و آبرو يافته است و اگر آبروي مؤمن برو

  سرّ نترسيدن محبوب خدا. 6

پذيري داشته باشد و از اين كه ديگـران   آن است كه انسان محبوب، فرمان منشأ خوف
إِنِّي وجهـتG   : ما اگر انسان محبوبي به نام خدا داشت و گفتا. محبوب او را بربايند، بترسد

مي فَطَرَ السلَّذل هِيجوضاألَرو اتاوF ،4    رود؛ لـذا از چيـزي    محبوب او هرگـز از بـين نمـي
چنين انساني حيثيت و آبرويش در مدح و قـدح ديگـران نيسـت كـه از قـدح      . هراس ندارد

راضي است او كسي است كه از خداوند . كسي غمگين شود يا به مدح كسي خوشحال شود
البتـه   F .5نْهم ورضُواْ عنْه ذَلك الْفَـوز الْعظـيم  ضي اللّه عرG: و خداوند نيز از او راضي است

و  F6ذَلك فَضْلُ اللّه يؤْتيه من يشَاءG: نيل به اين مقام رفيع، در گرو لطف خاص الهي است
هاي استعداد گونـاگون   كند؛ زيرا او زمينه خداي حكيم هر كس را اليق بداند، به او عطا مي
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  . دشناس افراد را مي
سـعة  . خداوند نه تنها صاحب فضل، بلكه داراي فضـل واسـع اسـت   : فرمايد در آخر مي

ورحمتـي وسـعتG   : دهد چيز را تحت پوشش قرار ميرحمت خدا، حد و اندازه ندارد و همه 
ءكُلَّ شَيF 1 داند به چه كسي بدهد و چقدر اعطا كند لكن عليم است و مي .  

اين آيه : خوانيم ز طريق شيعه و اهل تسنن وارد شده است، ميدر روايات زيادي كه ا. 7
آتش فروزان (در فتح خيبر يا مبارزه با ناكثين، قاسطين و مارقين  7در مورد حضرت علي

اي  بعد از عدم توانايي عـده  6پيامبر. نازل شده است) جنگ جمل، سپاه معاويه و خوارج
ها كـرده   ب در مركز سپاه اسالم رو به آناز فرماندهان لشكر اسالم براي فتح خيبر، يك ش

  : فرمود
و يحبه اهللا و رسوله كراراً غير فرار ال  هعطين الراية غداً رجالً يحب اهللا و رسولأل

   2؛يرجع حتي يفتح اهللا علي يده
سـپارم كـه خـدا و پيـامبر را دوسـت       فردا پرچم را به دست كسي مـي ! به خدا سوگند

كنـد و   مـي پي در پي به دشمن حمله . دارند و را دوست ميدارد و خدا و پيامبر نيز ا مي
كه خـدا بـه    از اين ميدان باز نخواهد گشت، مگر اين. گريزد نمي ها گاه از برابر آن هيچ

  . كند دست او پيروزي را نصيب مسلمانان مي

دربارة اين آيـه سـؤال كردنـد،     6هنگامي كه از پيامبر: خوانيم در روايت ديگري مي
و  »وطنان او هسـتند  منظور، اين و ياوران او و هم«: بر شانه سلمان زده فرمود دست خود را

هـاي پرثمـر آنـان بـراي پيشـرفت اسـالم در        به ترتيب از اسالم آوردن ايرانيان و تـالش 
  : سپس فرمود. گويي كرد هاي مختلف، پيش زمينه
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؛فارسابناء له رجال من و كان الدين معلقاً بالثريا لتنال

1
   

به ستاره ثريا بسته باشد و در آسمان قرار گيرد،  ]در روايت ديگري اگر علم[، اگر دين
  . ختيار خواهند كردامرداني از فارس آن را 

نازل شده اسـت كـه بـا     7اين آيه، درباره ياران امام زمان: خوانيم در روايات ديگر مي
ايستند و جهان را از  اند، مي تمام قدرت، در برابر كساني كه از آئين حق و عدالت مرتد شده

  . كنند ايمان و عدل و داد پر مي
شكي نيست اين روايات كه در تفسير آيه وارد شده با هم تضاد ندارند؛ زيـرا ايـن آيـه،    

كنـد كـه حضـرت     طور كه سيرة قرآن است، يك مفهوم كلـي و جـامع را بيـان مـي     همان
ديگـري كـه ايـن     باشند و كسان هاي مهم آن مي مصداق …يا سلمان فارسي و  7علي

هـا نشـده    شود؛ هر چند در روايـات، ذكـري از آن   كنند، نيز شامل مي ها را تعقيب مي برنامه
  2.باشد

  ها پيام

خداوند با نويد جايگزيني مؤمناني حقيقي به جاي رندان، دل مؤمنان را تسكين داده . 1
  F.3نه فَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ يحبهميا أَيها الَّذينَ آمنُواْ من يرْتَد منكُم عن ديGاست 
  F.4 … فَسوف يأْتي اللّهGزند  كفر يا ارتداد گروهي از مؤمنان، ضربه به راه خدا نمي. 2
و مـن  Gها، ارتداد و بازگشت از دين است  دوستي يهود و نصارا و پذيرش واليت آن. 3

  .Fلَّذينَ آمنُواْ من يرْتَديا أَيها ا …منكم فانه منهم يتولهم 
يـأْتي اللّـه بِقَـومٍ يحـبهمG     ارتداد، ثمرة عدم معرفت و محبت به ديـن و خـدا اسـت    . 4
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ونَهبحيوF.1  
خداوند، نويد بخش ظهور مجاهداني نستوه، محبوب خدا و دوسـتدار او، متواضـع در   . 5

فَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونَـه أَذلَّـةٍ   Gبرابر مؤمنان و سرافراز درمقابل كافران است 
  F.2علَى الْمؤْمنينَ

ها و  گري ها، هوچي ها و عادات جاهلي، نبايد از سرزنش در راه ايمان و شكستن سنت. 6
  F.3الَ يخَافُونَ لَومةَ آلئمGٍتبليغات سوء دشمن، ترسي داشت و تسليم جو و محيط شد 

محبت خدا و جهاد در راه او و قاطعيـت در ديـن   . فضل خدا، تنها مال و مقام نيست. 7
  F.4ذَلك فَضْلُ اللّهGهم، از مظاهر لطف و فضل الهي است 

  F.5يحبهم ويحبونَهGمؤمن واقعي، كسي است كه هم عاشق و هم محبوب خدا باشد . 8
أَذلَّةٍ علَـى  Gن، سزاوار استخفاف و تحقير هستند مؤمنان، شايسته ارج نهادن و كافرا. 9

  F.6الْمؤْمنينَ أَعزَّةٍ علَى الْكَافرِينَ
أَعزَّةٍ Gكند  كسي كه ايمان واقعي دارد، هرگز در برابر كافران، احساس حقارت نمي. 10

  F.7علَى الْكَافرِينَ
هـا نيـز نگـاه     ، به رويـش ها نگاه نكنيم تنها به ريزش. اسالم، رو به گسترش است. 11
  F.8يأْتي اللّه … من يرْتَدGكنيم 

ارادة خداوند، بر حيات جاودانه و فروغ پيوسته اسـالم در پرتـو حضـور مؤمنـان بـا      . 12
أَعـزَّةٍ علَـى الْكَـافرِينَ     …فَسـوف يـأْتي اللّـه بِقَـومٍ     Gصالبت و سرافراز تعلق گرفته است 

                                                  

 . 348 - 345، ص4، جتفسير راهنما. 1

 . 109 -108، ص3، جتفسير نور. 2

  . همان. 3
  . همان. 4
 . همان. 5

  . 348 - 345، ص4، جتفسير راهنما. 6
 . 109 -108، ص3، جتفسير نور. 7

  . همان. 8
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  F.1يلِ اللّهيجاهدونَ في سبِ
در آينده، پرچم اسالم را كساني به دست خواهند گرفت كه عاشق خدا و مجاهد و . 13

  F.2يأْتي اللّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونَهGباصالبت باشند 
ــي . 14 ــدا و ب ــارزه در راه خ ــايف و    مب ــه ســرزنش دشــمنان، در انجــام وظ ــائي ب اعتن

  F.3الئم يجاهدونَ في سبِيلِ اللّه والَ يخَافُونَ لَومةGَهاي الهي، الزم است  مسئوليت
كنـد   محدود نيست و به هر كس به قدر ليـاقتش، عالمانـه عطـا مـي     فضل خداوند. 15

Gيملع عاسو اللّهوF.4  
از فضل خاص خداونـد   ن و پذيراي واليت و دوستي كافرانبيمار دالنِ سست ايما. 16

  F .5 … يرْتَد منكُم عن دينه فَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ منGمحروم هستند 
ذَلـك فَضْـلُ   Gها و كماالت انسان، در گرو مشيت الهي است  يابي به فضيلت دست. 17

  F.6اللّه يؤْتيه من يشَاء

                                                  

 . 348 - 345، ص4، جتفسير راهنما. 1

  . 109 -108، ص3، جتفسير نور. 2
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  اولياي خدا
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مان آورده و تقوا يكه ا ؛ آنانشوند مي نيبر آنان است و نه غمگ يد كه دوستان خدا نه ترسيآگاه باش

ن يا. ستير نير پذييتغ ،سخنان خدا. استمژده آنان  يبرا ،ا و در آخرتيدن يدر زندگاند،  شه كردهيپ

  . بزرگ يابياست آن كام

  مقدمه

م يده ايشنرا  »خدا ياياول«واژه  ،بانيات و از زبان دانشمندان و خطيات و روايبارها در آ
ـ  »اء اهللا اسـت ياز اول يفالن«براي مثال، كه  خـدا   يـاي از اول ي،اصـحاب حضـرت مهـد   «ا ي

  : اين است كه همه يو دعاهاها  از خواسته يكي. ستا همه آشنا يبرا ،ن كلمهيا ».هستند
م ياست كـه بـدان   مهم، اين ».ما را از اولياي خدا و اصحاب آن حضرت قرار بده! خدايا«

در  ،خداونـد  ؟سـت يچها  آنهاي  يژگيو واند  دهيرس ن مقاميكه به ااند  كردهخدا چه  ياياول
سؤاالت جواب داده اين به  ،هين آيا ؟كند مي تيعناها  به آن يچه نعمت ،ن زحمتشانيقبال ا
  . است

  واژه ها

 جريـان ر يو تـدب  يگـر يامور د يدگيرس اقدام بهت است از ، عبارتيوال؛ دوستان :اولياء

                                                  

 . 64-62 :)10(يونس . 1
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و  ، انجـام است كه برنامه او يكس ،خدا يول. باشد داشتهبر آن نظارت  وستهياو كه پ يزندگ
1.كردن به بندگان او باشد يدگير امور مربوط به خداوند متعال و رسيتدب

 

 . دنيترس :خوف

 .اندوه :حزن

و (و انبساط  ييخوشرو ايمعنه ب ،از ماده بشارت. شود مي اسم و مصدر استعمال :بشري
2).شود مي ريتعبعنوان مژده دادن ه ب ،ن معنايدر عرف از ا

 

  نكات تفسيري

 ؟هستند يخدا چه كسان ياياول. 1

نبـودن   ايكـه بـه معنـ   اسـت  گرفته شده  »ي، يليول«در اصل از ماده  ي،اء جمع ولياول
 يزيـ ل به هر چين دليبه هم؛ استها  بودن آن يدر پ يو پ يكيز و نزديان دو چيواسطه م

 -ا مقـام يا نسب و يا زمان ينظر مكان  ه باشد خواه ازتداش يكيقرابت و نزد ي،گريد باكه 
اسـتعمال  ز يـ نهـا   نيـ سرپرست و دوست و مانند ا اين كلمه به معنيا. شود مي گفته »يول«

  . شود مي
. سـت يناي  ل و فاصـله ، حايـ ان آنـان و خـدا  يهستند كه م يكسان ،خدا ياين اوليابنابر
خـدا را بـا چشـم    ، عمل پاكمان و ياز قلبشان كنار رفته و در پرتو نور معرفت و اها  حجاب

 يابـد و بـه سـبب    نمـي  شان راهيها به دل يديچ گونه شك و ترديهكه  ننديب مي دل چنان
خـدا در   غيـر  ،ان و كمال مطلق استيپا بي انتها و قدرت بي با خدا كه وجود يين آشنايهم

قطـره در   ،انوس آشـنا اسـت  يـ كـه بـا اق   يكس. دار استيكم ارزش و ناپا ،نظرشان كوچك

                                                  

 . 47ص ، 11ج ، تفسير روشن. 1

ـ   مژده در زندگي دنيا براي اين. 2 خـدا  ه كه زندگي دنيوي چنين شخصي كه خود را وابسته و گرويـده ب
بسـيار مـورد   ، هرگز خالف و تجاوزي از حدود عقل و حق نكرده اسـت ، كرده و در ادامه زندگي خود

كه سرا پا زندگي توأم بـا صـالح و    ر و ستايش خواهد بود و اما از جهت زندگي روحاني براي اينتقدي
حق سپري كرده و هرگز روح پاك خود را آلوده و تاريـك و گرفتـه   ه صدق و صفا و طهارت و توجه ب

 ). 48ص ، 11ج، تفسير روشن(نكرده است 
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 نياز ا. اعتنا است ، بيفروغ كمبه شمع ؛ نديب مي د رايكه خورش يندارد و كس يارزش نظرش
معمـوال از احتمـال    ،و ترس را خوفيز؛ ندارند يترس و اندوهها  آن شود چرا مي جا روشن

نـده او را  يكه ممكن است در آ يا خطراتي يار داردكه انسان در اختاست  ييها فقدان نعمت
و اسارت جهان ماده آزادنـد و   ياز هر گونه وابستگ ،ن خدايدوستان راست و يااول. د كنديتهد

ي، جزع و فزع نه با از دست دادن امكانات ماد ؛كند مي حكومتها  بر وجود آن حقيقي،زهد 
  1.كند مي افكارشان را به خود مشغول ،ندهيكنند و نه ترس از آ مي

  ايمان و تقواي دايمي. 2

به ي ماضي مطلق و تقوا، به صورت ماضي استمراري، اشاره ها ذكر ايمان، در قالب فعل
ها به سر حد كمال رسيده است؛ ولي مسأله تقوا كه در عمل روزمـره   كه ايمان آندارد اين 

ها بـه صـورت يـك     طلبد، براي آن اي مي شود و هر روز و هر ساعت، كار تازه منعكس مي
تند كه با داشتن اين دو ركـن اساسـي   اينها هس ،آري. برنامه و وظيفه دايمي در آمده است

يـك از   كننـد كـه هـيچ    شخصيت چنان آرامشي در درون جان خـود احسـاس مـي    و  دين
المـؤمن كالجبـل الراسـخ ال    «طوفانهاي زندگي آنها را تكان نمي دهد؛ بلكه بـه مضـمون   

  2.دهند هم چون كوه، برابر تندباد حوادث، استقامت به خرج مي »تحركه العواصف

  ت يافتگان دو گروهندهداي. 3

گروه عالي، از خوف دوزخ يا از خوف . يا از طايفه اعالاند  يا از گروه عالي هدايت مداران
ف گزيننـد و گـروه اعـال از خـو     فوت بهشت، يا از شوق آن، پيروي هدايت الهـي را برمـي  

روه يا از شوق ديدار، پيرو هدايت خداينـد؛ از ايـن رو گـ    هجران خدا و هراس از فوت ديدار
نيز  .يق جنتشانه آنان  3انديشند و جنت، مشتاق آنهاست، اعال به برتر از بهشت معهود مي
ها است، نه آنان هراسناك از محروميت ورود بـه بهشـت؛    بهشت، خائف از حرمان لقاي آن

                                                  

 . 333ص ، 8ج ، تفسير نمونه. 1

 . 326ص همان، . 2

در روايتي آمده اسـت كـه اشـتياق بهشـت بـه سـلمان فارسـي بيشـتر از شـوق سـلمان بـه بهشـت             . 3
 ). 30ص،1،جخصال.(است
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بلكه طايفه اعال را نيـز   ،چون جايزه نفي خوف و سلب حزن اختصاص به گروه عالي ندارد
  . شود شامل مي

رخي آيات قرآن، بين ورود در بهشت و نفي خوف و حزن، جمع كرده و بعضي از آيات، ب
ادخُلُواْ الْجنَّةَ الَ خَوف علَيكُمG : بين مقام واليت و نفي خوف و حزن جمع كرده است؛ مانند

 الَ أَنتُمزَنُونَوتَحF، Gفالَ خَو اء اللّهيلأَوF  اتبـي دارد كـه   كه مقـام واليـت، مر  روشن است
آن، نفي تعلق به غير خدا است؛ از اين رو هيچ خوف و حزني براي ولي خدا جـز  ترين  عالي

در محدوده لقاي الهي مطرح نيست و اگر خوف و حزني داشته باشد، متعلق به بهشت است 
كه نگران عدم ورود مهماني است، نه براي او كه نگران عدم ورود به بهشت باشـد؛ يعنـي   

كه بهشت مشتاق اولياي ويژه است، از احتمال عدم ورود آنان به بهشت، نگران  همان طور
  1.خواهد بود

  وعده جميع خيرات. 4

خيرها است؛ زيرا اگر كمالي در گذشته، حال ة وعده زوال ترس و غم، مستلزم وعده هم
هـد  يا آينده از تابع هدايت الهي سلب شود يا به وي نرسد، مستلزم هراس يـا انـدوه او خوا  

شود هـيچ نعمتـي از وي دريـغ     بود؛ چون همه خوف و حزن، از او برطرف شده، معلوم مي
   2.شود نشده و نمي

  آيد  مي »علي«چرا واژه خوف با . 5

گيرد و بر خائف، سلطه دارد، درباره آن با حرف  چون هراس، از عامل بيروني نشأت مي
اي كـه   البته هر گونـه پديـده  . ردتعبير شده است؛ بر خالف حزن كه منشأ دروني دا »علي«

يابد و اسـتعمال حـرف    نفس را مشغول كند و او را مقهور خود قرار دهد، بر نفس سلطه مي
   3.در اين مورد روا خواهد بود »علي«

                                                  

 . 470ص ، 3ج ، تفسير تسنيم. 1

 . 479همان، ص . 2

 . 408ص همان، . 3
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  سيماي اولياي خدا در روايات. 6

اال ان اوليـاء اهللا ال خـوف علـيهم و ال هـم      8وجدنا يف کتاب علي بـن احلسـني   …
و تورعوا عـن حمـارم اهللا و    6ادوا فرائض اهللا و اخذوا بسنن رسول اهللا حيزنون، اذا

زهدوا يف عاجل زهرة الـدنيا و رغبـوا فيمـا عنـد اهللا و اکتسـبوا الطيـب مـن رزق اهللا        
اليريدون التفاخر و التکاثر مث انفقوا فيما يلزمهم من حقوق واجبه فاولئک الذين بـارک  

  1؛ي ما قدموا الخرماهللا هلم فيما اکتسبوا و يثابون عل
  : فرمود …در كتاب علي بن حسين چنين يافتيم كه در تفسير جمله اال ان اولياء

مشمولين اين آيه وقتي اولياي خدا هستند و خوف و اندوهي ندارند كه واجبات خـدا را  
از لذايـذ  . هاي خدا بپرهيزند هاي رسول خدا عمل كنند و از حرام انجام دهند و به سنت

ريبنده دنيا زهد بورزند و به آنچه نزد خداي تعالي است، دل بسته و عالقه منـد  نقد و ف
دست آورند و منظورشـان از ايـن كسـب، تفـاخر و     ه رزق حالل و پاك خدا را ب. باشند
انـد، حقـوق    آن گاه از آنچه بـه دسـت آورده  . نباشد] كه بين دنيا پرستان هست[تكاثر 

ها هستند آن كسـاني كـه خداونـد در آنچـه      اين. واجبي كه به گردنشان است بپردازند
فرسـتند،   دهد و در آنچه براي آخرت خود از پـيش مـي   كنند، بركت قرار مي كسب مي
   2.دهد پاداش مي

  . را پرسيد …اال ان اولياءمعناي آيه  7شخصي از امام اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب
  : امام فرمود

آورند و بـه بـاطن    لصانه براي خدا به جا مياولياي خدا مردمي هستند كه عبادت را خا
اوليـاي خـدا آثـار    . بينند كنند؛ در حالي كه ساير مردم تنها ظاهر آن را مي مي دنيا نظر

بـه  . ديررس زندگي را شناختند؛ در حالي كه ساير مردم به آثار زودرس آن مغرور شدند
ا ترك خواهند كـرد  دنبال اين شناخت، چيزي را رها كردند كه فهميدند به زودي آن ر

و از دنيا آنچه را كه فهميدند به زودي مايه مرگ و هالكت آنان خواهـد شـد، از نظـر    
   3.انداخته تحت تأثير آن قرار نگرفتند

                                                  

 . 142، ص 10ج  ،ترجمه الميزان؛ 92ح ، 309ص ، 2ج ، نور الثقلين. 1

 .همان. 2

 .همان. 3
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  1.افتند اولياي خدا كساني هستندكه مردم با ديدن آنان به ياد خدا مي: رمودف 6پيامبر
  : فرمود Fالْحياةِ الدنْيا الْبشْرَى في لَهمGدر ذيل جمله  7امام صادق 

 6دهند؛ يعني محمد آن بشارت اين است كه هنگام مردن، او را به بهشت مژده مي
  2.دهند اين بشارت را به آنان مي 7و علي

  : فرمود 7امام صادق
فـي  لـه  و المطيعـين   وبي لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبتـه با بصير طيا أ

   3؛الذين ال خوف عليهم و ال هم يحزنوناهللا ظهوره اولئك اولياء 
خوشا به حال شيعيان قائم ما كه در دوران غيبـت او، انتظـار ظهـورش را    ! اي ابوبصير

آنها همان اولياء خدايند كه هيچ خـوف   ؛كشند و در دوران ظهور او مطيع او هستند مي
  . ها نيست و حزني براي آن

  هاي خدا به اوليا بشارت. 7

دهد  ش در دنيا در آيات ديگر قرآن آمده است كه نشان ميئد به اولياهاي خداون بشارت
  : اند، زيرا خدا در همين دنيا نيز فائز و برنده ياوليا

 4؛Fالْقُلُوبأَالَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئنُّ G آرامش دارند -

 5 ؛F الْمؤْمنُونَ فَلْيتَوكَّلGِتوكل دارند  -

 6؛Fلَّم تَرَوها وداوجنGُشوند  امداد غيبي مي -

 7؛Fإِحدى الْحسنَيينGِهمواره پيروز هستند  -

 1؛Fيجعل لَّكُم فُرْقَاناGًبينش و نور دارند  -

                                                  

 .143ص  ،10ج  ،ترجمه الميزانبه نقل از  309ص  3ج  ،الدر المنثور. 1
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 2؛Fيجعل لَّه مخْرَجاGگيرند  در بن بست قرار نمي -

 3؛Fيعملْ مثْقَالَ ذَرةٍ خَيرًا يرَه فَمنGبينند  كارشان را بيهوده نمي -

 4؛Fالئم والَ يخَافُونَ لَومةGَترسند  از مالمت نمي -

 5؛Fإِيماناًإِنَّ النَّاس قَد جمعواْ لَكُم فَاخْشَوهم فَزَادهمG ترسند  از دام نمي -

 6؛Fفَاقْضِ ما أَنت قَاضGٍترسند  از طاغوت نمي -

 7؛Fنهِمربهم بِإِيما يهديهِمGگرفتار حيرت نيستند  -

 8؛Fاًلَهم الرَّحمنُ ود سيجعلGُوبيت دارند بمح -

 F.9اللّه صبغَةGَكنند  كارهاي فاني خود را با رنگ الهي جاودانه مي -

 فطرت انساني و دين آسماني، تغيير ناپذيرند. 8

فطرت انساني و دين آسماني، هر دو از كلمات الهي است و در كلمات الهي دگرگـوني  
خدا به انسان آفرينشي ويژه بخشيد و فطرت توحيدي را  ،Fاهللا الَ تَبديلَ لكَلماتGاه ندارد ر

  .Fل لخلق اهللايالتبدGشود  اي دگرگون نمي به او عطا كرد و چنين آفرينش ويژه
كند؛ زيـرا انسـان را    تواند اين راه را تغيير دهد و نه خداوند آن را عوض مي نه كسي مي

دگرگون كردن آفرينش وقتي موجه اسـت كـه آفريننـده در    . يم و نيكو آفريددر احسن تقو
آغاز آفرينش، از آگاهي و توان الزم برخوردار نبوده و طي تجارب بعدي به تدريج آگاه شده، 
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مبدأ دانا و توانا محـال اسـت؛ لـذا قـرآن     ة آفريده خود را دگرگون كند؛ اما اين تحول دربار
  :فرمود
 Gانَخَلَقْنَ لَقَدنِ تَقْوِيمٍ ا الْإِنسسي أَحفF ؛  

  . هرگز در آفرينش خدا نقصي نيست، تا آن را عوض كند 

دهد براي آن است كه غير خـدا هـر چـه و هـر كـس       اما اين كه ديگري آن را تغيير نمي 
و هللا جنـود  Gت جنـود الهـي هسـتند    اهست، قدرت تغيير كار خدا را ندارد؛ زيرا همه موجود

. و هيچ كس در نظام آفرينش، سمتي غير از اجراي دستور الهي ندارد Fرضالسموات و اال
  . انجام دهد يرا بدون اذن اله يتواند كار ي نميچ موجوديه

بنابراين در فطرت انساني و دين الهي كه هر دو از كلمات تام خداوندند، تغيير و تبديل 
  . كند راه پيدا نمي

 7هاي ياران امام زمان ويژگي. 9

اند و  هاي انقالب بش و انقالب، به ياران و همراهاني نياز دارد؛ ياوراني كه ستونهر جن
سسـتي و اسـتواري هـر يـك از ايـن دو بـا سسـتي و        . كشند سنگيني آن را بر دوش مي

توانـد   مـي  7هاي ياوران مهدي لذا دانستن ويژگي. استواري ديگري ارتباط تنگاتنگ دارد
خود و معياري بـراي فهـم ميـزان قابليـت مـا در       مقياسي براي محك زدن خود و اهداف

. ما هميشه منتظر رويـت خورشـيد بـوده ايـم    . همراهي با حضرت و جهاد در ركاب او باشد
ها  آيا ما خود را براي آن روز آماده كرده ايم؟ با فهم اين ويژگي. شايد فردا روز موعود باشد

و آن روز موعود، در كنـار حضـرتيم يـا     يابيم كه آيا پاي رفتن اين راه را داريم يا نه مي در
هـا، در واقـع    هاي ياران حضرت و تالش در راه كسب آن ويژگي مقابل او؟ دانستن ويژگي

در روايات از اين صفات با . تالش براي زمينه سازي ظهور و فرارسيدن آن روز مبارك است
هـاي ايـن    امهاي ياران حضرت ياد شده است، اما بـدون ترديـد يكـي از پيـ     عنوان ويژگي

اهدافي كه يك منتظر واقعي بايد براي . روايات، بر شمردن شرايط آرماني يك منتظر است
  . ها به كار بندد خود ترسيم كند و تمام توان خود را در راه رسيدن به آن
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  بينش عميق. 1

خدا، امام، انسان و هستي ة هايي عميق و ژرف دربار از بينش 7ياران حضرت مهدي 
  : پردازيم مي ها كه به توضيح آنبرخوردارند 

  حق تعالي ة بينش عميق دربار )الف
  : فرمود 7حضرت علي

   1؛نصار المهدي في آخر الزمانهم أ رجال مؤمنون عرفوا اهللا حق معرفته و
اند و آنان، ياران مهدي در  مرداني مؤمن كه خدا را آن چنان كه شايسته است، شناخته

  . آخر الزمانند

  : جاي ديگر فرموددر  7امام صادق
؛…رجال كأن قلوبهم زبر الحديد اليشوبها شك في ذات اهللا

2  
بدون هـيچ ترديـدي نسـبت بـه     . هاي آهن است كه دل هايشان پاره] هستند[مرداني 

  . ذات مقدس خداوند

ها در آن، خللي ايجاد  ها و مصيبت اين باور، آن قدر با صالبت و استوار است كه مرارت
اي  افكند و شبهات و سؤاالت، رخنه امتحانات، آرامشش را به تالطم نمي كند و بالها و نمي

  . كند در آن ايجاد نمي
 -آن چنان كـه شايسـته اسـت   -آنان از سرچشمه توحيد ناب سيرابند و به حضرت حق 

  : فرمود 7امير المؤمنين .اعتقاد دارند
  3؛...هفهم الذين وحدوا اهللا حق توحيد

  .اعتقاد دارند -ن چنان كه حق وحدانيت او استآ-آنان به وحدانيت خداوند 

هاي نفس ثروت و مقام نيالوده و در آن حريم امن جز خداونـد   حرم دل هايشان را بت 
ها و  اين دو را هم در چهره عبادت. نتيجه اين بينش عميق، ايمان و تقوا است. حضور ندارد

كوششي كه در طريق عبادت و  و هم در آينه تالش و) ذكر(توان ديد  راز و نيازهايشان مي
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  ). تالش(بندگي حضرت حق دارند 
  : فرمودند 7امام صادق: ذكر

   1؛زنا من خشيه اهللاحواكل ثلهم في الليل اصوات كاصوات ال
  .در دل شب، از خشيت خداوند، ناله هايي دارند مانند ناله مادران پسر مرده

  : حضرت جاي ديگر فرمود 
  2؛همارفی صوام و  همليلفی قيام  
  . برند رسانند و روزها را با روزه به پايان مي ها را با عبادت به صبح مي شب 

  : همچنين حضرت فرمود
يامـا علـي   رجال الينامون الليل لهم دوي في صـلواتهم كـدوي النحـل يبيتـون ق    

   3؛ولهماطرافهم و يصبحون علي خي
. رسد ندو به گوش ميمردان شب زنده داري كه زمزمه نمازشان، مانند نغمه زنبوران ك

هـا صـبحگاهان آمـاده     كننـد و بـر فـراز اسـب     داري سپري مـي  ها را با شب زنده شب
  . اند)كارزار(

اند؛ بلكه در اين مسير، اهـل   نه تنها اهل اطاعت و بندگي 7ياران امام مهدي: تالش
: نـد فرمود 6پيامبر. گيرند جديت و تالش نيز هستند و توان خود را در اين راه به كار مي

  . اند ؛ آنان در طريق عبوديت، اهل جديت و تالشمجدون في طاعة اهللا
  7امامة بينش عميق دربار )ب

: فرمـود  7امام سـجاد . شناسند و به او اعتقاد دارند امام خود را مي 4ياران امام مهدي
»القائلين بامامته«

ته اعتقادي كه در ژرفاي وجودشان ريشه دوانده و سراسر جانشان را فراگرف 4
اي و دانستن نام و نشـان حضـرت و نـام پـدر و مـادر و       اين معرفت، شناخت شناسنامه. است

يعني فهم اين حقيقت كه او از من بـه   ،محل تولد او نيست؛ بلكه معرفت به حق واليت است
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و سزاوارتر است و از مادر به من مهربان تر؛ چرا كه عشق مادر و حتـي عشـق   تر  من نزديك
او به سه دليل مـرا  . الهي و آسماني است 7زي است؛ اما عشق امام زمانمن به خودم، غري

. 2 ؛هـاي مـن   هستي و اسـتعدادها و توانمنـدي  ة آگاهي اش به هم. 1: خواهد براي خودم مي
قرب و اتصالي كه بـه  . 3 ؛ها ها و خود بيني ها و زندان خودخواهي آزادي او از بند هوا و هوس

  . تي داردمنبع بي زوال و رحمت و لطف هس
  : پردازيم مي است كه به توضيح آن »اطاعت«و  »محبت«نتيجه اين بينش عميق 

ها جـز الـف    بر آن لوح. سرشار از محبت او است 4هاي ياران امام مهدي دل: محبت
اين شيدايي، تا حدي است كه حتي زين اسب او را مايـه بركـت   . اي نيست قامت او نوشته

  : فرمود 7امام صادق. ندجوي دانند و به آن تبرك مي مي
   1؛يطلبون بذلک الربکة 7يتمسحون بسرج االمام

  . كشند براي تبرك جويي، بر زين اسب امام دست مي

  : كنند به دليل همين عشق آتشين، آنان در ميدان رزم، جان خود را سپر باليش مي
   2؛بويحفون به و يقونه بانفسهم في الحر

  . كنند جان خود، از او محافظت مي چرخند و با در ميدان رزم، گردش مي

. دومين ثمره درخت بينش، اطاعت و مقدم داشتن اراده او بـر اراده خـود اسـت   : اطاعت
  : اين چنينند و برابر او تسليم و خاضعند 7ياران امام عصر

   3؛هم اطوع من االمة لسيدها
  . اطاعت آنان از امام، از فرمانبرداري كنيز در برابر مواليش، بيشتر است

  انسان و هستية بينش عميق دربار )ج
م مايـه را دنبـال   ها قانع نيستند و در حركت فراگيرشان اهداف كـ  ياران حضرت به كم

ياران . به سبب ژرفاي نگاهي است كه به خود و جهان پيرامون خود دارند كنند كه اين نمي
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يابند و از  در مياو با تأمل در خويشتن و استعدادهاي شگفت انگيزشان عظمت قدر خود را 
كنند، گذرگاه بـودن دنيـا و سـالك بـودن      اين كه دنيا و معبودهاي دنيايي آنان را اغنا نمي

  . فهمند خويش را مي
  . هاي ياران امام مهدي را كه بينش عميق بود بررسي كرديم تا اين جا يكي از ويژگي

  جهاد و مبارزه جهاني. 2

از هدايت كند و ياران او نيز در اين سازندگي پا امام بر آن خواهد بود كه دنيا را سرشار 
  : فرمود 7امام سجاد. جا پاي او خواهند گذاشت

   1الدعاة ايل دين اهللا سراً و جهراً؛
  . در عيان و نهان، مردم را به دين خدا دعوت خواهند كرد

و در اين ميان، دين گريزان و عدالت ستيزان فراواني نيز وجود خواهند داشت كه برابر ا
اي چركين و عضوي فاسـد بـراي     آنان به مثابه غده. صف كشيده و سد راهش خواهند شد

اي جز جهاد و مبارزه براي قطع آن اعضـاي فاسـد نخواهـد     امام چاره. پيكر جامعه بشريتند
داشت؛ بنابراين ياران و همراهان او نيز بايد اهل جهاد و مقاومت باشند؛ جهـادي كـه فـي    

  . ه هدف غنيمت يابي و زراندوزيسبيل اهللا است، نه ب
  : فرمودند 2» …يجاهدون في سبيل اهللا«در تفسير آيه  7امير المؤمنين

   3هم اصحاب القائم؛
  . اند قائم] امام[آنان ياران 

  شجاعت. 3

اگر جهاد و مبارزه آن حضرت جهاني و فراگير است، ياران ايشان هم بايـد شـجاعت و   
ها ياراي حركـت   ن داشته باشند؛ چرا كه بدون آن، قدمجسارتي در خور و عزم هايي پوالدي

  : فرمود 7نخواهد داشت؛ امير المؤمنين
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الزالوها عن  الرواسي زالة الجبالهم لوأنهم هموا بإاتكلهم ليوث قد خرجوا من غاب
   1؛مواضعها

  . ندكن ها را از جا بر مي اگر اراده كنند، كوه. اند ها خارج شده اند كه از بيشه همچون شيران

  : فرمودند 7در جاي ديگر امام سجاد
   2؛الحديد لوبهم كزبرقجعل 

  . هاي آهن شده است دل هايشان چون پاره

ها نيروي چهل مرد داده شده  به هر يك از آن 3؛فان الرجل منهم يعطي قوة اربعين رجال
  . است

  ايثار . 4

و جهاد و  ؛ولآن حركت گسترده براي هدايت و سازندگي است، نه جهان گشايي و چپا
پوشـاند و   از حق اهل بيت خود چشم مي 6حضرت رسول. مقدمه اين آرمان الهي است

هايشان نرم و بـه   داد، تا ديگران به رفاه برسند و از اين رهگذر، دل آنان را در تنگنا قرار مي
  : فرمايد حضرت مي .دين مايل شود

در آرامـش و سـيري و پوشـش    هاي پيامبر به مردم، اين بود كه آنان  از جلمه مهرباني
سـقف و در و ديـواري   ] خاندان او[هاي ما  بودند و زير انداز و روانداز داشتند؛ ولي خانه

بيشتر ما براي . هاي خرما و مانند آن نداشت و فرش و رو اندازي نداشتيم به جز شاخه
ـ    ها و شـب  چرخانديم و روز نماز تنها لباسمان را دست به دست مي ا هـاي سـالمان را ب

او از سر مهرباني و فروتني، صاحبان نعمت و مكنت را بـر  . كرديم گرسنگي سپري مي
  4.داشت ما مقدم مي

ها و لذايذ چشـم   خرند و از خوشي ها را به جان مي نيز سختي 4ياران حضرت مهدي
دهند تا از  ها را به ديگران هديه مي ها و خوشي هاي مهربانشان، خوبي پوشند و با دست مي
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  . ها را نرم كنند و رهيدگان را به دامان پر مهر و محبت دين برگردانند ذر قلباين رهگ
  بردباري. 5

رسـد و بـدون تحمـل     تصور اين كه در عصر ظهور كارها خود به خود بـه سـامان مـي   
بندد و از همان ابتدا همه غرق در رفـاه   ها از جامعه رخت بر مي ها و كژي ها، كاستي مشقت

  : گويد مفضل بن عمر مي. خام و تصور باطلي است شوند، خيال و لذت مي
بـه  «: از سبب ناراحتي و غمگيني من پرسـيد، عـرض كـردم   . بودم 7نزد امام صادق

اگر اين حكومت براي شما بود، مـا  . نگرم وضع بني عباس و حكومت و جبروتشان مي
كه اگر  بدان! مفضل اي« :فرمودحضرت  ».برديم نيز همراه شما بوديم و از آن بهره مي

ها كاري نبود، جز سياست و تدبير امر مردم و روزها جز درگيـر كـار    شد، شب چنان مي
مردم بودن، غذاي نامطبوع و ناگوار و لباس خشن، ماننـد علـي و گرنـه آتـش بـود و      

  1».دوزخ

 ،خود لباس خشن بپوشد و طعـام نـاگوار بخـورد    7شود امام مهدي به راستي مگر مي
  : فرمود 7غرق رفاه و خوشي باشند؟ امام رضاولي ياران و همراهانش 

   2.يظ و ما طعامه اال اجلشبللباس القائم اال الغ ليس

  : فرمايد ميبا اصحاب خود  7مهدي بيعت امام وصف مفاددر  7امير المؤمنين
   3؛...الثياب و تلبسون اخلشن من....و ال تكرتوا ذهبا و ال فضة و ال برا و ال شعريا، ...

اي نيندوزند و گندم و جـويي ذخيـره نكننـد و     گيرد كه طال و نقره بيعت مي از يارانش
   . …لباس خشن بپوشند و

مشـكالت فراوانـي را بـه جـان      7هاي جهاني امـام مهـدي   آنان در راه تحقق آرمان
پندارنـد و بـه سـبب هجـوم      خرند، ولي از سر اخالص و تواضع، عمل خود را هيچ مـي  مي

از اين كه نقد جـان خـويش را در   . گذارند بر خداوند منت نمي ها، ها و تحمل مشقت سختي
بالنـد و آن را بـزرگ    كنند، هرگز به خود نمـي  كف اخالص نهاده، تقديم آستان دوست مي
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   :jبه فرموده امام علي. شمارند نمي
  1».و لم يستعظموا بذل أنفسهم في الحق«
  استواري . 6

الهـي برخـوردار اسـت و بـدون      از پشـتوانه امـداد   7حركت بزرگ حضرت ولي عصر
توجه بـه  . هاي خود دست نخواهد يافت برخورداري از امدادهاي ويژه الهي، هرگز به آرمان

يقين بـه  . وجود اين تأييدات الهي، تأثير شگرفي بر روان ياران امام بر جاي خواهد گذاشت
ها و  ند و مالمتها و مسير خود ترديد نكن اي در درستي آرمان شود ذره آن امدادها باعث مي

  . هاي كوته بينان و عافيت طلبان در عزمشان خللي نيفكند سرزنش
  : فرمايد قرآن مي

بقـوم يحـبهم و   تي اهللا نوا من يرتد منكم عـن دينـه فسـوف يـأ    يها الذين آميا أ
. …و ال يخافون لومه …ونهيحب

2   
  3».ندهست 7ها ياران امام زمان آن«: فرمايد در تفسير اين آيه مي 7امام علي

  ها  پيام

  F.4أَولياء اللّه الَ خَوف علَيهِمGكسي كه ولي خدا باشد، خدا هم ولي او است . 1

أَولياء اللّـه الَ خَـوفG   كسي كه خوف الهي داشته باشد، خوفي ديگر نخواهد داشت . 2
هِملَيعF.5  

 والَولياء اللّه الَ خَوف علَيهِم أGَاي روشن و بدون بيم و اندوه دارند  اولياي خدا، آينده. 3
  F.6هم يحزَنُونَ

                                                  

 .220ص  ،بشارة االسالمبه نقل از  ؛223ص  يوم الخالص،. 1

 .54):5(مائده. 2
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  F.1آمنُواْ وكَانُواْ يتَّقُونGَدار اولياء خداست  ايمان و تقوا خصلت ريشه. 4

الْبشْرَى في الْحياةِ الـدنْيا   لَهمGفقط اولياي خدا هستند كه هم دنيا دارند و هم آخرت . 5
  F.2اآلخرَةِوفي 

هاي دنيـايي و آخرتـي خداونـد اسـت      ايمان و تقوا، زمينه ساز برخورداري از بشارت. 6
Gَينتَّقُونَ  الَّذكَانُواْ ينُواْ وآممي  لَهفا ونْيياةِ الدي الْحشْرَى فرَةِالْباآلخF.3  

  F.4الَ تَبديلَ …الْبشْرَى لَهمGهاي الهي، قطعي و حتمي است  وعده. 7

وليـاء  أال إن أGنداشتن ترس و اندوه اولياي خدا، بشارتي است از سوي خدا به آنـان  . 8
 F.5خوف عليهمال اهللا 

لهم  …ن اولياءأال إG هاي الهي در دنيا و آخرت، كاميابي بزرگ است دريافت بشارت. 9
   F.6العظيم …خرةاآل .…البشري
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  ركن شديد
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  .  گرفتم اى كاش براى مبارزه با شما قدرت و نيرويى داشتم يا به پناهگاهى استوار مأوى مى: گفت

  مقدمه

از كردند، قومي بـت پرسـت بودنـد و    فلسطين زندگي مي »سدوم«قوم لوط كه در شهر 
زشـتى سـيرت و خبـث     در فسـق و فجـور و  آنـان،  . كردند گونه گناهى خوددارى نمى هيچ

انـواع  . بردند را به يغما مى هابستند و كاال مى ها بر كاروانرا راه . سريرت سرآمد اشرار بودند
هاى ركيك و كلمات زننده با هم رد و بـدل   فحش ،را مرتكب شده منكرات و اعمال زشت

و  كردنـد  ىبه عابران سنگ پرتاب م. گانه داشتند هاى بچه و بازى، كردند قمار مي. كردند مى
  . كردند ميبدن خود را برهنه ، و در حضور جمع بردند مىبه كار  انواع آالت موسيقى را

پرداختند؛ تـا   بارزترين عمل شنيع آنان لواط بود كه به طور علني به اين عمل زشت مي
هـا را از شـرك و    وحي فرستاد به ميان ايشان رفته و آن 7كه خداوند به حضرت لوط اين

حضـرت  . اين اعمال ناشايست باز دارد و به توحيد و يكتا پرستي دعوت كنـد بت پرستي و 
هـا نـه تنهـا از پـذيرفتن      ولـي آن   ؛ و رسالتش را آشكار ساخت لوط به دعوت قوم پرداخت

كه خداوند، فرشتگان  تا اين. دعوت پيامبر خدا خودداري كردند، بلكه او را به تمسخر گرفتند
ها به خيال اينكه فرشتگان،  اي عذاب قوم لوط فرستاد؛ ولي آنرا در قالب مرداني زيبارو بر

ها را در اختيارشان قرار  باشند، خواستند كه لوط آنانسان هستند و ميهمان حضرت لوط مي
توانسـتم   اي كاش قدرت و نيرويي داشتم تا مي  اين هنگام، حضرت لوط آرزو كرد كه. دهد

                                                  

 . 80): 11(هود . 1



  

  265       � ها ويژگي: بخش دوم

  . كندضرت لوط را بيان مياين آيه، زبان حال ح. با شما مقابله كنم

  هااژهو

  . نيرو، توان: قُوةً
  )»اوي«متكلم وحده، فعل مضارع از ماده (برم  پناه مي. ضميمه كردن، پناه بردن: آوِي
  . جانبي كه آرامش در آن است: ركْنٍ

  نكات تفسيري

  چيست؟ Fركْنٍ شَديدGو  FقُوةGًمراد از . 1

دند كه براي عذاب فرستاده شده بودند و حضرت لـوط،  قوم لوط، به دنبال فرشتگاني آم
حتـي بـه   . ها را از درخواست شومشان منصرف كند، قانع نشـدند  به هر ترفندي خواست آن

مـا بـه دختـران تـو     «: ها پيشنهاد كرد دخترانش را به عقد خود در آورند؛ اما آنان گفتند آن
اي   :م فاسد را نداشـت، آرزو كـرد  حضرت لوط كه قدرت مقابله با اين قو ».احتياجي نداريم

-مـي  7امام صادق. توانستم برابر شما مقاومت كنمكاش داراي نيرو و قدرتي بودم و مي

  : فرمايد
تن از ياران او  313 »ركن شديد«است و مراد از  4قائم آل محمد »قوة«مراد لوط از 

   1.است

   :كند كه فرمودنقل مي 7در نقل ديگري ابو بصير از امام صادق
اى كاش براى مبارزه با شما قدرت و نيرويى داشتم يا به «: معناي گفتار لوط كه گفت
اي كـاش    آرزو كـرد كـه   ايـن  چيزي نيسـت مگـر   » گرفتم پناهگاهى استوار مأوى مى

را داشتم و يـاد نكـرد، مگـر قـدرت يـاران آن       :قدرتي مثل قدرت قائم آل محمد
ت چهل مـرد را دارد و قلوبشـان از   حضرت را؛ چرا كه هريك از اصحاب حضرت، قدر

اگر به كوهي از آهن عبور كنند آن را از جاي برخواهنـد  . تر استهاي آهن محكم پاره

                                                  

 . 123، ص3، جالبرهان في تفسير القرآن. 1



  266   تفسير آيات مهدويت �

   1.خدا راضي شودكه  اين كنند، مگركند و شمشير در غالف نمي

  تعداد ياران امام زمان. 2

  : فرمود 7قامام صاد. در روايات، ياران امام زمان، سيصد و سيزده نفر ياد شده است
نگرم قائم را بر منبر كوفه و سيصد و سيزده نفر يارانش را كه پيرامونش گـرد   گويا مي

  2.اند، به شمار اهل بدرآمده

در برخي روايات يـاران  . به ما رسيده است :اين مضمون در روايات زيادي از امامان
. گيرد صورت نميده هزار نفر ياد شده است كه تا آنان گرد نيايند، قيام  4حضرت مهدي
  . تر از پيش ياد شده استهاي ديگر، از شماري كمتر و در برخي فزون در برخي نقل

هاي انبوهي اشاره شده است كه از نقاط گوناگون جهـان، بـه   در احاديث ديگر به توده 
آمارهـاي يـاد شـده بـا     : شتابند، چه بسـا بتـوان گفـت    ويژه مشرق زمين به كمك امام مي

. ديگرند و در مجموع، نشانگر سير تكاملي يارانند ندارند؛ بلكه در طول يكديگر تعارض  يك
احتمـال  . اندسيصد و سيزده نفر، نخستين گروندگان هستند كه در انتظار ظهور موعود بوده

هاي و سيزده نفر فرماندهان و وزيران امام باشند كه در آغاز، هسته كه اين سيصد ديگر اين
دارند و پس از پيروزي، بـراي ارشـاد و دادرسـي و كـارگزاري بـه       اصلي نيروها را بر عهده

 »ذخراهللا«و  »خواص«، »نقباء«از اين گروه به . وندش هاي دور و نزديك فرستاده مي ينسرزم
  3.تعبير شده است

   7ويژگي ياران امام زمان. 3

ظم خداجويي، بصيرت و آگاهي، عبادت و بندگي، شجاعت، فرمانبري، ايثار و مواسات، ن
 7قادامـام صـ  . اسـت  7هاي ياران امام زمان و انضباط، زهد و ساده زيستي، از ويژگي

  : فرمايددرباره ياران آن حضرت مي
ـ   ،است هاي آهن شان پارهها مرداني كه گويا دل وجـود مقدسشـان راه   در  دغبـار تردي
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نـد  كننـد و آرزوم براي شهادت دعا مي ،ان هراس دارنداز ناخشنودي پروردگارش ،ندارد
   1.كشته شدن در راه خدايند

 ،در بصـيرت آنـان،  . آنان استبصيرت و آگاهي از خصوصيات ديگر ياران آن حضرت، 
ماننـد و از درك درسـت و   افراد زيرك درميهايي كه در فتنه. ردمندي سرآمدندخدرايت و 

و در شناسند از باطل باز مي احق ر 4مانند، ياران مهدي تشخيص صحيح راه حق باز مي
. اسـت روح بندگي و راز و نياز با جانشان در آميختـه  . گران شبروزند و نيايششيران  واقع،

 7امـام بـاقر  . ورزنداي غفلت نميبينند و از ياد او لحظهدا ميهمواره خود را در محضر خ
  : فرمايدمي

هايشـان بـه پايـان رسـيده و      نگـرم؛ توشـه  قائم و يارانش را در نجف اشرف مـي گويا 
شـيران   ؛شان نمايـان اسـت  جاي سجده بر پيشاني. درس گشته استشان منهاي لباس

   2.روزند و راهبان شب

حضـرت  . حفاظـت از مرزهـا و حـدود الهـي اسـت      ،ياران حضرت خصوصيات ديگراز 
  : فرمايد مي 7علي

زبان به  ،كنند كه پاك دست باشند و پاكدامنياران، با اين شرايط با امامشان بيعت مي
و ممتـاز سـوار نشـوند     هايمركببر . خون كسي را به ناحق نريزند د وشاينگدشنام ن

   3.تگي جهاد كنندساده زندگي كنند و در راه خدا به شايس. هاي فاخر نپوشندلباس

شان كه دل ندهاي نبرد جنگاوران ميدان. در شجاعت و دليري همانند ندارندياران مهدي 
؛ به طوري كه هركـدام از  دهند نمي ه دل راههراسي ب ،آهن است و از انبوه دشمنهاي  پاره
تـر   هايشان از سـنگ خـارا محكـم    شيران ميدان رزمند و جان .قدرت چهل مرد دارندها  آن

  : فرمايدمي 7امام باقر. است
در هر سو تا مسافت يك مـاه راه،  . هاي چون پوالد دارندنگرم كه دل گويا آنان را مي

در . نظيرنـد  د؛ در سـواركاري و تيرانـدازي بـي   افكنـ  هاي دشمنان سايه مي ترس بر دل
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رزمگاه، نشان شجاعان برتن دارند و چونان ياران پيامبر در نبرد بدر، نشانه ويژه بر سر 
  1.اند نهاده

شناسند و ياران مهدي عاشق موالي خويشند و در اطاعت موالي خويش، سر از پا نمي
در سـخناني   7مام حسن عسـكري ا. گيرند در انجام دستورهاي وي بر يكديگر پيشي مي

از ياران مخلـص  . كه آخرين روزهاي عمر شريف خود با فرزند بزرگوارش در ميان گذاشت
  : مهدي ياد كرده و فرزند را با ياد آن مردان با وفا دلداري داده است

ها بـراي  هاي زرد و سفيد كنار كعبه به اهتزاز در آمده، دست بينم كه پرچم روزي را مي
هايشـان بـراي    انـد و دسـت  وجودت را احاطه كرده. اند ي در پي صف كشيدهبيعت تو پ

ات گرد آيند كـه خداونـد   قومي به آستانه. خورد بيعت با تو كنار حجراالسود به هم مي
هاي ديني  به فرمان. اي پاكيزه و گران بها آفريده استآنان را از سرشتي پاك و ريشه

پرستند و از اهل حـق  آيين حق را مي ،آراسته سيمايشان به نور فضل و كمال. فروتنند
   2.كنندپيروي مي

گويي يك . آن مؤمنان راستين، دلهايشان را به هم پيوند داده و يار و غمخوار يكديگرند
يگر آكنـده  دخواهي بـه يكـ  هاي آنان از محبت و خير اده و دلپدر و مادر آنان را پرورش د

. روددگي شان از معيشت فقيران فراتر نميزن. است 4زهد، زينت كارگزاران مهدي. است
توانند تن به آسايش و شادكامي سپارند و از احوال مردمان غافل شـوند و نـام مصـلح    نمي

شـود و دل در گـرو آز و    سو مـي  جهان بر خويش نهند؛ چرا كه آن كه با عشرت طلبان هم
ومت عدل و داد بـه  تواند مروج دين باشد و كارگزاري شايسته براي حك بندد، نمي طمع مي

اند و كارها را بر  ياران حضرت داراي نظم و تشكيالتي مناسب با حكومت جهاني. دآيشمار 
  . برند اساس اصولي محكم و روشن پيش مي

  7ياوران امام زماناصناف . 4

در اين راستا، در دل كند و مدادهاي غيبي ياري ميرا به وسيله ا 7نامام زما ،نداوخد

                                                  

 . 343همان، ص. 1

 . 63همان، ص. 2



  

  269       � ها ويژگي: بخش دوم

بـا مالئكـه    ،كه خداوندآمده است در برخي روايات . كندايجاد ميترسي رعب و دشمنانش 
 .كندحضرت را ياري مي ودخ

  : فرمايدمي 7امام صادق 
تـرس انـداختن   [ منان و رعبؤم، فرشتگان: دهدر ياري ميرا با سه لشك قائم ،خداوند

   1.]به دل دشمن

  : نيز فرمود 7امام باقر
كائيل در و مياو بينم كه جبرئيل در سمت راست مي و يارانش را هم اكنون قائم يگوي

 شت، پيشاپيش سـپاهيانش و پشـت سـر   كنند و ترس و وحسمت چپ وي حركت مي

 او را با پنج هزار فرشته آسماني ياري ،خداوند. به فاصله يك ماه در حركت استها  آن
  2.رساند مي

  : فرمود 7همچنين امام صادق
ها  آن ازسوم يك . ان خدمت آن جناب خواهند رسيدفرشتگ ،هنگامى كه قائم قيام كند

-مـي بر اسبان قرمز سـوار  يك سوم ديگر بر اسبان ابلق و سوم يك  و بر اسبان سفيد

   3.شوند

  هاپيام

به داشتن پناهگاهى مطمئن كه بتواند مهمانانش را در پنـاه   7لوطحضرت آرزوى . 1
  . Fركْنٍ شَديد  إِلى قُوةً أَو آوِي لَو أَنَّ لي بِكُمG از تعرض تبهكاران برهاند، آن

لَو أَنَّ لي بِكُمG  ياور ديد ناتوان و بى، كار خويشتن را در مقابله با مهاجمان تبه، 7لوط. 2
  . Fقُوةً

آرزويى روا و پسـنديده  ، ها از نيرو و امكانات براى مبارزه با تباهي يآرزوى برخوردار. 3
  . Fركْنٍ شَديد  إِلى قُوةً أَو آوِي لَو أَنَّ لي بِكُمG است
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امـر  ة خواسته ابتدايى هر پيامبر و مصلحى در اجراى فريض، داشتن قدرت و امكانات. 4
  . Fلَو أَنَّ لي بِكُم قُوةGً به معروف و نهى از منكر است

از حتّى انبيا نيـز در جلـوگيرى   ، تشكيالت و قواى مسلّح نباشد، حكومت، اگر قدرت. 5
  . Fلَو أَنَّ لي بِكُم قُوةGًناتوانند بسيارى از منكرات 

خـود را از محـيط فاسـد دور    بايـد  و گرنه ، جلوى فساد را بگيريمبايد توانيم،  اگر مى. 6
  . Fلَو أَنَّ لي بِكُم قُوةً أَو آوِيG كنيم
و أَنَّ لي بِكُم قُـوةً  لGَضروري است  كاران به آنان دفاع از مهمانان در مقابل تعرض تبه. 7

  . Fأَو آوِي
  F.1…لَو أَنَّ لي بِكُم قُوةً أَو آوِي G گاهى انبيا ميان قوم خودشان نيز غريب بودند. 8
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   4تعداد ياران امام عصر
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چه چيـز آن را  «: خواهند گفت] به ريشخند[، و اگر عذاب را از آنان تا مدتى چند به تأخير اندازيم
نده نشود و آنچه بدان ريشخند باز گرداها  از آن، روزى كه آنان را فرارسد، آگاه باشيد »دارد؟ باز مى

  . آنان را فراگيرد، كردند مى

  مقدمه

دهد، به اين هاي الهي اين است كه تا حد ممكن به گنهكاران مهلت مييكي از برنامه
و اين از الطاف الهي است كه گرچه سريع الرضا اسـت ولـي   . اميد كه متنبه شده و برگردند

گيرنـد  اندازد؛ ولي كفار، از اين مهلت درس نمييسريع العقاب نيست و عذاب را به تأخير م
گيرند؛ از اين رو مهلت الهي، براي كساني رحمـت اسـت   و اين لطف خدا را به تمسخر مي

كه اهليت و لياقت داشته باشند؛ اما براي كافران و ظالمان، اين تأخير، خود عذاب ديگـري  
  : است كه فرمود

Gينَ كَفَرُونَّ الَّذبسحال ي خَو مي لَهلا أَنَّما نُم ذابع ملَه وا إِثْماً وزْداديل مي لَهلإِنَّما نُم هِمأَنْفُسرٌ لي
   2؛ Fمهِين

همانـا بـه آنـان    . برايشان خوب است، دهيم مپندارند مهلتى كه به آنان مى، و كسانى كه كافر شدند
  . ابى خواركننده استعذ، بيفزايند و براى آنان دهيم تا بر گناه مهلت مى
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افتـد، زبـان بـه    هرگاه عذابشان براي مدتي كوتاه تـأخير مـي  : فرمايددر اين آيه نيز مي
  . چه شد؟ ولي عاقبت تمسخر خويش را به زودي خواهند ديد: گويند ريشخند گشوده و مي

  هاواژه

  ). لباب تفعي»أخر«فعل ماضي متكلم مع الغير از ماده (تأخير بيندازيم : أَخَّرْنا
   .شمارش شده، معين شده: معدودةٍ
هبِسححبس«فعل مضارع از (دارد نگه مي: ي« .(  
  ). »صرف«اسم مفعول از (باز گردانده شده چيزي از حالي به حالي : مصرُوفاً

  ). »حيق«فعل ماضي از ( احاطه كرد: حاقَ
  ). باب استفعال »هزأ«فعل مضارع جمع غايب از (كنند مسخره مي: يستَهزِؤُن

  نكات تفسيري

  ؟ستا به چه معنادر قرآن  »تام«اطالق . 1

و اگـر بـر    گرفته شده كه بـه معنـاى قصـد اسـت     »مأُي -مأَ «از ماده »تام« اصل كلمه
كه  شود بلكه بر جماعتى اطالق مىاست؛  بر هر جماعتى اطالق نشده، جماعت اطالق شده

رابطه واحدى ميان افـراد  ، و اين مقصد واحد ندداراى يك مقصد و يك هدف باش، افراد آن
  : شده استاين كلمه بر يك فرد هم اطالق  سببهمين  هب؛ باشد

Gًيفانح لَّهتاً لةً قانكانَ أُم يمراهإِنَّ إِبF1؛   

گـرا و   بـود و حـقّ  خدا با فروتنى فرمانبردار  كه يك امت بود]  به تنهايى[همانا ابراهيم 
  . يكتاپرست بود

نيز گاهى بر ملت و . است معناى قصد رعايت شدهستعمال نيز، همچنين در ساير موارد ا
ايـن   آيـه شـريف  اين ت را در ن كلمه اماهم چنان كه بعضى از مفسر ؛شود اطالق مى دين

  : اند گونه معنا كرده
Gِفَاتَّقُون كُمبأَنَا ر ةً، ودةً واحأُم تُكُمأُم هإِنَّ هذF1؛   
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از مـن  ، پـس ؛ آيين يگانه و مـن پروردگـار شـمايم   ؛ ستا راستى كه اين آيين شماه ب
  . بترسيد

شود؛ به اين جهت كه بخشي از زمان به بخـش  گفته مي »امت«به قسمتي از زمان نيز 
  : شودديگر آن، ضميمه مي

Gٍةأُم دعكَرَ باد وF2؛   

  . به ياد آورد] يوسف را[، و پس از مدتى

  : فرمايدمي مورد توجه است كهنيز همين معنا مورد بحث درآيه 
ـ تا مدتى معي، اگر ما عذابى را كه اين كفار مستحق آنند بـه  ، خير بينـدازيم أن از آنان ت

چـرا آن عـذاب را    باز داشت وچه چيز خدا را از فرستادن عذاب «: استهزا خواهند گفت
   »بر ما نازل نكرد؟

2 .»4ان امام زمانو تعداد يار »ت معدودهام   

و «: باشـد گونـه  و معناى آيه اين ، جماعت باشد، تچه بسا ممكن است كه منظور از ام
چرا آن عـذاب  : خواهند گفت، خير بيندازيمأاگر ما عذاب كفار را تا رسيدن جماعتى معدود ت

است چون خداى سبحان وعده داده ، ن باشدامؤمن، »جماعت معدود«و منظور از »را نفرستاد
قومى كه هيچ چيز را بر دين خدا ؛ كند ييد مىأاين دين را به دست قومى صالح ت وزىكه ر

دينى را كه براى آنان  تعالم وندخدا، آن هنگام، فراهم آيند، چون اين قوم. ندكن مقدم نمى
  : كند مى است، حاكمپسنديده 

G   ـ زَّ   فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم و يحبونَـه أَذلَّ ينَ أَعـنؤْم لَـى الْمـرِينَ   ةٍ علَـى الْكـافةٍ ع
   3؛Fيجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه و ال يخافُونَ لَومةَ الئمٍ

بـا  ؛ گروهى را بياورد كه ايشـان را دوسـت دارد و ايشـان او را دوسـت دارنـد     ، خداوند
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كننـد و   خدا جهاد مـى در راه ؛ فراز مؤمنان نرم و خاكسارند و بر كافران سخت و گردن
  . ترسند اى نمى كننده از سرزنش هيچ سرزنش

  : نقل است كه فرمود 7از امام هادي
همـان امـت    -!بـه خـدا سـوگند    -سيصدو سيزده نفر هستند و اين  7اصحاب قائم

 Fةٍأُمـةٍ معـدود    و لَئنْ أَخَّرْنا عنْهم الْعذاب إِلـى G: فرمايداي هستند كه قرآن ميمعدوده
   1».كنندحركت مي هاي ابرشوند و مانند تكهگرد حضرتش جمع مي«: بعد فرمود

  ياران حضرتتعداد . 3

از امـام  . اند سيصد و سيزده نفر ياد شده 4در بسياري از روايات، ياران حضرت مهدي
  : نقل شده است كه فرمود 7صادق

انش را كه پيرامونش گـرد  نگرم قائم را بر منبر كوفه و سيصد و سيزده نفر يارگويي مي
   2.اند، به شمار اهل بدرآمده

از امـام بـاقر و امـام     Fأُمـةٍ معـدودةٍ    و لَئنْ أَخَّرْنا عنْهم الْعذاب إِلىG قندوزي در تفسير آيه
  : نقل كرده است كه فرمودند 7صادق

ستند همانند همانا امت معدوده، سيصد و سيزده نفر از اصحاب مهدي در آخر الزمان ه
…كنند عدد اهل بدر كه در يك ساعت اجتماع مي

3
.  

  : روايت كرده كه فرمود 7محمد بن مسلم از امام باقر
نيز از مردم، سيصد و . كند، جبرئيل استپس اول كسي كه از طرف خدا با او بيعت مي

…سيزده نفر با او بيعت خواهند كرد

4
.  

  : مودروايت كرده است كه فر 7و نيز از امام باقر
پس هنگـامي كـه خـروج     …قائم ما، با ترس ياري شده و با نصرت، تأييد خواهد شد
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…نيز سيصد و سيزده نفر به دور او گرد آيند. دهدكند، بر كعبه تكيه ميمي

1
.  

 در منابع اهل سنت نيز. رسيده استبه ما  :اين مضمون به طور مستفيض از امامان
در برخـي روايـات، يـاران    . بارها ياد شده استسيصدو سيزده نفر  4در عدد ياران مهدي

هـاي  در نقـل  2.گيردكه تا آنان گرد نيايند، قيام صورت نمي اند مهدي ده هزار نفر ياد شده
تر از پيش، ياد شده است؛ از جمله ابن رزين غافقي از ديگر، از شمار كمتر و در برخي فزون

  : كندروايت مي 7علي
   3.هزار ياور قيام خواهد كرد مهدي، ميان دوازده تا پانزده

توان براي توجيه بيان كرد؛ يكي اين در جمع بين اين دو گروه از روايات، وجوهي را مي
كه در رواياتي كه سيصد و سيزده نفر بيان شده، منظور نخستين گروندگان هسـتند كـه در   

پس از انتشار خبر . شوداند و با گرد آمدن اين گروه، دعوت آغاز ميانتظار ظهور موعود بوده
هاي اصلي نيروهاي قيـام جهـاني را تشـكيل    و گزارش آن، ده تا پانزده هزار نفر كه ستون

شـود و در  سازي حجاز آغاز ميبا اجتماع آنان، پاك. پيوندنددهند، به سرعت به امام ميمي
  . پيوندندهاي انبوه از سراسر جهان، به حضرت مينهضت، توده ادامه

براي جمع بين روايات سيصد و سيزده و بيشتر، ايـن اسـت كـه منظـور از     توجيه ديگر 
  . سيصده و سيزده نفر، فرماندهان و رؤسا هستند و بقيه افراد، از نيروهاي عادي هستند

ها است كه آن سيصـد وسـيزده    توجيه ديگر اين كه منظور، اختالف در درجه ايمان آن
  . قرار دارندتر  ييناي پانفر در نهايت اخالص و بقيه در مرتبه

-رود سيصد و سيزده نفر، فرماندهان و وزيران امام باشند كه در آغاز، هستهاحتمال مي

هاي اصلي نيروها را به عهده دارند و پس از پيروزي، براي ارشاد و دادرسي و كارگزاري به 
 »ذخر اهللا«و  »خواص«، »نقباء«از اين گروه، به . شوندهاي دور و نزديك فرستاده ميسرزمين
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   1.تعبير شده است
و رسيدن به حضرت ها  ق شدن آنحدر سرعت مل، اختالف دو دستهكه  فرض ديگر اين

زودتر از ديگران به حضـرت ملحـق   ، كه سيصد و سيزده نفر هنگوبه اين ؛ است 4مهدي
  . شوندمي

به ؛ دفاع از حضرت باشدتقدم اختالف در احتمال ديگر در جمع بين دو دسته از روايات، 
 دكره حضرت را ياري خواهند ند كتهس ايدسته ، نخستيناين معنا كه سيصد و سيزده نفر

  . و بقيه در مراحل بعد به حضرت خواهند پيوست
اظ وظـايف و كارهـايي   حـ اختالف بـه ل نظر ديگر در جمع بين اين دو دسته از روايات، 

مثالً سيصد و سيزده ؛ ل خواهد شدومحها  به جهت اختالف درجات اصحاب به آن است كه
  . افراد بر خالف بقيه، نداز فرماندهان و كارگزاراننفر 

  7خصوصيات بيعت كنندگان و گروندگان به حضرت. 4

در . در روايت ابن مسعود، شمار بيعت كنندگان، بيش از پنج هزار نفر ذكـر شـده اسـت   
ن جهـان، بـه ويـژه    هاي انبوهي اشاره شده است كه از نقاط گونـاگو احاديث ديگر به توده

آمارهاي ياد شده با يـك ديگـر   : چه بسا بتوان گفت. شتابند مشرق زمين به كمك امام مي
  . تعارض ندارند؛ بلكه در طول يكديگرند و در مجموع، نشانگر سير تكاملي يارانند

در روايات، . شوندهاي گوناگون تشكيل مياز مليت 4ياران و نيروهاي حضرت مهدي
-در اين باره وجود دارد، گاه از عجم، به عنوان سپاهيان حضرت نام مـي  سخنان گوناگوني

برخي روايات، نام شهرها و كشـورهايي را ماننـد قـم،    . گيردبرند كه غير عرب را در بر مي
كنند كه سپاهيان، از آن جا بـه يـاري حضـرت    ذكر مي …طالقان، ايران، جابلقا، جابلسا و

  : تفرموده اس 7امام صادق. شتابند مي
اي كلمه، شمشيري دارد كه بر روي آن] سيصد و سيزده نفر[ ك از ياران حضرتيهر 

   2.شودهزاركلمه گشوده مي، ثبت است كه از آن كلمه

                                                  

  . 7، ص53، جبحار االنوار. 1
 . 671، ص2ج كمال الدين و تمام النعمة،. 2



  

  277       � ها ويژگي: بخش دوم

  : گويدابان بن تغلب مي
و دست من در دست مبارك آن حضرت ، مسجد الحرام بودم در 7خدمت امام صادق

  : بود كه فرمود
آورد كـه  سيصد و سيزده نفر را در اين مسجد گرد ميال، متع وندبه زودي خدا!اي ابان

، هـا در دسـت آن . اندها آفريده نشدهكنند هنوز پدران و نياكان آنمي گمانمردم مكّه 
لقب و ديگر خصوصيات صاحبش ، نام پدر، شمشيرهايي است كه روي هر شمشير نام

اين مهدي اسـت  !هل عالمااي  :آوردآن گاه منادي آسماني ندا بر مي. نوشته شده است
   1.دخواهبينه نمي كند وكه چون داوود و سليمان داوري مي

  : كند كه فرمودنقل مي 7مفضل از امام صادق
 گـاه آن. خوانـد اش ميخداي را با نام عبراني 7د، امامهنگامي كه امر ظهور امضا ش

هـا  آن. آينـد رد ميهاي ابر پاييزي به دور او گنفر از يارانش چون پاره سيصد و سيزده
  : ها به مكه دو گونه استآمدن آن. هستند 4پرچمداران حضرت مهدي
هسـتند و  شـوند و صـبح در مكـه    شان ناپديـد مـي  هايخواب افرادي كه شبانه از رخت

شـان  ، حسـب و نسب نـام پـدر  ، شوند و بـا نـام  افرادي كه در روز روشن بر ابر سوار مي
   .2...شوندمي شناخته

شمشيرهايي از آهن دارند كه اگر يكي از آنان با شمشير خود بر كوهي ، ياران حضرت
   3.كندرا دو نيم مي، آنضربه بزند

  : كند كه فرمودنقل مي 7محمد بن مسلم از امام باقر
معبودي به ، پس در روي زمين، ده هزار مرد جمع شد 4هرگاه براي حضرت مهدي

…ماند نمي جز خدا باقي

4
.  
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  زن هستند؟  7ن امام زمانچه تعداد از يارا. 5

تعـدادي زن نيـز    4شود كه ميان اصحاب حضرت مهدياز برخي روايات استفاده مي
  . وجود دارد
  : كه فرموداست نقل كرده  7از امام باقر عياشي

  1.سيصد و اندي خواهند آمد و پنجاه نفر زن نيز ميان آنان است! به خدا سوگند
  : گويدمفضل بن عمر مي

آنـان  «: عرض كـردم  ».سيزده زن هستند، همراه حضرت قائم«: رمودف 7امام صادق 
كننـد و  ها را مداوا ميخميز«: حضرت فرمود »كنند و چه نقشي خواهند داشت؟چه مي

  2».…بودند 6همچنان كه همراه رسول خدا؛ نماينداز بيماران پرستاري مي

از ، هسـتند  4پنجاه نفري كه از زنان در ركاب حضرت مهـدي ، مطابق برخي روايات
 زجعفي ضمن حديث مفصلي ا يدن يزب جابر. سيزده نفر ياران خاص حضرتند ميان سيصد و

  : كه فرموداست هاي ظهور نقل كرده  در بيان برخي نشانه 7رقامام با
   3؛…جيتمعون مبكّه ةعشر رجاالً فيهم مخسون امرأ بضعةمائه و  ء و اهللا ثالثو جيي

زن هسـتند و  ، آيند كه پنجاه نفر از اين عدهميو اندي سيصد و ده نفر !به خدا سوگند
   . …ديگر جمع خواهند شد در مكه كنار يك

سيصـد و   از جملـه ، شود ايـن پنجـاه زن  كه در روايت آمده استفاده مي»فيهم« از كلمه
، تطهيـر  همـان گونـه كـه در آيـه    ، تغليـب اسـت   از بـاب  »رجـالً «و تعبير به  سيزده نفرند

 7به كار رفته و به طور حتم حضرت زهرا، راي جمع مخاطب مذكر استكه ب »كم«ضمير
همراهي آنان با آن سيصد ، از وجود آن پنجاه زن 7اگر مقصود امام. نيز مشمول آيه است

   ».فيهم« نه، دفرمواستفاده مي»معهم«بايد از تعبير، و سيزده نفر بود
سيصـدو سـيزده نفـر نيامـده      اين پنجاه نفر بـين نـام   هاي نامچرا : اگر اشكال شود كه
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، اندياران خاص حضرت را ذكر كرده هاي نامبا مراجعه به رواياتي كه : است؟در جواب گوييم
 ياز زنـان ، آنـان  سيصدو سيزده نفر نيامده است و ممكن است بقيه بريم كه نام همهپي مي

  . نام آنان برده نشده است، خاصيسبب باشند كه به 

  هاپيام

  . Fأُمةٍ معدودةٍ  إِلى … أَخَّرْناG بندى دارد زمان، اوندكارهاى خد. 1
تهديـد  ، آن  و بـه  انـد  ىايعذاب دنيـ   مستحق، و قيامت 6كافران به قرآن و پيامبر. 2
  . Fلَئنْ أَخَّرْنا عنْهم الْعذاب وG اند شده

  . Fودةٍدأُمةٍ مع  إِلىG اندك است، مهلت و مدت تأخير قهر و عذاب الهى. 3
قابل تـأخير و بـه تعويـق    ، و وعيدهاى خداوندها  هاى تعيين شده براى عذاب زمان. 4

  . Fلَئنْ أَخَّرْنا عنْهم الْعذاب وG افتادن است
را به ها  پايه بودن تهديدهاى پيامبر دانسته و آن تأخير عذاب را نشانه بى، كفرپيشگان. 5

  . Fلَيقُولُنَّ ما يحبِسه  …نا عنْهم الْعذابرْو لَئنْ أَخGَّ گيرند استهزا مى
ا سـوخت و سـوز    ؛ به مهلت خداوند مغرور نشويم كه عذاب الهى ديـر و زود دارد . 6 امـ
  . Fيأْتيهِم لَيس مصرُوفاً عنْهم يومG ندارد
وم يـأْتيهِم  ي أَالG از آنان برداشته نخواهد شد، عذاب الهى پس از نزول بر كفرپيشگان. 7

  . F لَيس مصرُوفاً عنْهم
حاقَ بِهِم ما كانُوا بِـه  …  يوم يأْتيهِم أَالGفت رگخواهد در بركفرپيشگان را ، عذاب الهى. 8

  . F يستَهزِؤُن
از نجـات خـويش نـاتوان    ، هاى الهـى  شدن با عذاب روبرودر صورت ، كفرپيشگان. 9

  . Fم ما كانُوا بِه يستَهزِؤُنهِحاقَ بِ وG خواهند بود
  . Fبِه يستَهزِؤُنَ كانُواG مسخره كردن عقايد دينى است، برخورد كفّار  شيوه. 10
هاى موعود از ناحيه پيامبران را همـواره بـه اسـتهزا و تمسـخر      عذاب، كفرپيشگان. 11
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  F.1 حاقَ بِهِم ما كانُوا بِه يستَهزِؤُن وG گيرند مى
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  ياران آفتاب همايش
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هر . كند؛ پس به سوي كارهاي خير سبقت جوييد اي، جهتي است كه به آن روي مي و براي هر فرقه

  . همانا خدا بر هر چيزي توانا است. آورد جا كه باشيد، خدا همه شما را مي

  مقدمه

، 6بعد از دستور تغيير قبله توسط خداوند متعال و اجـراي آن توسـط پيـامبر اسـالم    
گفت و گوهاي زيادي بين مسلمانان و اهل كتاب صورت گرفت و شبهات زيادي از طريق 

دارد و دستور  ها بازمي مكش ها را از كش ضمن جواب، آندر اين آيه، . اهل كتاب مطرح شد
  . تر بپردازند ها از هم سبقت بگيرند و به امور مهم دهد كه در امور خير و نيكي مي

  ها واژه

جهت، آن چيزي كه مورد توجه و مواجه قرار گرفته، خواه در موضوع مادي باشد : وجهة
  ). جا مراد قبله است ظاهراً اين »وجه«از (يا معنوي، جهتي كه به آن روي آورده شود 

  ). »ولي«اسم فاعل از باب تفعيل از ماده (گرداننده : مولِّي
  ). »سبق«فعل امر از باب افتعال از ماده (پيشي گيريد، سبقت بگيريد : استبقوا

  ). »أتي«فعل مضارع ثالثي مجرد از ماده (آورد  مي: يأت
  ). »قدر«ه صفت مشبه از ماد(بسيار قدرتمند : قدير
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  نكات تفسيري

  چيست؟ »وجهة«مراد از . 1

  : اند مفسران دو معنا ذكر كرده »وجهة«براي تفسير 
اين آيه در حقيقت پاسخي به قوم يهود است كـه سـر و صـداي زيـادي در     : قبله )الف

اي دارد كـه   اي، قبلـه  هـر گـروه و طايفـه   : گويد مي. ماجراي تغيير قبله به راه انداخته بودند
  . Fولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيهاGند آن را تعيين كرده است خداو

قبلـه،  . هاي مختلفي بوده است و تغيير آن چيز عجيبي نيسـت  در طول تاريخ انبيا، قبله
مانند اصول دين نيست كه تغيير ناپذير باشد، يا همچون امـور تكـويني كـه تخلـف در آن     

در اعمـال خيـر و   «گو نكنيـد و بـه جـاي آن     و ه گفتبارة قبل بنابراين زياد در. ميسر نيست
   ».ديگر سبقت جوييد ها بر يك نيكي

  :  استهمين سوره آمده  177اين مضمون، درست شبيه چيزي است كه در آيه 
نيكوكاري اين نيست كه صورتتان را به طرف شرق و غرب كنيد؛ بلكه به ايـن اسـت   

و بـا  [مبران و كتاب آسماني داشته باشـيد  كه ايمان به خدا و روز جزا و فرشتگان و پيا
   ...]الهام از ايمان راسخ، اعمال صالح انجام دهيد

يعنـي هـر كـس، داراي طريقـه و     . به معناي شيوه و طريقه و مشـي اسـت   :ةوجه )ب
ـ   G: نظير آيه. مسلكي است كه رو آورنده و سير كننده آن مسلك است  يقُلْ كُـلٌّ يعمـلُ علَ

هلَتشَاكFولي ظاهراً چون  2؛ »كند خود عمل مي) خلق و خوي( هر كس طبق روش: گوب« 1؛
رسد؛ گرچه جمع ايـن دو   تر به نظر مي آيه در ذيل آيات تغيير قبله است، تفسير اول مناسب

  . هم بعيد نيست

  مراد از سبقت گرفتن. 2

  : شده است از جمله Fفَاستَبِقُواْ الْخَيرَاتGتفسيرهاي متعددي از 
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  ر طاعات، از همديگر پيشي بگيريد؛ د )الف
  كند، بشتابيد؛  به قبول آنچه خداوند امر مي )ب
  . ديگر پيشي بگيريد شويد، از يك در انجام اموري كه به آن ترغيب مي )ج

البته اين سه . خداوند ثواب هر كس را كه در اين امور سبقت بگيرد، عنايت خواهد كرد
پس مراد از سـبقت بـه   . تواند هر سه مورد نظر باشد ميديگر منافات ندارند و  تفسير با يك

  .سوي خيرات، سبقت گرفتن به سوي اطاعت و بندگي است
هـا از هـم سـبقت     مكش كنيد در نيكي و به جاي اين كه در امور مادي يا دنيايي، كش

  . بگيريد

  همايش جهاني در قيامت . 3

كجا باشند، در صـحراي محشـر و   دهد كه هر  ها توجه مي در اين فراز از آيه، به انسان
مؤمنان . تا به حساب و كتاب آنان رسيدگي شود خواند ميها را فرا  صحنه قيامت خداوند آن

پـس جـا دارد   . پاداش كار نيك خودشان را ببينند و تبهكاران به كيفر اعمال خويش برسند
ـ   انسان براي آن روز در كارهاي نيك از ديگران سبقت بگيرد و تا مـي  راي آن روز، توانـد ب

تهيه كنيد كه بهترين توشه، تقوا  زاد و توشه«؛ Fالتَّقْوىتَزَودواْ فَإِنَّ خَيرَ الزَّادG . توشه بردارد
  1».است

  4همايش جهاني، توسط ياران امام زمان. 4

به  »أين ما تكونوا يأت بكم اهللا جميعاً«نقل شده،  :بيت در روايات فراواني كه از اهل
به حضرت عبدالعظيم  7در روايتي، امام جواد. تفسير شده است 4مهديياران حضرت 

  : فرمايد حسني مي
هيچ يك از ما نيست مگر اين كه قائم به امـر خـداي عزوجـل اسـت و     ! اي اباالقاسم 

هدايت كننده به دين خدا است و لكن قائمي كه خداوند عزوجل به وسيله اوزمين را از 
كند، همـان كسـي اسـت كـه      د و پر از عدل و داد ميگردان كافران و منكران پاك مي
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و او كسي اسـت   …والدتش از مردم پنهان است و خودش از مردم غايب خواهد شد 
اش، كنية او و كسي است كـه زمـين زيـر     است و كنيه 6كه نامش، نام رسول خدا

اصحابش بـه تعـداد اصـحاب    . شود پيچد و هر سختي به وسيله او آسان مي پاي او مي
اين اسـت قـول   . شوند از اقصي نقاط زمين دور او جمع مي »سيصد و سيزده مرد«، بدر

همانا خدا، بر هر چيزي توانا . آورد هر كجا باشيد، خدا همه شما را مي« :خداوند عزوجل
زماني كه اين تعداد از اهل اخالص براي او جمع شوند، خداوند امر او را ظـاهر   ».است

ها ده هزار مرد هستند، بـه   ها برايش كامل شود و آن انو هنگامي كه پيم. خواهد كرد
اذن خداوند عزوجل خروج كند و دائماً دشمنان خدا را بكشـد، تـا خداونـد از او راضـي     

دانـد كـه خـداي عزوجـل راضـي       چگونـه مـي  : به او گفتم«: گويد عبدالعظيم مي. شود
ينه شد، الت و كند و زماني كه داخل مد در قلبش احساس رحمت مي«: فرمود »گشته؟

  1».زند آورد و آتش مي عزّي را بيرون مي

  : فرمود F…فَاستَبِقُواْ الْخَيرَاتG: در تفسير آيه 7در حديث ديگري از امام باقر
أَين ما تكُونوا يأْت بِكُم اللَّـه  «: منظور از خيرات، واليت است و فرمايش خداوند تبارك

  . ند نفر مرد هستند؛ اصحاب قائم، سيصد و چجميعا

  : و فرمود
شـوند، ماننـد    هـا واهللا در لحظـة واحـد جمـع مـي      آن. ها امت معدوده هسـتند  واهللا آن

   2.]شوند كه به وسيله تند باد جمع مي[هاي ابر پاييزي  قطعه

  : فرمود 7امام رضا
 هر زمان قائم ما قيام كند، خداوند جميع شيعيان را از شهرها به سـوي او ! قسم به خدا

   3.كند و خداوند بر هر كار قادر است جمع مي

  : فرمود 7امام صادق
شـوند و   ها شب از بسترشان جـدا مـي   آن. اين آيه دربارة اصحاب قائم نازل شده است

                                                  

 . 190، ص2، جير كنزالدقائقتفس. 1

 . 192همان، ص. 2

 . 426، ص1، جمجمع البيان. 3
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هـا را   ما نام آن. كنند ها در ميان ابرها در روز حركت مي اند و برخي از آن صبح در مكّه
…شناسيم و نام پدرشان را و نسبشان را مي

1
.  

در حقيقت اين روايت، اشاره به آن است كه خدايي كه قدرت دارد ذرات پراكنده خـاك  
تواند ياوران مهدي را در يك روز  را در قيامت از نقاط مختلف جمع آوري كند، به آساني مي

  2.و يك ساعت به منظور تأسيس حكومت الهي و پايان دادن به ظلم و ستم، جمع كند

  ها پيام

   F.3لكُلٍّ وِجهةGٌاي قرار داده شده است  تي، قبلهبراي هر ام. 1
  . Fهو مولِّيهاGخداوند، تعيين كننده قبله است . 2
   F.4فَاستَبِقُواْ الْخَيرَاتGامور جزئي را رها كنيد و به امور اساسي و مهم بپردازيد . 3
الْخَيرَات أَينَ ما تَكُونُواْ  فَاستَبِقُواGْياد معاد، تقويت كننده اعمال نيك در انسان است . 4

  . Fيأْت بِكُم اللّه جميعا
  . Fإِنَّ اللّه علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ …أَينَ ما تَكُونُواْ Gمعاد، از مظاهر قدرت خدا است . 5
و يـاران آن حضـرت را جمـع     :بيـت  هنگام ظهور، خداوند شيعيان و پيروان اهل. 6

  ). وجه به روايات تفسيريبا ت(كند  آوري مي
  . Fإِنَّ اللّه علَى كُلِّ شَيء قَديرGٌاز مظاهر قدرت خدا است  4ظهور امام زمان. 7
اي  ها، پيشي گرفتن در انجام كارهاي نيك است، نه داشتن قبلـه  مالك برتري امت. 8

  . Fولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستَبِقُواْ الْخَيرَاتGخاص 
ولكُـلٍّ  Gاز مجادله با پيروان اديان ديگر، بر سر احكام فرعي دين بايـد پرهيـز كـرد    . 9

رَاتتَبِقُواْ الْخَيا فَاسلِّيهوم وةٌ ههوِجF.5  

                                                  

 . 191، ص2، جتفسير كنزالدقائق. 1

 . 503، ص1، جتفسير نمونه. 2

   .230، ص1، جتفسير نور. 3
   .همان. 4
 . همان. 5
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ها به آن صحنه، در شـأن قـادري مطلـق     برپا كردن صحنه قيامت و آوردن انسان. 10
   F.1ه علَى كُلِّ شَيء قَديرٌيأْت بِكُم اللّه جميعا إِنَّ اللGّاست 

                                                  

 . همان. 1



  

  287       � ها ويژگي: بخش دوم

  آثار و فوايد ظهور )د

  وارثان زمين

tΑ$ s% 4y›θ ãΒ Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 (#θ ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# «! $$ Î/ (# ÿρ ç� É9 ô¹$# uρ ( āχ Î) uÚö‘ F{ $# ¬! $ yγ èO Í‘θ ãƒ tΒ â !$ t± o„ ôÏΒ 

Íν ÏŠ$ t6 Ïã ( èπ t7 É)≈yè ø9 $# uρ š É) −F ßϑù= Ï9  1  
اهيد و صبر پيشه كنيد كه زمين ملك خدا است، آن را بـه  از خدا كمك بخو: موسي به قومش گفت

  . براي تقوا پيشگان است ]نيك[كند و عاقبت  هر كس از بندگانش كه بخواهد واگذار مي

  مقدمه

ترين سؤاالتي كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول كرده اين اسـت كـه    يكي از مهم
هاي خونين انجام شـد و حـق و باطـل     گها آمدند و رفتند؛ جن در طول تاريخ، اقوام و ملّت

اند؛ باألخره پايان و عاقبت زمين چه خواهد شد؟ اين آيه به ايـن سـوال    هميشه درگير بوده
  . دهد جواب مي

  ها واژه

  ). »عون«فعل امر باب استفعال از (كمك بگيريد  …ياري بطلبيد: استعينوا
  ). »ورث«عال از باب فعل مضارع باب اف(كند  دهد، واگذار مي به ارث مي: يورث
  ). »صبر«فعل امر ثالثي مجرد از ماده (شكيبا باشيد، صبر كنيد : اصبروا

                                                  

 . 128): 7(اعراف . 1
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  نكات تفسيري

  رمز پيروزي. 1

پس از پيروزي حضرت موسي بر فرعون و ساحران، فضاي كشور مصر و شرايط آن به 
ق، العمل فرعون در مقابل جبهـه حـ   عكس. كند اسرائيل تغيير مي نفع حضرت موسي و بني

اسرائيل را بكشد و زنانشان را زنده نگه  مانند همة مستكبران عالم، اين است كه مردان بني
هـايي   اسرائيل سـفارش  به بني 7حضرت موسي. اسرائيل را از بين ببرد دارد، تا قدرت بني

تـرين سـفارش حضـرت موسـي،      اولـين و مهـم  . ها را فراهم كند كند تا راه پيروزي آن مي
هـاي اجتمـاعي و    وقتي بشر خود را در برابـر بحـران  . طلبيدن از خدا استاستعانت و ياري 

بيند ـ مخصوصاً اگر دشمنانش بر او غلبه داشـته    هاي زندگي ناتوان مي مشكالت و سختي
شـوند و دسـت از مبـارزه     باشند و قدرت او محدود باشد ـ بسياري از زنـدگي نـا اميـد مـي     

هـا بـه    آن. شـوند  ها شناخته مـي  از سست ايمانجا است كه مؤمنان حقيقي،  اين. كشند مي
همه جـا خـود را در محضـر    . كنند پايان الهي ايمان دارند و بر او توكل مي وجود قدرت بي

كنند و با استعانت از خداونـد و توكـل بـر او،     بينند؛ لذا از خداوند، طلب ياري مي خداوند مي
  . دهند زي نهايي ادامه مياي يافته و راه حق را تا پيرو العاده قدرت روحي فوق

  نقش صبر در پيروزي. 2

دهـد،   بعد از طلب ياري از خداوند به قومش مي 7دومين دستوري كه حضرت موسي
صبر برابر مشكالت، به معناي تن به ذلت و خفت و خـواري دادن و  . صبر و پايداري است

ه و هدفي اسـت  ها و ثبات قدم و استقامت در برنام ها نيست؛ بلكه تحمل سختي تحمل آن
  . كه براي پيشرفت و سعادت انسان مؤثر است

ماده صبر و مشتقات آن، بيش از صد بار در قرآن آمده و آنچنان در سعادت انساني مؤثر 
  . است كه بر كمتر موضوعي در قرآن، اين قدر تأكيد شده است

  : فرمايد خداوند مي
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  1.جوييد كه خدا با صابران استاز صبر و نماز ياري ! ايد اي كساني كه ايمان آورده 
  2.و خداوند صابران را دوست دارد… 
و قطعاً كساني كه صبر پيشه كردند، مزدشان را طبق بهترين چيزي كـه همـواره   … 

  3.دادند، خواهيم داد انجام مي
  4.پس صبر كن، صبري پسنديده

  : فرمايد قدرت صابران، آن قدر زياد است كه قرآن مي
شوند و اگر صد نفر  صابر و شكيبا باشد، بر دويست نفر پيروز مياگر از شما بيست تن 

…شوند از شما باشند، بر هزار نفر از كساني كه كفر ورزيدند، پيروز مي

5
.  

  : فرمايد و مي
  6.كنند به طور كامل دريافت مي ]و بدون محاسبه[شمار فقط صابران، پاداششان را بي

نقـل شـده    7از اميرمؤمنان. يان شده استاي ب در روايات هم براي صبر، جايگاه ويژه
  : است

؛و الصبر من االيمان بمنزلة الرأس من الجسد و ال ايمان لمن الصبر له
7  

همانا صبر در مقايسه با ايمان، به منزله سر براي بدن است و بـراي كسـي كـه صـبر     
  . ايماني نيست ندارد

ر و شـكيبايي توصـيه   بعد از استعانت از خداوند، به قومش به صب 7لذا حضرت موسي
  . داند ها مي كند و استعانت بر خدا و صبر را كليد گشايش در كار آن مي

                                                  

 . 153): 2(بقره . 1

 . 146): 3(آل عمران . 2

  . 96: )16(نحل . 3
 . 5): 70(معارج . 4

 . 65): 8(انفال . 5

 . 10): 39(زمر . 6

 . 16، باب114، ص2جبحاراالنوار، . 7
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  زمين ملك خدا. 3

دهد و  ها دو بشارت مي اسرائيل، به آن بعد از دو دستور اساسي به بني 7حضرت موسي
  : فرمايد مي

هادبنْ عم شَاءنْ يا مورِثُهي لَّهل ض؛إِنَّ الْأَر   
به هر يـك از بنـدگانش كـه بخواهـد، واگـذار      . انا زمين براي خدا و ملك او استهم
  . كند مي

بينيد امروز قسمتي از زمين، يعني كشور  اين بشارت براي بني اسرائيل است كه اگر مي
اين يـك ملكيـت اعتبـاري اسـت نـه      . پهناور مصر در دست فرعونيان است، نا اميد نشويد

گر شما از خدا كمك بخواهيد و صبر كنيد و لياقت از خـود نشـان   كه ا اشاره به اين. حقيقي
دهيد و بندگي خدا كنيد، اميد است خداوند شما را وارثان زمـين قـرار دهـد و از زيـر يـوغ      

اين نكته قابل دقت است كه انسان، امكاناتي كه خداوند در دنيـا بـه او   . فرعونيان آزاد كند
وللّهG : نتي بداند كه چند روزي به او عطا شده استداده است، ملك حقيقي خود نداند و اما

  F.1ملْك السماوات واألَرضِ واللّه علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ
اگـر انسـان،   . و حكومت آسمان و زمين، از آن خدا است و خدا بر همه چيز توانا اسـت 

نخواهد داشت و انفاق آنچه  مالكيت آسمان و زمين را متعلق به خدا بداند، استكبار در زمين
  . خدا به او داده، در راه او برايش سخت نخواهد بود

  سرانجام نيك براي پرهيزكاران. 4

؛ يعنـي اگـر شـما تقـوا     »و العاقبة للمتقين«: فرمودند 7در بشارت دوم، حضرت موسي
تقـوا يعنـي خـودداري از افكـار آلـوده و تـرك       . پيشه كنيد، عاقبت نيك از آن شـما اسـت  

چنانچـه قـرآن كـريم در    . رّمات و انجام واجبات و دوري از اخالق زشت و تزكيه نفسمح
  : فرمايد جاي ديگر مي
Gِضاألَرو اءمنَ السم رَكَاتهِم بلَينَا عاتَّقَواْ لَفَتَحنُواْ ولَ الْقُرَى آمأَنَّ أَه لَووF2؛  

                                                  

 . 189): 3(آل عمران . 1

 . 96): 7(اعراف . 2
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كردند، ما بركات آسمان و زمـين   مي آوردند و تقوا پيشه ها، ايمان مي و اگر اهل آبادي
  . گشوديم ها مي را بر آن

    : آيه و جايگاه اهل بيت. 5

اند كه بـه برخـي از    معرفي شده :بيت در روايات، يكي از مصاديق بارز اين آيه، اهل
  . شود ها اشاره مي آن

  : چنين نقل شده است 7در حديثي از امام صادق
   1؛لرسول اهللا فهو لالمام بعد رسول اهللاو ما كان  هفما كان هللا فهو لرسول

آنچه از آن خدا است، براي رسول خدا است و پس از رسول خدا، براي امام بعد از وي 
  . خواهد بود

  : كند كه فرمود چنين نقل مي 7از اميرمؤمنان 7در حديث ديگري امام باقر
تيم و زمـين،  من و اهل بيتم هستيم كه زمين را به ارث برديم و ما تقواپيشـگان هسـ  

اش از آن ما است و هر كس از مسلمانان زمين را احيا و آباد كند، بايد خراجش را  همه
كنـد و اگـر آن    به امام از اهل بيت من بپردازد و براي او است، آنچه از آن استفاده مي

اش، خراب كرد و شخص ديگري از مسلمانان، بعـد   زمين را ترك كرد و بعد از آباداني
تر از كسـي اسـت كـه آن را تـرك      مين را آباد و احياء نمود، پس او شايستهاز او آن ز
بيت من بدهد و براي او است آنچه اسـتفاده   بايد مالياتش را به امام از اهل. كرده است

قيام كنـد و زمـين را آبـاد     بيت من به شمشير كه قائم از اهل تا اين ]حالل است[كند 
بازدارد همچنان كه پيامبر آباد كـرد و از نـااهالن    كند و به آن دست يابد و از نااهالن

گيرد و  او، آنچه در دست دشمنان است، مي. مگر آنچه در دست شيعيان ماست. گرفت
   2.سپارد به شيعيان مي

  ها پيام

قَالَ موسى Gتر و صبورتر باشد  رهبر آسماني بايد توكلش به خدا از همه بيشتر و قوي. 1

                                                  

   .58، ص97، جربحاراالنوا. 1
  .47، ص1، جكافي. 2
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  . F… القَومه استَعينُو
رمز پيروزي بر دشمن، استعانت و توكل به خدا و صبر و پايـداري و اميـد بـه آينـده     . 2
   F.1…استَعينُوا بِاللّه واصبِرُواْ إِنَّ األَرض للّه يورِثُها من يشَاءG است 
  . Fالْعاقبةُ للْمتَّقينَيورِثُها من يشَاء منْ عباده وGسعادت دنيا و آخرت، نصيب اهل تقوا است . 3
إِنَّ األَرض للّهG ها  آنچه در او است، ملك خدا است نه ملك مردم و حكومت  زمين و. 4
…F .  

حاكميت مؤمنان بر زمين، در گرو استعانت آنان از خدا و صبر ايشان در طريق ايمان . 5
  2.است
هايي از  ن و استعانت از خدا، جلوهايمان به حاكميت خدا بر زمين، صبر در برابر دشمنا. 6

  3.تقواپيشگي است
معيار و شرط حكومت در اسالم، تقواست و حاكمان بايد بـا تقـواترين مـردم باشـند     . 7

Gَينتَّقلْمةُ لباقالْعوF .  

                                                  

   .152، ص4، جتفسير نور. 1
 . 138، ص6، جتفسير راهنما. 2

 . همان. 3
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  اسالم دين جهاني
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خـواه و   ،و زمـين اسـت  هـا   در آسمان]  و هر چه[ سو حال آنكه هر ك جويند آيا جز دين خدا مى

   !؟شوند او را گردن نهاده است و همه به سوى او بازگردانده مى ،ناخواه

   مقدمه

ركس بـراي انديشـه و   هـ . دين، به معناي اعتقاد و شيوه زندگي برخاسـته از آن اسـت  
گزيند؛ ولي آيا انتخاب هر ديني به هر صورت، صحيح اسـت؟   مي اي را بر زندگي خود شيوه

چه معياري براي گزينش دين صحيح و حق وجود دارد؟ اين آيه، معيارهـاي بنيـادين ايـن    
  . فرمايد انتخاب را بيان مي

  : هاواژه

  .)»بغي«فعل مضارع از ماده ( كنند مي طلب :يبغُونَ
لَمباب افعال »سلم«فعل ماضي از ماده ( تسليم شدپذيرفت، :أَس(.  
  . موافقت از روي اختيار :طَوعا
  .از روي اجبار و كراهت :كَرْهاً
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  نكات تفسيري

  ؟دين، به چه معنا است. 1

قـرآن  . شـود  دين، يك مفهوم عام است و به همه اديان اعم از حق و باطل، اطالق مي
  : گفت فرعون به قومش مي. دو معنا به كار برده است كريم، دين را در هر

Gينَكُملَ ددبأَنْ ي إِنِّي أَخافF1؛    
  . ترسم موسي دين شما را تغيير دهد من مي

  : فرمايد همچنين در سوره كافرون نيز مي
Gرُون قلا الْكافهين … يا أَيد يل و ينُكُمد لَكُمF2؛   

در مقابـل ديـن   . دين شما براي شما و دين من بـراي مـن   …اي گروه كافران  :بگو
  .حق نيز در قرآن به كار رفته استباطل، دين 

Gدىبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وق  هينِ الْحد وF 3؛   
  . كه رسول خود را براى هدايت و آيين حق فرستادآن كسي اوست 

  دين خدا كدام است؟. 2

-؛ آيا غير دين خدا را جست و جو ميFأَ فَغَيرَ دينِ اللَّه يبغُونGَ: فرمايددر آيه شريف مي

تنها دين مـورد   ند چيست، در آيات ديگر همين سورهكنيد؟ اما اينكه دين مورد قبول خداو
  : داندپذيرش خداوند را اسالم مي

Gالمالْإِس اللَّه دنع ينإِنَّ الدF4؛   
  . اسالم است ،همانا دين نزد خدا

  : فرمايد همچنين مي 
Gهنلَ مقْبي يناً فَلَنالمِ دالْإِس رغِ غَيتبي نم و رِينالْخاس نم ةري الْآخف وه و ُF5؛    
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و او در آخـرت   شود نمى پذيرفتهرا بپذيرد، از او  ، دينيو هر كس بخواهد غير از اسالم
  .  از زيانكاران است

بندگان خـود را امـر    خداوند،. يكى است و اختالفى در آن نيست ،دين نزد خداى سبحان 
مگـر در  اسـت،  ده كركتابى نازل ن ،مگر به پيروى از همان دين و بر انبياى خوداست، نكرده 

 ،براى همان دين كه آن دين مگراست، اى به پا نكرده  باره همان دين، و هيچ آيت و معجزه
هاى حق معتقـد گشـتن، و اعمـال     عقيدهه شدن، و بيعنى تسليم حق  ،عبارت است از اسالم

عبارت است از تسليم در برابـر بيـانى كـه از     ،آن دين واحد ،به عبارتى ديگر. حق انجام دادن
  . شود معارف و احكام صادر مى بارةو اعمال يا درعقائد  بارةدر  جانب خداوند

  مؤمن، هماهنگ با نظام هستي. 3

ت خداونـد، خاضـع و فرمانبردارنـد؛ پـس كـافران در      همة موجودات، در پيشگاه باعظم
-خالف جهت نظام هستي در حركتند، از اين رو همه جهان، آنان را از رحمت حق دور مي

در مقابل، مؤمن هماهنگ با همه جهان در حركت است؛ از اين رو با مـرگش زمـين   . كنند
نـد و بـراي وي آمـرزش    گريگريد و ماهيان دريا و پرندگان آسمان براي او ميبراي او مي

  . طلبندمي
بر اساس جهان بيني الهي، همه هستي ـ از جمله انسان ـ تكويناً برابر آفريـدگار خـود،     

گيرند؛ اما انسان افزون بر تكوين، از نظر تشريع نيز خاضع هستند و قوانين خود را از او مي
اشند و تنها مبدأ شايسـته  بايد فرمانبردار حق باشد؛ زيرا آن دو بايد با يك ديگر هماهنگ ب

  . وضع قوانين تشريعي و تكويني و هماهنگ كننده آن دو خداي سبحان است
شود و در نظـام تكـوين، راه نـدارد؛ چـون در نظـام      كفر، فقط در نظام تشريع يافت مي

موجودي در جهان تكوين . تكوين، همه چيز تسليم حق تعالي است و كافر اصالً معنا ندارد
كه برابر خدا خاضع نباشد؛ بلكه مجموعه نظام كيهاني با طوع و رغبـت بـه    شوديافت نمي

افزون برآنكه همه موجودات عـالم تكـوين، تسـبيح گـوي حـق      . كندسوي خدا حركت مي
فقـط در محـدوده تشـريع اسـت كـه       هستند و برابر خداوند، سجده تكويني دارند؛ بنابراين

شـوند كـه بيشـتر آنـان     سپاس، منكر آن مي شناسند؛ ولي در مقاماي نعمت خدا را مي عده
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  . كافرند

  ست؟ا به چه معنا »كرها«و  »طوعا«. 4

اين تسـليم  . هركس در آسمان و زمين است، تسليم خداي سبحان است: فرمايدآيه مي
با توجه به اينكه اسالم، ديـن  . است) كرها(و يا از روي اجبار ) طوعا(بودن يا از روي اختيار 

برخـي بـا رغبـت و برخـي از روي اجبـار، تسـليم خداونـد        : فرمايـد  ه مياجبار نيست چگون
يعني اختيار در مقام تشريع كـه از روي   »طوع«: شوند؟ در پاسخ به اين پرسش گفته اند مي

يعني اجبار كه در تكوين، تسليم فرمان خداوند  »كره«اختيار تسليم فرمان خداوند هستند و 
در مقام تشريع، برابر فرامين الهـي تسـليم هسـتند و    مؤمنان از روي طوع و رغبت . هستند

كافران، از روي طوع و رغبت و در مقام تشريع، تسليم نيستند؛ ولي در مقام نظـام تكـوين،   
  . توانند از دستورات تكويني الهي سرپيچي كنند ناچار تسليم هستند و نمي

  4امام عصر اسالم در زمان ظهور  جهاني شدن. 5

  : شود مي ، بشارت داده شده است كه روزي دين حق، جهانيچند جاي قرآن كريم
G ـدىبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه           كَـرِه لَـو و ينِ كُلِّـهلَـى الـدع هظْهِـريل ـقيـنِ الْحد و

   1؛Fالْمشرِكُونَ
ا هـ  او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بـر همـه آيـين   

  . كراهت داشته باشند ،هر چند مشركان؛ ندكغالب 

  : فرمايد مي :امام صادق
پذيرد  زمانى تحقق مى فقطتحقق نيافته است و  ،هنوز محتواى اين آيه !به خدا سوگند

در تمـام   ،كسى كه خدا را انكـار نمايـد   ،هنگامى كه او قيام كند. خروج كند »قائم«كه 
   2.جهان باقى نخواهد ماند

اين است كه همه تسـليم امـر حـق     4هاي زمان ظهور امام عصر  ين از ويژگيبنابرا
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ماند، مگر اينكه از روي رغبت يا به ناچار اسـالم را  خواهند شد و در زمين، كسي باقي نمي
از حضرت : كند كه گفتاز عبد اللَّه بن بكير روايت مي فسير عياشىت در. اختيار خواهد كرد

حضـرت  . را پرسـيدم  Fلَه أَسلَم منْ في السـماوات و الْـأَرضِ   وG تفسير آيه 7 ابا الحسن
  : فرمود

يهـود و نصـارا و صـابئين و     ضـد  برهنگامى كه است؛  درباره قائم نازل شده ،اين آيه
و اسالم  كندو برگشتگان از اسالم و كفار در شرق و غرب كره زمين، قيام ميها  مادي

دهـد نمـاز بخوانـد و    دسـتور مـي   ،ز روى ميل پذيرفتهر كس ا؛ نمايد را پيشنهاد مى
و . كنـد بر وى نيز واجب مي ،ستا انجام آنه بدهد و آنچه هر مسلمانى مأمور ب تزكا

غيـر   نفر يك ،تا آنكه در شرق و غرب عالم ،زندگردنش را مي ،هر كس مسلمان نشد
  . شود مسلمان پيدا نمي

تواند همـه   مي 4چطور قائم . يار هستندروى زمين مردم بس! قربانت گردم«: كردم عرض
چيـزى را اراده   ،هنگـامى كـه خداونـد    :حضرت فرمود »را مسلمان كند يا گردن بزند؟ها  آن

  1.گرداند كند، چيز اندك را زياد و زياد را كم مي

  : چنين نقل شده است 7نيز از امام صادق
جـا   مگـر اينكـه آن  مانـد،  جايى روى زمين بـاقى نمـي   ،هنگامى كه قائم ما قيام كرد

  . دشو بلند مى »ن محمدا رسول اللَّهأشهد أن ال اله اال اللَّه و أشهد أ«صداى 

  4چگونگي جهاني شدن حكومت امام عصر. 6

شود دين حق را در همة جهان گسترش دهد، به سـبب   مي موفق 4اينكه امام عصر 
 ختيار آن حضـرت قـرار  كند و همة امكانات در ا مي قدرتي است كه خداوند، به امام عنايت

  : فرمايد مي 7امام باقر. گيرد مي
زمـين بـراى او جمـع    . دشويارى مي ،ناهاى مخالف رعب در دل يوسيله القاه ب ،قائم

رسـد و ديـن   سلطنت او به شـرق و غـرب عـالم مـي    . شده و كنوز آن ظاهر مى شود
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   1.گرددخداوند بر همه اديان غالب مي

. پذيرنـد  مـي  رسد و دين الهي را با جـان و دل  مي الاز طرف ديگر، عقول مردم به كم
  : فرمايد مي همچنين

گذارد و بـدان وسـيله    مي دست خود را روى سر مردم ،كند مي هنگامى كه قائم ظهور 
   2.دشوو افكارشان كامل مي ،جمعها  عقول آن

  ستا بازگشت همه به سوي خدا. 7

ايـن  . ي از او و به سوي او اسـت مبدأ و منتهاي نظام هستي، خداوند است و همه هست
اعتقاد و باور كه بازگشت همگان به سوي خداوند است، باعث آرامـش و اطمينـان مـؤمن    

دهند و با اين بـاور   مؤمنان، هنگام رسيدن بال و مصيبت اين گونه خود را آرامش مي. است
   :سازند دهند و صبر پيشه مي به خود دلداري مي

Gمهتإِذا أَصاب ينون الَّذراجِع ها إِلَيإِن و لَّها لةٌ قالُوا إِنيبصم F3؛   
ما از آن خدائيم و به سوي او بـاز  : گويند رسد، مي آنها كه هرگاه مصيبتي به ايشان مي

  . گرديم مي

: فرمايـد  اين جا نيـز مـي  . ها صبر كرد اين، در واقع تعليل است بر اينكه بايد در مصيبت
كنند؟ بنابر اين  ستند؛ چرا نباشند، در حالي كه به سوي او بازگشت ميهمه تسليم خداوند ه

  . دين الهي را بايد به عنوان دين پذيرفت، نه شرك و كفر؛ چون بازگشت به سوي خدا است

   پيامها

لَه أَسلَم مـنْ فـي السـماوات وG    ست، چرا ما تسليم نباشيم؟ خدا اگر هستى تسليم ا. 1
  . Fالْأَرضِ
أَ فَغَيرَ دينِ اللَّه يبغُونَ و لَه أَسلَم مـنْ  Gاست  دين خدا شايسته پذيرش و تسليم فقط. 2
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  . Fفي السماوات و الْأَرض
   . Fو لَه أَسلَم منْ في السماوات و الْأَرضG ستا ين خدا، تسليم بودن در برابر اود. 3
و لَـه أَسـلَم مـنْ فـي     G، حاكميـت دارنـد     م هستىخداوند و قوانين تكوينى او بر نظا. 4

  . Fالسماوات و الْأَرض
سليم موجودات برابر قوانين تكوين حتى در مـوارد ناخوشـايند، دليـل لـزوم گـردن      ت. 5

و لَـه أَسـلَم مـنْ فـي     Gاسـت   هاى شخصى نهادن به دين الهى حتى در قوانين فاقد جاذبه
الْأَر و ماواتونَالسعرْجي هإِلَي كَرْهاً و عاً وضِ طَوF .   

  . Fو إِلَيه يرْجعونGَ ازگشت همه موجودات، به خداوند استب. 6
أَ فَغَيرَ ديـنِ اللَّـه يبغُـونَ و لَـهG      نتخاب راه غير خدا، با حركت هستى سازگار نيستا. 7
لَمأَسF.1   
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  )آثار قيام(هدف از قيام 
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  . تا حقّ را برقرار و باطل را نابود كند؛ هر چند مجرمان خوش نداشته باشند

  مقدمه

  شأن نزول
اطالع دادند يك كاروان بسيار مهم تجاري به رياست ابوسفيان از  6به پيامبر اسالم

آن حضرت، براي تضعيف قدرت كافران و جبران اموالي  .شام به سوي مكّه در حركت است
نفر آمـاده حملـه بـه     313كه مشركان مكه از مسلمانان مهاجر مصادره كرده بودند، همراه 

ابوسفيان از اين تصـميم آگـاه شـد و از مشـركان مكـه كمـك       . كاروان تجاري مكه شدند
كري در حدود هزار نفر بـه  مشركان با لش. راهه به سوي مكه برد خواست و كاروان را از بي
بعضي از مسلمانان كه آمادگي مقابله بـا مشـركان را نداشـتند،    . سوي مدينه حركت كردند

ناراحت شدند؛ ولي سرانجام تصميم گرفتند با سپاه كفر مقابله كنند و در نتيجـه، مشـركان   
   2.شكست سختي خوردند و سپاه اسالم با پيروزي برگشتند

هاي پيكار با مشركان و دشمنان خدا و تشريع جهاد  ي از فلسفهخداوند در اين آيه، برخ
  . فرمايد را بيان مي

  ها واژه

  ). »حق«فعل مضارع ثالثي مزيد باب افعال از ماده (استوار كند، محقق كند تا : ليحقّ
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  . خالف باطل، چيزي كه واقعيت و ثبات دارد: حقّ
  ). »بطل«ب افعال از ماده فعل مضارع با(باطل كند، نابود كند : يبطل

  ). »كره«فعل ماضي ثالثي مجرد، از ماده (خوش نداشت، نفرت پيدا كرد : كَرِه
  ). »جرم«اسم فاعل باب افعال از ماده ( »مجرم«كاران جمع  بزهكاران، گناه: مجرِمون

  نكات تفسيري

  جهاد براي احقاق حق. 1

هـاي بسـيار در طـول     ها و غـارت  يزيها و خونر بينيم جنگ با نگاهي به تاريخ بشر، مي
وقتـي  . انـد  تاريخ صورت گرفته، شهرها ويران گرديده و عده زيادي از افراد بشر كشته شده

بينـيم عمـده ايـن     پردازيم، مي نگريم و در اين باره به تحقيق مي مي ها به انگيزه اين جنگ
توسـط مسـتكبران    گشايي پادشاهان و استثمار و استعمار مستضـعفان  ها براي كشور جنگ

تـر را غـارت و    كرده است كشـور ضـعيف   تر بوده، سعي مي هر كشوري كه قوي. بوده است
پادشـاهان بـراي گسـترش حرمسراهايشـان و     . ها را به يغما ببرد چپاول كند و دسترنج آن

كه تـاريخ از  اند  هاي خونيني را به راه انداخته هاي ديگر، جنگ ها براي استضعاف ملت ملّت
  . ها شرم دارد نبيان آ

اما در اديان الهي و دين سراسر افتخار اسالم، هـدف از جنـگ و جهـاد، كشورگشـايي     
ي جنگ با مشركان نازل شـد،   اي كه درباره نيست؛ بلكه احقاق حق است؛ لذا نخستين آيه

  : فرمايد به خوبي هدف از جنگ را بيان مي
  تجاوز نكنيد؛ چـرا  ]از حد[نگيد و كنند، بج و در راه خدا، با كساني كه با شما پيكار مي

  1.كه خدا تجاوزكاران را دوست ندارد

نمايد كـه جنـگ در    هاي اسالمي را بيان مي هدف اصلي جنگ »في سبيل اهللا«عبارت 
طلبـي، بـه دسـت آوردن غنـايم و چشـم       جويي،جاه گشايي، انتقام اسالم، هرگز براي كشور

سالمي و جنگجويان مسلمان در آغاز، بايد هاي ا دوختن به ثروت ديگران نيست بلكه جنگ
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جنگ بايد براي اجراي قوانين الهي و . و با هدف كسب رضايت الهي باشد »في سبيل اهللا«
  . گسترش توحيد و عدالت و دفاع از حقّ و جلوگيري از ظلم و فساد انجام پذيرد

د و ديـن  يعنـي توحيـ   ،كند در آيه مورد بحث نيز هدف از جهاد را احقاق حق اعالم مي
كامل اسالم محقق شود و تثبيت گردد؛ پس هدف از جنگ در اسالم برپايي حق و ابطـال  

  . باطل است

  منظور از احقاق حق و ابطال باطل چيست؟. 2

حق، به معناي ثابت العين و باطـل بـه معنـاي چيـزي     . ، مقابل باطل است»حقّ«كلمه 
دهد تا مردم آن را حـق پندارنـد؛    است كه عين ثابتي ندارد و خود را به شكل حق جلوه مي

رود؛ مانند آبي كه  فهمند باطل بوده و از بين مي گيرد، مردم مي ولي وقتي برابر حق قرار مي
كنـد و   ولي به شكل آب جلوه مـي  است و سرابي كه حقيقتاً آب نيست، خود يكي از حقايق
  . يندب شود، آبي نمي پندارد و وقتي تشنه نزديكش مي بيننده آن را آب مي

هاي زيادي براي حق و باطل بيان كرده است؛ اعتقـادات   خداوند متعال در قرآن، نمونه
مطابق واقع را حقّ و آنچه مطابق واقع نيست را باطل معرّفي كرده، زندگي آخرت را حق و 

همچنين ذات متعالي خود را حـق و  . زندگي دنيا را با همه زر و زيورش باطل دانسته است
كنند، باطل خوانـده   ها ميل پيدا مي خورند و به آن ها فريب آن را مي ه انسانساير اسبابي ك

  1.است و آيات كريمه قرآن در اين معاني بسيار است
داند؛ يعنـي گسـترش    هاي جاري الهي مي قرآن كريم در اين آيه، احقاق حق را از سنت

بطـال باطـل يعنـي    هاي فكري، و ا حق، اجراي احكام الهي، نجات بشر از خرافات و تباهي
كـن كـردن    پرستي و هوا پرستي، ريشـه  كن كردن بت بطالن رسوم و عادات جاهلي، ريشه

هاي خداوند در جريان تاريخ و حوادث آن اسـت   ايماني و ظلم و تباهي از برنامه شرك و بي
Gونَورِمجالْم كَرِه لَوF .  
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  حكومت حضرت مهدي و تحقق اين آيه. 3

بـا  . انـد  دانسـته  4وشن اين آيه را زمان ظهور حضرت مهديبرخي روايات، مصداق ر
رود؛ حكومت عدالت  شود و سلطه باطل از بين مي قيام آن حضرت، بساط باطل برچيده مي

شود؛ هر چند اين كـار بـر كـافران و مجرمـان      هاي ظلم و جور مي و حق جانشين حكومت
  . بسيار سخت و جانفرسا خواهد بود

  : كند كه فرمود يت ميروا 7جابر از امام باقر
، احقاق 7خدا زمان قيام قائم: معنايش اين است كه Fليحقَّ الْحقGَّ: اما سخن خدا …

گـاه   آن 7خداوند به وسيلة قـائم : ، يعنيFيبطلَ الْباطلGَكند، و أما  مي :حق آل محمد
  1.برد اميه را از بين مي بني] هاي باطل آثار و سنت[كه قيام كند 

معارف حقّة الهي به صورت كامـل اجـرا خواهـد شـد و      4قيام حضرت مهديهنگام 
ت مـدرن از بـين      هاي راستين زنده خواهد گرديد؛ سنّت سنت ت قـديم و جاهليـهاي جاهلي

  . خواهد رفت و حقّ به طور كامل عرضه و اجرا خواهد شد؛ ان شاء اهللا

  ها پيام

داوند براي اجراي اين اراده مقدمات اراده الهي بر احقاق حق و ابطال باطل است و خ. 1
  . Fليحقَّ الْحقَّ ويبطلَ الْباطلGَآن را فراهم كرده است 

اذ Gيكي از فلسفه هاي جنگ و جهاد در اسالم، احقاق حـق و ابطـال باطـل اسـت     . 2
  . Fليحقَّ الْحقَّ …عدكم اهللاي

  . Fليحقَّ الْحقَّ ويبطلَ الْباطلGَد شوند و پيوسته درگيرن و باطل با هم جمع نمي   حقّ. 3
ليحـقَّ الْحـقَّ   Gمجرمان كساني هستند كه احقاق حق و ابطال باطل را ناخوش دارند . 4

  . Fويبطلَ الْباطلَ ولَو كَرِه الْمجرِمونَ
ر ساز گسترش توحيد و نابودي شرك در سراس پيروزي مسلمانان در جنگ بدر، زمينه. 5

  . Fويبطلَ الْباطلَ … حقَّ الْحقَّييريد اهللا ان Gجهان 
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حـقَّ  ييريـد اهللا ان ُ «متعلـق بـه    Fليحقَّ الْحـقَّ Gبرداشت ياد شده بر اين اساس است كه 
قبل، خصوص پيروزي در آيه  »الْحقَّ«توان گفت مراد از  در آيه قبل باشد؛ بنابراين مي »الْحقَّ

مورد بحث، مطلق حقّ است؛ بنـابراين   در آيه »الْحقَّ«ر بدر است و مقصود از موعود در پيكا
Gُ قَّيحيريد اهللا انقَّ الْح… F شود مي چنين معنا :  

خداوند، با تقدير پيروزي در جنگ بدر خواست حقّ را همواره به منصه ظهور رساند و در 
  1.سراسر جهان استوار سازد

كن شدن كـافران تضـمين شـده اسـت      ر پرتو ريشهتحقّق حق و محو شدن باطل د. 6
Gَلاطلَ الْبطبيقَّ وقَّ الْححيرِينَ لابِرَ الْكَافد قْطَعيوF . محتمل استGَّققَّ الْححيلF    متعلّـق بـه
GقْطَعيF 2.در آية قبل باشد  

  . Fجرِمونَولَو كَرِه الْمG 3شرك و كفر، جرم است و مشركان و كافران، مجرمند. 7
هاي الهي به هدف كسب منافع شخصي و مادي افراد نيست؛ بلكه براي تحقق  وعده. 8

   F.4ليحقَّ الْحقGَّحق و محو باطل است 
  F.5ليحقَّ الْحقَّ ويبطلَ الْباطلGَحق، ماندني و پابرجا است و باطل، فاني و رفتني . 9

دشمن كافر و مجرمان ترسي داشت؛ خداوند، ارادة نبايد از عصبانيت و ناخوشايندي . 10
  F. 6لَو كَرِه الْمجرِمونGَخود را محقّق خواهد ساخت 

بـا  (اسـت   4آخرالزمان ظرف ظهور كامل حق بر باطل به دست حضرت مهـدي . 11
  ). توجه به روايات
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  غلبه اسالم بر تمام اديان
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فرستاد، تا آن را بر همه اديان پيروز كند؛ هر چنـد   ه پيامبرش را با هدايت و دين حقّاو است آن ك

  . مشركان خوش نداشته باشند

  مقدمه

تا به امروز، با مشكالت زيادي روبرو  جزيره عربستان  دين اسالم، از زمان ظهور در شبه
، دشمنان با تمام توان سعي در ضـربه زدن بـه   6از همان آغاز دعوت پيامبر. بوده است

در زمـان مـا هـم، دشـمنان سـاكت      . شدند اين دين داشتند و مانع پيشرفت و ترقي آن مي
اين است  سؤالي كه مطرح است. اند و سعي در خاموش كردن اين نور هدايت دارند ننشسته

شود دين اسالم جهاني شود و بر تمام اديان باطل و پوچ، غالب شود؟ آيـه   كه آيا روزي مي
  . دهد فوق به اين آرزوي ديرينه بشر نويد مي

  ها واژه

ىهخواه در امور مادي يـا معنـوي بـه وسـيله      ،بيان و روشن كردن راه رشد و صالح: د
  2).»هدي«مصدر (گفتار باشد يا عمل 

  ). »ظهر«فعل مضارع منصوب، باب افعال، از ماده (كه غالب و پيروز گرداند  تا اين: رليظْهِ
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  ). »رسل«فعل ماضي باب افعال از ماده (فرستاد : أَرسل
دارد خوش ندارد، ناپسند مي: كَرِه .  

  نكات تفسيري

  داللت دارد؟ 7اين آيه چگونه بر ظهور امام زمان. 1

و الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحقِّ ليظْهِرَه علَى الدينِ هG: فرمايد خداوند متعال مي
   .Fكُلِّه ولَو كَرِه الْمشْرِكُونَ

مقصود از هدايت در آيه، هدايت الهي است كه رسول خود را بر آن مبعوث كرده است و 
گردد، نه  به دين اسالم بر مي »رَهليظْهِ«مراد از دين حق، همان دين اسالم است و ضمير در 

اين، نويدي از طرف خداونـد اسـت   . تر به ضمير است ؛ زيرا مرجعي نزديك6رسول خدا
 8كه بايد در آينده تحقق يابد و طبق روايات، در زمان حضرت عيسي و حضرت مهدي

  1.شود محقق مي
شده و تنها ، تمام اديان باطل و نابود 7در زمان نزول حضرت عيسي: گويد طبري مي

  2.دين اسالم بر همه اديان، غالب خواهد شد
است كـه   3از اوالد فاطمه 4اين آيه مربوط به مهدي: از سعيدبن جبير روايت شده

  3.خداوند او را بر همه اديان، غالب خواهد كرد
  : در تفسير آيه فوق روايت كرده كه فرمود 7ابو بصير از امام صادق

كه قائم خروج كند و  ز تحقق نيافته و نخواهد يافت تا آنتأويل آيه هنو! به خدا سوگند
  4.ماند كافري روي زمين باقي نمي! هنگامي كه خروج كرد، به خداي عظيم

                                                  

 . 104، ص12، جتفسير فخر رازي. 1

 . 109، ص13، ججامع البيان. 2

 . 300، صالفصول المهمه. 3

 ). 539، صموعودشناسي: به نقل از( 407، ص3، جتفسير برهان. 4



  

  307       � ها ويژگي: بخش دوم

  4شهر مهدوي هاي آرمان ويژگي. 2

ناپذير الهي است؛ يعني دين مرضي او بر همـه اديـان فـائق     مفاد اين آيه، وعده تخلف
اي كه فرزندان آدم نبي،  افكند؛ به گونه م، فروغ توحيد ميشود و ظفرمندانه بر عالم و آد مي

: نيسـت چنين ديني جـز اسـالم   . جز دين واحد نداشته باشند؛ همان ديني كه پسند او باشد
Gينًاد الَماإلِس لَكُم يتضروF 1 اين وعده حتمي و قطعي، هنگامي محقق مي   شود كـه ولـي  

  . ظهور و تجلي كند 4اهللا االعظم
گيـرد و طومـار شـرك برچيـده      روز كه يكتاپرستي و توحيد، سراسر گيتي را فرا مي آن

  . شود هر معبودي جز او، به آتش چيرگي حق بر باطل سوخته و نابود مي ؛شود مي
 F 2للّـه  ويكُـونَ الـدينُ كُلُّـهG…    آيـه  بارة  در جواب سؤال زراره كه در 7امام صادق
  : ل اين آيه هنوز واقع نشده استتأوي! اي زراره : پرسيد، فرمود
قد قام قائمنا بعده سيري من يدركه مايكون من تأويل هذه اآليـه و ليـبلغنّ   و و ل

علي ظهر االرض كمـا  ) مشرك(ما بلغ الليل حتي اليكون شرك  6دين محمد
3.هللاقال ا

  

  : فرمودند 7امام باقر
لـه الكنـوز يبلـغ     القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوي له االرض و تظهر

شرق و المغرب و يظهراهللا عزوجل به دينـه علـي الـدين كلّـه ولـوكره      مسلطانه ال
وجل مـن صـنم و وثـن و    فال يبقي في االرض معبود دون اهللا عز …المشركون 

4؛فيه نار فاحترق غيره اال وقع
   

و ) ودش كوتاه مي(شود  شود، زمين براي او پيچيده مي قائم ما با رعب ياري و پيروز مي
گيرد و خداونـد   حكومت او مشرق و مغرب را در بر مي. گردد ها براي او آشكار مي گنج

اگرچـه مشـركان خـوش نداشـته     . بخشد دينش را به واسطه او بر همه اديان غلبه مي
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كه  مگر آن ]…ها و مانند بت[ماند  پس در زمين هيچ معبودي جز خدا نمي …باشند 
  . وزاندس آتشي بر آن افتاده، آن را مي

هايي چوبي و سنگي يا غير  شدند و ارباب متفرق بودند، خواه بت آنچه معبود پنداشته مي
سان حق بر تمام عـالم، حـاكميتي مطلـق     ها، فرجامشان جز نابودي نخواهد بود و بدين آن
ماند مگر در برابـر تيـغ عقـل،     اي كه هيچ معاند لجوج و منكر عنودي نمي يابد؛ به گونه مي

شود به طوري كه نه ياراي مقاومت و  يا با زبان شمشير با او سخن گفته مي. شود تسليم مي
  1.ماند اي براي تقيه نمي رو ديگر زمينه از اين. نه توان ايستادگي در برابر حق را داشته باشند

  غلبه منطقي يا غلبه قدرت و عملي؟. 3

روزي به چه شكل خواهد شود و اين پي در اين كه اسالم چگونه بر همه اديان پيروز مي
وگو است؛ بعضي اين پيروزي را تنها پيروزي منطقـي و اسـتداللي    بود، ميان مفسران گفت

از نظـر منطـق و اسـتدالل،     حاصل شده است؛ زيرا اسالم اين موضوع: گويند دانسته و مي
ـ Gهاي موجود نيست؛ ولي بررسي موارد اسـتعمال مـاده اظهـار     قابل مقايسه با آئين رَه ليظْهِ

ينِ كُلِّهلَى الدعF دهد اين ماده بيشتر به معنـاي غلبـه جسـماني و     در آيات قرآن، نشان مي
تر آن است كه پيروزي و غلبـه فـوق را غلبـة همـه      اما صحيح 2قدرت ظاهري آمده است؛

باشـد؛ يعنـي روزي    تر مي جانبه بدانيم؛ زيرا با مفهوم آيه كه از هر نظر مطلق است، سازگار
بر  و هم از نظر نفوذ ظاهري و حكومت رسد كه اسالم، هم از نظر منطق و استدالل يفرا م

  3.دهد تمام اديان جهان پيروز خواهد شد و همه را تحت الشعاع خويش قرار مي

  پيروزي دين حق بر دين باطل. 4

در نظام تكوين، تنها يك دين هست كه همه در مقابل آن تسليم هستند؛ اما در نظـام  
دين حق و آسماني كه دين حنيف اسالم است و دين جنيـف و  : دو نوع دين هستتشريع، 

مانند آئين خودساخته فرعون براي مـردم مصـر كـه    . باطل كه ساخته و پرداخته بشر است
                                                  

 . ، با تلخيص و اضافات257و  256، صموجود موعود 7امام مهدي. 1

 . 8): 9(؛ توبه 20): 18(كهف . 2

 . ، با تلخيص 371، ص7، جتفسير نمونه. 3
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  : ترسانيد مبادا حضرت موسي آن را خراب كند و مايه فساد در زمين شود آنان را مي
موسى ولْيدع ربه إِنِّي أَخَاف أَن يبدلَ دينَكُم أَو أَن يظْهِرَ وقَالَ فرْعونُ ذَروني أَقْتُلْ 

ادضِ الْفَسي الْأَر؛ف

1
  

مـن  . مـرا بگذاريـد تـا موسـي را بكشـم و او پروردگـارش را بخوانـد       : و فرعون گفت
  . ترسم او دين شما را تغيير دهد، يا در اين سرزمين فساد پديد آورد مي

ي حق بر باطل اين است كه دين حق، با ساختار خلقت نظام هماهنگ اسـت  سرّ پيروز
Gِّقا إِالَّ بِالْحمنَهيا بمو ضاألَرو اتاوما خَلَقْنَا السموFها و زمين و آنچـه را كـه    ما آسمان 2؛

ميان آن دو است جز به حق خلق نكرديم و چون با نظـام خلقـت مطـابق اسـت، پيـروز و      
با آغاز و انجـام عـالم هماهنگنـد و    ) كه تنها قانون خدا است(موافقان اسالم . استماندني 

خورد؛ اما مخالفان اسالم، با كـل نظـام    سرنوشت مباركي براي آنان رقم خورده است و مي
اند ـ در سـتيزند؛ زيـرا در جهـت مخـالف       آفرينش ـ كه صدر و ساقه آن مطيع قوانين الهي 

د و سرانجام خسته و فرسوده خواهند شد و سرنوشت شـومي  كنن جريان آفرينش حركت مي
  . ها است در انتظار آن

مسلمان و كافر، بلكه سراسر جهان هستي از نظـر تكـويني، مسـلمان هسـتند و      ،آري
آب و غـذا ممكـن    گونه كه زندگاني بـي  همان. انقياد در برابر خدا زندگي كنند توانند بي نمي

براي داشتن سرنوشت مبـارك و نجـات از   . كنند رماني مياي ناف نيست؛ ولي در تشريع عده
  3.هاي گذشته، پيروي از دين حنيف اسالم ضروري است سرنوشت امت

  4قرآن و قيام مهدي. 5

و با تفاوت مختصري، در سوره فتح  4آيه فوق كه با همين الفاظ، در سوره صف نيز آمده

                                                  

 . 26): 40(فر غا. 1

 . 85): 15(حجر . 2

 . 711و  710، ص14، جتسنيم. 3

 . 9): 61(صف . 4
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. ، موجب اين تكرار شـده اسـت  دهد كه اهميتش خبر از واقعه مهمي مي 1،تكرار شده است
دهد و مفهوم آيه، پيروزي همه جانبـة اسـالم بـر     خبر از جهاني و عالمگير شدن اسالم مي

است كه سرانجام اسالم، همه كره زمـين را   معناي اين سخن آن. همة اديان و جهان است
شـك نيسـت در حـال حاضـر ايـن      . فرا خواهد گرفت و بر همه جهان، پيروز خواهد گشت

دانيم اين وعده حتمي خـدا، تـدريجاً در حـال تحقـق      وع، تحقق نيافته است؛ ولي ميموض
سرعت پيشرفت اسالم، در جهان و به رسميت شناخته شدن اين آئين در كشـورهاي  . است

مختلف اروپايي، نفوذ سريع آن در آمريكا و اروپـا، اسـالم آوردن بسـياري از دانشـمندان و     
رود؛ ولي طبـق   هد اسالم، به سوي عالمگير شدن پيش ميد ها، همگي نشان مي مانند اين

روايات مختلفي كه در منابع اسالمي وارد شده است، تكامل اين برنامه هنگامي خواهد بود 
  . ظهور كند و به برنامه جهاني شدن اسالم، تحقق بخشد 4كه حضرت مهدي

  : كند ن نقل ميدر تفسير اين آيه چني 7، از امام باقرمجمع البيانمرحوم طبرسي در 
قـر  أال إحـد  أان ذلك يكون عنـد خـروج المهـدي مـن آل محمـد فـال يبقـي        

  ٢؛آل محمدو  6لمحمد

. پـذيرد  صورت مـي  6آنچه در اين آيه آمده است، هنگام ظهور مهدي از آل محمد
آن روز، هيچ كـس روي زمـين نخواهنـد بـود، مگـر ايـن كـه بـه حقانيـت حضـرت           

  .كند اقرار مي 6محمد

  : چنين نقل شده است 6سير از پيامبر اسالمدر همان تف
؛دخله اهللا كلمة االسالمأال إ وبر درٍ و المالرض بيت أال يبقي علي ظهر 

٣
   

هائي كه از سنگ ساخته شده و نه  نه خانه. ماند اي باقي نمي بر صفحه زمين هيچ خانه
در آن وارد  كـه خداونـد، نـام اسـالم را     اند، مگر ايـن  هائي كه از كرك و مو بافته خيمه

  .كند مي

در تفسير ايـن آيـه    7از امام صادق كمال الدين و تمام النعمهو نيز از صدوق در كتاب 

                                                  

 . 28): 48(فتح . 1

 . 215، ص7، ج4معجم احاديث االمام المهدي؛ 38، ص5، جمجمع البيان. 2

 . 430، ص4، جمستدرك حاكم؛ 4، ص6، جمسند احمد. 3
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  : چنين نقل شده است
القائم لم يبق قام و اهللا ما نزل تاويلها بعد و ال ينزل تاويلها حتي يخرج القائم فاذا 

؛كافر باهللا العظيم

١
   

پذيرد  محقق نشده است و تنها زماني تحقق ميهنوز محتواي اين آيه، ! به خدا سوگند
هنگامي كه او قيام كند، كسي كـه خـدا را انكـار كنـد، در تمـام      . كه قائم، خروج كند

  .جهان باقي نخواهد ماند

است كه سعيد بن منصور و ابن منذر و بيهقي در سنن خود از  الدر المنثورهمچنين در 
است معناي اين آيه، صورت وقوع بـه خـود     گفتهاند كه در تفسير اين آيه  جابر روايت كرده

گيرد، مگر وقتي كه هيچ يهودي و مسيحي و صاحب ملتـي جـز اسـالم نمانـد و نيـز       نمي
گيرد، مگر وقتي كه گرگ و گوسفند، شير و گاو و انسان و مار بـا هـم زنـدگي     صورت نمي

كشته شوند و ها  ها شكسته و خوك مگر وقتي كه صليب …كنند و از يكديگر ايمن شوند 
  2.بن مريم از آسمان فرود آيد اين، وقتي است كه عيسي

  نقش مردم در جهاني شدن اسالم. 6

  : هدف مشركان، خاموش كردن نور خدا است
Gرُونَيالْكَاف كَرِه لَوو هنُور متإِالَّ أَن ي ى اللّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللّهؤُواْ نُورطْفونَ أَن يرِيدF .3   

  : كنند مسلمانان را كافر كنند بسياري از يهود و نصارا، تالش مي
Gًكُفَّارا كُمانإِيم دعن بونَكُم مرُدي تَابِ لَولِ الْكنْ أَهيرٌ مكَث دوF .4   

هـو الَّـذي   Gخواهد دين اسالم را جهاني و بر همه اديان پيروز كند  در برابر، خداوند مي
سشْرِكُونَ…لَ أَرالْمF   تحقق اين وعده الهي، بر اساس سنت الهي به وسيله حضور مردم در

»ال باسبابٍإري االشياء جابي اهللا ان ي«: صحنه نبرد است

و گرنه يا بايد دين حق، رايگان و  5
                                                  

 . 670، ص2ج كمال الدين و تمام النعمة،؛ 211، ص2، جنورالثقلين. 1

 ). 341، ص9، جترجمه الميزان: به نقل از(؛ 231، ص3، جدر المنثور. 2

 . 32): 9(توبه . 3

 . 109): 2(بقره . 4

 . 90، ص2، جبحاراالنوار؛ 183، ص1، جكافي. 5
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بدون هزينه و مجاهدت بر كفر جهاني پيروز شود كه چنين كاري عادتاً شدني نيست، يا از 
بسـاط شـرك و يهوديـت و مسـيحيت     ) نظير جريان طير ابابيـل (غيبي و معجزه  راه امداد

تواند شرك و كفـر را   برچيده شود و اين با صريح آيات قرآن سازگار نيست؛ زيرا خداوند مي
يشَاء اللَّه لَانتَصـرَ مـنْهم    ولَوG: كن كند؛ ولي سنت او بر امتحان و تكامل انسان است ريشه

ن لِّيلَكضٍوعضَكُم بِبعب لُوبF.1  
: خواهد بيگانگان را به دست مردان الهي نابود سازد و دين خود را ياري كند خداوند، مي

G ضاألَر تدضٍ لَّفَسعبِب مضَهعب النَّاس اللّه فْعالَ دلَووF 2     اننـد مرغـان   نـه بـا امـداد غيبـي م
: ها خواهد شد قيام مردم، نصرت الهي شامل آنهنگام  هر چند …و آسماني، طوفان، زلزله

Gرُهنصن يم رَنَّ اللَّهنصلَيوF 3  هـاي   ، امـداد 7ليكن در جريان ظهور حضرت خاتم األوصـيا
  4.غيبي به نحو خاص، محقق خواهد شد

  ها پيام

  . Fأَرسلَ رسولَهG، فرستاده خدا است 6حضرت محمد. 1
  . Fسلَ رسولَه بِالْهدىأَرGقرآن، كتاب هدايت است . 2
أَرسلَ رسولَهG است  6هدايت و راهنمايي انسان، مسؤوليتي الهي بر دوش پيامبر. 3

  . Fبِالْهدى
همه اديان آسماني، حق هسـتند؛  ( Fدينِ الْحقGِّ: محور و پايه دين اسالم، حق است. 4

   5).شده استها مخدوش  ها، حقانيت آن ولي به سبب پيدايش تحريف در آن
در آينده تاريخ بشريت، شاهد شكست تمام اديان و پيروزي و حاكميت ديـن اسـالم   . 5

  . Fليظْهِرَه علَى الدينِ كُلِّه …هو الَّذي أَرسلَ رسولَهG خواهيم بود 

                                                  

 . 4): 47(محمد . 1

 . 251): 2(بقره . 2

 . 40): 22(حج . 3

 . ، با اضافات 598-597، ص9، جتسنيم. 4
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اراده و حركت خود را با ارادة الهي هماهنگ سازيم؛ وگرنه محو و نابود خواهيم شـد  . 6
Gْظيل شْرِكُونَ …هِرَهالْم كَرِه لَووF.1   

كه مردم، آن را پيـروز   خداوند وعده داده است كه خود، دين حق را پيروز كند، نه آن. 7
  . Fالناس ليظْهِرَهنفرمود  ليظْهِرَهGكنند 

                                                  

  .همان.  1
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  حكومت صالحان يها يژگيو

y‰tãuρ ª!$# tÏ%©!$# #θãΖtΒ#u óΟä3ΖÏΒ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# óΟßγ̈Ζx�Î=ø⇐tGó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘F{$# $yϑŸ2 

y#n=÷‚tGó™$# šÏ%©!$# ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s% £uΖÅj3uΚã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒÏŠ ”Ï%©!$# 4|Ós?ö‘$# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ .ÏiΒ 

Ï‰÷èt/ öΝÎγÏùöθyz $YΖøΒr& 4 Í_tΡρß‰ç6÷ètƒ Ÿω šχθä.Î�ô³ç„ ’Î1 $\↔ø‹x© 4 tΒuρ t�x�Ÿ2 y‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ y7Í×‾≈s9'ρé'sù 

ãΝèδ tβθà)Å¡≈x�ø9$#1
  

وعده داده است كه قطعا آنان را اند،  سته كردهيشا يو كارها همان آوردياز شما كه ا يخدا به كسان

ـ  ،ش از آنان بودنديرا كه پ يچنان كه كسان؛ ن خواهد ساختين جانشيدر زم و . ن قـرار داد يجانش

مشان را به يب و قطعاً، ديبه سودشان استقرار خواهد بخش ،ه استديشان پسندينشان را كه برايد حتماً

. سـازند  نمي ك منيرا شر يزيپرستند و چ مي است كه مرا يدر حال ،نيا. خواهد كردتبديل  يمنيا

  . نانند كه نافرمان خواهند بوديا، هر كس پس از آن كفر ورزد

  مقدمه 

د يـ شـده و ام  يدچار روزمرگي برنامگ به دليل بي يگاه ،شيخو يزندگ لانسان در طو
 شـرفت از دسـت  يهمـراه پ  يسرشـار از طـراوت و شـاداب    يك زندگيادامه  يش را برايخو
انحطاط و  يسوه جه انسان بيدر نت ،د و حركت شدهين اميگزيجا ي،دياماس و نيأ. دهد مي

نـده  يبـه آ  ،الزم اسـت انسـان   ،ن بحـران يبرون رفت از ا يبرا. شود مي سوق داده يبدبخت
از  يكـ ي. نـد يافتـه بب يتحقـق   نـده روشـن  يش را در آين بـوده و آمـال و آرزوهـا   يش بخو

خداونـد  . سـت ا ها هوعدارائه  ،شود ها مي انسان ق عموميب و تشويكه باعث ترغ ييها روش

                                                  

  . 55): 24(نور. 1
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تخلـف  هـاي   از وعـده  يكـ ي ،ه مورد نظريآ. ده استكروه استفاده ين شيبارها از ا ،در قرآن
ـ  يدر كالبد د يدواريوح امدن رير است كه باعث دميناپذ كـه   يطـور ه نداران جهان بـوده ب

  . بخشد مي هدف سرعت يسوه را بها  آن حركت

  ها واژه

  . )»وعد«از ماده  يفعل ماض( وعده داد: وعد
كد به نـون  ؤم، فعل مضارع باب استفعال( ن خواهد كرديآنان را جانش قطعاً: يستَخْلفَنَّهم

  . )»خلف«له از ماده يد ثقيتأك
له از يد ثقيكد به نون تأكؤمباب تفعيل فعل مضارع ( رومند خواهد ساختين قطعاً: يمكِّنَنّ

  . )»مكن«ماده 
  . )»رضو«ماده از  باب افتعال يفعل ماض( ده استيپسند: ارتضي

د يـ كد به نـون تأك ؤم ليفعل مضارع باب تفع(كرد مبدل خواهد ها را  آن قطعاً: يبدلَنَّهم
  . )»بدل« له از مادهيثق

  . )»عبد«فعل مضارع از ماده ( پرستند مي مرا: يعبدونَني
  . )»فسق«غه جمع از ماده ياسم فاعل ص( نافرمانبرداران: فَاسقُون

  يرينكات تفس

  خداهاي  وعده. 1

اسـتفاده   ياز عوامـل مختلفـ   ،ت انسـان يو در ترب 1ت استيمعلم بشرنخستين  ،خداوند
. كه در قرآن بارهـا اسـتفاده شـده اسـت    آنها است  از يكي ،هادتهديو ها  وعده. كرده است

دن بـه اهـداف   يرا در رسـ هـا   انسان زهيكه انگي طوره دارند ب يتيجنبه تربها  وعده معموالً
خدا در قرآن . ددار مي شتر وايده و او را به تالش بيبخشفزوني  يل اخالقيا ترك رذاي يعال

م و بهشـت  يمغفرت و اجر عظـ  2،امتيق ييبه برپا مانند وعده؛ ز وعده داده استيبه چند چ
                                                  

 . )4ـ1: )55(الرحمن ( ؛»خَلَقَ الْإِنسانَ علَّمه الْبيانَ علَّم الْقُرْآنَ الرَّحمانُ«. 1

2 .»اديعالْم فخْللَا ي إِنَّ اللَّه يهف بيمٍ لَا رويالنَّاسِ ل عامج نَا إِنَّكب9): 3(آل عمران (؛ »ر( . 
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   2.ناكفار و منافق يبراعذاب هميشگي جهنم و و وعده به  1نامؤمن ين برايبر
مؤمنان  يد كه باعث خوشحالكن مي خدا اشارههاي  گر از وعدهيد يكيز به يه نين آيدر ا

ت جز وعده به ظهور سين يزيچ ،د و آنينما مي دوارين و امينده خوش بيشده و آنان را به آ
  . ناحكومت توسط مؤمن ييو برپا 7موعود يمهد

   يالههاي  وعده يريتخلف ناپذ. 2

در موارد گوناگون ها  انسان همه. بشر است ياجتماع ير زندگيناپذ ييبخش جداها  وعده
در . رنـد يپذ مـي  ب اثـر داده و يترتها،  ن وعدهيز به ايگران نيدهند و د مي گر وعدهيد كيبه 

ن يم چنـ يات قرآن كـر يها و آ تيروا. عمل نكنندها  به وعدهاي  ممكن است عده ،انيمن يا
   3.داند مي مانيخالف اخالق حسنه و ااي  به گونهكار آنان را را سرزنش كرده و  يافراد

 د كرده كـه خلـف وعـده   يدر قرآن داده است و بارها و بارها تأك ييز وعده هايخداوند ن
هـا   از ذهـن  ،از مردم خلف وعده كند يبعضمانند د خدا هم يكه شان احتمال يتا ا ،كند نمي

ر يو تخلـف پـذ   وعده خـدا حـق اسـت   : استست بار فرموده يش از بيبن در قرآ. پاك شود
سـپس  و ده بـوده  يپوشـ  يجهل است كه مطلبـ به سبب ا ي ،چرا كه تخلف از وعدهنيست؛ 
در ايـن  اسـت كـه    يو نـاتوان ضعف سبب ا به ي ،ده شده استير عقييه تغيو ماگشته آشكار 

اما ؛ نداردرا انجام وعده خود  ييتوانا يولاست؛ ده خود بازنگشته يوعده دهنده از عقصورت، 
هرگـز از   ،سـت ا هـا  كه هم از عواقب امور آگاه است و هم قدرتش فوق همه قدرت ييخدا

  4.وعده اش تخلف نخواهد كرد
وعـده بـه حكومـت    خدا، ر يف ناپذتخلهاي  ن وعدهيتر از مهم يكي ،بنا بر آنچه گذشت

 يها تيكه در رواي طوره ب؛ محقق خواهد شد 7صالحان است كه زمان ظهور امام زمان
                                                  

1 .»يمظرٌ عأَجرَةٌ وغْفم ملَه اتحاللُوا الصمعنُوا وينَ آمالَّذ اللَّه دعوعد اهللا المؤمنين و « و ) 9): 5(مائده (؛ »و
 ). 72): 9(توبه (؛ »...المؤمنات جنات تجري من تحتها االنهار خالدين فيها

2 . »الْمينَ وقنَافالْم اللَّه دعاويهينَ فدخَال نَّمهج نَار الْكُفَّارو قَات68): 9(توبه (؛ »نَاف .( 

ثالث من كن فيه فهو منافق و ان صام و صلي، من إذا حدث كذب و اذا وعد اخلف «: 7قال الصادق. 3
 . )316، صتحف العقول(؛»و إذا اؤتمن خان

 . 364، ص 16، ج تفسير نمونه. 4
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خداوند آن  ،باشد يك روز باقين يوارد شده است كه اگر از عمر زم :نامكرر از معصوم
؛ ديـ ماكند تا امام زمان ظهور كند و جهـان را از عـدل و داد پـر ن    ي ميقدر طوالن روز را آن

  1.گونه كه پر از ظلم و جور بود همان

  وعده داده شدگان به خالفت. 3

است  يكسان؛ ويژه ن وعدهيبلكه ا؛ نداده استها  انسان وعده خالفت را به همه ،خداوند
  : ط عبارتند ازياز آن شرا يبرخ. ط الزم را داشته باشنديكه شرا

 .Fماللَّه الَّذينَ آمنُوا منكُ وعدG مانيا. 1

 .Fالصالحاتوعملُوا G عمل صالح. 2

آمده است كه به  Fعبادي الصالحونGز با عبارت يا نيانبسوره  105ه يدر آ ،دو شرطاين 
هـا   آن ديـ مـان و توح يا »خدا«به  »بندگان«با توجه به اضافه شدن . اشاره دارد يفينكته ظر

همـه  ، دارد يعيگسـترده و وسـ   ايكـه معنـ   »صـالحون «و با توجه به كلمه . شود آشكار مي
ي، از نظر علم و آگاه يستگيشاا، از نظر عمل و تقو يستگيشا؛ ديآ مي ها به ذهن يستگيشا
…و  ير و درك اجتماعياز نظر تدب يستگيو شا از نظر قدرت و قوت يستگيشا

2
.  

؛ شـود  مـي  دهيـ د 7اران امام زمـان ي يها يژگيز در قالب ويات نيدر روا ،نين مضاميا
  : از آن اوصاف عبارتند از يبرخ ،المثبراي 
 ن نقـل يچنـ  يث طـوالن يك حـد يـ در  7از امام جـواد  يم حسنيعبدالعظ: اخالص. 1

  : كند مي
فراهم آمد و ده هزار جنگجو  يو يبرا ،كه از اهل اخالص هستند ن جماعتيهرگاه ا

.دهد مي كند و اذن خروج مي امر او را آشكار ،خداوند ،گرد آمدند ير پرچميز
3
   

                                                  

لو لم يبق من الدنيا االيـوم واحـد لطـول اهللا    «: يقول سمعت الحسين بن علي :العن عبداهللا بن عمر ق. 1
و ظلمـا كـذلك   جـوراً  كمـا ملئـت    و قسطاً اليوم حتي يخرج رجل من ولدي يمألها عدالً كعزوجل ذل

 . )133ص، 51ج . بحار االنوار( ؛»يقول سمعت رسول اهللا

 . 517ص ، 13، ج تفسير نمونه. 2

 . 436ص ، الم الهدياعالم الوري باع. 3
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  : ديفرما مي 7امام صادق. ران روز و راهبان شبشي .2
ـ پا بـه  شـان هاي توشـه ؛ نگرم مي ارانش را در نجف اشرفيقائم و يي، گو ده و يان رسـ ي

 ندران روزشي. ان استيشان نمايشانيسجده بر پ يجا. استشده شان مندرس هاي لباس

.و راهبان شب
1

  

  .شود مي هن دو بسنديز موجود است كه به همين يگريدهاي  يژگيو

  ينيخالفت و جانش. 4

ـ است؛ شده ذكر  يمختلف يمعان ،خالفت يبرا ـ آنچـه در آ  يول بـدان  كـريم  ات قـرآن  ي
ن و بهـره  يست از مسلط شـدن بـر كـل زمـ    ا است كه عبارت يخاص يمعنا ،پرداخته شده

ش مانند قوم ثمود و عاد و يپ يها ن گونه خالفت را به امتيا ،خداوند. از مواهب آن يمند
  : مانند؛ اشاره شده استها  آن در سوره اعراف به چند نمونه از. استفرموده عطا ز يننوح 

G نخُلَفَاء م لَكُمعاذكُرُواْ إِذْ جودعمِ نُوحٍ بقَوF2؛
   

  . قرار دادها  آن نانيجانش ،را كه خداوند شما را پس از قوم نوح يد هنگامياد آوريو به 

Gْاذْكُرُواو لَكُمعإِذْ ج  دعن بخُلَفَاء مادعF3؛  
  . ساختها  آن نيجانش ،كه خداوند شما را پس از قوم عادرا  يد هنگامياد آوريو به 

همانگونه كـه  ؛ ن داده استيمؤمنان را در سراسر زم ينيخداوند وعده جانش ،هين آيدر ا
در كلمـه  . ن بهره منـد سـاخت  يرا از مواهب زمها  آن وكرد ن مسلط يزم يان را روينيشيپ
GليستخلفنّهمF ن كلمه بـا  يا. 1: عبارتند ازها  آن از ينهفته است كه برخ ينكات قابل توجه

مؤمنـان   ينيبـودن جانشـ   يانگر قطعـ يـ كه باست كد شده ؤله ميد ثقيتأك حرف الم و نونِ
  . خواهد بود

                                                  

و اصحابه في نجف الكوفه كان علي رؤسهم الطير قـد   7كاني انظر الي القائم: قال 7عن ابي عبداهللا «. 1
فنيت أزوادهم و خلقت ثيابهم قد أثر السجود بجباههم ليوث بالنهار رهبان بالليـل كـان قلـوبهم زبرالحديـد     

هم إال كافر أو منافق و قد وصفهم اهللا تعالي بالتوسم فـي  يعطي الرجل منهم قوة أربعين رجال اليقتل اَحدا من
 . )386ص ، 52، ج بحار االنوار (؛»كتابه العزيز بقوله إن في ذلك آليات للمتوسمين

 . 69: )7(اعراف . 2

 . 74): 7(اعراف . 3
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بـر دوام داللـت   و مضارع اسـت  فعل  FليستخلفنّهمGاين است كه گر يمهم د يژگيو. 2
ـ ب ،نيـ است و ا يكه به صورت فعل ماض »استخلف« خالفه ب ؛دارد و  ينيانگر دوام جانشـ ي

  . است 7ن در عصر امام زماناخالفت مؤمن
 ينـه مسـاعد  يدن به تكامل است و عصر ظهور زميرس ،جا كه هدف خلقت انسان از آن

نـد  ازمين ،تيبشر ،ن مرحلهيدن به ايرس يبرا ،دن به كمال استيرس يبراانسان رشد  يبرا
ـ بـه نها  يه حكومت عدل گستر الهـ يباشد تا بتواند در سا مي ن عصريدر ا يحضور كاف ت ي
   1.را دارد يطوالن يعمر ين در عصر ظهور اقتضاامؤمن ينيلذا جانش؛ برسد يكمال انسان

  اتيدگاه روايمدت حكومت امام از د. 5

م بـودن مـدت حكومـت امـا     يز در مجموع اشـاره بـه طـوالن   ين :تيات اهل بيروا
  : كنيم مي ات اشارهياز روا يدارد كه به برخ 7عصر
  : فرمود 6مان نقل كرده كه رسول خدايبن  حذيفةاز  يحنف يقندوز. 1

.دكرست سال حكومت خواهد يب؛ از اوالد من است يمرد يمهد
2
   

  : كه فرموداست نقل كرده  7ياز امام عل يوطيس. 2
.د شدامر مردم خواه يمتول ،ا چهل سالي يمدت س ي،مهد

3
   

حضرت آن كند كه  مي نقل يثيدر حد 7به سندش از جابر از امام باقر يخ طوسيش. 3
  4.بيان فرمود نوزده سالرا  4مهديام حضرت يمدت ق
مـدت  «: عـرض كـرد   7كـه بـه امـام صـادق    شده است  نقل يم خثعمياز عبدالكر. 4

  : حضرت فرمود »چه مقدار است؟ 7حكومت قائم
ك سـال از  يـ كـه   يبه حـد ؛ خواهد كرد يو شبها را طوالنها  روز ،خداوند. هفت سال

هفتـاد سـال   او لذا مدت حكومت ؛ ستا شما يها او به مقدار ده سال از سال يها سال

                                                  

 . 656، علي اصغر رضواني، ص موعود شناسي: ك.ر. 1

 ). 537ص ، هينابيع المود: بر گرفته از( 652ص  ،همان. 2

  ). 155، ص الحاوي للفتاوي: به نقل از( 653، ص همان 3
 ). 286، ص طوسي الغيبه،: به نقل از( 653ص همان، . 4
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.شما خواهد بود يها از سال
1

  

  : كه فرموداست  نقل كرده 7جارود از امام باقرواب. 5
ل كهـف در  همـان گونـه كـه اهـ    ؛ دكـر صد و نه سال حكومت خواهـد  يهمانا قائم س

گونه كه پر از ظلم و  همان؛ ن را پر از عدل و داد خواهد كرديزم. غارشان درنگ كردند

.جور شده باشد
2
   

بـودن   يطـوالن اسـت،  حكومت حضرت نقـل شـده    مدتبارة ات كه درياز مجموع روا
ه يـ قابـل توج  ،كند مي انيرا ب يزمان كمتركه  ياتيشود و روا مي حكومت حضرت استنباط

ن يـ م همـه ا يقائل شـو  يمراحل و مراتب ،حكومت حضرت يكه اگر ما براي ورطه ب؛ است
  : مثالبود؛ براي جمع خواهد قابل ات يروا

كـه   ياتيـ روا( شـود  مـي  امور رتق و فتق، مرحله ظهور و قوت كه آن زمان، مرحله اول
و ت يمرحله تثب، مرحله دوم، )است داللت بر زمان كم مانند هفت سال است را در بر گرفته

است  ياتيرواهمة ت حكومت حضرت كه شامل يو نها ييحله نها، مرمرحله سومو  آرامش
  . بودن مدت حكومت است يطوالنبيانگر كه 

  يل حكومت مهدويثمرات تشك. 6

حكومـت جهـاني    7هنگامي كه وعده الهي تحقق يافت و مؤمنان به رهبري امـام عصـر  
  : ها عبارتند از خواهد شد كه برخي از آنخويش را تشكيل دادند، منافعي نصيب جامعه مهدوي 

شه دار و پا برجا در يطور ره باست، ده يپسندها  ي آنرا كه خداوند برا ينيين و آيد )الف
  F.3ولَيمكِّنَنَّ لَهم دينَهم الَّذي ارتَضَى لَهمGكرد ن مستقر خواهد يزم

مـن بعـد    ولَيبـدلَنَّهم Gكـرد  خواهد تبديل ت و آرامش يرا به امنها  آن خوف و ترس) ب
  F.4خَوفهِم أَمنًا

                                                  

 ). 432، طوسي،صالغيبهبه نقل از (653ص ،همان. 1

 ).283، ص طوسيه، الغيب: به نقل از(همان، . 2

 . 527ص ، 14ج ، تفسير نمونه. 3

 . همان. 4
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يعبـدونَني لَـا   Gدهنـد   جامعه، خداپرست شده و چيزي را شريك خداونـد قـرار نمـي    )ج
  . Fشَيئًا بي يشْرِكُونَ

  احياي قرآن و معارف قرآني  )د
  : فرمايد مي 4با اشاره به قيام حضرت مهدي 7اميرالمؤمنين

يعلمون الناس القـرآن  الفساطيط و قدضربوا  ةالي شيعتنا بمسجد الكوفنظر أني أك
   1؛نزلأكما 

انـد و   بينم كه در مسجد كوفه گرد آمده و خيمه هايي برافراشته گويي شيعيانمان را مي

  . دهند ها، قرآن را ـ آن چنان كه نازل شده است ـ به مردم ياد مي در آن

  گسترش عدالت و رفع ستم ) ه
كه تقريباً در بيشتر روايات مربوط به آن حضرت  4شاخص قيام امام مهدي ترين مهم

پيـامبر  . ذكر شده، ريشه كن كردن سـتم و فراگيـر كـردن عـدل در سراسـر گيتـي اسـت       
  : فرمود 6اكرم

كه مردي از اهل بيت من كه اسمش شـبيه اسـم مـن     شود، مگر اين قيامت بر پا نمي

قسط كند؛ همان گونه كه پر از ظلـم و جـور    است، حاكم شود و زمين را پر از عدل و

.شده بود
2
   

  گرايش دوباره به اسالم حقيقي
  : فرمايد مي 7امام صادق

خواند و به امـري   كند، مردم را مجددا به اسالم فرا مي زماني كه حضرت قائم قيام مي

.اند كند كه فراموش شده است و عموم مردم از آن، منحرف شده هدايت مي
3

  

  هاي دنيايي نعمتفراواني  )و

                                                  

  .59،ص89،جبحاراالنوار.  1

اليقوم الساعة حتي يملك رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي يمأل األرض عدالً «: 9قال رسول اهللا. 2
 ). 81ص، 51ج ، بحاراالنوار (؛»و قسطاً كما ملئت ظلما و جورا

عنه  اذا قام القائم، دعا الناس إلي اإلسالم جديداً و هداهم الي امر قد دثر وضلّ«:قال 7عن ابي عبداهللا. 3
 ).  30ص همان،  (؛»....الجمهور
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بر آن تأكيد شده است، وفور  7يكي از مطالب مهم كه در احاديث مربوط به امام زمان
  : فرمايد مي 6پيامبر اكرم. هاي مادي در زمان حكومت آن حضرت است نعمت

؛دنهااعرض و ميظهر اهللا له كنوز األ
1

  

  .خواهد كرد ظاهر ] 4امام مهدي[هاي زمين و معادن آن را براي او  خداوند، گنج

  : نقل شده است كه فرمود 7از اميرالمؤمنين
هنگامي كه قائم ما قيام كند، آسمان باران خود را فرو خواهد ريخت و زمين، گياهـان  

اي كه زن، ميان عراق و شام راه خواهد رفت و همه  ؛ به گونه …روياندخود را خواهد 

.جا بر روي گياه پا خواهد گذاشت
2

  

  عمران و آبادي )ز
  : فرمايد مي 7مام باقرا

؛فاليبقي في األرض خراب إال عمر

3
   

  . كه آباد خواهد شد بر روي زمين هيچ خرابي نخواهد بود، مگر اين

هـا و   هـاي نـاودان   كنـد؛ آب  هـا را وسـيع مـي    راه 4طبق حديث ديگري امام مهـدي 
اعـث سـد   ي را كـه ب ينمايد و چيزها ريزد، قطع مي هاي عمومي مي ها را كه به راه فاضالب
  4.بخشد خالصه امور شهري را سامان مي. كند شود، رفع مي معبر مي

  تكامل علمي و عقلي مردم )ح
با نهضت خود، درهاي رحمت را گشوده و موجب تكامل علوم و صنايع  4امام مهدي

  . علوم، چنان رشد و گسترش خواهد يافت كه همه شگفت زده خواهند شد. خواهد شد

                                                  

 . 323، ص52ج همان، . 1

و لو قد قام قائمنا ألنزلت السـماء قطرهـا و ألخرجـت األرض نباتهـا و لـذهبت      :  7قال امير المؤمنين«. 2
الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباع و البهائم حتي تمشي المرأة بين العراق إلي الشام التضع قدميها 

  ).  316ص همان،  (؛»ي النبات و علي رأسها زبيلها اليهيجها سبع و ال تخافهإال عل
  .212،ص2جتفسير نورالثقلين، .٣

و وسع الطريق األعظم و كسر كل جناح خارج عـن الطريـق و   ... اذا قام القائم: عن ابي جعفر انه قال«. 4
  ).  339ص، همان( ؛»...قامهاأسنة إال أبطل الكنف و الميازيب إلي الطرقات و اليترك بدعة إال ازالها و ال
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   :فرمايد مي 7امام صادق
اند، دو حرف اسـت و مـردم تـا     همة آنچه انبياء آورده. علم، بيست و هفت حرف است

هنگامي كه قائم ما قيام كنـد، بيسـت و پـنج    . شناسند امروز، بيش از آن دو حرف نمي

آورد و بين مردم توسعه خواهد داد و به دو حرف قبلـي خواهـد افـزود تـا      حرف را مي

. بيست و هفت حرف كامل شود
1

  

اي كه در حكومـت آن   ديث، نشانه سرعت گسترش و توسعه علوم است؛ به گونهاين ح
حضرت مردم، بيش از ده برابر آنچه از زمان خلقت تا زمان قيام آن حضرت از علم كسـب  

  . اند، به دست خواهند آورد كرده

  دين پسنديده. 7

اد از اين دين مر. شان را استقرار بخشد خداوند، به مؤمنان وعده داده است دين پسنديده
  پسنديده چيست؟

  : از آيات كريمه قرآن پيدا است كه تنها دين مورد نظر خداوند، دين اسالم است
Gلَامالْإِس اللَّه نْدينَ عإِنَّ الدF2؛

   

   .دين در نزد خداوند اسالم است

بايد بدانيم كه دين، به معناي جزا و پاداش است و در اصطالح مذهبي عبارت اسـت از  
تواند به خدا نزديـك   ها مي جموعه قواعد و قوانين و آدابي كه انسان در سايه عمل به آنم

 »إن الدين عند اهللا االسالم«به معناي تسليم است؛ بنابراين معناي جمله  »اسالم«واژه . شود
در واقـع روح  . اين است كه آيين حقيقي در پيشگاه خدا، همان تسليم برابر فرمان او اسـت 

جا كه  ر عصر و زمان، چيزي جز تسليم برابر حق نبوده و نخواهد بود؛ ولي از آندين، در ه
ها است، نام اسالم براي آن انتخـاب شـده و    آخرين و برترين آيين 6آيين پيامبر اسالم

                                                  

العلم سبعة و عشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسـل حرفـان فلـم يعـرف     : عن ابان عن ابي عبداهللا قال«. 1
الناس حتي اليوم غير الحرفين فاذا قام قائمنا أخرج الخمسة و العشرين حرفاً فبثها فـي النـاس و ضـم إليهـا     

  ). 336ص همان،  (؛»رين حرفاالحرفين حتي يبثها سبعة و عش

 . 19): 3(آل عمران . 2
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   1.گرنه از يك نظر، همه اديان الهي، اسالم است
  : سوره مائده آمده است 3از طرفي در آيه 

Gلْتأَكْم موالْي  لَكُمينَكُمينًا دد الَماإلِس لَكُم يتضري وتمعن كُملَيع تمأَتْموF.   

شود آن دين پسنديده كه خداوند بدان اشاره كرده، همان دين اسـالم اسـت؛    معلوم مي
نيـز باشـد؛ بنـابراين چنـين      :البته اسالمي كه حاوي بحث واليت و امامت اهـل بيـت  

م در صورتي روي زمين مستحكم و ريشـه دار خواهـد شـد كـه بـا      توان گفت كه اسال مي
واليت توأم باشد و اين، همان ديني است كه خدا پسنديده و وعده استقرار و استحكامش را 

  2.داده است

  4امنيت در سايه سار حكومت مهدي. 8

امنيت، در همـه  . ترين كارهاي حضرت بازگرداندن امنيت به جامعه است يكي از بنيادي
دهند؛  گردد و مردم در محيطي پر از امنيت به زندگي خود ادامه مي ها به جامعه باز مي مينهز

شود كـه   اي امن مي ها به گونه راه. امنيتي كه بشر در هيچ روزگاري مانند آن را نديده است
كنند و از هر گونه سوء  زنان جوان، بدون همراهي محرمي، از جايي به جاي ديگر سفر مي

كند؛ به طوري كه هيچ حيوان  حتي امنيت به حيوانات نيز سرايت مي 3.مان هستندنظر در ا
اگر طفلي دست خود را در . رساند ها يا حيوانات ديگر آسيبي نمي اي به انسان درنده و گزنده

بينـد؛ ولـي او را اذيـت     رساند و شـير درنـده، بچـه را مـي     دهان ماري كند، به او ضرر نمي
گرگ، ميان گلـه گوسـفند، چـون    . تران همانند سگ گله خواهد بودشير، ميان ش. كند نمي

  4.سگ گله رفتار خواهد كرد

                                                  

 . 470ص ، 2ج ، تفسير نمونه. 1

 . 268ص ، 4ج همان، . 2

محبوب في الخالئـق يطفـي   ... المهدي خير الناس اهل نصرته و بيعته من اهل كوفان و اليمن: قال قتاده«. 3
 (؛»... مس نسوة و ما معهن رجل التتقي شـيئا اهللا به الفتنه العمياء و يأمن االرض حتي ان المرأة لتحج في خ

  ).69ص ، المالحم والفتن: به نقل از 123، ص موعود نامه

خطبنا رسول اهللا ذات يوم خطبه فكان آخر خطبته و ذكر ما حدثهم عـن الـدجال ثـم    : عن ابي امامه قال«. 4
مة كل دابة حتـي يـدخل الوليـد    و ترفع الشحناء و التباغض و تنزع ح... قال و امام الناس يومئذ رجل صالح

� 
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كننـد و   شود به طوري كه مردم به راحتي خدا را عبادت مي امنيت عبادي نيز برقرار مي
گيرد و مهم اين است كه همه خدا را عبادت كرده و از بت پرسـتي و   خدا پرستي رونق مي

 يعبدونَني لَا يشْرِكُونَ«كند كه  خود آيه نيز به اين بخش تصريح مي .دارند شرك دست برمي
   ».سازند پرستند و چيزي را شريك من نمي ؛ مرا ميشَيئًا بي

  بدترين نوع كفر. 9

هاي الهي در عصر ظهور و كنار رفتن غبارهاي ناداني و ظهور حقيقت در  با وجود نعمت
، باز هم ظلم شخصي و كفران فردي ريشه كـن  همة عالم و گسترش عدل در همة جهان

تواند ظلم كند يا به عـدل رفتـار    نخواهد شد؛ چرا كه تا هنگامي كه انسان مختار است، مي
كننـد و راه   هايي اشاره دارد كه باز هم درست انتخاب نمي بخش نهايي آيه به انسان. نمايد

  : فرمايد ن افراد ميقرآن درباره اي. دهند كفر و ناسپاسي را پيش روي قرار مي
Gَقُونالْفَاس مه كلَئفَأُو كذَل دعن كَفَرَ بموF1؛

   

  . ها كافر شوند، فاسقند ها كه بعد از اين نعمت آن

كه كفر، بدتر از فسق است ـ به اين دليل است كه فسـق    ذكر فسق بعد از كفر ـ با اين 
ها در كفـر   كه اين پس مقصود از اينآن است؛ تر  در هر چيز، گرايش يافتن به صورت قبيح

  2.خود فاسقند، اين است كه بدترين نوع كفر را دارايند

  ها  پيام

دين آينده جهان، اسالم است و رمز لياقت مسلمين براي به دست گـرفتن حكومـت   . 1
 صالحاتالاللَّه الَّذينَ آمنُوا منكُم وعملُوا  وعدGگسترده حق تنها ايمان و عمل صالح است 

                                                                                                                     

�  
يده في فم الحنش فال يضرّه و تلقي الوليدة االسد فال يضرّها و يكون في االبل كانه كلبهـا و يكـون الـذئب    

 ). 152، صالمالحم و الفتن (؛»... في الغنم كانه كلبها

  .55):24(نور.  1

 . 174ص ، 17ج ، ترجمه مجمع البيان. 2
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   F.1لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ
خليفه و جانشين خود قرار دادن مؤمنان نيكوكار در زمين، وعده اكيد خداوند به آنان . 2
  F.2لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ الصالحاتاللَّه الَّذينَ آمنُوا منكُم وعملُوا  وعدGاست 
و پايان دادن به سلطه آنان و پيروزي مؤمنـان صـالح وعـده مؤكـد     شكست كافران . 3

  F.3لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ الصالحاتاللَّه الَّذينَ آمنُوا منكُم وعملُوا  وعدGخداوند است 
پيروزي نهايي اهل حق، يك سنت الهي است و هدف از اين پيروزي، استقرار ديـن  . 4

 …قَـبلهِم  مـن كَما استَخْلَف الَّذينَ Gين و رسيدن به توحيد و امنيت كامل است الهي در زم
مينَهد مكِّنَنَّ لَهمم …لَيلَنَّهدبلَيشْرِكُونَ وي لَا يونَندبعنًا يأَم هِمفخَو دعن بئًا بي مشَيF.4  

ولَيمكِّـنَنَّ  Gها است  دمند براي انساناسالم، تنها دين مورد پسند خدا و مناسب و سو. 5
متَضَى لَهي ارالَّذ مينَهد ملَهF.5   

ايمان و عمل صالح، موجب از بين رفتن ترس و اضطراب و عامل امنيـت و آرامـش   . 6
   F.6عد خَوفهِم أَمنًامن ب ولَيبدلَنَّهم …الصالحاتاللَّه الَّذينَ آمنُوا منكُم وعملُوا  وعدGاست 
مقصود از خوف و ناامني در آيه شريفه ـ به قرينه وعدة جـايگزيني آنـان بـه جـاي      . 7

. كافران حاكم ـ ناامني و ترس است كه از ناحيه كافران و دشمنان بـه وجـود آمـده اسـت     
، رسـاند كـه مؤمنـان    هاي پاياني دوران بعثت نازل شده است، مـي  چون اين آيات، در سال

اللَّه الَّذينَ آمنُـوا   وعدGاند  بيشترين زمانِ دوران بعثت را در حالت ترس و اضطراب گذرانده
   F7.من بعد خَوفهِم أَمنًا ولَيبدلَنَّهم …الصالحاتمنكُم وعملُوا 

م، ترين هدف خداوند از اعطاي خالفت پيروزي و امنيت به مومنان صـدر اسـال   مهم. 8

                                                  

  . 205، ص8، جتفسير نور: برگرفته از. 1
 .با كمي حذف و اضافه 290، ص 12ج  تفسير راهنما،. 2

 .با كمي حذف و اضافه 290، ص 12ج  تفسير راهنما،. 3

 . 205، ص 8ج ، تفسير نور: برگرفته از. 4

 . 290، 12، جتفسير راهنما. 5

  . همان. 6
  . همان. 7
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 يعبدونَني لَا يشْـرِكُونَ  …اللَّه الَّذينَ آمنُوا وعدGعبادت خداي واحد و دوري از شرك است 
  F.1شَيئًا بي

كفر و ارتداد، پس از مشاهدة حاكميت دين و آرامش آن، نشان فسق و تبه كـاري و  . 9
ولَيمكِّـنَنَّ   .…لَيسـتَخْلفَنَّهم  …كُماللَّه الَّذينَ آمنُوا من وعدGخروج از راه حق و صواب است 

مينَهد مشْرِكُونَ …لَهي لَا يونَندبعقُونَ بي يالْفَاس مه كلَئفَأُو كذَل دعن كَفَرَ بمئًا وشَيF.2  

                                                  

  . همان. 1
 . همان. 2
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  4خصوصيات ياران حضرت مهدي

tÏ% ©! $# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#θãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u uρ nο 4θ Ÿ2̈“9 $# (#ρã� tΒ r& uρ Å∃ρ ã� ÷è yϑø9 $$ Î/ 

(# öθ yγ tΡ uρ Çtã Ì� s3Ζßϑø9 $# 3 ¬! uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{ $#1  

  مقدمه

زنـد و بـا سـيره و سـنت و رفتـار و كـردار        هر انسان منصف، وقتي تـاريخ را ورق مـي  
و از كند اي كاش من هم در آن زمـان بـودم    شود، آرزو مي آشنا مي :و ائمه 6پيامبر

يك فرصت باقي اسـت  . شدم؛ ولي گذشته، قابل برگشت نيست ها مي ياران و مصاحبان آن
 4هايي را در خود ايجاد كند تا توفيق حضور در ركاب حضرت مهدي كه آمادگي و آن اين

اين آيه . ها و شرايطي را بايد در خود ايجاد كند، مهم است كه چه آمادگي اين. را داشته باشد
  . ها پرداخته است ويژگي به آن صفات و

  ها واژه

وسايل و ابزار كار را فراهم ساختيم اعم از آالت و ادوات الزم يـا علـم و آگـاهي    : انّمكّ
  ). »مكن«فعل ماضي، باب تفعيل از ماده (كافي و توان و نيروي جمعي و جسمي و فكري 

  ). »عرف«اسم مفعول از ماده (كارهاي خوب و حق : المعروف
  ). »نكر«اسم مفعول از ماده (اي زشت و باطل كاره: المنكر

                                                  

 . 41): 22(حج . 1
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  نكات تفسيري

  هستند :مراد از اين آيه اهل بيت. 1

الَّذينَ إِنْ مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمـرُوا   Gمحمد بن عباس، ذيل آية 
 7به سند خود از حضـرت موسـي بـن جعفـر    F ه عاقبةُ الْأُمورِبِالْمعرُوف ونَهوا عنْ الْمنْكَرِ وللَّ

  : روايت كرده كه فرمود
اي از قرآن را نفهميده  آيه «: عرض كرد. شخصي حضورش شرفياب شد. نزد پدرم بودم
: فرمود ».دانم؛ از جابر بن يزيد سؤال كردم، او مرا حضور شما هدايت كرد و تفسيرش را نمي

اين آيه، دربارة ما «: پدرم فرمود. را قرائت كرد F…هممكنا الذين انGه آي »كدام آيه است؟«
اهل بيت پيغمبر وارد شده و سبب نزولش اين بود كه فالن و فالن و هشت نفـر ديگـر از   

حاضـر   6ها كه اسامي ايشان را نيز بيان كرد، خدمت پيـامبر اكـرم   منافقان و تابعان آن
بـه خـدا    دست چه كسي خواهد افتـاد؟ ا، امر دين در بعد از شم! اي رسول خدا :شده، گفتند

ترسيم كه مبادا به اهلبيت خود واگذار فرماييد و براي ما بهتر آن است كـه بـه    ما مي! قسم
اگر شما حقيقتاً به خدا ! به خدا قسم: فرمودو در غضب شد  6پيامبر. بيت برسد غير اهل

ل بيت من بغـض داشـته باشـيد؛ زيـرا     ايمان داشته و رسالت مرا تصديق داريد، نبايد به اه
باشد و بغض درباره من، موجب كفر بـه خـدا    بغض به اهل بيت من، در حكم بغض من مي

اگر اهل بيت من قدرت و تمكن پيدا كنند، هر آينه نمـاز را بـه پاداشـته و زكـات را     . است
و اهـل  خداوند بيني كساني كه بغـض مـن   . دهند و امر به معروف و نهي از منكر كنند مي

  : آية: گاه خداوند چنين نازل فرمود آن. مالد ام را در دل دارند، به خاك مي بيت و ذريه
G ودثَمو ادعنُوحٍ و مقَو ملَهقَب تكَذَّب فَقَد وككَذِّبإِن ي42(و ( لُـوط مقَوو يمرَاهإِب مقَووF 

  2. 1ملَيت للْكَافرِينَ ثُم أَخَذْتُهم فَكَيف كَانَ نَكيرِى فَأَصحاب مدينَ وكُذِّب موسوأَ) 43(
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  منظور از تمكين چيست؟

مراد از تمكين در زمين، اين است كه ايشان را در زمين نيرومند كند به طوري كه هـر  
 كاري را بخواهند، بتوانند انجام دهند و هيچ مانع يا مزاحمي نتواند سد راه آنان شود؛ لذا در

يكي از صفات ايشان اين است كه اگر در زمين تمكن و قدرت پيدا : فرمايد توصيف آنان مي
كنند و در اختيار هر قسم زندگي كه بخواهند، حريتي داده شوند، ميان همه انواع و انحـاي  

اي صالح، به وجود آورند كه در آن جامعه  زندگي، يك زندگي صالح را انتخاب كنند و جامعه
  1.گيرد شود و امر به معروف و نهي از منكر انجام مي داشته و زكات داده مينماز به پا 

آنان هرگز پس از پيروزي، همچون خود كامگان و جباران، به عيش و نـوش و لهـو و   
هـا را نردبـاني    ها و موفقيـت  روند؛ بلكه پيروزي در غرور و مستي فرو نمي. پردازند لعب نمي

ها پـس از قـدرت يـافتن، تبـديل بـه يـك        آن. دهند يبراي ساختن خويش و جامعه قرار م
ارتباطشان با خدا محكم و با خلق خدا نيز مستحكم است؛ چرا كه . شوند طاغوت جديد نمي

، سمبل پيوند با خالق است و زكات، رمزي براي پيوند با خلق و امر به معروف )نماز( صالة
همـين چهـار   . شـود  حسوب ميهاي اساسي ساختن يك جامعه سالم م و نهي از منكر، پايه

صفت براي معرفي اين افراد، كافي است و در سايه آن، سـاير عبـادات و اعمـال صـالح و     
  2.هاي يك جامعه با ايمان و پيشرفته، فراهم است ويژگي

  4نظير دينداري در حكومت مهدوي جلوه بي. 3

جمعيت جهان خورد و بيشتر  داري به چشم مي هايي از دين گرچه در دنياي كنوني، جلوه
اند؛ اما در روزگار حكومت آن حضرت، گرايش عمومي  از متدينان به يكي از اديان ابراهيمي

اي كه تمام  آفرينند، به گونه هاي دينداري را مي بزرگترين جلوه. بيشتر به حق و عدل است
و وقتي حاكم و هيأت حاكمه و قوانين مدني . آيند ها، تحت پرچم اسالم ناب گرد مي انسان

هاي مختلف اجرايي و قضايي، برخاسته از حق و بـر محـور عـدل     حقوقي و جزايي دستگاه
قرار داشته باشد و بر اساس قسط عمل كنند، مردم نيز حق پذير خواهند بود و بـر پايـه آن   
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الْكتَاب والْميزَانَ لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنزَلْنَا معهمG : بدين سان آيه. عمل خواهند كرد
طسبِالْق النَّاس قُوميلF1   تمـام جامعـه، تحـت    . در باالترين مصداق خود، عملي خواهـد شـد

  . است، قيام به قسط نخواهد بود »قائماً بالقسط«رهبري كسي كه خود مظهر تام 
هـاي درخشـان دوران    اقامه همه جانبه احكام اسالمي و دسـتورهاي دينـي، از ويژگـي   

و شهروندان اين مدينه عـدل و فضـيلت، بـا اقتـدا بـه امـام       . است 4حاكميت امام زمان
همانطور كه مصداق كامـل و نهـايي   . خويش، در تحقق آن سهم به سزايي خواهند داشت

نماز كه ستون دين است، به پـا  . يابد در آن عصر تحقق مي F…الذين ان مكناهمGاين آيه 
امر به معروف و نهي از منكـر بـا تمـام ابعـادش انجـام       شود و زكات، كامالً پرداخت و مي
هاي نيازمند و  بخش. شود ارتباط مؤمنان با خدا، تحت عنوان اقامه نماز محكم مي. شود مي
ها بـا امـر بـه     ها و زيبايي خوبي. نياز جامعه، با پرداخت زكات به هم پيوند خواهند خورد بي

هـا، بـا نهـي از منكـر از ميـان جامعـه        شـتي ها و ز شود و پليدي معروف، پيوسته مطرح مي
از سوي ديگر سرنوشت دشمنان دين و ويرانگران مراكز نشر و . مهدوي رخت خواهند بست

  : بود ابالغ و آموزش فرهنگ ديني، جز گرفتاري و عذاب و خواري نخواهد
Gو هما اسيهذْكَرَ فأَن ي اللّه اجِدسم نَعن ممم نْ أَظْلَمما وم كلَـئا أُوي خَرَابِهى فعس

     ـذَابـرَةِ عـي اآلخف ـملَهو زْيا خنْيي الدف مينَ لهفئĤَا إِالَّ خخُلُوهدأَن ي مكَانَ لَه
يمظعF2؛

  

كيست ستمكارتر از آن كس كه از بردن نام خدا در مساجد او جلوگيري كـرد و سـعي   

هـاي   كانون(نيست آنان جز با ترس و وحشت، وارد اين  شايسته! در ويراني آنها نمود؟

رسوايي است و در سراي ديگر، عذاب عظـيم  ) فقط(ها در دنيا  بهرة آن. شوند) عبادت

  )!!الهي(

  رسالت اجتماعي مؤمنان. 4

امتيـاز  . ترين وظايف مسلمانان در عرصه جامعه، كار فرهنگـي و عبـادي اسـت    از مهم

                                                  

 . 25): 57(حديد . 1

  .269صمهدي، موجود موعود، ؛ مطالب به نقل از 114): 2(بقره . 2



  332   تفسير آيات مهدويت �

ارتباط مردم با پروردگارشـان بـر اثـر    . ، جنبه خدايي آن استجامعه اسالمي بر ساير جوامع
از ايـن رو  . هاي دين، در جامعـه متجلـي اسـت    نمادها و سمبل. رفتار عبادي، محكم است

  1.كوشند تا بدان ابزارها، جامعه را ارتقا بخشند حاكمان اسالمي مي
ف و نهـي از  عزت و عظمت اسالم در گرو اقامه نماز و پرداخت زكات و امـر بـه معـرو   

 2.منكر است و ساختار جامعه نوپاي اسالمي، بر همين چهار اصل عزت بخش، استوار است
شمرد، اين است كـه در   كه در آيه مزبور، چهار وظيفه مهم حكومت ديني را برمي علت اين
  . ها، بقيه اعمال صالح، ظاهر خواهد شد سايه آن

  اهميت امر به معروف و نهي از منكر. 5

  : ه معروف و نهي از منكر، سنت حق تعالي استامر ب. 1
G    ِنكَـرالْمشَـاء وـنِ الْفَحى عنْهيى وي الْقُرْبإِيتَاء ذانِ وساإلِحلِ ودرُ بِالْعأْمي إِنَّ اللّه

F.3والْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ
  

هاي بارز رسول  منكر را از ويژگي خداوند در تورات و انجيل، امر به معروف و نهي از. 2
  : برشمرده است 6اكرم

G       ِاةرـي التَّـوف مهنـدكْتُوبـاً عم ونَـهجِدي يالَّـذ ياألُم ولَ النَّبِيونَ الرَّستَّبِعينَ يالَّذ
F.4واإلِنْجِيلِ يأْمرُهم بِالْمعرُوف وينْهاهم عنِ الْمنكَرِ

  

ربـاني شـدن، دو   . و نهي از منكر، ابزاري براي عالم رباني شدن است امر به معروف. 3
  : شرط دارد

به ديگر سخن، پيوند فراوان و مسـتمر  . ايمان به خدا و آخرت و تالوت آيات الهي )الف
  : با خدا

G…َوندجسي مهلِ وآنَاء اللَّي اللّه اتتْلُونَ آيمِ ا، يوالْيو نُونَ بِاللّهؤْمرِيآلخF.5
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هـا و بـه زبـان ديگـر،      تالش براي تربيت مردم با امر به معروف و نهي از منكر آن )ب
  : ارتباط سازنده با مردم

G    َـنم كلَــئأُوو ـرَاتي الْخَيونَ فارِعسينكَرِ ونِ الْمنَ عونْهيو رُوفعرُونَ بِالْمأْميو
1؛Fالصالحينَ

  

گيرنـد و   كنند و در انجام كارهاي نيـك، پيشـي مـي    از منكر ميامر به معروف و نهي 

  .ها از صالحانند آن

  : فرمايد مي 7امام باقر. 4
ها بـر   امر به معروف و نهي از منكر، دو فريضه بزرگ الهي است كه بقيه فرائض با آن

. شـود  شود و كسب و كار مردم، حالل مـي  ها امن مي به وسيله اين دو، راه. شوند پا مي

هـا آبـاد و از دشـمنان انتقـام گرفتـه       شود و در سايه آن، زمـين  قوق افراد تأمين ميح

  2.شود شود و در پرتو آن، همه كارها رو به راه مي مي

  : فرمود 6پيامبر اكرم. 5
بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد وگرنه خداوند ستمگري را بـر شـما مسـلط     ...

  3.. ..شود نمي د؛ ولي مستجابيكن دعا مي ،كند مي

  : آمده است 7در روايتي ديگر از حضرت اميرالمؤمنين علي. 6
تمام اعمال خوب و پسنديده حتي جهاد در راه خدا، در مقابل امر به معروف و نهـي از  

امر به معروف و نهي از منكر، . منكر، مانند آب دهان است برابر درياي بزرگ و پهناور

  4.كاهد ه از روزي انسان ميكند و ن نه اجل كسي را نزديك مي

متأسفانه امروزه تا حـدودي بـه دسـت     ،اهميت فوق العاده اين فريضة الهيبا توجه به 
فراموشي سپرده شده است و اگر هم در جايي عملي شود، به سبب آشنا نبودن با شـرايط و  

  . يا طريقه اجراي آن، اثر منفي آن بيشتر از آثار مثبت آن است
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  : فرمودند ير آيه مزبوردر تفس 7امام باقر
  . و ياران او است 4و مهدي 6براي آل محمد اين آيه تا آخر

مشارق االرض و مغاربها و يظهر الـدين و يميـت اهللا بـه و باصـحابه     اهللا يملكهم 
البدع و الباطل كما امات الشقاة الحق حتي ال يري اين الظلم و يامرون بالمعروف 

   ؛و ينهون عن المنكر

آييـنش را آشـكار   . دهد غرب زمين را در سيطرة حكومت آنان قرار مي خداوند شرق و

كند؛ آن چنان كه  و يارانش، بدعت و باطل را نابود مي 4سازد و به وسيله مهدي مي

شود كه بـر صـفحه زمـين، اثـري از      كاران، حق را نابود كرده بودند و آن چنان مي تبه

  1.كنند و نهي از منكر مي ها امر به معروف آن ]چرا كه[شود  ظلم ديده نمي

  زكات، همتاي ناگسستني نماز. 6

فرمان به اداي زكات پس از فرمان به نماز، از اين روست كه نمازگزاري كه بـا برپـايي   
 2نماز با خداي منعم ارتباط برقرار كرد و به او تقرب جست، از خلق خدا كه عيال او هستند،

ع مشكالت آنان، از جمله برطرف كردن فقر شود و الزمه عدم غفلت از خلق، رف غافل نمي
هـاي مـالي، رفـع     هاي مادي و اقتصادي است كه بـا پرداخـت زكـات و انفـاق     و نيازمندي

  3.شود مي
آمده است  4در روايات دربارة پرداخت زكات و رفع فقر در زمان ظهور حضرت مهدي

داخـت زكـات   شـود كـه مـردم بـراي پر     كه آنچنان در زمان ظهور، بركت و نعمت زياد مي
  . يابند خويش، فقير نمي

  : خوانيم دربارة سيرة مالي حضرت مي
همه اموال جهان، آنچه در دل زمين است و آنچه بر روي زمين، در نزد حضرت گـرد  
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هـا،   ايـن  ».بياييد و ايـن امـوال را بگيريـد   «: فرمايد به مردم مي 7گاه حضرت آن. آيد

ها، قطع رحم كرديد و خويشان خود  همان چيزهايي است كه براي به دست آوردن آن

پـس  . بياييد و بگيريد. هاي بنا حق ريختيد و مرتكب گناهان شديد را رنجانديد و خون

.چنان بخشش اموال نكرده باشد كه تا آن روز كسي آن دست به عطا گشايد، چنان
1  

  ترين هدف از دستور زكات مهم. 7

نه تنها به جمع مال عالقمندند، بلكه  توده مردم. ها دارد مال، سهم فراواني در جذب دل
وفور عالقه به مال، اگر مايـة درآمـد حـرام    . به اصل مال عالقه دارند؛ هر چند اندك باشد

از اين رو از انفـاق آن در راه خـدا، پرهيـز    . داري و احتكار حالل خواهد بود نشود، پاية نگه
  . شود مي

  . شود ها بسنده مي ه سه نمونه آندستور زكات، براي تحصيل بركات فراواني است كه ب
  تعديل ثروت و تأمين نياز تهيدستان؛ . 1
دهـد و از ايـن    بركت مالي كه خداوند مالي را كه زكات آن پرداخت شده، نمـو مـي  . 2

  اند؛  ناميده »نمو«به معناي  »زكات«لحاظ آن را 
رين و عيبـي   كند و او را از هر دهنده را پاك مي بركات روحي كه خداوند روح زكات. 3

اند؛ گرچه تـأثير زكـات، در    گفته »طهارت«به معناي  »زكات«از اين رو آن را . كند طاهر مي
رفع نيازمندي جامعه فراوان است، لكن مقصـود اصـلي از ايجـاب زكـات، همـان حصـول       

كـران الهـي،    طهارت روح است و گرنه تامين هزينه افراد يك ملت، نسبت بـه قـدرت بـي   
توان به عنوان يك قانون جامع، از قرآن كريم استنباط كرد؛  ن مطلب را مياي. دشوار نيست

البتـه آثـار   . زيرا خداوند براي دفاع از دين و حمايت از حريم اسـالمي، جهـاد را الزم كـرد   
فراواني بر جهاد مرتب است كه استقالل و آزادي و رهـايي از اسـتعباد، اسـتثمار، اسـتبداد،     

آيـد؛ ولـي در تحليـل راز     كات مبارزه عليه طاغوتيان به شـمار مـي  استعمار و مانند آن از بر
كند هدف اصلي از جهاد، آزمودن مؤمنان است تا روح ايثـار و نثـار و    نهايي دفاع، اشاره مي
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  : روحيه ستم ستيزي را در آنان تقويت كند
Gِضَكُم بعب لُوبن لِّيلَكو منْهرَ ملَانتَص اللَّه شَاءي لَوو  بِيلِ اللَّـهي سلُوا فينَ قُتالَّذضٍ وعب

مالَهملَّ أَعضفَلَن يF1؛
  

خواهد بعضي از شـما را   كرد، اما مي ها را مجازات مي خواست خودش آن و اگر خدا مي

با بعضي ديگر بيازمايد و كساني كه در راه خدا كشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را 

  .برد از بين نمي

  4ت اصالحي حضرت مهديسير. 8

، فريادرسي است كه خداوند او را بفرستد تـا بـه فريـاد مـردم عـالم      4حضرت مهدي
چارپايـان  . مانند دست يابند در روزگار او، همگان به رفاه و آسايش و وفور نعمتي بي. برسد

زمين، گياهـان بسـيار رويانـد و آب    . فراوان شوند و با ديگر جانوران، خوش و آسوده باشند
  2.هرها فراوان شودن

ستم و شبيخون و غارتگري . ها خاموش شود ها و آشوب ، آتش فتنه7در زمان حضرت
  3.ها از ميان برود برافتد و جنگ

  4.نجات بخشد گير و سردرگم ز آشوبي بزرگ و همهمردم را ا 7حضرت
همه كس و . به سراسر جهان پا نهند و همه جا قدرت را در دست گيرند 4ياران قائم

و خشـنودي   را و مرغان شكاري، همه و همه رضادرندگان صح. چيز مطيع آنان شوند همه
اي از زمـين بـر قطعـه ديگـر،      شادي و شادماني تا بدان جا است كه قطعـه . آنان را بطلبند

  5.بر آن پا نهاده است 4مباهات كند كه يكي از ياران امام مهدي
. هاي فوالد است دل آنان مانند پاره .هر يك از ياران قائم، به نيرو چون چهل مرد باشد

                                                  

 . با تلخيص 123، ص4، جتسنيم، به نقل از 4): 47(محمد . 1
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يـاران قـائم شمشـيرهاي    . ها را بشكافند هايي از آهن بر سر راه آنان پيدا شود، آن اگر كوه
ـ ال يك(: عزوجل راضـي شـود   يكه خدا خويش را بر زمين ننهند، تا اين هم حتـي  فون سـيو ف

زد، خداوند مصـلح  اهنگامي كه فتنه و آشوب، جهان را آكنده س ،آري 1.)يرضي اهللا عزوجل
تا دژهاي ضاللت و گمراهي را از هم فرو پاشد و فروغ توحيد و انسـاني و   بزرگ را بفرستد
  2.هاي تاريك و سنگ شده بتاباند عدالت را در دل

و شـهادت   7به سخنان اميـر مؤمنـان   4سرانجام درباره سيرت اصالحي امام زمان
  : رسيم كه حضرت فرمودند پدر، در حق پسر مي

پرستي را به خداپرستي بازگرداند، پس از آن كه خدا پرسـتي را   هدي درآيد، هواچون م

ها و نظرها و افكار را به قرآن باز گردانـد، پـس از    رأي. به هواپرستي بازگردانده باشند

عمال و كارگزاران  …ها و نظرها و افكار خود بازگردانده باشند آن كه قرآن را به رأي

چه را در اعماق خـويش دارد، بـراي وي بيـرون دهـد و همـة      زمين آن. را مؤاخذه كند

گاه مهدي به شما نشـان دهـد كـه     آن. امكانات و بركات خويش را در اختيار او گذارد

  3.سيرت عدل كدام است و زنده كردن كتاب و سنت چيست

  ها پيام

الَّـذينَ إِن  ــ   4هولَينصرَنَّ اللَّه مـن ينصـرُ  Gياري خداوند از طريق احياي دين او است . 1
مكَّنَّاهمF .  

  . FمكَّنَّاهمGامر به معروف و نهي از منكر، به قدرت نياز دارد . 2
آنان هر كجا كه توان دارند، هـدف مقـدس   . براي مؤمنان، تمام زمين يكسان است. 3

  . Fفي الْأَرضGِكنند  خود را پياده مي
إِن Gت و امر به معروف و نهي از منكر است اولين ثمره حكومت صالحان، نماز و زكا. 4

                                                  

 . همان. 1

 . 310، صالمهدي الموعود. 2
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  . F…مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ
رابطه با خدا و دستگيري از محرومان و آگاهي دادن به جامعه و جلوگيري از مفاسد، . 5

  . Fأَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمرُوا بِالْمعرُوفGاز هم جدا نيست 
در گرو اقامه نماز، پرداخت زكات  امعه اسالمي از حمايت و نصرت خدابرخورداري ج. 6

  . F…الَّذينَ إِن مكَّنَّاGو امر به معروف و نهي از منكر است 
حاكمان مؤمن، هم در فكر ارتقاي روحي و رشد امور معنوي هستند و هم به دنبـال  . 7

ــلَاةَ وآتَــوا Gاصــالح جامعــه رفــاه و حــل مشــكالت اقتصــادي و فقرزدايــي و  وا الصأَقَــام
  . F…الزَّكَاةَ
با انجام همه وظايف، باز هم به حسن عاقبت خود و نتيجه نهـايي كارتـان مطمـئن    . 8

  . Fوللَّه عاقبةُ الْأُمورGِنشويد و بر خداوند اميد و توكل داشته باشد 
  . Fلَّه عاقبةُ الْأُمورِولGامكانات، بيش از چند روز در دست شما نيست . 9

  F.1وللَّه عاقبةُ الْأُمورGِفرجام همه كارها، تنها در اختيار خدا است . 10

                                                  

، 11، جتفســير راهنمــااز 10و  6؛ پيــام 52و  51، ص8، جتفســير نــوراز  9، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1پيــام . 1
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  گري حق  نابودي باطل با جلوه

  )كيفيت توسعه حكومت و كارهايي كه صورت مي گيرد(

ö≅ è% uρ u !% y` ‘,ysø9 $# t,yδy— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈t7 ø9$# tβ% x. $ ]%θ èδy—1   
  . چرا كه باطل، همواره نابود شدني است ؛حق آمد و باطل نابود شد: بگو

  مقدمه 

از زماني كه انسان، پا به اين كره خاكي گذاشت تا به امروز، درگيريهايي بين گروه حق 
  . و باطل بوده است

در اين ميان، . اند لذا در طول تاريخ، انبيا و اوصيا و اوليا پيوسته با گروه باطل درگير بوده
ها و جنايت هايي كه در اين عالم اتفاق افتاد كه با نگاه اجمالي به  ها و حق كشي چه جنگ

به همين دليل، اجراي عدالت به طـور كامـل در روي    ؛تاريخ ميتوان از آنها اطالع پيدا كرد
ين رسد كه ا آيا زماني مي. زمين و نابودي كامل باطل، آرزوي ديرينه هر انسان مؤمن است

  . گويد اين آيه درباره تحقق اين آرزو سخن مي. آرزوي بشر تحقق يابد

  ها واژه

  )فعل ماضي(آمد : جاء
هاي خداوند حق است؛ لـذا خداونـد و هرچـه از سـوي او      يكي از نام(ثابت و باقي : حق

  ). چون ثابت و پابرجا است، حق ناميده شده است ؛است
  2)الغهزهوق، صيغه مب(نابود شد، هالك شد : زهق
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  نكات تفسيري

  حق پيروز است و باطل نابود. 1

اشاره شده است كـه   يك سنت جاودان الهيو  يو اساسي ك اصل كليبه  ،هين آيدر ا
به طـور قطـع    ،روز است و باطليپ ،كه حق نيو آن ا ؛روان حق استيهمه پ يه دلگرميما

 نشـان  يكـر و فـر   ،زنـد  ، رعـد و برقـي مـي   دارد يصولت و دولت ،باطل .است ينابود شدن
 ،به گفتـه قـرآن  . كند مي سقوط يستيعمرش كوتاه است و سرانجام به دره ن يول؛ دهد مي

و آب كـه   دشو مي كند و خاموش يي ميغوغا ،زند ي ميچشمك ،آب يروهاي  همچون كف
  : ماند ، ميات استيه حيما

G فَاءج بذْهفَي دا الزَّبافَأَمأَمو  النَّاس نفَعا يضِمي األَركُثُ فمفَيF1 ن موضـوع در  يل ايدل
از  ،سـت ينش هماهنـگ ن ين عالم آفـر ياست كه با قوان يزيرا چيزاست؛ باطن كلمه نهفته 

مسلما چيـزي كـه   . ريشه و ميان تهي است ساختگي و بي و نداردسهمي قت يت و حقيواقع
ا حـق، عـين واقعيـت    تواند براي مدتي طوالني باقي بماند؛ امـ  داراي اين صفات است، نمي

است، توأم با راستي و درستي و داراي عمق و ريشه و هماهنگ با قـوانين خلقـت اسـت و    
پيروان حق متكي بر سالح ايمـان، منطـق، وفـاي بـه عهـد،      . چنين چيزي بايد باقي بماند

نـور آگـاهي،   . راستي گفتار، فداكاري و گذشت و آمادگي براي جانبازي تا سر حد شـهادتند 
ترسند و به غير او متكي نيستند و همـين،   ا روشن كرده، از هيچ چيز جز خدا نميقلبشان ر

  2.ها است رمز پيروزي آن

  4ارتباط آيه به قيام مهدي. 2

تفسير  4به قيام حضرت مهدي Fجاء الْحقُّ وزهقَ الْباطلGُدر بعضي از روايات، جمله 
  : فرمودند 7امام باقر. شده است

؛ الباطل بت دولةاذا قام القائم ذه: هي اين است كهمفهوم اين سخن ال
3
هنگامي كه  
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  . شود قيام كند، دولت باطل برچيده مي] عليه السالم[قائم 

: هنگام تولد، بر بازويش اين جملـه نقـش بسـته بـود     7طبق روايت ديگر، امام زمان
Gُلاطقَ الْبهزقُّ والْح اءجF1 .  

ر معناي وسيع آيه بر اين مصداق نيسـت؛ بلكـه قيـام    مسلما مفهوم اين احاديث، انحصا
هاي آن است كه نتيجه اش پيـروزي نهـايي حـق بـر      مصداقترين  از روشن 7امام زمان

خوانيم كـه روز فـتح مكـه، وارد     مي 6در حاالت پيامبر. باشد باطل در سراسر جهان مي
نـه كعبـه چيـده    كه از قبايل عرب بر گرد خا-بت  360 با عصاي خود مسجد الحرام شد و

جاء الْحقُّ وزهقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَـانَ  G: فرمود پيوسته ميو ساخت  سرنگون  را -شده بود
  . Fزهوقًا

كوتاه سخن اين كه اين قانون كلي الهي و ناموس تخلف ناپذير آفرينش، در هر عصر و 
شرك و بت پرسـتي و همچنـين   زمان، مصداقي دارد و قيام پيامبر و پيروزي اش بر لشكر 

هاي روشـن و تابنـاك ايـن قـانون      برستمگران و جباران جهان از چهره 7قيام امام زمان
  2.عمومي است

  7هاي ظهور حق در حكومت مهدوي جلوه. 3

آثار زيادي  4در روايات اسالمي، براي ظهور و قيام موعود آخر الزمان، حضرت مهدي
  : بر شمرده شده است؛ از جمله

  . شود ها به طور مساوي تقسيم مي وتثر. 1
هاي جهان بـه   دنيا پر از عدالت شود، ثروت 7هنگامي كه به واسطه ظهور امام زمان

  : فرمودند 7امام محمد باقر. طور مساوي تقسيم خواهند شد
كنـد و عـدالت را    وقتي قائم ما اهل بيت قيام كند، ثروت را به طور مساوي تقسيم مي

  3.نمايد ميان مردم پياده مي

                                                  

 . همان. 1
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  . رضايت و خشنودي همگاني است. 2
  : فرمايد مي 6رسول اكرم

ساكنان آسمان، مردم زمين، پرندگان هوا، درندگان صحراها و ماهيان درياها، همگـي  

  1.از او خشنود خواهند شد

  . فقر و بينوايي ريشه كن خواهد شد. 3
در حـديث آمـده   . نياز خواهنـد شـد   عموم مردم بي 7اهللا بقيةدر پرتو عدالت حضرت 

  : است
هـا   دارد تا آن آيد كه انسان، صدقات از طال را با خود بر مي زماني براي مردم پيش مي

.ولي نيازمندي را نمي يابد كه اين صدقه را بپذيرد ،را در راه خدا انفاق كند
2   

  . همه مردم در امنيت به سر خواهند برد. 4
   :فرمايد مي 7همان گونه كه اميرالمؤمنين

كننـد، يـك    شود، درندگان و چارپايان با يكديگر سازش مي ها زدوده مي ني از دلدشم

همه  و كند و تنها سفر مي) از شرق تا غرب(گذارد از عراق تا شام  زن طبقي بر سر مي

آزارد و دچـار   گذارد؛ در حالي كـه كسـي او را نمـي    جا قدم بر سرزمين سبز و خرم مي

  3.شود ترس و وحشت نمي

  . شود سماني نازل ميبركات آ. 5
  : در حديث آمده است

فرسـتد و   دارد، جز اين كـه آن را بيـرون مـي    زمين، چيزي از بذرهاي خود را نگه نمي

دارد، جز اين كه سيل آسا بـر بنـدگان فـرو     آسمان چيزي از باران رحمتش را نگه نمي

  4.ريزد مي

  . برند همگي در رفاه به سر مي. 6

                                                  

 . 82، ص 2، ج الحاوي للفتاوي. 1
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  : فرمود 6رسول خدا
شوند كه هرگز چنـين بهـره    آن چنان متنعم مي 4در زمان حضرت مهديامت من 

  1.اند مند نشده

  . كند هاي پنهان خود را آشكار مي زمين، گنج. 7
  : فرمايد در اين باره مي 6پيامبر اكرم

هـاي   كنند؛ زمين پـاره  آن زمان، چارپايان در امان هستند و درندگان با هم سازش مي

.هاي جگر زمين، ستون هايي از طال و نقره است ارهپ …ريزد جگرش را بيرون مي
2  

  . شوند ها و چارپايان زياد مي دام. 8
  : آمده است 6در روايتي از پيامبر گرامي اسالم

روياند و  زمين گياهش را مي. فرستد خداوند باران رحمتش را مي. شود مهدي خارج مي

كنـد و امـت اسـالم،     يم مياو ثروت را به طور مساوي تقس. شود دام در جهان زياد مي

  3.شود بزرگ و شكوهمند مي

  . ها و ايجاد آسايش براي عموم مردم است رفع مزاحمت. 9
  : فرمايد مي 7امام باقر

ها آمـده و از   بالكن هايي را كه به خارج جاده. دهد هاي اصلي را توسعه مي مهدي، راه

ريـزد، از بـين    ا مـي هـ  ديگران سلب آزادي كرده است و ناودان هايي را كه بـه كوچـه  

  4.برد مي

  . رود هاي ظلمت كنار مي پرده. 10
  : فرمايد در اين باره مي 7امام صادق

شود و مردم از نور خورشيد  وقتي قائم ما قيام كند، زمين به نور پروردگارش نوراني مي

                                                  

 . 433ص ،اعالم الوري. 1

 . 514ص ، 4ج ، المستدرك علي الصحيحين. 2
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  1.رود شود و تاريكي از بين مي شب و روز يكي مي. شوند نياز مي بي

  . ميان مسلمانان پديد خواهد آمدبرادري و مواسات . 11
  : امام باقر فرمود

آن زمـان يـك   . رسـد  هنگامي كه قائم ما قيام كند، دوران برابري و بـرادري فـرا مـي   

.شود دارد و او مانع نمي مسلمان آنچه نياز داشته باشد، از جيب برادر مسلمانش برمي
2

  

  قدر است؟ چ 4پرسشي ممكن است به ذهن بيايد كه وسعت حكومت حضرت مهدي
بر كل كره زمـين اسـت؛ زيـرا مطـابق      4مطابق برخي ادله، حكومت حضرت مهدي

. ها است زمينهة افراد بشر به عبوديت كامل در همة برخي آيات هدف از خلقت، رسيدن هم
. زمـين را فـرا خواهـد گرفـت    ة در برخي از آيات آمده است كه حكومت حضرت تمـام كـر  

زمين را پر از عدل و ة تر رسيده است، حضرت مهدي هممطابق برخي روايات كه به حد توا
 . داد خواهد كرد

شـده  تشـبيه  حكومـت مهـدي بـه حكومـت ذوالقـرنين      گسـتردگي  در برخي روايـات،  
  :است؛ازجمله

  : فرمود 7امام باقر است كه نقل كرده يثمال مزهحوبه سندش از اب ينعمان 
لم و سند و هند و كابل يو د ن و تركيروم و چ ]6قائم آل محمد[او  يبرا ،خداوند

 3.را فتح خواهد كرد …و شاه و خزر

 4.گشتن آباد خواهديزم ،ن موحد شدهيزم يهمه مردم رو ،اتيروا يمطابق برخ

كـه   4شود كه حكومت مهدي نيز استفاده مي) كتاب مقدس مسيحيان(از عهد جديد 
روي ة ير شده است، همـ ها يا ملكوت خداوند براي فرزندانشان تعب از آن، به ملكوت آسمان
  : در انجيل لوقا آمده است. زمين را فرا خواهد گرفت

در آينده، مردي از شرق و غرب و شمال و جنوب زمين آمده و بر سر سفره در ملكوت 
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   1.خواهد نشست

 كنند؟ با اجبار اسالم را در جهان پياده مي 4آيا امام مهدي: پرسشي ديگر

ابتدا مردم را به سـوي حـق    4شود كه امام مهدي از روايات چنين استفاده مي: پاسخ
آن . پـردازد  كند و پيش از آغاز هر جنگي، به معرفي دين حق براي دشمنان مـي  دعوت مي

فقط پس از اتمام حجت بر  و دهد حضرت، فرصت انتخاب ميان حق و باطل را به آنان مي
كند و  تمام حجت ميكند؛ پس چون آن حضرت ابتدا ا دشمنان، از قدرت شمشير استفاده مي

شـوند،   يابند از حق روي گردان مي مي شوند و از آن اطالع آنان با اين كه به حق واقف مي
كند، بلكه بايد گفت پذيرش يـا عـدم    اسالم را با اجبار پياده مي رتتوان گفت آن حض نمي

 پذيرش اسالم هر كس از روي رغبت و اختيار است؛ ولي پس از سوء اختيار و عدم پذيرش
  .اي نماند شود تا در جهان فتنه دعوت امام، از سوي لشكريان امام نابود مي

  : فرمايد مي 7امام باقر 
آن جا شانزده هزار نفر مجهـز بـه   . شود به سوي كوفه رهسپار مي 4حضرت مهدي

آنان، قاريان قرآن و دانشمندان دينـي هسـتند كـه پيشـاني     . ايستند سالح برابر او مي

ياد پينه بسته، چهره هايشان در اثر شب زنده داري زرد شده است؛ هايشان از عبادت ز

! اي فرزند فاطمه«: آورند آنان يكصدا فرياد بر مي. اما نفاق سرا پايشان را پوشانده است

حضـرت مهـدي پشـت     ».اي، باز گرد؛ زيرا به تو نيازي نـداريم  از همان راهي كه آمده

كشد و همـه را از دم   بر آنان شمشير ميشهر نجف پس از ظهر روز دوشنبه تا شامگاه 

  2.شود در اين نبرد از ياران حضرت حتي يك نفر زخمي نمي. گذراند تيغ مي

دانند كه او مهـدي و   ايستند، مي طبق اين حديث، افرادي كه مقابل حضرت مهدي مي
تابند و بدين ترتيب، آگاهانـه بـا    است؛ ولي از پذيرش دين حق سر بر مي 3 فرزند فاطمه

پردازد و آنـان را قلـع و قمـع     حضرت نيز به جنگ با آنان مي. كنند ن حضرت مخالفت ميآ
  . كند مي
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شناسـند، از آن   اين جنگ، به اين دليل است كه اين اشخاص با ايـن كـه حـق را مـي    
جا كه  از آن. خواهند مانع اجراي حق و عدالت در جامعه انساني باشند كنند و مي پيروي نمي

ي، مانع گسترش عدالت و موجب سلب اختيار و انتخاب صحيح ساير افراد وجود چنين انسان
از . شود، بايد از ميان بروند تا ريشه فساد و موانع شناخت حق از باطل نابود شـود  جامعه مي

توانـد   مـي  شود كه عملكرد حضرت يعني رفتار قاطعانه و قدرت شمشير احاديث استفاده مي
البتـه عوامـل   . كردن اسالم در جهان نقش خواهد داشت يكي از عواملي باشد كه در پياده

نيز نقش   …ديگر مانند آمادگي جهاني سالح مدرن، سالح علم، انتخاب كارگزاران اليق و
  : شود اي خواهد داشت كه به اختصار به ذكر هر كدام پرداخته مي عمده

  برخورد جدي و قدرتمندانه با ستمگران  )الف

ه نخواهد بود كه اوليـاي خـدا مردمـان را موعظـه كننـد و      پس از ظهور، ديگر اين گون
اي كـه اوليـا را    بسياري از مردم گوش فرا ندهند و سرگرم جنايت و فساد باشند؛ بـه گونـه  

  .هاي آنان را محو كنند بكشند و سنت
  : فرمايد مي 7امام باقر 

 …تـل باللين كان يتألف الناس و القائم يسير بالقامته سار في  6ان رسول اهللا
  1 ؛…و ال يستتيب احداً

با كشتن  gكرد؛ ولي قائم  با امت خويش به نرمي و محبت رفتار مي 6رسول خدا

  . خواند و كسي را به توبه فرا نمي …كند با آنان برخورد مي

  آمادگي جهاني )ب

. به آمادگي جهاني نيز بستگي دارد 7شود كه پيروزي امام زمان از روايات استفاده مي
براي حكومت جهاني حالت پذيرش پيدا كرد و انسان جنگ خواه، صلح طلب  وقتي جهان،

روايـات، پيـدايش ايـن    طبـق برخـي   . پذيرد شد، پيروزي انقالب حضرت مهدي تحقق مي
انسان جنگ زده، دنبال آب حيات صلح و . بر اثر يك جنگ وحشتناك است آمادگي جهاني

  : فرموده است 7امام صادق. رود آرامش مي
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مگر روزي كـه در يـك جنـگ ويـران      يابد اني و رهبري واحد، تحقق نميحكومت جه
  1.كننده دو سوم بشر نابود شوند

  سالح برتر و مدرن )ج

در بعضي از روايات آمده است حضرت مهدي از سالح برتر بهره مند است كـه جهـان   
  2.سالح ايمان و آالت مدرن جنگي نقش عظيمي دارد .تسليم او خواهد شد

  و دانش سالح علم )د

با قـدرت علمـي،    7شود كه امام زمان در بسياري از احاديث، به اين واقعيت اشاره مي
 7امـام صـادق   .آورنـد  كند و جهان علم به او ايمـان مـي   ها را متوجه خود مي انديشه مغز

  : فرموده است
اند، دو حرف است و مردم هم تـا   آنچه پيامبران آورده. علم، بيست و هفت حرف است

اند؛ پس موقعي كه قائم ما قيام كند، بيست و پـنج   ش از آن دو حرف ندانستهكنون بي

كند و آن دو حـرف را هـم    آورد و آن را ميان مردم منتشر مي حرف ديگر را بيرون مي

  3.نمايد تا آن كه بيست و هفت حرف خواهد شد ها ضميمه مي به آن

  كارگزاران و وزيران اليق )ه

هبري الهي و كارگزاران اليق و دلسوز و حاكميـت اسـالم   اداره سرزمين ها، در سايه ر
گمارد كه جز به  براي اداره جهان، استانداران و وزيراني مي 7امام عصر. امكان پذير است

از  طبيعي است كشوري كه كارگزارانش. انديشند مصالح اسالم و رضايت خدا به چيزي نمي
اي  شود؛ به گونـه  ها پيروز مي شواريدة اي برخوردار باشند، بر هم چنين خصوصيت برجسته

  4.كنند مردگان دوباره زنده شوند مي كه زندگان، آرزو
 تركيب دولت حضرت مهدي  )و

از پيـامبران و جانشـينان آنـان و تقـوا پيشـگان و       4در روايات، تركيب دولت مهدي
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تشـكيل شـده    6هاي پيشين و از سران و بزرگان اصحاب پيامبر صالحان روزگار و امت
  : برخي از آنان بدين گونه معرفي شده اند. تاس

، مـؤمن آل  7، هفت نفر از اصحاب كهـف، يوشـع وصـي موسـي    7حضرت عيسي
  . فرعون، سلمان فارسي، ابودجانه انصاري، مالك اشتر نخعي

تاده شده ام؛ نه امير و من وزير فرس«: گويد مي 4به حضرت مهدي 7حضرت عيسي
   1».فرمانروا

 نه مهدوياجرا و قضا در مدي. 4

در . انـد  عـدالتي  ناامني و ظلم، تجاوز و تعدي، آفات ويرانگر اجتماعي هستند كه محصول بي
هاي  شود و صاحبان زر و زور مانعي بر سر راه كامجويي اي كه حق مظلوم، باز ستانده نمي جامعه

ت حق و آن هنگام كه حكوم. بينند، امنيت اجتماعي فراگير، رؤيايي تعبير ناشدني است خود نمي
گسـتراند، اثـري از    سرايد و عدل و حـق را مـي   افرازد و سرود توحيد مي عدل مهدوي پرچم مي

ناامني و ظلم و تجاوز نخواهد ماند، چرا كه حق جويان امت نبوي كه با آن وجود گرامـي بيعـت   
هـم عادالنـه رفتـار     ؛اند كرده و به بركت حضرتش از كمال عقل و روح استغنا برخوردار گرديده

  : را پاس خواهند داشت 7خواهند كرد و هم عدالت و امنيت مدينه مهدوي
   2».صحابه كان آمناًمعه و مسح علي يده و دخل في عقد أفمن بايعه و دخل «

اي كـه هـيچ يـك از     شود؛ به گونه در عصر ظهور او، عدالت به شكل همه گير اجرا مي
 7امـام عصـر  . مانـد  نمـي  از امنيت و عدالت محروم 4شهروندان دولت جهاني مهدوي

اموال عمومي و امكانات حكومتي را بر اساس استحقاق شهروندان و مطابق قانون آسماني، 
  . كند عادالنه تقسيم مي

 3».ق الرمحن الرب منهم و الفاجرخلقائمنا فانه يقسم بالسويه و يعدل يف  إذا قام«

                                                  

به نقل كتـاب پرسشـها و پاسـخ هـايي     . 190ص ، چشم اندازي به حكومت مهديي، سنجم الدين طب. 1
 . )160و164ص ،مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه(، gدرباره امام مهدي 

 . 91ص ،1ج ،علل الشرايع. 2
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  : در روايت ديگري آمده است
ها فراهم  كند و احكامي را كه زمينه اجراي آن حيا ميقوانين و احكام معطل اسالم را ا

   1.نبوده است، مانند تعلق ارث بر اساس ايمان، به جايگاه اجرا خواهد گذارد

گويي برخي حدود و قوانين كه همواره در تاريخ، به داليل گوناگون تعطيل شـده بـود،   
بـه   7خي روايات، امام عصركه به نقل بر) امر جديد(گويا آن  2.شود دوباره احيا و اجرا مي

اي از بيان احكام واقعي برابر احكام ظـاهري و احيـا و اجـراي     كند، مجموعه آن دعوت مي
هـا قيـام    احكام متروك و قوانين معطل مانده دين خدا است كـه چـون آن حضـرت بـدان    

  : روايت شده است 7از امام باقر. پندارند دين جديدي آورده است كند، برخي مي مي
و إن اإلسـالم   6ئمنا إذا قام دعا الناس إيل إمر جديد کما دعا إليه رسـول اهللا إن قا«

   3».بدا غريباً و سيعود غريباً کما بدا فطويب للغرباء

به پرسش عبـداهللا بـن عطـا اسـت كـه از سـيره        7گواه اين مدعا، پاسخ امام صادق
ام هـد ، ان6آن حضرت، عمل بـه سـيره رسـول خـدا    . پرسيده بود 4حضرت ولي عصر

هاي اساسي  عرضه اسالم به شكلي نو و جديد را شاخص هاي جاهلي و امور خرافي و سنت
و احقاق  مأموريتي ويژه در اقامه عدل 4حضرت مهدي 4.سيره آن حضرت معرفي فرمود

و بر همين اساس، متفاوت از اجداد و پدران گرامي اش كـه در   حق مظلومان بر دوش دارد
كردنـد، او بـه واقـع     اد به شهادت و قسم، به ظاهر حكم ميمنازعات قضايي بر اساس استن

ـ  نّمالتذهب الدنيا حتي يخرج رجل «: فرمود 7امام صادق. كند حكم مي  ةي يحكـم بحكوم
   5».يعطي كل نفس حقها ةل بينيسأآل داود و ال 

توان عصر عزت و سربلندي مظلومان  عصر ظهور و حاكميت آخرين حجت الهي را مي
نهايي ستمگران دانست كـه در آن، بـا هـيچ سـتمگري مسـامحه يـا       و خواري و شكست 
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گويد؛ لذا برابر  ها از چيز ديگري سخن نمي كند و جز از در هدايت يا تسليم آن مصالحه نمي
و در مقـام  كشـد   تيغ عدالت مـي  يگري ندارندمعاندان حق ستيز كه جز ظلم و جهل ثمر د

هاي رنـج ديـده و سـتم     د و مايه تشفي دلكش از آنان انتقام مي مظهريت اسم منتقم الهي
  : شود كشيده مؤمنان مي

  1».نمنيومم والذي يمال االرض قسطا و عدال و يشفي صدور ق ةو هو الحج«

 ها  اميپ

جـاء   قُلGْبايد با قاطعيت پيروزي نهايي حق را به مردم اعالم كند  6پيامبر اكرم. 1
   F.2الْحقُّ
ست و هر جرياني به جز آن، باطل و نـابود شـوند   حق ا 6دين اسالم و راه پيامبر. 2

Gْقُّ قُلاء الْحج… F.3  
 قُلGْاضمحالل و نابودي باطل تنها در پرتو ظهور و به ميدان آمدن حق ميسر است . 3

  F.4جاء الْحقُّ وزهقَ الْباطلُ
ناپايداري و شكست پذيري جريان باطل، دليل و نشانه پيروزي قطعي جريـان حـق   . 4

   F.5زهوقًاالباطلَ   …جاء الْحقGُّگام ظهور و بروز صحنه پيكار است هن
فعـل ماضـي   ؛ زهـقَ  .…جاء(. باطل، رفتني و نابود شدني است و حق، باقي و پايدار. 5

  6).نشانه قطعي بودن است

                                                  

 . با تلخيص 266و  265ص  ،امام مهدي موجود موعود. 1

  . 109، ص7، جتفسير نور. 2
 . 175، ص10، جتفسير راهنما. 3

 . همان. 4

  . انهم. 5
 . 109، ص7، جتفسير نور. 6
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   4و امام زمان 6امبرياقدامات و صفات پ

  )گيرد كارهايي كه توسط حضرت انجام مي(

tÏ%©!$# šχθãèÎ7−Ftƒ tΑθß™§�9$# ¢É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓW{$# “Ï%©!$# …çµtΡρß‰Ågs† $¹/θçGõ3tΒ öΝèδy‰ΨÏã ’Îû Ïπ1u‘öθ−G9$# 

È≅‹ÅgΥM}$#uρ Νèδã�ãΒù'tƒ Å∃ρã�÷èyϑø9$$Î/ öΝßγ8pκ÷]tƒuρ Çtã Ì�x6Ψßϑø9$# ‘≅Ïtä†uρ ÞΟßγs9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# ãΠÌh�ptä†uρ ÞΟÎγøŠn=tæ 

y]Í×‾≈t6y‚ø9$# ßìŸÒtƒuρ öΝßγ÷Ζtã öΝèδu�ñÀÎ) Ÿ≅≈n=øñF{$#uρ ÉL©9$# ôMtΡ%x. óΟÎγøŠn=tæ 4 šÏ%©!$$sù (#θãΖtΒ#u ÏµÎ/ 

çνρâ‘̈“tãuρ çνρã�|ÁtΡuρ (#θãèt7̈?$#uρ u‘θ‘Ζ9$# ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çµyètΒ � y7Í×‾≈s9'ρé& ãΝèδ šχθßsÎ=ø&ßϑø9$#1
 

 ل نوشتهيزد خود در تورات و انجاو را ن ]وصف[ امبر درس نخوانده كهيپ ،ن فرستادهيهمانا كه از ا
 ناپسند باز يو از كارها دهد مي فرمانده يپسند يرا به كارها آنان ]همو كه[ كنند ي ميرويپ ،ابندي مي
هاي  فيو تكل كند مي نامطبوع را بر آنان حرام يزهايالل و چيشان حاير را بردلپذ يزهادارد و چي مي

مـان  يكه به او ا يپس كسان؛ دارد مي شان برياز ا ،ه استرا كه بر آنان بود ييد و بندهاين و قيسنگ
 ،كردند يرويپ ،كه با او نازل شده است يش نمودند و از نوري ااريدفاع كردند و  يند و از ودآور

  . خواهند بود پيروزنان خود يا

  مقدمه

از  يهم با شـبهات  يكه ذهن بشر را مشغول به خود كرده است و گاه ياز سؤاالت يكي
بـا  هـا   چه بوده و انسان 6امبرين است كه هدف از بعثت پيا ،منان همراه استطرف دش

ـ با آمـدن پ  ناداشته را به دست آوردند؟ زيامبر چه چين همه پيوجود آمدن ا چـه   6امبري
  . دهد مي به سؤاالت جواب ،هين آيا ي رخ داد؟در امت اسالم يتحول

                                                  

 . 157): 7(اعراف . 1



  352   تفسير آيات مهدويت �

 واژه ها

  . )عالتباب اف »تبع«از ماده ال باب افتعفعل مضارع ( كنند ي ميرويپ: تبعوني
  ). آمده استها  در نكته ،ح آنتوضي( درس نخوانده: يمأ

  1.يي كه مطابق طبع و فطرت انسان استهايزچ، زهيپاك يزهايچ: باتيط
  . ناپاك يزهايچ: خبائث

  . )»وضع«فعل مضارع از ماده ( رددا مي بر: ضعي
ف سخت و يو به هر كار و تكل وس كردن استي و محبنگهدار يبه معنا ،در اصل: صرإ

  .شود ، گفته ميت باز دارديدشوار كه انسان را از فعال
  . رهايزنج يبه معنا جمع غلّ: غاللاأل
  . )ر استيت با شمشيحما يمعناه ب( ت كننديو حما يارياو را : زروهع

 نكات تفسيري

  : استان شده يصفت برسالت چندين  عالوه بر مقام 6امبريپ يبرا ،هين آيدر ا .1
كند  مي انيام خدا را بيشود كه پ مي گفته يبه كس ينب). يالنب( استا امبر خدياو پ. 1-1

اسـت   يكسـ  ،اما رسول؛ )مأمور نباشدبه دعوت و تبليغ هرچند ( شود مي نازل يو به او وح
ن يـ در ا يسـتادگ ين خـدا و ا ي آيـي غ به سويبه دعوت و تبل مأمور ،كه عالوه بر مقام نبوت

ـ يااست؛ بنابرباالتر از نبوت  يرسالت مقام ،قتيدر حق. شدبا مي ريمس  ،رسـالت  اين در معن
 ،اسـت  6امبريـ ل پيح و تفصيح و توضيه در مقام تشريچون آ يول؛ استنيز نهفته نبوت 

  . ذكر كرده است به طور مستقلآن دو را 
ون كـان ين مكه و از سرزم او. است ت برخاستهيان توده جمعياز مو درس نخوانده . 1-2

  . FاألميG طلوع كرده است ،ديتوح ياصل
 )ليتورات و انج(ن يشيپ يت او را در كتب آسمانيل حقانها و دالي صفات و نشانه. 1-3

  . Fفي التَّوراةِ واإلِنْجِيلِ …يجِدونَه الَّذيG كنند مي مشاهده

                                                  

 .153ص، 3ج، تفسيرنور. 1
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اهل نزد ه و آنچها  يكيبه ن ؛است كامال سازگار ،دعوت او با فرمان عقل يمحتوا. 1-4
 بـاز  ،شـمرد  پسند مـي خرد نانزد اهل و آنچه ها  يكند و از بد مي دعوت ،معروف است، خرد
  . Fبِالْمعرُوف وينْهاهم عنِ الْمنكَرِ يأْمرُهمGدارد  مي

طبـع   كه و آنچه را. FالطيباتGهنگ است يم همافطرت سلبا دعوت او  يمحتوا. 1-5
 حرامها  را بر آن است زيآميث و تنفرشمرد و آنچه خب مي حالل ها بر انسان ،پسندد مي ميسل
  . Fويحرِّم علَيهِم الْخَبĤئثَ الطَّيباتويحلُّ لَهمG  كند مي

هاي  دن تودهير كشين نبوت و رسالت كه هدفشان به زنجيان دروغياو بسان مدع. 1-6
كه بارها را از دوش آنـان  بل ،گذارد نمي نهاآ بار بر دوش نه تنهاها است؛  مردم و استثمار آن

 افكنـد  كنـد مـي   ي مينيرا كه بر دست و پا و گردنشان سنگ يرهاييدارد و غل و زنج مي بر
G مرَهإِص منْهع ضَعياألَغْالَلَوو هِملَيع ي كَانَتالَّتF.1  

  »يام«ة واژ يمعنا. 2

  : در اين باره سخنان گوناگوني دارندمفسران 
كه از مادر  يهمان حالتبه  يعن؛ يدانند مي »درس نخوانده« ي آن را به معنايجمع. 1-2

ه اسـت و بـا   ين نظريهم ،معروف. (ده استيرا ند ياستادو مكتب و مانده  يمتولد شده باق
  .)تر استيز سازگارن كلمه نيموارد استعمال ا

است، وده مردم برخاسته ان امت و تيكه از مدانند  مي يكس ايمعنه آن را ب يبعض. 2-2
  . ن و جبارانيان اشراف و مترفينه از م
ـ ا ،نـد يگو مي »يم القرأ«ن كه مكه را يبه مناسبت ا يو بعض. 3-2 رادف مـ  ن كلمـه را ي

 يو بعضـ  »درس نخوانـده «معناي آن را به  يز بعضين يات اسالميدر روا. اند دانسته »يمك«
   2.اند دانسته »مكي« ايآن را به معن

                                                  

 . 397ص ، 6ج ، تفسير نمونه. 1

ص ، 6ج ، تفسـير نمونـه  : ؛ بـر گرفتـه از  70ص ، 9ج ، روح المعاني؛ 79و  78ص ، 2ج ، نور الثقلين. 2
396 . 
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 ه به امام معصوميل آيتاو. 3

يجِدونَه مكْتُوبا عنْدهم في G منظور از: ودآمده است كه فرم 7از امام صادق يتيدر روا
ام يـ كه ق يهنگام. است 7و امام زمان 6امبريپ يو وص 6امبريپ. Fالتَّوراةِ والْإِنجِيلِ

ت امـام  ، انكار فضـيل از منكر مراد. دارد مي بازكند و از منكر  مي مردم را به معروف امر ،كند
 بائـث كند و خ مي حالل ،است آن گرفتن علم از اهلمنظور، كه را  »باتيط« ،آن امام. است

از  هـا پـيش   است كـه آن  يگناهان »اصر«مراد از . نمايد مي ، حرامن استرا كه قول مخالفا
آمنُوا بِـه وعـزَّروه   الَّذينَ Gمنظور از : ادامه فرمود در .…اند مرتكب شده ،معرفتشان به امام

رُوهنَصوF هـا   و طـاغوت و اطاعـت از آن   جبـت  مان دارند و ازيابه امام هستند كه  يكسان
كـه حـق   هسـتند   يت و كسـان يـ دشمنان اهل ب ،»و طاغوت جبت« مراد از. كنند ي ميدور

1.اند هرا غصب كرد :امامان
  

  : دفرمو 7يگر امام صادقد يتيدر روا
   2.است :امامانن و يمنير المؤام ،هين آيادر  ،مراد از نور

 اكرم امبريپ همراهي قرآن و. 4

 يتعـال  يشـگاه بـار  يهر دو در بارگاه و حضور خدا بودند و از پ 6اكرمامبر يقرآن و پ
را  همراهيمالك  يف،ه شريدر آ. را انزال كرد يگريرا ارسال و د يكيخداوند . افتنديتنزل 

ـ اوريمان بيا است،آمده  6امبريكه همراه پ يبه نور: ديفرما ، ميقرار داده 6امبريپ . دي
 گـوييم انسـان   مـي . استآمده  6اكرمامبر يهمراه پ ي نورول؛ روند مي همراه نور يگران،د

 نـور او راه  در پـي و انسـان   دارداز خـود نـور    ،آفتاب يعن؛ يكند مي دنبال نور آفتاب حركت
خيلـي   ،شـود آن سـتاره   مي برد معلوم مي هرهم آفتاب از فالن ستاره بياگر گفت يول؛ رود مي

 يخدا. كند مي آن حركت در پيرد و يگ مي از آفتاب است كه آفتاب نورش را از آنتر  روشن
  : ديفرما ، ميكرده يقرآن را نور معرف ،سبحان

                                                  

ت فـالن و فـالن و فـالن و العبـادة طاعـة      ها و الجبت و الطاغو الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدو«يعني . 1
 . 299ح ، 83ص ، 2ج ، نور الثقلين ؛»الناس لهم

 . 300ح همان، . 2
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همراه : ديبگوها  ن افتخار بس كه به آنيهم ،مناني مؤبرا. امبر استيهمراه پ ،ن نوريا
شـما چـرا همـراه آن حضـرت     . امبر استيهمراه پ قرآن: ديفرما مي ايگو .ديامبر باشيپ
  1.او انسان كامل است ؟ديستين

 د نبوتياهداف و فوا. 5

  ها يافتنيدست نا آموزش. 1- 5

  : امبران دانسته استيت را از اهداف فرستادن پيم و تربيتعل ،ميقرآن كر
Gالْنَا كَمستْلُ أَري نكُموالً مسر يكُماوف  زَكِّيكُمينَا واتآي كُملَيعكُملِّمعيـةَ   وكْمالْحو تَابالْك

   2؛Fتَعلَمونَويعلِّمكُم ما لَم تَكُونُواْ 
  .دهد مي اديبه شما  ،ديد بدانيتوانست نمي آنچه را

دهـد كـه فكـر و     مـي  رخبـ  يقيحقاو از معارف  Fتَعلَمونَويعلِّمكُم ما لَم تَكُونُواْ G جمله
ق نبوت ياز طر فقطو  ناتوان استها  به آن ياز دسترسخود شرفت يشه انسان با همه پياند

  . آگاه شدها  توان بر آن ي ميوحهاي  و دست آورد
عقل ؟  …ستگاه و موقف دارد ويپنجاه ا ،امتيكه ق فهمد مي عقل از كجابراي نمونه، 

. ابـد ين نوع معارف اطالع يتواند از ا نمي باز ،ابديشرفت و تكامل يهر قدر پ ي،و دانش بشر
كه عقـل   6حضرت محمد بن عبداهللا و حتي عقل بهترين آنان، امبران اولواالعزميعقل پ

  : خطاب به آن حضرت فرمود ،سبحان يكه خدا گيرد مي آن جا سرچشمهاز  ،كل است
G…  َأَنزَلولَّ اللّهعةَ وكْمالْحو تَابالْك كلَيع   لَـمتَكُـنْ تَع ا لَمم ككَـانَ مفَضـلُ   و  اللّـه

   3؛Fعلَيك عظيما
با صرف نظـر  ] [6محمداي  [ حكمت بر تو نازل فرمود و آنچه را توو كتاب  ،خداوند

  . به تو آموخت يبفهم يتوانست نمي] از وحي

                                                  

 . با تلخيص 306و  305ص  ،8ج  ،تفسير موضوعي آيت اهللا جوادي. 1

 . 151):2( بقره. 2

 . 113 ):4( نساء. 3
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  تكامل عقل. 2- 5

  : ديفرما ي ميثيدر حد 6امبريپ
فضل من جميـع  حتي يستكمل العقل و يكون عقله أ رسوالًو ال بعث اهللا نبياً و ال 

   1مته؛ عقول ا
د مبعوث نفرمود و خرد او باالتر از يل خرتكم يرا جز برا يامبر و رسوليچ پيه ،خداوند

  . است يعقول امت و

انت از سـهو و  ياست كـه از صـ   يم ذهنيو مفاه يانباشته علوم حصول ي،را عقل جمعيز
  . ستيبرخوردار ن يو معنو يه لفظان و نزاهت از مغالطينس
  قسط يبرپادار. 3- 5

  : است تبعث، از اهداف مهم عدل و قسط ييبرپا
لَقَد  نَاتيلَنَابِالْبسلْنَا رسأَنزَلْنَاأَرطوسبِالْق النَّاس قُومييزَانَ لالْمو تَابالْك مهع2؛م   
تـا   ،ميزان نازل كـرد يو با آنان كتاب و مم يل روشن فرستاديامبران خود را با داليما پ

  . را برپا دارندمردم قسط و عدل 
  ها يكينجات از تار. 4- 5

م بـه آن  ياز اهداف نبوت است كه در قرآن كر ،نور يدن به وادياز ظلمات و رس ييرها
  :ح شده استيتصر

تَابإِلَى ك اتنَ الظُّلُمم النَّاس تُخْرِجل كإِلَي بِإِذْنِ النُّورِ أَنزَلْنَاه   ـرَاطإِلَى ص هِمبر
يدمزِيزِ الْح3؛الْع   

بـه  هـا   يكياز تـار  به فرمان پروردگارشانرا  م تا مردميتو نازل كرد ين كتاب را برايا
  . ر و ستودهيخداوند شكست ناپذ يبه سوي؛ آوردر ييروشنا يسو

  ز از طاغوتيپرستش خدا و پره. 5- 5

 يمـردم بـه پرسـتش خـدا     يفراخوان 6پيامبرانبعثت  بنيادينيي و ر بناياز اهداف ز

                                                  

 . 13، ص 1، ج اصول كافي. 1

 . 25 :)57(حديد . 2

 . 1 :)14(ابراهيم . 3
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  : از طاغوت و مظاهر آن است يگانه و دوري
والً  لَقَدسةٍ ري كُلِّ أُمثْنَا فعواْ ا أَنِبدبواْ الطَّاغُوتاعبتَناجو 1؛للّه   
را پرستش و  كتايخداوند : ديتا به آنان بگو ،ميرا مبعوث كرد يامبريپ ،ان هر امتيم ما
  . يدزيپرهبطاغوت  ،]مظاهر[از 

  : ديفرما مي ن بارهيدر ا 7ين علير المؤمنيام
رنـد و  يفراگ ،داننـد  ي نمـي تا بندگان او آنچه از خدا شناس ،ختيامبر را برانگيپ ،خداوند

   2.ورنديمان آابه پروردگاري او پس از انكار و عناد 
  مردمهاي  در اختالف يداور. 6- 5

  : پيامبران استاز اهداف  ،اختالف ميان مردم داوري و رفع
معهـم الْكتَـاب    وأَنزَلَأُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النَّبِيينَ مبشِّرِينَ ومنذرِينَ  النَّاس كَانَ

لَّذينَ أُوتُوه من بعـد  فيه وما اخْتَلَف فيه إِالَّ ا اخْتَلَفُواْبِالْحقِّ ليحكُم بينَ النَّاسِ فيما 
   3؛ …اخْتَلَفُواْ فيه لماجاءتْهم الْبينَات بغْيا بينَهم فَهدى اللّه الَّذينَ آمنُواْ  ما

يم دهنده بر انگيخت و بـا  بو ، پيامبران را نويدآور پس خداوند؛ امتي يگانه بودند ،مردم
تـا ميـان مـردم در آنچـه بـا هـم اخـتالف         ،اداب خويش را به حق فرو فرستتك ،آنان
  . داوري كند ،ورزند مي

  ات برتر و سازندهيدعوت به ح. 7- 5

  : هاي وحياني، تأمين كننده زندگي برتر انساني است وحي و آموزه
   ؛ وللرَّسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم للّهأَيها الَّذينَ آمنُواْ استَجِيبواْ  يا
دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد؛ هنگامي كه شما را به ! ي كساني كه ايمان آورديدا

  . كند كه شما را زنده مي] حيات برتر[خواند  چيزي مي

  : فرمايد مي 7امام صادق
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   1».بخشد، واليت است كند و حيات جاودان مي آنچه بشر را زنده مي«
  : فرمايد مي 7و نيز امام باقر
و پيـروي از او، اجتمـاع شـما را از     7ير المؤمنين علي ابن ابـي طالـب  واليت امام، ام

   2.كند دارد و عدالت را ميان شما پايدارتر مي متالشي شدن باز مي
عامل حيات معنوي، اعتقاد توحيدي است و چنين اعتقادي، مشروط به واليت ترين  مهم

  . آيد بر مي سلسلة الذهبمداري است؛ چنانكه از حديث شريف 

  ياد آوري نعمت ها. 8- 5

خداي سبحان، در آيات متعددي يادآوري نعم الهي را از دستورهاي پيامبران قـرار داده  
   3.است

  4سفارش به اخالق ستوده. 9- 5

  آزادي انسان. 10- 5

بهترين ره آورد پيامبران، نشر حريت و ترويج آزادي، به ويژه آزادي فرهنگي است كـه  
  : ترقي جامعه در گرو آن است

G   ـ لِ الَّذينَ يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِي األُمي الَّذي يجِدونَه مكْتُوبا عندهم في التَّـوراةِ واإلِنْجِي
   ـثَ وئĤالْخَب هِملَـيع ـرِّمحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينكَرِ ونِ الْمع ماهنْهيو رُوفعم بِالْمرُهأْميي  ضَـع

مرَهإِص منْهع…F.5   
  .پردازيم حال به بررسي اين سؤال مي

 هنگام تشكيل حكومت، چه كارهايي انجام خواهند داد؟  4امام مهدي

وارد شـده و آن   4ي دوران حكومـت حضـرت مهـدي    با توجه به احاديثي كه در باره
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حضرت بـه اجـرا در   توان مهمترين اموري را كه از سوي آن  اند، مي دوران را توصيف كرده
  : آيد در موارد ذيل خالصه كرد مي
  حاكميت اسالم در سراسر هستي: اول

شوند و سعي خواهند  اي برضد آن حضرت وارد جنگ مي عده 7بعد از ظهور امام زمان
 :كه وعده آن از سوي انبيا و امامـان -كرد از تشكيل حكومت عدل الهي بر روي زمين 

امام، ابتدا آنان را به راه حق، فرا خواهد خواند؛ اگـر قبـول   . جلوگيري كنند -داده شده است
در  7امام باقر. نكردند، با آنان وارد كارزار شده، هر گونه فساد و كژي را نابود خواهد كرد

  : فرمايد مي F1كُلُّه للّه الدينُحتَّى الَ تَكُونَ فتْنَةٌ ويكُونَ  وقَاتلُوهمGتفسير آيه 
پس، زماني كـه تاويـل آن فـرا رسـد، مشـركان       …ه، هنوز نيامده استتاويل اين آي

   2. شوند، مگر آن كه موحد شوند و شركي باقي نماند كشته مي

  : فرمايد و در حديث ديگر مي
چنـان   ؛كند تا اين كه موحد شوند و شريكي براي خدا قرار ندهند با مشركان جنگ مي

رود، بدون آن كه كسي  ق به غرب ميشود كه پيرزن كهنسال از شر مي امنيتي حاصل
   3.جلوي او را بگيرد

  : نيز فرمود 7امام صادق
أن ال اله اال اهللا و أن محمدا رسـول   هاذا قام القائم ال يبقي أرض إال نودي فيها شهاد

   4؛اهللا
ال الـه  (ماند، مگر اين كه نداي شـهادتين   زماني كه قائم قيام كند، هيچ سرزميني نمي

  . در آن طنين اندازد) مد رسول اهللاال اهللا و مح
  احياي قرآن و معارف قرآني : دوم

  : فرمايد مي 4با اشاره به قيام حضرت مهدي 7امير المؤمنين
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كأني أنظر الي شيعتنا بمسجد الكوفه و قد ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كمـا  
   1؛أنزل

انـد و   و خيمه هايي بر افراشته  بينم كه در مسجد كوفه گرد آمده گويا شيعيانمان را مي
  . دهند ها قرآن را ـ آن چنان كه نازل شده است ـ به مردم ياد مي در آن

با تعلـيم   قرآن است و آن حضرت 4بنابراين محور حركت نهضت جهاني امام مهدي
در بيان احوال زمان  7حضرت علي. ها قرار خواهد داد قرآن آن را سرمشق زندگي انسان

  : فرمايد مي 4ديظهور امام مه
گردانـد، زمـاني كـه مـردم      هواي نفس را به هدايت و رستگاري بر مي] امام مهدي[او

گرداند، زمـاني كـه    مي رأي را به قرآن بر. هدايت را به هواي نفس تبديل كرده باشند
   2.مردم، قرآن را به رأي و انديشه تبديل كرده باشند

  گسترش عدالت و رفع ستم: سوم

كه تقريبا در بيشتر روايات مربوط به آن حضرت  4قيام امام مهدي شاخصترين  مهم
ذكر شده است، ريشه كن كردن ظلم و ستم و فراگير كردن عـدل و داد در سراسـر گيتـي    

يمال االرض قسطا و عدال كما ملئت ظلمـا و  «توان ادعا كرد جمله  اي كه مي است؛ به گونه
  . واتر لفظي دارد و هم تواتر معنويكه در بيشتر احاديث ذكر شده است هم ت »جورا

  : فرمايد مي 6پيامبر اكرم
شود، مگر اين كه مردي از اهل بيت من كه اسمش شـبيه اسـم مـن     قيامت بر پا نمي
زمين را پر از عدل و قسط كند، همان گونه كه پـر از ظلـم و جـور    . است، حاكم شود

   3.شده است
  گرايش دوباره به اسالم حقيقي: چهارم

و واقعه سقيفه بني ساعده، خلفا كوشيدند با منـع نقـل و    6وفات پيامبر اسالمبعد از 
كه در جايگاه مفسران دين  :از روشن شدن جايگاه اهل بيت 6تدوين احاديث پيامبر
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همين امر، موجب شد . اسالم و ثقل اصغر، هدايت جامعه را بر عهده داشتند، جلوگيري كنند
ير ساير اديان شده بود، ميان مسلمانان نيز شيوع يابد انحرافات و گمراهي هايي كه دامن گ

و برخي عناصر يهودي و مسيحي با كمك دستگاه خالفت، اسالم را مطابق سليقه خـود و  
مناسب با منافع حاكمان، توجيه و تفسير كنند و موجب جدايي هر چه بيشتر مـردم از اهـل   

، عروة بن زبيراألحبار، ابو هريره، بيت شوند؛ افرادي مانند تميم داري، وهب بن منبه، كعب 
هـاي حاكمـان    با تفسيرهايي كه بيشتر با هواهاي نفساني و خواسـته  …و عبداهللا بن عمر

هـاي كالمـي در    هـا ايجـاد فرقـه    مطابقت داشت از همان آغاز موجب بروز انحرافات و بعد
د؛ بـه  محـروم سـاختن   :آنان، مردم را از چشمه علم اهل بيت. شدند …هاي بعد و زمان

قيام كند، به پيراستن دين اسالم از انحرافات و پيرايه  7همين دليل آن گاه كه امام زمان
هايي خواهد پرداخت كه از سوي منحرفان بر دين اسالم تحميل شده است و مـردم را بـه   

  : فرمايد مي 7امام صادق. آن را ابالغ كرده بود، فرا خواهد خواند 6اسالمي كه پيامبر
خوانـد و بـه امـري     رت قائم قيام كند، مردم را دوباره به اسالم فرا مـي زماني كه حض

…اند كند كه فراموش شده و جمهور از آن منحرف شده هدايت مي

1
.   

  فراوان شدن نعمتهاي دنيوي: پنجم

بـر آن تأكيـد شـده، وفـور      7يكي از مطالب مهم كه در احاديث مربوط به امام زمان
  : فرمايد مي 6پيامبر اكرم. است 4مام مهديهاي مادي در زمان حكومت ا نعمت

هاي زمين و معادن آن را بـراي او   خداوند، گنج؛ رض و معادنهايظهر اهللا له كنوز األ
  2.ظاهر خواهد كرد

  : نقل شده كه فرمود 7از امير المومنين
هنگامي كه قائم قيام كند، آسمان باران خود را فرو خواهد ريخت و زمين گياهان خود 

اي كه زن، ميان عراق و شام راه خواهد رفت و همه جـا   ؛ به گونه .…د روياندرا خواه
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  1.روي گياه پا خواهد گذاشت
  عمران و آبادي: ششم

نيـز رسـيدگي    مردمعالوه بر هدايت ديني، اجتمـاعي، سياسـي بـه امـور     7امام زمان
  :ايدفرم مي 7امام باقر. پردازد ها و روستاها مي كند و به عمران و آبادي شهر مي

بر روي زمين هيچ خرابي نخواهد بود مگر، اين 2؛رفال يبقي في األرض خراب الّاعم 
  .كه آباد خواهد شد

  : كند كه حضرت فرمود نقل مي 7مفضل از امام صادق 
قيام كند، پشت كوفه، مسجدي بنا خواهـد كـرد كـه     6هنگامي كه قائم آل محمد

   3.تصل خواهد شدهاي كوفه به نهر كربال م دارد و خانه بهزار در

  : در حديث ديگري نقل شده است
هـا را كـه بـه     هـا و فاضـالب   هـاي نـاودان   كند؛ آب ها را وسيع مي راه 7امام مهدي 

شوند رفع  كند و چيزهايي را كه موجب راهبندان مي ريزد، قطع مي هاي عمومي مي راه
  4].خالصه امور شهري را سامان خواهد[كند  مي

 لي مردمتكامل علمي و عق: هفتم

كنـد و موجـب تكامـل علـوم      با نهضت خود، درهاي رحمت را باز مـي  4امام مهدي
  . علوم، چنان رشد و گسترش خواهد يافت كه همه شگفت زده خواهند شد. خواهد شد

  : فرمود 7امام صادق
اند، دو حرف اسـت و مـردم    آنچه پيامبران آوردهة هم. علم، بيست و هفت حرف است

هنگامي كه قائم ما قيام كند، بيست و پـنج  . شناسند ن دو حرف نميتا امروز، بيش از آ
آورد و بين مردم توسعه خواهد داد و به دو حرف قبلي اضافه خواهـد كـرد    حرف را مي
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   1.تا بيست و هفت حرف كامل شود

اين حديث نشانه سرعت و شتاب زدگي و گسترش و توسعه علوم در ميان مردم اسـت  
اي كـه در مـدت حكومـت آن     صورت خواهد گرفت بـه گونـه   4كه به دست امام مهدي

حضرت مردم بيش از ده برابر آن چه را كه از زمان خلقت تا زمان قيام آن حضرت از علـم  
  .آورند به دست آورده بودند، به دست مي

  : فرمايد مي 7در روايت ديگري امام باقر
د گذاشت و بدين وسيله هنگامي كه قائم ما قيام كند، دست خود را بر سر بندگان خواه

  2.شود شود و اخالقشان كامل مي هاي آنان جمع مي عقل
هـا و   تمام ايده آل 4شود در دوره حكومت امام مهدي از مجموع احاديث استنباط مي

ر ها تفكر كند، تحقق خواهد يافـت و از نظـ   هاي بر حقي كه ممكن است انسان در آن آرزو
  3.ه كمال مطلوب خود خواهد رسيدب …علمي، اخالقي، اقتصادي، امنيتي و

 7ابعاد حركت امام عصر. 6

و از خصوصيات منحصر  جنبش تاريخ بشريت استترين  بزرگ 4انقالب امام مهدي
  : از جمله ؛به فردي برخوردار است

منظـور مـا از عمـق،    . هاي بشريت اسـت  جنبشترين  اين حركت، از عميق: عمق )الف
ايـن  . ست كه در عمل نيز به وقـوع خواهـد پيوسـت   بلنداي اهداف و عظمت آرمان هايي ا

ها را به سوي  بلكه انسان ،پردازد جنبش، به شعارهاي پر زرق و برق و اهداف كم مايه نمي
هاي آنان را به سمت تعالي و شكوفايي جهت  كند و تمام استعداد معنويت و رشد هدايت مي

  . دهد مي
  : فرمايد مي 7حضرت امام باقر
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  . در دولت مهدي، به شما حكمت داده خواهد شد 1؛ زمانه تون الحكمة فيتؤ

موج . ها است جنبشترين  اين جنبش، از نظر جغرافيايي و كمي؛ گسترده: گستردگي )ب
نـوردد و   ها را در مي روستاها و محلهترين  ها گرفته تا كوچك قارهترين  اين حركت از بزرگ

  . آورد ها را به تالطم در مي اهل آن
 الصـالحات اللَّـه الَّـذينَ آمنُـوا مـنكُم وعملُـوا       وعـدG  هيـ ر آيدر تفسـ  7امام صـادق 

  : فرمود F2لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ
كـه مـا يكـون مـن     من يدرسيري ويل هذه االية و لو قام قائمنا بعد لم يجيء تأ

يه، هنوز نيامده تاويل اين آ3؛ما بلغ الليل 6ية و ليبلغن دين محمدتأويل هذه اآل
هنگامي كه قائم ما قيام كرد، هر كس او را ببيند، تاويل اين آيه را خواهـد ديـد   . است

  . خواهد رسيد] مكان هاة هم[=رسد  مي به هر جا كه شب 6كه دين محمد

امداد الهي، پشتوانه اين حركت است و اراده خداوند بر اين تعلق گرفتـه  : امداد الهي )ج
 ونُرِيدG. ر نشسته و حكومت صالحان سرانجام سراسر گيتي را فراگيردكه اين حركت به ثم

  : ه فرمودين آير ايدر تفس 7امير المؤمنين F .4 …الْأَرضِ فيأَن نَّمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفُوا 
ـ عـزهم و  يهم بعـد جهـدهم ف  يبعث اهللا مهـد يهم آل حممد  ـ اهـل ب  ،آنان؛ذل عـدوهم ي ت ي

 شـان را بـر   يمهـد  ،رسـد  مـي  کـه بـر آنـان    ييها د پس از سخيتامربند که خداونيپ

   5.ندک مي شان را خواريده و دمشنانآنان را عزت خبش کهزد يانگ مي

در  .رهبري ويژه اين انقالب، از ديگر ابعاد عظمت آن اسـت : رهبري منحصر به فرد )د
  : در وصف او فرمودند 7بلندي مرتبه او همين بس كه امام صادق

عمـرم بـه خـدمتگزاري او    ة اگر او را درک کـنم، مهـ  6ته خلدمته أيام حيايت؛و لو ادرک

  . پردازم مي

                                                  

 . 27باب ، 352ص ، 52، ج بحار االنوار. 1

 . 55 ):24(نور . 2

 . 284ص ، 5ج ، معجم احاديث االمام المهدي. 3

 . 5 ):28(قصص  .4

 . 321، ص 5، ج معجم احاديث االمام المهدي. 5

 . 385ص ، 3جهمان، . 6
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. هـا اسـت   از نظر تاريخي از ريشه دارترين حركت 7جنبش حضرت مهدي: اصالت )ه
ها و مكاتب بشـري وجـود دارد؛ از آيـين     اديان و بسياري از نحلهة اعتقاد به مصلح، در هم

…ت ومسيحي ،زرتشت گرفته تا يهوديت

1
.   

 زندگي آسوده ثمره اطاعت از انسان كامل. 7

دانـد راحتـي حقيقـي     انسان هاست؛ اما انسان، به يقين نمية راحت زيستن، آرزوي هم
شناسد، بهترين  انسان كامل كه متن ظاهر و اسرار باطن عالم را مي. خود را در كجا بجويد

  . رسد راهنما است كه جامعه با اطاعت او به كمال سعادت مي
خالصه آن كه جامعه جاهل، چيزي را از دست داده است كه مايـه آرامـش او اسـت و    

آن . چيزي را جمع كرده و به آن اعتقاد دارد و بر آن خرسند است كه سبب ناآرامي او است
اي بين دو جدار فشار دهنده و  چنين جامعه. ترك ناروا و اين جذب نابجا اضطراب آور است

ها را بشناساند و راه بيرون رفت از آن را  كسي كه اين بند. شود فتار ميدو بند مهار كننده گر
ويضَع عنْهم إِصرَهم والْأَغْلَالَ الَّتي Gبياموزاند و شيوه عملي آن را اراده كند، انسان كامل است 

هِملَيع كَانَتF.  
 عهـده دار چنـين هـدايتي    6همانند حضرت ختمي نبوت 4حضرت ختمي امامت

   2.است

 آخرين دولت. 8

  : آمده چنين است 4دولت و حكومت امام مهدية تعبيرهايي كه در روايات در بار
 . دولت جهاني كه به قلمرو حكومت اشاره دارد. 1

 . دولت عدالت كه به بسط عدالت در زمان حاكميت اين دولت اشاره دارد. 2

بـه طـور   . اشـاره دارد دولت كريمه كه به محوريـت كرامـت انسـان در ايـن دولـت      . 3
يعني عزت اسالم و مسلمين از يك سو و ذلت  ،مشخص بيان شده است كه كرامت مداري

                                                  

 . 5 -1، آيتي، ص مهدي ياورانبرگرفته از كتاب . 1

 . 121 و 120، ص امام مهدي، موجود موعود. 2
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 . و نفاق منافقان از سوي ديگر

 . دولت صالحان كه به صالح بودن زمامداران آن اشاره كرده است. 4

دولت حق كه اشاره به حق مداري اين دولت و نتيجه آن، يعني بسـط حـق و رفـع    . 5
 . ل استباط

دولت مستضعفان كه به حاكميت يافتن كسـاني اشـاره دارد كـه از سـوي صـاحبان      . 6
 . اند قدرت به استضعاف كشيده شده

دولت امنيت كه اشاره به امنيت فراگير در آن دولت است؛ امنيتي كه هـم اجتمـاعي   . 7
 . است و هم ايماني

  .…دولت رفاه كه اشاره به رفاه در پهنه زمين است و. 8

يكي ديگر از تعبير هايي كه از دولت مهدوي شده، ولي كمتر مورد توجه قرار گرفته . 9
امام . وجود دارد :اين تعبير در كلمات نوراني معصومان. است »آخرين دولت«است تعبير 

سپس در پايان كالم  »دولت ما آخرين دولت است؛ 1دولتنا آخر الدول«: فرمايند مي 7باقر
  : فرمايد خويش مي

اين همـان سـخن خداونـد اسـت كـه      ؛ F2للْمتَّقينَوالْعاقبةُ Gهو قول اهللا عزو جل و 
  .فرمايد عاقبت از آن پرهيزگاران است مي

علـت آخـر   . 2آخرين دولت بودن به چه معنـا اسـت؟   . 1: اكنون دو سوال مطرح است 
 چيست؟ 4بودن دولت حضرت مهدي

ت است، هم به اين معنـا اسـت   آخرين دول 4گوييم حكومت حضرت مهدي وقتي مي
انديشه در باب حكومت و زمامداري است و هم به اين معنا اسـت  ترين  كه آخرين و مترقي

 7امام بـاقر . يابد يابد و تا پايان تاريخ ادامه مي كه پس از آن، دولت ديگري حاكميت نمي
  : دهد ، چنين ادامه مي»دولت ما آخرين دولت است«: به دنبال اين كه

مانـد، مگـر ايـن كـه پـيش از مـا بـه حكومـت          ندان داراي حكومتي باقي نميهيچ خا

                                                  

 . 472ص ، طوسي الغيبه،. 1

 . 128 :)7(اعراف . 2
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  1.رسند مي
  : فرمايد نيز در همين رابطه مي 7امام صادق

هـا بـر مـردم حكومـت      رسد، تا اين كه همه گروه فرا نمي] حكومت اهل بيت[اين امر 
  2.دارد كند و حق و عدالت را بر پا مي قيام مي gآن گاه قائم  …كرده باشند

مطرح  4ها مسأله آخرين دولت بودن حكومت امام مهدي كه در آن در برخي روايات
فرمايد، دولت  پس از آن كه مي 7شده علت آن نيز تبيين شده است؛ براي مثال امام باقر

رسـند، در   ما آخرين دولت است و پيش از آن هم صاحبان قدرت و انديشه، به حكومت مي
  : فرمايد بيان علت آن مي

رسيديم، به عدالت  اگر ما هم به حكومت مي: تي شيوه حكومت ما را ديدند، نگويندتا وق
  3.كرديم رفتار مي

آيد كه علت تأخير دولـت امامـت، اتمـام حجـت      از مجموع اين دو حديث چنين بر مي
بشر بايد به تجربه دريابد كه طـي راه عـدالت، جـز از طريـق اهـل      . تاريخي و عملي است

رقراري عـدالت جـز بـه دسـت مـردان عـدالت پيشـه و امامـان         ميسر نيست و ب :بيت
  4.ممكن نيست :معصوم

 پيام ها

  F.5الرَّسولَ النَّبِيGپيامبر اسالم هم مقام نبوت داشت و هم مقام رسالت . 1

اي است از جانب خدا كه هرگز نوشـتن را آمـوزش نديـد     فرستاده 6پيامبر اسالم. 2
Gياألُم ولَ النَّبِيالرَّسF.6 

                                                  

 . 472ص ، طوسي ،الغيبه. 1

 . 274ص ، ، نعمانيالغيبه. 2

 . 472ص ، طوسي الغيبه،. 3

 .38 – 37 موعود شناسي،ص؛ به نقل از 23، ص 36شماره  نشريه موعود،. 4

  . 194، ص 4، ج تفسير نور. 5
 . 206، ص 6، ج تفسير راهنما. 6
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اي بـا آن حضـرت    ها و صفات ذكر شده از پيامبر در تورات و انجيل بـه گونـه   نشانه. 3
 يجِـدونَ Gو نفرمـود   FيجِدونَـهG يافتند  تطبيق داشت كه گويا خود او را در آن دو كتاب مي

 F.1عالئمه

تورات و انجيل، به برخورداري پيامبر موعود از مقام رسالت عـالوه بـر مقـام نبـوت     . 4
 F.2يجِدونَه مكْتُوبا عندهم في التَّوراةِ واإلِنْجِيلِ. …الرَّسولَ النَّبِي األُميGكرده است تصريح

  F.3مكْتُوباGبراي نفوذ سخن و اثبات حق، مدرك رسمي و سند كتبي الزم است . 5

ا عنـدهم فـي التَّـوراةِ    مكْتُوبGاند  پيامبران پيشين، به آمدن پيامبر اسالم بشارت داده. 6
  F.4واإلِنْجِيلِ

 5.هاي بعثت پيامبران است امر به معروف و نهي از منكر، در رأس برنامه. 7

هـا از   ها و حرام شمردن ناپـاكي  امر به معروف و نهي از منكر و حالل داشتن پاكيزه. 8
 6.است 6هاي موجود در تورات و انجيل براي شناسايي پيامبر اسالم عالمت

 F.7يحرم …يحلGموضوع مصرف و تغذيه، مورد عنايت اسالم است . 9

براي اصالح جامعه، ابتدا بايد امكانات حالل را فراهم كرد، سپس بـراي امـورحرام   . 10
 8).يحل قبل از يحرم است(محدوديت ايجاد كرد 

وابسـته  ها بدون پيامبران،  انسان. عادات و رسوم غلط، زنجيري بر افكار مردم است. 11
  F.9واألَغْالَلَيضَع عنْهم إِصرَهمG و اسيرند 

هـاي   از تكاليف شاق و زنجيرهاي خرافات، از نشـانه ... ) يهود، نصارا(رهايي مردم . 12
                                                  

 . 195، ص 4، ج تفسير نور. 1

 . 206، ص 6، ج تفسير راهنما. 2

 . 195، ص 4، ج تفسير نور. 3

 . همان. 4

 . همان. 5

 . 206، ص6، جتفسير راهنما. 6

 . 195، ص4، جتفسير نور. 7

 . همان. 8

 . همان. 9
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 1.است 6موجود در تورات و انجيل براي شناسايي پيامبر

 F. 2صرُوهونَعزَّروهG احترام و تكريم، بايد همراه امداد و تعادل باشد . 13

 F.3ونَصرُوهعزَّروهG كافي نيست؛ حمايت هم الزم است  6ايمان به پيامبر. 14

 6كند و همواره قرين پيامبر ها را روشن مي ها و انديشه قرآن، نوري است كه دل. 15
  F.4النُّور الَّذي أُنزِلَ معهGبود 

و پيـروي از قـرآن اسـت     6رعامل رستگاري و فالح، ايمان و حمايت از پيـامب . 16
G وهزَّرعو نُواْ بِهينَ آمفَالَّذرُوهنَصواْ وعاتَّبوF.5  

                                                  

 . 206، ص6، جتفسير راهنما. 1

 .195، ص4، جتفسير نور. 2

 . همان. 3
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  مهدوي  عدالت گسترحكومت 

øŒ Î) uρ ãΝ ä.ß‰ Ïè tƒ ª!$# “ y‰ ÷n Î) È÷ tG x	 Í← !$ ©Ü9 $# $ pκ ¨Ξ r& öΝ ä3s9 šχρ –Š uθ s? uρ ¨β r& u� ö� xî ÏN#sŒ Ïπ Ÿ2öθ ¤±9 $# 

Üχθ ä3s? ö/ ä3s9 ß‰ƒ Ì� ãƒ uρ ª!$# βr& ¨,Ït ä† ¨,ysø9 $# Ïµ ÏG≈ yϑÎ= s3Î/ yì sÜ ø) tƒ uρ t� Î/# yŠ tÍ� Ï	≈ s3ø9$#  1  
شـود و شـما مايـل بـه      خدا يكى از آن دو طايفه را به شما وعده داد كه نصيبتان مىآن هنگام كه 

حق را پايدار كند و  ،خواست با سخنان خويش خدا مى. اى بوديد كه قدرت و سالح نداشتند طايفه
  . بركندكافران را از بن 

  مقدمه

هـزار  پنجاه در رأس يك كاروان تجارتى كه از چهل نفر با سال دوم هجرت، ابوسفيان 
به يـاران   6پيامبر. گشت مى از شام به سوى مدينه باز ،شد دينار مال التجاره تشكيل مى

ايـن كـاروان بـزرگ كـه قسـمت مهمـى از       سوي خود دستور داد آماده حركت شوند و به 
ضـربه  ، بشتابند و بـا مصـادره كـردن ايـن سـرمايه      ،كرد ا خود حمل مىسرمايه دشمن را ب

و از اين راه امـوال   سختى بر قدرت اقتصادى و در نتيجه بر قدرت نظامى دشمن وارد كنند
  . مصادره شده مسلمانان در مكه را جبران كنند

ع اهل تا جريان را به اطال قاصدى را به سرعت به مكه فرستاد آگاه شد،ابوسفيان وقتي 
پيك ابوسفيان با وضع مخصوصي وارد مكه شد و قريش را از جريـان مطلـع   . مكه برساند

به سرعت بسيج شدند ، جا كه بسيارى از مردم مكه در اين كاروان سهمى داشتند از آن. كرد
هفتصـد  با  ،بزرگان و سرشناسان مكه بودندها  آن نفر مرد جنگى كه جمعى از 950و حدود 
  . ب به حركت در آمدندرأس اسصد شتر و 

                                                  

  . 7): 8(انفال . 1
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مسـير  ، خود را از تعرض مسلمانان مصون بـدارد كه  اين ابو سفيان براى ،از سوى ديگر
  . حركت كردخود را تغيير داد و به سرعت به سوى مكه 

مجمـوع مسـلمانان مبـارز اسـالم را در آن روز      نفر كه تقريباً 313با  6پيامبر اسالم
رسيده بود كه خبر حركت  )بين راه مكه و مدينه( دربه نزديكى سرزمين ب ،دادند تشكيل مى

  . سپاه قريش به او رسيد
هـا   ترديد پيش آمد كه چه كار كنند؛ چرا كه آن 6بين ياران پيامبر اكرم ،اين هنگام

ـ  براي تصاحب كاروان تجاري حركت كرده بودند  رو و اكنون با يك سپاه بزرگ دشـمن روب
اين آيات نازل شد كـه خداونـد يكـي از ايـن دو     . دنداي مردد ششده بودند؛ از اين رو عده

  . طايفه را به شما وعده داده است

  هاواژه

دعوعد«فعل مضارع از مادة (دهد  وعده مي: ي« .(  
  ). »طائفه«تثنيه (دو گروه، دو فرقه : الطَّائفَتَينِ

  ). »ودد«فعل مضارع از ماده (دوست داريد : تَودونَ
  ). »حقق«فعل مضارع از مادة (ند كثابت مي: يحقَّ
قْطَعرد، قطع ميمي: يقطع«فعل مضارع منصوب از ماده (كند ب« .(  

  . آخر، باقي مانده: دابِرَ

  نكات تفسيري

1 .Gاحدي الطائفتينF چه گروهي هستند؟  

قافله چهل نفـرى قـريش   »عير«؛ باشند مى »نفير«و  »عير«دو طايفه  »طائفتين« منظور از
و  گشـت  باز مى مكه ز شام بهو ا رفت مال التجاره و اموال خود از مكه به شام مى كه بابود 
. لشكر قريش است كه قريب به هـزار نفـر بودنـد   نيز  »نفير«. سفيان هم ميان ايشان بودابو

  : فرمود 6رسول خدا
) عيـر و نفيـر  ( بر يكى از دو طايفـه است مرا وعده داده او . بركت خداه حركت كنيد ب

اآلن گويـا همـين    !به خـدا سـوگند  . كند از وعده خود تخلف نمى ،بم و خداوندغلبه يا
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بـن ربيعـه و فالنـى و فالنـى را      شـيبة بن ربيعـه و   عتبةجهل بن هشام و  وقتلگاه اب
   1.بينم مى

  چيست؟ »داراي شوكت«و نفير به  »بي شوكت«عير به وجه تسميه . 2

غَيـرَ ذات  «) كـاروان ( »عيـر   « و به جـاى  »ةِذات الشَّوكَ«، )لشكر( »نفير «در آيه به جاي 
ى قـدرت و  اكه به معنـ  »شوكة« زيرا؛ نكته لطيفى در بر دارد، تعبير اين. استآمده  »وكَةِالشَّ

هـاى   سپس به سـر نيـزه  . است گرفته شده »خار «ىابه معن »شوك«در اصل از ،شدت است
 ،جـا كـه سـالح    و از آن. اسـت  شدهگفته  »شوكة«، به هر گونه اسلحه ،سربازان و بعد از آن

 بنـابراين . شود اطالق مى »شوكة« به هر گونه قدرت و شدت نيز ،نشانه قدرت و شدت است
ى كاروان غير مسلح است اعنم به »غير ذات شوكة « و، ى سربازان مسلحابه معن »ذات شوكة«

  . اند قابل مالحظه نبوده مسلماً، اند كه اگر مردان مسلحى هم در آن بوده
روى حس راحت طلبى يا عالقه مسلمين از از  ،گروهى: شود كه پس منظور آيه اين مي

در ، نه با سربازان مسـلح ، دادند با مال التجاره دشمن روبرو شوند ترجيح مى، به منافع مادى
در اين بود كه قـدرت نظـامى    صالح و مصلحت قطعى كه حالى كه پايان جنگ نشان داد

  . شود هاى بزرگ آينده هموار راه براى پيروزي تا، دشمن را درهم بكوبند

  يابد؟احقاق حق و قطع ظلم چگونه تحقق مي. 3

يابـد و باطـل، توسـط امـام     تحقـق مـي   :احقاق حق، به وسيله محمد و آل محمـد 
يرِيد اللَّهG دربارة تفسير آيه  7گويد از امام صادقجابر مي. ريشه كن خواهند شد 4عصر

  : فرمود 7امام صادق ؛سؤال كردم Fنَبِكَلماته و يقْطَع دابِرَ الْكافرِي أَنْ يحقَّ الْحقَّ
امـا  . در واقع، اين كاري است كه خدا اراده كرده؛ ولي هنوز جامه عمل نپوشيده اسـت 

يعني خداوند حق را بـه وسـيله آل محمـد محقـق      Fيحقَّ الْحقَّ بِكَلماتهG قول خداوند
است؛ زيرا در باطن،  7در باطن، بكلماته علي F بِكَلماتهG داوندو قول خ. خواهد كرد

بني اميه هستند ها  آن » و يقْطَع دابِرَ الْكافرِينَ« اما قول خداوند. است كلمة اهللا 7علي
حق،  Fليحقّ الحقGّها را منقطع خواهد كرد و قول خداوند  كه كافرند و خداوند نسل آن
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يعنـي   F و يبطـلَ الْباطـلَ  G قول خداونـد . قيام كند 4ئمآل محمد است زماني كه قا
زماني كه قيام كند، بني اميه را باطل خواهد كرد و اين گفتـار خداونـد اسـت     4قائم

و اين وعـده را از  [ 1؛ Fليحقَّ الْحقَّ و يبطلَ الْباطلَ و لَو كَرِه الْمجرِمونGَ: فرمايدكه مي
ن كراهـت داشـته   ارا احقاق و باطل را ابطال كند هـر چنـد مجرمـ   تا حق  ]دادرو اين 

  2.باشند

  حكومت عدل مهدوي. 4

كه ايـن آيـه نيـز بـه آن اشـاره دارد، برپـايي حـق و         4از ويژگي حكومت امام عصر
ويرِيد اللّـه أَن يحـقَّ الحـقَّ بِكَلماتـهG     . كني ظلم و كفر است حقيقت، به تمام و كمال و ريشه

يرِينَوابِرَ الْكَافد قْطَعF       اين معنا تنها زمان ظهور حضرت محقـق خواهـد شـد؛ لـذا حكومـت
چنان كه روايات  هايي است از جمله برقراري عدالت؛ هم داراي ويژگي 4جهاني امام عصر

كند، بعد از آنكه كه صاحب االمر زمين را پر از عدل و داد مي آمدهبه اين مضمون  3فراواني
  .ه استو جور شد پر از ظلم

   :روايت كرده كه فرمود 6رسول خداسعيد خدرى از بوا 
 رامردى از اهل بيـت مـ   ،خداوند، چون روزى فرا رسد كه زمين پر از ظلم و ستم شود

  4.تا جهان را پر از عدل و داد كند ،ظاهر گرداند

در  5».رالسـالم علـي القـائم المنتظـر و العـدل المشـته      «خـوانيم   در زيارت صاحب االمر مي
روشني  »قسط«و  »عدالت«هيچ ويژگي به اندازه  4خصوصيات قيام و حكومت امام زمان

آن مقدار كه در روايات بر ويژگي عدالت گستري آن حضرت تاكيد شـده، بـر سـاير    . ندارد
مسائل چنين تأكيدي به كار نرفته است و اين، نشان از برجستگي اين مهم در دوران ظهور 

هاي مختلف روايي از آن امام به عنوان مظهر و  بلكه صدها روايت در كتابها و  در ده. دارد
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دامنه عدالت حضرت تا دورترين نقاط و زواياي ناپيـداي  . تجلي كامل عدالت ياد شده است
هاي  حتي عدالت و دادگري همچون گرما و سرما در درون خانه. جامعه گسترده خواهد شد

  . كند مردمان نفوذ مي
براين مهم تاكيد دارد كه اگر حتي يك روز از عمر دنيا باقي مانده باشـد،   خداوند، چنان

در سايه اين عـدالت،  . از راه برسد خواهد كرد تا روياي موعود مردمانآن را چنان طوالني 
ها باز  ها به آن حقوق به يغما رفته انسان. ماند هيچ انساني در قيد بندگي و بردگي باقي نمي

شود و زمينه استثمار انسان  ها باز مي دا و ناپيداي بندگي از گردن انسانگردد، بندهاي پي مي
گيرنـد،   كارگزاران ظلم و بيداد مورد بازخواست قـرار مـي  . شود از انسان به كلي بر چيده مي

شوند و زمين از هر نوع خيانت و قاضيان و حاكمان كج رفتار، از مسؤوليت خويش عزل مي
اي كاش مردگانشـان    كنند شود كه مردم آرزو ميت، چنان ميعدال. گردد نادرستي پاك مي

  . شدند ها بودند و از عدالت بهره مند مي بين زنده
شود، اين است  طبق برخي روايات، نخستين چيزي كه از عدالت حضرت قائم آشكار مي

آورنـد و حجـر االسـود را     كند كساني كه حج يا مناسك مستحب به جـا مـي   كه اعالم مي
دهند، فضا را به كساني كه طواف واجب دارند،  كنند و طواف مستحب انجام مي مياستالم 

  . واگذار كنند

  ظلم ستيزي در حكومت مهدوي. 5

و الزمه برقـراري حـق و عـدالت و     4هاي حكومت جهاني امام عصر از ديگر ويژگي
مشْرِكينَ كَافَّةً و قاتلُوا الGْدر ذيل آيه  7امام باقر. ريشه كني ظلم و كفر، ظلم ستيزي است

لُونَكُمقاتكَافَّة كَما يFطور كه ايشان با همه شما سـر   و با همه مشركين كارزار كنيد همان« 1؛
  : فرمايد مي »جنگ دارند

هرگاه كه قائم ما بعد از ما قيام كند و كسي كـه او را  . تأويل اين آيه هنوز نيامده است
جـا داخـل    به هر جا كه شب و روز به آن. بوددرك كند و ببيند، تأويل اين آيه خواهد 

رسد، تا اين كه در هيچ جايي بر روي زمـين، اثـري از   جا ميشوند، اين دين هم به آن
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  Fإِلَّا مسـاكنُهم   فَأَصبحوا ال يرىG: ماند؛ همان طور كه خداوند فرمودهشرك باقي نمي
آبـاد و   4] [ ه وسـيله مهـدي  و زمين ب »شود هاشان ديده نميچنان شدند كه جز خانه

رونـد و خيـر و   ها از بـين مـي  ها و دزديشوند و فتنهنهرها جاري مي. شودسرسبز مي
   1.گرددمي بركات بسيار

  : فرمود 7همچنين امام صادق
2؛يبايع المهدي بين الركن و المقام فاليوقظ نائما و ال يهرق دماً

  

بـي  [كنـد و خـوني را   اي را بيدار نمـي  هيچ خفته. كنندبين ركن و مقام با او بيعت مي
  . ريزد نمي ]جهت

  صلح و آرامش در حكومت مهدوي. 6

شرايط نا امني بر جهان چيره است، يكي  4در حالي كه پيش از ظهور حضرت مهدي
بـا   4حضـرت مهـدي  . ترين اقدامات حضرت، بازگرداندن امنيت به جامعه است از بنيادي

هـا بـه    هد، طي مدت كوتاهي امنيـت را در همـه زمينـه   د برنامه ريزي دقيقي كه انجام مي
دهنـد؛ امنيتـي    گرداند و مردم در محيطي پر از امنيت به زندگي خود ادامه مي جامعه باز مي

شـود كـه زنـان    اي امن ميها به گونهراه. كه بشر در هيچ روزگاري مانند آن را نديده است
كنند و از هرگونه تعرض رمي سفر ميجوان، از جايي به جاي ديگر بدون همراه داشتن مح

اي كـه  برند؛ بـه گونـه   مردم در امنيت كامل قضايي به سر مي 3.و سوء نظر در امان هستند
ها و  برنامه 4.بيمي نداردترين  ديگر كسي از اين كه ممكن است حقش پايمال شود كوچك

كامل مالي و جاني  شود كه مردم، خود را در امنيتاي طرح ريزي و اجرا ميقوانين به گونه
شـود كـه اگـر    بندد و امنيت مالي تا جايي فراگيـر مـي  دزدي از جامعه رخت برمي. بينند مي

شـود و كـار او توجيـه    كسي دست در جيب ديگري ببرد، هرگـز احتمـال دزدي داده نمـي   
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-دهد كه حيوانات و جانداران را نيز در بر مي نا امني چنان جايش را به امنيت مي. گردد مي

و كودكـان، بـا مارهـا و     1كننـد اي كه گوسفند و گرگ، كنار هم زندگي مـي رد؛ به گونهگي
-رود و خير و خـوبي مـي  شر و بدي از ميان مي. بينند كنند و آسيبي نمي ها بازي مي عقرب

هـا رعايـت    امانـت . يابد آورند و دين و آيين رونق مي مردم به اطاعت و عبادت رو مي. ماند
رسـند،   اشرار بـه هالكـت مـي   . گردد ها بسيار مي شود و بركتثمر ميشود و درختان پرمي

   2.ماندمانند و از دشمنان اهل بيت كسي باقي نمي نيكان مي
  : فرمود 6رسول خدا. شوندنياز مي شود؛ به طوري كه همه بيمال و نعمت فراوان مي

يگري صدقه بخشد كه اگر كسي بخواهد چيزي را به دقدر خداوند به مردم مال مي آن
   3».من به آن، احتياجي ندارم«: گويدبدهد، او مي

  : باز فرمود
مردم به دنبال فردي هستند كه مالي به او هديه دهند و همچنين، زكات مال خـود را  

كنند كه به او بدهند؛ زيرا مـردم بـه فضـل الهـي     كنند؛ ولي كسي را پيدا نميجدا مي
   4.اندنياز شده بي

  ها پيام

   F.5و إِذGْ الزم و عامل تقويت ايمان است، ى امدادهاى الهىيادآور. 1
خداونـد  ة اراد، عامـل عمـده  ، تنها با تعداد نفرات و تجهيزات جنگى نيسـت ، پيروزى. 2
   F.6يرِيد اللَّهG است
نـه كشورگشـايى و اشـغال    ، احقاق حقّ و انهـدام باطـل اسـت   ، هدف جهاد اسالمى. 3
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   F.1بِكَلماته و يقْطَع دابِرَ الْكافرِينَ أَنْ يحقَّ الْحقGَّ سرزمين
يرِيد اللَّهG تعلق گرفته است  كن شدن كافران اراده الهى به تحقق يافتن حق و ريشه. 4

  . Fأَنْ يحقَّ الْحقَّ بِكَلماته و يقْطَع دابِرَ الْكافرِين
يرِيـد اللَّـهG   است  بينش الهىهدفى متعالى در ، هاى كفر از زمين بركنده شدن ريشه. 5
  . Fيقْطَع دابِرَ الْكافرِين …

و  …يرِيـد اللَّـه أَنْ يحـقَّ الْحـقَّ    G با عزّت حقّ و ذلّت باطل خواهد بود، پيروزى نهايى. 6
   F.2يقْطَع دابِرَ الْكافرِينَ

   F.3يرِيد اللَّهG شود با دست مؤمنان انجام مى، الهىة گاهى اراد. 7 
هـاى اساسـى و    برنامـه ، سختى و مشـكالت دليل به . راحت طلب است، طبع انسان. 8

   F.4وتَودونَ أَنَّ غَيرَ ذَات الشَّوكَةِ تَكُونُ لَكُمG اصولى را فداى مسائل ساده و غير اصولى نكنيم
   F.5يحقَّ الحقَّ بِكَلماتهG است كلمات الهىة به وسيل، احقاق حقّ. 9

وتَودونَ أَنَّ غَيـرَ ذَات الشَّـوكَةِ   G باالتر از درآمد اقتصادى است، پيروزى حقّ بر باطل. 10
هاتمقَّ بِكَلقَّ الححأَن ي اللّه رِيديو تَكُونُ لَكُم.F6   
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  تجديد حيات

(# þθ ßϑn= ôã$# ¨βr& ©! $# Äôv ä† uÚö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ pκ ÌE öθ tΒ 4 ô‰ s% $ ¨Ψ ¨� t/ ãΝä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ä3ª= yè s9 tβθ è= É) ÷è s?1  
به راستي آيات را براي شما بيان كرديم، باشـد  . كند بدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده مي

  . كه عقل خود را به كار گيريد

  مقدمه

ميـرد و سـپس حيـات     كند و مـي  زندگي مي. همان طور كه انسان، مرگ و حيات دارد
در اين آيه، به زنده شدن زمين پـس از  . ات و مرگ داردكند، زمين هم حي ديگري پيدا مي

  . پردازد مرگ مي

  ها واژه

  . )»علم«مجرد از ماده  فعل امر(بدانيد : اعلموا
  . )»حيِي«فعل مضارع از ماده (كند  زنده مي: يحي
فعـل ماضـي بـاب تفعيـل از مـاده      (يم تبيين كرديم، بيان كرديم، روشن گردانيـد : بينا

  . )»ببن«
  . )»عقل«فعل مضارع از ماده (انديشيد  مي: لونقتع

  نكات تفسيري

  كند؟ چگونه خداوند زمين مرده را زنده مي. 1

يكـي از معـاني آن، زنـده شـدن     . تواند داشته باشـد  اين آيه شريف، معاني مختلفي مي

                                                  

 . 17): 57(حديد . 1



  

  379       � ها ويژگي: بخش دوم

خداوند زمين را پس از سـردي  . هاي پربركت است هاي خشك و مرده به وسيلة باران زمين
روح و  پـاييز خشـك و بـي   . دهـد  هاي رحمتش حيات دوباره مـي  ، به وسيلة بارانو خشكي

كند و خاك تيره را با گياهان، لبـاس   زمستان سرد و يخبندان را به بهار روح افزا تبديل مي
چنانچـه در سـوره   . بخشـد  ها، طراوت و شـادابي مـي   ها و شكوفه پوشاند و با غنچه سبز مي

  : فرمايد فصلت مي
بيني، پس هنگامي كـه   گياه مي هاي او اين است كه تو زمين را خشك و بي هو از نشان

قطعاً كسي كه . كند آيد و رشد مي كنيم، به شدت به جنبش در مي باران بر آن نازل مي
  1.آن را زنده كرد، زنده كننده مردگان است

  حيات معنوي . 2

ديگـر مطـرح شـده     غير از حيات مادي، حياتي :در قرآن كريم و روايات معصومان
  : فرمايد قرآن مي. باشد حياتي كه مانند روح براي بدن مي. است

يِيكُمحا يماكُم لعولِ إِذَا دلرَّسلو لّهواْ لتَجِيبنُواْ اسينَ آما الَّذها أَي؛ي

2
  

ايد اجابت كنيد دعوت خدا و پيامبر را، به هنگامي كه شـما   اي كساني كه ايمان آورده 
  . سازد تان مي كنند به چيزي كه زنده ا دعوت مير

كند دعوت خداوند و پيامبر، دعوت به سوي حيات حقيقي،  آيه فوق به صراحت بيان مي
حياتي كه رذايـل  . حيات معنوي، حيات اقتصادي و سياسي، حيات اخالقي و فرهنگي است

و طهارت و پـاكي و   كند حسد و كبر و غرور و حرص را ريشه كن مي. ميراند اخالقي را مي
اين حيات، با علم و معنويت و ايمان همراه است . نشاند تواضع و خداپرستي را به جايش مي

  . باشد و از جهل علمي و عملي و خودپرستي دور مي
اند، پس با پذيرش حق و ايمان به خدا تغيير مسير داده و  افرادي را كه در گمراهي بوده

  . كند كه به اراده خداوند، زنده شده است شبيه مياي ت توبة حقيقي كردند به مرده
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  و احياي اهل زمين 4ظهور امام زمان. 3

بـراي آيـه شـريفه، در روايـات     . آنچه در نكتـه قبـل گفتـيم، معنـاي ظـاهري آيـه بـود       
از تـر   بلكه عميق؛ معناي ديگري هم ذكر شده كه با معناي قبلي منافاتي ندارد :معصومان

هـا   ن كه، مقصود از زنده كردن زمين، زنده كردن اهل آن و انسـان معناي قبلي است و آن اي
  . به اوج شكوفايي خود خواهد رسيد 4است كه اين امر، در زمان ظهور حضرت مهدي

  : در تفسير اين آيه فرمودند 7امام باقر
1؛تيلها و الكافر مهكفر ا هاتيحيي اهللا تعالي بالقائم بعد موتها يعني بمو

  

منظـور از  . كـه مـرده باشـد    كند بعد از آن زنده مي 4را به واسطة قائمخداوند، زمين 
  . مردن زمين، كفر اهل آن است

  : در حديث ديگري در تفسير اين آيه فرمودند 7امام صادق
كه به وسيله ظلم وجـور مـرده    منظور، زنده شدن زمين به وسيله عدل است، بعد از آن

  2.باشد

شود و در آن، افـراد بـه هـم ديگـر رحـم       كشي ميزميني كه در آن گناه و ظلم و حق 
با قتل و  برند و عدة ديگري را به يغما مي اي با استثمار، ثمرة زحمات ديگران عده. كنند نمي

هـا   خواهند بر ديگران حكومت كنند، رشوه و قمار و ربـا جـزء تجـارت آن    غارت و ظلم مي
ري، تفـريح و سـرگرمي مـردم    خـوا  خورند و شـراب  اغنيا، حق فقرا را مي ،شود محسوب مي

هاي بـا تقـوا بـه رهبـري      اما وقتي نسيم خوش رايحه سعادت بر زمين بوزد و انسان. است
نـازل   مـردم انسان كامل و خليفة خدا بر زمين حكومت كنند، بركات از زمين و آسمان بـر  

  : شود ها حل مي شود و مشكالت مادي و معنوي آن مي
؛…منُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم برَكَات منَ السماء واألَرضِولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرَى آ

3
   

كردند، بركات آسـمان و زمـين را    آوردند و تقوا پيشه مي ها، ايمان مي و اگر اهل آبادي
   .…گشوديم ها مي بر آن
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نجي عـالم،  شاءاهللا ـ با ظهور م  واقعاً حيات معنوي اين زمين به موت تبديل شده و ـ ان 
  . گيرد عدل جاي ظلم و جور را مي

  بيان آيات براي انديشيدن. 4

ما آيات خـود را بـراي شـما    «: فرمايد در فراز پاياني آيه، به جمله بسيار مهمي اشاره مي
   ».تبيين كرديم شايد انديشه كنيد

هـاي   زنده كردن زمين خشك و مرده، به وسيله باران رحمت الهـي و زنـده كـردن دل   
حيات معنوي مجـدد،  . ده و مرده و غرق گناه با ياد خدا و آيات روح بخش قرآن استافسر

  . براي اين است كه انسان در اين آيات الهي، تدبر و تفكر كند و به عظمت الهي پي برد

  ها پيام

الم يـان للـذين   G، حيات و روشني بخش دلها است )قرآن(ياد خدا و تالوت كالم او . 1
  . Fو اعلموا ان اهللا يحي االرض …بهم لذكراهللان تخشع قلوامنوا 

در ايـن تعليـل،   . اسـت  »لذكر اهللا…الم يأن«تعليل براي جمله  »…اعلمو ان اهللا«جملة 
، به زمين مـرده و يـاد خـدا و كـالم او     )قرآن(هاي غافل از ياد خدا و بيگانه با كالم او  دل

…، به باران تشبيه شده است)قرآن(

1
.  

  . )…اعلموا …يأن للذين ءامنوا الم(عالم و آگاه باشند  اهل ايمان بايد. 2
ان اهللا  اعلمـوا (آمدن باران و رفع خشكسالي را به خدا نسبت بدهيم نـه بـه طبيعـت    . 3
  . )االرضيحي 
زمين مادي با باران و زمين دل انسان بـا  . زنده بودن هر چيز به حسب خودش است. 4

  . )االياتينا لكم بقد … يحيي االرضاهللا ان(شود  ذكر خدا و آيات قرآن زنده مي
گونـه تعـارض و    اگر تعقل و تدبر كنيم، آيات قرآن را روشن خـواهيم يافـت و هـيچ   . 5

  . )تعقلونلكم اآليات لعلكم  قدبينا(تناقضي در آن نيست 
  . )الجوربعد  حديث العدل(زمين، به وسيله عدل است  احياي. 6
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  نابودي فتنه
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. اي در كار نباشد و حاكميت يكسره مختص خـدا شـود   ، بجنگيد تا فتنه]كه اهل ستيزند[و با آنان 
و با آنان به عدالت رفتار [ند، بينا است كن دست برداشتند، قطعاً خدا به آنچه مي ]از ستيزه[پس اگر 

  . ]خواهد كرد

  مقدمه

دين اسـالم،  . ها و فساد بوده است بشر، از ديرباز به دنبال فضايي آرام و دور از درگيري
براي امنيت و آسايش بشر، اهميت فراواني قائل است و براي برچيده شدن فسـاد و ايجـاد   

  . پردازد ها مي كي از اين برنامهاين آيه، به ي. هايي دارد امنيت، برنامه

  : ها واژه

  . )»قتل«فعل امر از باب مفاعله از ماده (مقاتله كنيد، بجنگيد : قاتلوا
جا، مراد آشوب و ظلم و كفر و سـلطة غيـر مشـروع     اين(آزمايش، بال و گرفتاري : فتنه

  . )است
ريعت را از آن دين در اصل، به معناي اطاعت است و انقيـاد و شـ   .آيين، شريعت: الدين

  . اند كه در آن، طاعت و پاداش است رو دين گفته
  . )»نهي«ماضي باب افتعال از ماده (دست برداشتند، باز ايستادند : انتهوا
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  نكات تفسيري

  هدف از جنگ و جهاد چيست؟. 1

از شبهاتي كه مطرح است، اين كه چرا اسالم مسلمانان را به جنگ و قتال تشويق يكي 
  كند؟ مي

اسالم دين منطق است و . توجه داشت كه در اسالم، اصل بر صلح و دوستي استبايد 
گاه به عنوان يك ارزش  جنگ در اسالم، هيچ. كند بشر را به تفكر و تدبر و صلح دعوت مي

چرا كه ديني كه منطق قوي دارد و دين عقل و علم و استدالل باشد، هرگز ؛ شود تلقي نمي
اصوالً هرگز اسالم ديني را كه بـا غلبـه و زور بـر    . ندارد براي گسترش خويش، به زور نياز

  : فرمايد لذا مي؛ مردم تحميل شود، قبول ندارد
Gِيني الدف الَ إِكْرَاهF در دين، هيچ اجباري نيست 1؛ .  

زيرا دين، يك امـر قلبـي اسـت و    ؛ شود به اجبار بر مردم تحميل كرد يعني دين را نمي
  . و رغبت بپذيرند و با داليل عقلي، استداللش را قبول كنندمردم بايد خودشان با طوع 
جا كه موجوديـت امتـي    ولي آن؛ كند مانع جنگ و خونريزي شود اسالم، ابتدا تالش مي

گيرد، جنگ يك ارزش و  افتد يا اهداف واال و مقدس، در معرض سقوط قرار مي به خطر مي
  . شود مطرح مي »جهاد في سبيل اهللا«به عنوان 

شوند يا مسـلمانان را در فشـار و شـكنجه قـرار      ا كه مشركان، مانع نفوذ اسالم ميج آن
پردازند، مسأله دفاع از مسلمانان و جهـاد در راه خـدا،    دهند يا با مسلمانان به جنگ مي مي

  . كند با دشمنان اسالم مقاتله كنند ايجاب مي

  منظور از فتنه چيست؟. 2

كار رفته و معناي وسيعي دارد و شـامل هـر گونـه    در قرآن، فتنه در معاني مختلفي به 
كفـر   ،دشمني، مصيبت، قتل، شرك عذاب، ،جنگ: از جمله معاني آن. شود اعمال فشار مي

  . باشد مي …و
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در مبارزه با شـرك اسـت، گويـا     ه قبل دربارة مشركان و سياق آيهكه آي با توجه به اين
ها و اعمال  ي مشركان انواع محدوديتكه از سو شايد به سبب اين شرك است؛ مراد از فتنه

گيـرد، يـا از ايـن رو كـه شـرك،       فشارها بر فكر و روح حق طلبان و جامعة آنان انجام مي
  . شود موجب عذاب ابدي مي

هـاي   در آيه فوق بعضي از مفسران، فتنه را به معناي شرك و بعضي به معني كوشـش 
ولي حق اين است كـه  ؛ اند گرفته دشمنان براي سلب آزادي فكري و اجتماعي از مسلمانان

ـ  (شود  شرك را شامل ميهم مفهوم آيه، مفهوم وسيعي است كه  و يكـون   ةبه قرينـه جمل
  1.شود و هم ساير فشارهايي كه از طرف دشمنان به مسلمانان وارد مي )هللاكُله الدين 

  گسترش دين الهي در زمان ظهور. 3

دينـي مبـارزه شـود و     بي ستي و كفر وپر كند كه بايد با شرك و بت آيه فوق داللت مي
دين الهي، در سراسر زمين گسترش پيدا كند و هـيچ مشـركي   . دين، مخصوص خدا گردد

  . روي زمين نماند، مگر اين كه كشته شود يا در دين اسالم داخل شود
آمده است كه اين آيه هنوز محقق نشـده و در عصـر ظهـور،     :در روايات اهل بيت

  . محقق خواهد شد
  : روايت كرد كه حضرت فرمود 7ره از امام صادقزرا

هنوز تأويل اين آيه نيامده است و اگر قائم ما قيـام كنـد، بـه زودي كسـاني كـه او را      
حتمـاً ديـن محمـدي، آنچـه را كـه شـب       . بيننـد  كنند، تأويل اين آيه را مـي  درك مي

ـ    تا. پوشاند فراخواهد گرفت مي همـان  . داين كه در سراسر زمين، شـركي نخواهـد مان
  2».شيئاً بي يعبدونني و ال يشركون«: فرمايد گونه كه خداوند مي

بـا  «: خواستم دربارة اين سخن خداي عزوجل 7از امام باقر: گويد حمد بن مسلم ميم
  : فرمود. توضيح دهد »اي باقي نماند آنان بجنگيد، تا آن كه فتنه

ي از خواص اصـحابش  به بعض 6همانا رسول خدا. تأويل اين آيه هنوز نيامده است
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پس زماني كه تأويل آن بيايد، از كافران هيچ عـذري  . اجازه داد به اين آيه عمل كنند
كه خداوند، به توحيد يـاد شـود و    شوند تا اين بلكه آنان كشته مي؛ پذيرفته نخواهد شد

  1.هيچ شركي باقي نماند

  : گويد آلوسي، از مفسران بزرگ اهل سنت در ذيل اين آيه مي
يعني اهل اديان يـا از بـين رفتـه و    ؛ آن است كه همه اديان باطل از بين برود مقصود

گفته شده كه تأويل آيـه  . هالك شوند يا از ترس و امور ديگر، به دين اسالم بازگردند
در آن . ، تأويـل آن خواهـد آمـد   4تا كنون محقق نشده است و هنگام ظهور مهدي

  2.دعصر، هيچ مشركي روي زمين باقي نخواهد مان

  ها پيام

وقَاتلُوهم حتَّى الَ تَكُونَ Gهاي جهاد در اسالم، برچيده شدن فتنه است  يكي از فلسفه. 1
  . F…فتْنَةٌ

  . F…وقَاتلُوهم حتَّى الَ تَكُونَ فتْنَةGٌتا فتنه ادامه داشته باشد، جهاد ادامه دارد . 2
  . F…حتَّى الَ تَكُونَ فتْنَةٌوقَاتلُوهمG گران واجب است  مبارزه با فتنه. 3
وقَـاتلُوهم حتَّـى الَ   Gگسترش اسالم و محو شرك، از اهداف جهاد در اسـالم اسـت   . 4

  . Fتَكُونَ فتْنَةٌ ويكُونَ الدينُ كُلُّه للّه
فَـإِنِ  Gانگيـزي الزم اسـت    ترك مقاتله با مشركان و دشمنان، در صورت ترك فتنـه . 5

   F.3اللّه بِما يعملُونَ بصيرٌ انتَهواْ فَإِنَّ
انگيـزي   ها براي جلوگيري از گسترش اسالم، از مصـاديق فتنـه   هزينه كردن دارايي. 6
وقَـاتلُوهم حتَّـى الَ تَكُـونَ     …إِنَّ الَّذينَ كَفَرُواْ ينفقُونَ أَموالَهم ليصدواْ عن سبِيلِ اللّهG 4است
  . Fفتْنَةٌ

                                                  

 . همان. 1
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هاي پنهاني كـافراني بودنـد كـه مخاصـمات را      لمانان صدر اسالم، نگران توطئهمس. 7
  . Fفَإِنِ انتَهواْ فَإِنَّ اللّه بِما يعملُونَ بصيرGٌ 1شدند ترك گفته و حاضر به صلح مي

                                                  

 . همان. 1
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  7انتقام خون سيد الشهداء
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و هر كس مظلوم كشته شود، . حرام كرده است، جز به حق نكشيد ]كشتن او را[و كسي را كه خدا 

زيـرا او يـاري   ؛ د در كشتن زياده روي كندپس نباي؛ ايم قرار داده ]بر قصاص[براي ولي او تسلّطي 
  . شده است

  مقدمه

اي بـر   از ديرباز بشر به دنبال محيطي مملو از صلح و صفا و معنويـت بـوده تـا جامعـه    
  . اساس امنيت، بنا كند

ضـمناً  . گناه را حرام كرده تا اين مهم اجرا شود در اين آيه، خداوند متعال قتل انسان بي
افتد كه در جامعـه، قتـل    زمان ظهور منجي عالم بشريت اتفاق مي كمال اجراي آيه مذكور،

  . مگر به سبب اجراي حدود الهي ،داشت گناهان رواج نخواهد بي

  ها واژه

  . )»قتل«فعل نهي، ثالثي مجرد از ماده (نكشيد : الَ تَقْتُلُواْ
  . جان، فرد، انسان: النَّفْس

  . )»حرم«فعيل از ماده فعل ماضي ثالثي مزيد باب ت(حرام كرد : محرَّ
  . )جا مراد صاحب دم و خونخواه است اين(سرپرست، صاحب اختيار : سلْطَان
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يلصاحب سلطه و اختيار: و .  
  . )»سرف«فعل نهي، باب افعال از ماده (زياده روي نكند : الَ يسرِف

  . )»نصر«اسم مفعول، ماده (ياري شده : منْصور

  نكات تفسيري

  سانحرمت جان ان. 1

ها ارزش بسيار زيادي قائـل اسـت و بـر همـه مسـلمانان       قرآن كريم، براي جان انسان
هيچ كس حق ريختن خون انساني را . ها را نگه دارند واجب كرده است حرمت خون انسان

  . ندارد
  : فرمايد اي است كه قرآن كريم مي اهميت جان انسان و حرمت قتل انسان به اندازه

چنان است كه ، زمين بكشد يون ارتكاب قتل يا فساد در روهر كس انساني را بد …
چنـان اسـت   ، و هر كس انساني را از مرگ رهايي بخشد را كشتهها  انسان گويي همه

…كه گويي همه مردم را زنده كرده است

1
.  

با ايـن كـه   . جزاي كسي كه انسان مؤمني را بكشد، جاودانه بودن در آتش جهنم است
ص كفار و معاندان است، هر كس فرد با ايماني را از روي عمد خلود در آتش جهنم، مخصو

كند  خداوند، بر او غضب مي. ماند به قتل برساند، مجازات او دوزخ است و جاودانه در آن مي
  2.سازد و عذاب عظيمي براي او آماده ساخته است و او را از رحمتش دور مي

ه حرمت قتل مؤمن ـ كـه عبـارت    هاي وعده داده شده دربار با دقت در اين آيه و عذاب
جهنم و خلود در آن و غضب الهي، لعنت خدا و آماده كردن عذاب عظيم ـ اهميت  : است از

ها وقتي زيادتر خواهد بود كه ايمان  عظمت اين عذاب. شود ها استفاده مي حفظ جان انسان
به عظمت ايمـاني  بسته . ها بيشتر باشد، يا پيامبر يا امامي، مظلومانه به شهادت برسد انسان

  . تر خواهد بود تر و عقاب و عذاب الهي، سنگين ها بيشتر و عظيم افراد، گناه قاتالن آن
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ترين آزار انسان يا حتي حيـواني   داند، بلكه كوچك اسالم عزيز، نه تنها قتل را حرام مي
  : فرمايد البالغه مي اميرمؤمنان در نهج. داند را اگر بدون علت باشد، جايز نمي

هاست به من دهند، تـا خـدا را    اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمان! خدا سوگندبه 
   1.اي ناروا بگيرم، چنين نخواهم كرد نافرماني كنم كه پوست جوي را از دهان مورچه

  چيست؟ »به حق«مراد از قتل . 2

، اما گاهي بعضـي از افـراد در جامعـه   ؛ آنچه قرآن كريم، حرام كرده قتل به ناحق است
خداوند متعال براي حفـظ  . ريزند گناهان را مي هاي بي دارند و خون حريم جامعه را نگاه نمي

در قرآن و همچنـين  . شمرد ها را جايز و در برخي موارد واجب مي ها، قتل آن حرمت انسان
  : روايات، برخي موارد آن معين شده است

  . مشركان لجوج و كفار، بعد از اتمام حجت. 1
…ي حرام پايان گرفت، مشركان را هر جا يافتيد، به قتل برسانيدها وقتي ماه

2
.  

  : كنند كساني كه با مسلمانان مقاتله مي. 2
Gلُونَكُمقَاتينَ يالَّذ بِيلِ اللّهي سلُواْ فقَاتوF 3

  

  . جنگند، نبرد كنيد در راه خدا با كساني كه با شما مي

  . به عنوان قصاص خون بي گناه دارند وارثان مقتول بي گناه،حق كشتن قاتل را. 3
Gَتَتَّقُون لَّكُمابِ لَعاألَلْب ياْ أُولاةٌ يياصِ حصي الْقف لَكُموF 4؛

  

شايد شما، تقـوا پيشـه   ! صاحبان خرداي   و براي شما در قصاص، حيات و زندگي است
  . كنيد

  . خيزند برميمفسدان في االرض و كساني كه با خدا و پيامبر به محاربه . 4
خيزند و به فساد در روي زمـين اقـدام    ها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برمي كيفر آن
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فقـط ايـن    ]كنند و با تهديد اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مي[كنند،  مي
ديگر  ها به عكس يك است كه اعدام شوند، يا به دار آويخته گردند، يا دست و پاي آن

…از سرزمين خود تبعيد گردندبريده شود يا 

1
.  

در حديث معروفي از پيامبر . بيان شده است »قتل به حق«در احاديث نيز برخي از موارد 
  : نقل شده است 6گرامي اسالم

دهد، حالل نيست  خون هيچ مسلماني كه به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر شهادت مي
ين خود را رها كند و از جماعت دار و آن كسي كه د قاتل، زناكار همسر: مگر سه گروه

  2. )مرتد(مسلمين بيرون رود 

قتـل يـا     حكـم اجـازه  معلوم مس شـود  با دقت در مواردي كه در قرآن و روايات آمده، 
اگـر ايـن احكـام نباشـد،     . وجوب قتل، براي منافع بشريت و جوامع انساني و اسالمي است

هاي امنيت اجتمـاعي و دينـي،    پايهها پايمال شده و  شود و خون جامعه به فساد كشيده مي
  . گردد متزلزل مي

  مراد از سلطان و اسراف در قتل چيست؟. 3

در فراز قبل، تحريم خداوند از قتل به ناحق را بيان فرمود و در اين فراز، حكم كسي كه 
  . فرمايد گناه كشته شده را بيان مي بي

بـراي ولـي و سرپرسـت او    ، كسي كه مظلوم و بدون ستم كشته شود«: فرمايد ابتدا مي
ولي بايد مواظب باشند اين حـق   ،حق قصاص قاتل را دارندها  آن يعني؛ »سلطه قرار داديم

نبايد ، لذا اگر يك نفر دست به قتل زده است؛ فقط در مورد قاتل است نه بستگان آن قاتل
دران قاتـل  فرزندان يا برا، يا اگر به قاتل دسترسي پيدا نشد چند نفر به جاي او كشته شوند

چنانچه در گذشته و ظهـور اسـالم   . نبايد مورد قصاص واقع شوند، كه نقشي در قتل ندارند
به قبيله قاتـل حملـه   ، شد گونه بوده كه اگر رئيس قبيله يا فرد مهمي از قبيله كشته مي اين
 يا چند نفر را به جـاي يـك  ، انداختند اي راه مي رحمانه كردند و قتل و غارت و كشتار بي مي
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نبايـد  ، ولي دم ؛Fفَالَ يسرِف فِّي الْقَتْلِ …G: فرمايد لذا قرآن كريم مي؛ رساندند نفر به قتل مي
  .يعني زياده روي نمايد؛ در قتل اسراف كند

همانا خداي عزوجـل در  «: گفتم 7به امام موسي بن جعفر: گويد اسحاق بن عمار مي 
چه اسرافي اسـت كـه   ، اين اسراف  Fلِ إِنَّه كَانَ منْصوراًفَالَ يسرِف فِّي الْقَتGْ: فرمايد كتابش مي

خداوند از كشتن غير قاتل يا مثله «: حضرت فرمود »خداوند عزوجل از آن نهي كرده است؟
 Fإِنَّـه كَـانَ منْصـوراً   G: پـس معنـاي سـخن خداونـد    «: گفـتم  ».نهي كرده است، كردن قاتل

شود و آنان  به اولياي مقتول داده مي، كه قاتل تر از اين چه نصرتي بزرگ«: فرمود »چيست؟
 گير دامن) هاي ديني يا دنيايي چه پيامد(هايي كه الزمة قتل است  كشند و پيامد قاتل را مي

  1».؟شود نميها  آن
اي اهميـت دارد كـه از جملـه     اين مسأله يعني عدالت در قتل قاتل و قصاص به انـدازه 

  : ه آن، صريحاً سفارش شده استب است كه 7هاي اميرمؤمنان علي وصيت
: مبادا پس از من دست به خون مسلمين فرو بريـد و بگوييـد  ! اي فرزندان عبدالمطلب

. كسـي ديگـر نبايـد كشـته شـود     ، بدانيد جز كشنده من. اميرمؤمنان كشته شده است
او را تنها يك ضربت بزنيد و دسـت و پـا و   ، اگر من از ضربت او مردم. درست بنگريد

بپرهيزيـد از بريـدن   «: شنيدم كه فرمـود  6 از رسول خدا. ريدبضاي او را مديگر اع
  2».باشد ]هار[هر چند سگ ديوانه ، اعضاي مرده

  و تأويل و تطبيق آيه 4ظهور حضرت مهدي. 4

شمرده شده  4، حضرت مهدي»ولي«يكي از مصاديق مهم  :در روايات اهل البيت
  . ست و انتقام آن حضرت را خواهد گرفتا 7است كه ولي دم جد بزرگوارش امام حسين

  : فرمود 6پيامبر اسالم
ايـن اسـت كـه غيـر      قائم است و اسراف در قتل حسين است و ولي او، مراد از مقتول

تا اين كه توسط مردي  گذرد همانا او از دنيا نمي F،إِنَّه كَانَ منْصوراGً ؛قاتلش را بكشد
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گونه كه از ظلـم و   همان؛ پر از عدل و داد كنداز آل رسول اهللا ياري شود كه زمين را 
  1.جور پر شده باشد

اين روايات، به پياده شدن كامل اين آيه در روي زمين اشاره دارد كه در : توان گفت مي
گونه ظلمي نخواهد كرد و انتقام  او هيچ. ، محقق خواهد شد4زمان ظهور حضرت مهدي

بـراي آن بـه    7و آنچه را كه امـام حسـين  گيرنده حقيقي مظلومان از ظالمان خواهد بود 
  . شهادت رسيده است، محقق خواهد ساخت

  ها پيام

  . F … حرَّم اللّهGحق تشريع حكم، مخصوص خدا است . 1
والَ تَقْتُلُـواْ  G صرح در حقوق و قـوانين الهـي  م ردااصل، حرمت قتل است، جز در مو. 2

إِالَّ بِالح اللّه رَّمي حالَّت قِّالنَّفْسF .  
إِالَّ بِالحقِّ ومن قُتلَ مظْلُوماً فَقَدG…  قصاص، حكمي به حق و از طرف خداوند است . 3

  . Fجعلْنَا لوليه سلْطَاناً
ومن قُتـلَ مظْلُومـاً فَقَـد جعلْنَـا     Gفلسفة قصاص، مبارزه با ظلم و ياوري مظلوم است . 4

  . Fلوليه سلْطَاناً
گيري درباره قاتل، مخصوص اولياي مقتول است و بايد در جهت منافع آنـان   يمتصم. 5
  . Fفَقَد جعلْنَا لوليه سلْطَاناGً 2باشد

  . كند است كه اختصاص و منفعت را افاده مي »لوليه«برداشت فوق، با توجه به الم در 
 …والَ تَقْتُلُـواْ  G 3آيـد  نمي ها بر اساس حق، ظلم و كاري ناروا به شمار كشتن انسان. 6

كشـته بـه   «و  »كشته بـه حـق  «عنوان . Fإِالَّ بِالحقِّ ومن قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لوليه سلْطَاناً
  . كند دو عنوان متضاد است كه هر يك، ديگري را نفي مي »ظلم

  . F … ا لوليه سلْطَاناً فَالَ يسرِفجعلْنGَاز احكام الهي و قانون خدا، سوء استفاده نكنيم . 7
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فَقَـد جعلْنَـا لوليـهG    شود  قدر گسترده است كه شامل قاتالن نيز مي دامنه عدالت، آن. 8
  . Fسلْطَاناً فَالَ يسرِف فِّي الْقَتْلِ

شود كه بـه عـدالت رفتـار كنـد      نصرت و ياوري خداوند، وقتي شامل ولي مقتول مي. 9
Gَوراًفَقنْصكَانَ م رِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهسلْطَاناً فَالَ يس هيلولْنَا لعج دF .  
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  رجعت حقيقت
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بر انگيخـتن و  [؛ آرى. بر نينگيزد د،كه خدا آن كس را كه بمير خوردند و به خدا سوگندهاى سخت

  . دانند و ليكن بيشتر مردم نمى؛ ]كند كه آن را وفا مى[اى است راست و درست بر او  وعده] رستاخيز

  مقدمه

 زانكار قيامت و به فراموشي سپردن حشـر و نشـر، راه را بـراي سركشـي و طغيـان بـا      
دانند قيامت هست و دليلي نيز بر انكار آن ندارند، كند؛ از اين رو برخي با وجود اينكه مي مي

خواهند انجام دهند؛ از  تا به راحتي بتوانند آنچه مي بسپارندكنند آن را به فراموشي  سعي مي
 :فرمايـد  در اين آيه شريف نيز مـي . اين رو فراموشي روز قيامت، عذاب شديدي در پي دارد

خورند كه مردگان زنده نخواهند شد و حساب و كتابي در پـيش   هاي شديد مي بعضي قسم
  . نيست

  ها واژه

  )باب افعال »قسم«فعل ماضي از ماده . (كنند قسم ياد مي: أَقْسموا
دهمشقت،تالش: ج .  

هِممانجمع يمين به معناي سوگند: أَي .  
  ).»بعث«ه فعل مضارع از ماد. (انگيزد بر مي: يبعثُ
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  نكات تفسيري

  هاي دروغقسم. 1

قـرآن كـريم در   . شـود قسم، معموال براي مهم جلوه دادن مطلب مورد نظر استفاده مي
ها بيانگر ميزان اهميت مواردي از يك يا چند قسم استفاده كرده است كه تعداد و نوع قسم

-ين، در بارة قسما. مطلب و نيز بيانگر اهميت چيزي است كه به آن قسم خورده شده است

كند كه هايي را از قول ديگران نقل ميكند؛ ولي گاهي قسمهايي است كه خداوند بيان مي
هـايي كـه منافقـان و    هاي دروغين است؛ مانند قسمبيانگر اين نكته نيست، بلكه گاه قسم

  : كنندمشركان ياد مي
Gت ساناً ونا إِلَّا إِحدإِنْ أَر فُونَ بِاللَّهلحيقايفوF1؛  

، جـز نيكـي كـردن و    )ما از بردن داوري نـزد ديگـران  (كنند كه منظورِ  سوگند ياد مي
  . نبوده است) ميان طرفين نزاع(توافق 

خورند كـه مـا جـز نيكـي و خيـر قصـد       كنند و سپس قسم ميمطلب خود را بيان مي 
  : فرمايدسازد و ميها را بر مال مي قرآن، دروغ اين. ديگري نداريم
Gُمأهنع رِضفَأَع ي قُلُوبِهِمما ف اللَّه لَمعي ينالَّذ كولئF2؛    

پـس از آنـان   ؛ آگاه اسـت  ،ستها ا هاى آن كسانى هستند كه خدا از آنچه در دلها  آن
  .  روى گردان

  : كند جاي ديگر، قسم دروغ منافقان را اين گونه بر مال مي 
Gمهإِن فُونَ بِاللَّهلحي قُون وفْري مقَو مهنلك و كُمنم مما ه و كُمنلَمF3؛    

اينـان از شـما   . ولـى از شـما نيسـتند   ؛ از شـمايند  خورند كه قطعـاً  و به خدا سوگند مى
  . بيمناكند
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هاي دروغ را نقل كرده و بالفاصله دروغشان را در آيه مورد بحث هم يكي از اين قسم
  . كندبر مال مي

  ار قيامتانك. 2

تنهـا  . كننـد منكران قيامت، براي اثبات ادعاي خود، هرگز به دليلي منطقي استناد نمي
چگونـه ممكـن اسـت    : گوينـد مي. كنند، استبعاد استدستاويزي كه با آن معاد را انكار مي

وقتي مرديم و به خاك تبديل شديم؛ دوباره زنده شويم؟ گاهي مقداري خاك در دست خود 
  ! شويم؛ در حالي كه پوسيده ايم؟چگونه ما زنده مي: گفتنديگرفتند و ممي

Gيممر يه و ظاميِ الْعحي نقالَ م لْقَهخ ِسين ثَلًا ولَنا م برض وF1؛    
چه كسى ايـن  «: گفت. در حالى كه آفرينش خود را فراموش نمود ،و براى ما مثالى زد

   »؟ لى كه پوسيده شده استدر حا؛ بخشد ها را زندگى مى استخوان

  . كننددر اين آيه شريف، منكران معاد، تنها براي اثبات مدعاي خويش، قسم ياد مي

  در زمان ظهور و بازگشت مردگان رجعت . 3

 شوند يا بعث و حشر، مخصوص آخرت است؟ ابوبصير مي آيا در دنيا نيز مردگان مبعوث
و أَقْسموا بِاللَّه جهـدG  معني آيه «: رسيدماز آن حضرت پ. بودم 7نزد امام صادق: گويد مي

وتمنْ يم ثُ اللَّهعبال ي هِممانبلي وعدأ عليه حقا و لكن اكثر الناس ال يعلمون  أَيF  چيسـت؟ 
  : فرمود

پنداشـتند و بـراي    گويد؟ عرض كردم همانا مشركان مـي  اي ابو بصير اين آيه چه مي 
  . ها را زنده نكند ردند كه خدا مردهخو سوگند به هم مي 9پيامبر 

  : فرمود 7حضرت
قربانت گردم شما معنـي آن   :عرض كردم …گويد مرگ بركسي كه چنين سخني مي

از ما ظهـور كنـد خداونـد     4اگر چنانچه امام قائم : حضرت فرمود. را به من بفهمان
…كنند جمعي از شيعيان ما را براي او زنده گرداندكه شمشير هايشان را حمايل مي

2
.  
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  رجعت در لغت و اصطالح. 4

. رجعت در لغت، به معناي بازگشت و بازگشتن به دنيا پس از انتقال به جهان ديگر است
كسي كه شتري را بفروشد و دوباره مثل همان را با همان پول خريداري كند، شـتر دوم را  

رسـالت و  در اصطالح بدين مفهوم اسـت كـه امامـان خانـدان وحـي و      . گويندمي »راجعه«
 4اند،بار ديگر پس از ظهور حضرت مهدي بسياري از كساني كه از دار دنيا رخت بر بسته
  . گردنداو، بدين جهان باز مي حكيمانه و پيش از شهادت او به خواست خداوند و اراده

رجعت، از عقايد مسلّم شيعه است و آيات و روايات در اين باره، بيش از حـد شـهرت و   
  . تواتر است

پـس از  ) مؤمنان محض و كافران محـض (معصوم و دو گروه از اين امت  ازگشت ائمهب
ايـن عقيـده، بـه پيـروان مكتـب شـيعه       . نامنـد را رجعت مـي  4ظهور حضرت ولي عصر

آيد، اما نظر به كثرت اخبار و داللـت  اختصاص دارد و از ضروريات اين مذهب به شمار مي
-سنّت نيز آن را پذيرفته و از عقايد اسالم شمرده ظاهر آيات بر اين عقيده، گروهي از اهل

 1.اند

  رجعت در آيات و روايات. 5

آيات متعددي با توجه به رواياتي كه ذيل آن آيات آمده مربوط به رجعت و بازگشت به 
إِنَّ الَّـذي  Gذيـل آيـه شـريف     7امام زين العابدين. است 4دنيا پس از ظهور امام زمان

  : فرمايد مي F2معاد  آنَ لَرادك إِلىفَرَض علَيك الْقُرْ
رجعت  :همچنين اميرالمؤمنين و امامان . كند يعني پيامبر به سوي شما رجعت مي«

   3».كنند مي

  : گويد راوي مي
و يـوم نَحشُـرُ مـنْ كُـلِّ أُمـةٍ      Gدرباره آيه  ]اهل سنت[مردم : فرمود 7امام صادق
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ايـن   «: فرمـود  ».درباره قيامت اسـت : گويند مي«: عرض كردم ؟گويند چه مي 1Fفَوجا
در قيامـت، همـه مبعـوث     ».گويند؛ بلكه اين آيه درباره رجعت است طور نيست كه مي

مربوط بـه رجعـت در    »فوجا«شوند و  شوند؛ اما در دنيا است كه گروهي مبعوث مي مي
كنـد و   ر اي را محشو چگونه ممكن است خداوند در قيامت از هر قومي عده. دنيا است

  2كند؟ بقيه را رها 

  : فرمود 7امام باقر F3 ربنا أَمتَّنَا اثْنَتَينِ و أَحييتَنَا اثْنَتَينGدرباره آيه شريف 
اين آيه، مخصوص گروه هايي است كـه پـس از مـرگ، بـار ديگـر بـه دنيـا رجعـت         

   4.كنند مي

  گذشتههاي  رجعت در امت. 6

وقوع آن است و بهترين دليل بر امكان رجعـت، وقـوع   بهترين دليل بر امكان هر چيز، 
يكـي از  . كند هاي گذشته است؛ چنان كه آياتي از قرآن مجيد به آن تصريح مي آن در امت

  : فرمايد مي .آن موارد، داستان عزير است كه صد سال مرد و خداوند او را زنده كرد
Gثَهعب ائَةَ عامٍ ثُمم اللَّه فَأَماتَهF5؛    

  . سپس زنده كرد ،ا او را يكصد سال ميراندخد

هـاي خـود    اي از بني اسرائيل است كه از ترس طاعون از خانـه  مورد ديگر داستان عده
هفتاد هزار خانوار بودند و  ،آن قوم 6. بيرون رفتند و خداوند آنان را ميراند و سپس زنده كرد

ـ  بيرون ميتند كه توانايي داشاغنيا . افتاد مىها  هر ساله طاعون در آن علـت  هرفتند و فقـرا ب
پس س. كردكمتر اثر مي ،رفتندميبيرون كه ها  طاعون در آن؛ از اين رو ماندندضعفشان مي

بيرون رفتند  همگي ؛از ديار خود بيرون روندهمگي در موسم طاعون دند كه كراتفاق مردم 
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 «: را ندا فرمـود ها  الى آنتع حق ،خود شدند هايخانهچون وارد . و بر كنار دريا منزل كردند
  . مردند ها همگي و آن »بميريد

 !پروردگارا«: كردعرض  و بر آن مردگان گذشتبه نام ارميا يكى از پيغمبران  ،بعد از آن
 هاى تـو را  نمايند و بندهى و از اين پس بالد تو را آباد مييفرمامي آنان را زندهاگر خواهى 

او ه حقتعالى ب ».دننماي مي بندگى تو كساني كهر يسا مراههكنند  مي زايند و تو را بندگى مي
را ها  تعالى آن حق ».بلى«: دكرعرض  »تو زنده كنم؟ را براىها  خواهى آن مي«: وحى فرمود

   1.از دنيا رفتندهاى خود  اجله دنيا برگشتند و باز به اين قوم ب. دكربراى او زنده 
. ل است كه ديدن خداوند را تقاضـا كردنـد  اي از بني اسرائي مورد ديگر، سرگذشت عده 

  : اي آنان را فرا گرفت و مردند و سپس زنده شدند صاعقه
Gونكُرشت لَّكُملَع كُمتوم دعب نم ثْناكُمعب ثُمF2 ؛  

  . بجا آوريد) نعمت او را(سپس شما را پس از مرگتان، حيات بخشيديم شايد شكر 

  ين رجعت كنندهنخست. 7

امـام  . كننـد  مـي  مان رجعت، دو گـروه كـافران محـض و مومنـان محـض رجـوع      در ز
  : فرمايد مي 7صادق

      ـضحم ضـاً أَوحـانَ مالْإِمي ـضحم ـنإِلَّا م جِعرةٌ لَا ياصخ يه و ةامبِع تسةَ لَيعجإِنَّ الر
   3؛الشرك محضا

ؤمن با ايمان محض، يا كافر با كفر جز م. رجعت، عمومي نيست، بلكه خصوصي است
  . كنند محض، رجعت نمي

. اسـت  7كند، امـام حسـين   مي اولين امامي كه رجوع. كنند مي نيز رجوع :امامان 
  : روايت كرده كه فرمود 7جابر جعفى از حضرت امام باقر

ـ  «: يارانش فرموده ب ،پيش از آنكه شهيد شود 7امام حسين مـن  ه جدم پيغمبر خـدا ب
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سرزمينى است كه پيغمبران و جانشينان  ،برند و آنعراق مي هتو را ب! ى فرزندا: فرمود
شوى و جماعتى از تو آنجا شهيد مي. شود خوانده مى »عمورا«جا  آن برخوردند و آنه ب

  . رسندشهادت ميهب ،اصحاب تو كه اسلحه و آهن را احساس نخواهند كرد نيز با تو
 F1إِبـراهيم   قُلْنا يا نار كُوني برْداً و سـالماً علـى  G: مودفرگاه اين آيه را تالوت  آن

پس مژده بـاد شـما   . سرد و سالمت خواهد شدها  آتش جنگ بر تو و آن: سپس فرمود
  . شويم وارد مينزد پيغمبرمان  قتل رسانند، ماه اگر اين قوم ما را ب !خدا قسمه ب !را

من نخستين كسى خواهم بود كـه  . اهم ماندخو ،آنگاه من تا زمانى كه خداوند بخواهد
از  ،موازات برانگيخته شدن اميرالمؤمنين از قبر و قيام قائم ماه و ب شدهقبرش شكافته 

  . آيم بيرون مى قبرم
جبرئيـل و ميكائيـل و   . آينـد  امر الهى فرود مىه گاه جماعتى از فرشتگان آسمان ب آن

سپس محمـد و علـى و    …شوندل ميسوى من نازهاسرافيل با لشكرى از فرشتگان ب
بـر آنـان    ،واسطه ايمان كامـل ه كه خدا بها  و تمام آن 7 ]امام حسن[من و برادرم 
هـا   اى بر آن هاى ابلق كه همه از نورند و تا آن روز آفريده بر مركباست، منت نهاده 

اهتزاز درآورده و آن ه پرچم خود را ب 9سپس محمد . يميآ فرود مىاست، ه دسوار نش
و بدين گونه بعد از آن تا زمانى كـه خـدا تقـدير    . دهد مي قائم ماه ب را با شمشير خود

    2.در جهان خواهيم زيستاست، فرموده 

   هاپيام

   Fأَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانهِمG .مشركان مكه، به وجود خداوند معتقد بودند. 1
   Fأَقْسمواْ بِاللّه جهد أَيمانهِمG. بود  المسوگند به خداوند، امرى رايج بين مردم صدراس. 2
الَ G. اسـت ناپذير خداوند  پس از مرگ وعده قطعى و تخلفها  به حيات مجدد انسان. 3

  Fيبعثُ اللّه من يموت بلَى وعدا علَيه حقا
دا علَيه حقا ولكـنَّ  بلَى وعG .انكار رستاخيز و معاد، برخاسته از جهل و ناآگاهى است. 4

  Fأَكْثَرَ النَّاسِ الَ يعلَمونَ
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  و اهداف آن رجعتاثبات 

tΠ öθ tƒ uρ ç�à³ øt wΥ ÏΒ Èe≅ à2 7π ¨Β é& % [` öθ sù £ϑÏiΒ Ü>Éj‹s3ãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ôΜßγ sù tβθ ããy—θ ãƒ1  

ـ  ب كـرده يات ما را تكذيكه آ ياز كسان يگروهي، را كه از هر امت يروز] اد كني[ و  محشـور د، ان
  . شوند مي بازداشته ]ياز پراكندگ[، پس آنان؛ ميكن مي

  مقدمه

از مردگـان   يزنده شدن برخ( له رجعتأمس، عهيات مذهب شياز اعتقادات و ضرور يكي
رجعـت   دربـارة ا يـ دارد؟ آ يا رجعت امكان وقوعياما آ؛ است) 7امام زمان در آستانه ظهور

گذشته سابقه داشته است؟ هدف و فلسفه هاي  امتا رجعت در يدر قرآن وجود دارد؟ آاي  هيآ
ن يـ ن موضوع مطرح است كه مـا در ا ياست كه راجع به ا ياالتسؤاز  …ست؟ ويرجعت چ

  . ميا پرداختهآن  مقاله و نوشتار به

  ها  واژه

  2.كنند مي كه به سرعت حركت يگروه: فَوج
نگـه داشـتن    ايبه معنـ  )»وزع«فعل مضارع مجهول از باب (، شود مي بازداشته: يوزعون

معمـوالً  ، ريـ ن تعبيـ گر ملحـق شـوند و ا  يد يبه گروه يكه گروه يبه طور؛ ت استيجمع
  3.رود به كار مياد يزهاي  تيجمع بارةدر
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  نكات تفسيري

  ه بر رجعتيداللت آ. 1

  . ستياز سه صورت خارج ن) ه فوقيدر آ(محشور كردن 
 و طبـق محاسـبه   امتيحشر در ق )ج امتيحشر پس از ق )، بامتيحشر قبل از ق )الف

 همـة  اامـت كبـر  يرا در قيـ ز؛ بطالن صورت سوم واضح است. ندارد يصورت چهارمي، عقل
  : ديفرما مي كه قرآن چنان؛ يگروه ينه از هر امت، شود مي زنده و محشورها  امت

 Gادأَح منْهم رنُغَاد فَلَم مشَرْنَاهحوF1؛   
  . ميگذار نمي را وا يدم و احيكن مي آنان را محشور

در  يگروهـ « 2؛Fفَرِيقٌ في الْجنَّةِ وفَرِيقٌ في السعيرGِه مبارك يز به حكم آيدر صورت دوم ن
امـت  ياز ق پـس چـون حشـر و رجعـت    ؛ باطل است »در آتش خواهند بود يبهشت و گروه

  . ندارد يمفهوم
مردگان به برگشت  يعنيصورت اول ، هين آيم مراد از حشر در اييگو مي تيپس با قاطع

  . امت استيش از قيپدنيا 
 از مـردم را زنـده   يخداوند بعضيعني ض است تبعيه يدر آ »من«از نظر ادبي نيز معناي 

 مـردم محشـور   ، همـة امـت يرا در قيـ ز؛ سـت يامت سـازگار ن يبا ق، ن صفتياكه گرداند  مي
 3.رجعت سـازگار اسـت  فقط با ، هين آين مفهوم حشر در ايبنابرا F.…وحشرنا همG شوند مي

مـال   4.كنـد  مي ز نقلين ياتيروا باره نيداند و در ا مي ه را دال بر رجعتين آيا يمرحوم قم
  : ديگو ي ميفتح اهللا كاشان

ـ ز؛ امـت ينـه در روز ق ، ا خواهد بوديدر دن، ن روزياصحاب ما برآنند كه ا را خداونـد در  ي
ل بـر صـحت   يـ ه دلين آيا و اشان رياز ا ينه بعض، همه را محشور خواهد كرد، امتيق

                                                  

 . 47): 18(كهف . 1

 . 7): 42(شوري . 2

 . 366، ص7، جمجمع البيان. 3

 . 130، ص2، جتفسير قمي. 4
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   1.ديفرما مي را نقل ياتيسپس روا و رجعت است

ظـاهر اسـت در   ، هين آيا: ديفرما مي فراوان يپس از بحث و بررسيي نيز عالمه طباطبا
   2.است] رجعت[ امتيش از قيپ، كه مراد از حشر نيا

  »رجعت«ي ف لغويتعر. 2

 ايبـه معنـ   »الرجـوع «آن،  اصـل و  »رجـع « مـاده  اسـت از آمده  »الرجعة« در لغت عرب
  . بازگشت پس از رفتن است

  »رجعت« يف اصطالحيتعر. 3

  : ف رجعت فرموده استيدر تعر يد مرتضيس
كـه قبـل از ظهـور امـام      راان يعياز ش يقوم ين است كه خداوند تعاليا رجعت ايمعن

ن صرت، طاعت و جنگ با دشمنامباشرت در ن زتا به فو كند اند زنده مي مرده 4زمان
  3.فوت نشودها  آن از ن ثواب بزرگيند و ايل آاو نائ

  : ديگو مي ديخ مفيش
در  ، هرچندامتيا قبل از قياز مردگان به دن ياريه اتفاق دارند بر وجوب رجعت بسيامام
  4.اختالف استها  آن نيرجعت ب ايمعن

  : ديگو ي ميعالمه مجلس
گروهـي از   4ور حضرت ولي عصرشود كه خداوند منان، در عصر ظه از اخبار استفاده مي 

نيز . سازد و دولت حق روشن مي :كند و چشمانشان را به امامان دين مؤمنان را زنده مي
بعضي اخبـار  . ها گرفته شود كند، تا انتقام از آن گروهي از كافران و دشمنان دين را زنده مي

…و بقيه امامان دوازده گانه داللت دارد 6بر رجعت پيامبر اسالم

5
.  

                                                  

 . 134، ص8، جمنهج الصادقين. 1

  .397،ص15،جالميزان.  2

 . 303 - 302، ص 1، جرسائل الشريف. 3

 . 13، صاوائل المقاالت. 4

 . 68 - 67، صاعتقادات ديني اسالم. 5
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  : سدينو مي سوره مبارك نمل 83ه يل آيز ذين يوم طبرسمرح
 يگروه 4يام حضرت مهديكه خداوند در زمان ق نيداللت دارند بر ا يارياخبار بس 

ثـواب  هستند و  4يدوستان حضرت مهدها  آن از يبعض؛ كند مي زندهاز مردگان را 
نانش هسـتند  از دشـم  گـر يد يبعضـ و  ندشو مي برند و به دولت او شاد مي نصرت او را

…و

1
.  

  رجعت و دانشمندان. 4

دربـارة  و  نـد باوراين از علما بر  ياريبس. است يعه دوازده اماميد شياز عقا يك، يرجعت
خ يش 2،انير مجمع البيصاحب تفس ;ي طبرس همچون يبزرگان؛ اجماع كرده اند يادعاآن، 

د يسـ  6،ديـ فخ ميشـ  5،حلّـي مان بن خالـد  يسل نعالمه حسن ب 4، خ صدوقيش 3ي،حر عامل
  . …و 10ين طبرسين الديام 9،فيابوالحسن شر 8ي،عالمه مجلس 7ي،مرتض

خ يو شـ  11يكه عالمه مجلسـ  چناناند،  ات مذهب برشمردهيز رجعت را از ضرورين يبرخ
  12.ن باورنديبر ا يحر عامل

رجعـت نقـل كـرده     بـارة ث دريحـد  520 قاظيادر كتاب پر ارج  يخ حر عامليمرحوم ش
 بـارة ث دريحد 620كه است نقل شده  شرح تهذيبدر  يريمحدث جزاو از مرحوم  13.است

                                                  

 ). با تلخيص( 26 - 23، صان برجسته شيعيرجعت از ديدگاه متكلم. 1

 . 234، ص7، جمجمع البيان. 2

 . 23، صااليقاظ، من بالبرهان علي الرجعه. 3

 . 60، ص5، ج)ضمن مصنفات شيخ مفيد( االعتقادات. 4

 . 13، صمختصر بصائر الدرجات؛ 244، صالشيعة و الرجعة. 5

 . 46صاوائل المقاالت، . 6

 . 126، ص1، جرسائل الشريف. 7

 . 122، ص53، جبحاراالنوار. 8

 ).مقدمه تفسير البرهان( مرآة االنوار و مشكوة االسرار. 9

  . 242، صالشيعة و الرجعة. 10

 . 355، صحق اليقين. 11

 . 12، صرجعت از ديدگاه متكلمان برجسته شيعي: مطالب فوق از. 12

 . 430، صايقاظ. 13
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  1.ده استيرجعت د

  دارد؟ يا رجعت امكان وقوعيآ. 5

   :ن دو عنوان مطرح استيا، گريدعلوم د و ياصول عقاي، ل كالمياز مسااي  غالباً در پاره
  ا نه؟يا نه؟ امكان دارد ياست  يشدنيا فالن امر، آ يعني: امكان. 1
كه امكان اي  ن مسالهآا يمطرح است كه آ يگريسوال د، پس از بحث امكان: وقوع. 2

ا اسـت يـ  خ اتفاق افتاده يدر تارآن  ريا نظايشود؟ آ مي واقعيا واقع شده ، مسلم شدوقوع آن 
  نه؟

ـ آ: ن دو بحث مطرح استيز ايله نأن مسيدر ا ن اساسيبر ا كـه  بـه معنـايي    ا رجعـت ي
پس از اثبات امكان آن، آيا تاكنون واقع شده و اتفاق  يا محال واز امور ممكن است  گذشت

  افتاده است يا نه؟
  : كه بر امكان رجعت داللت دارند ياتيآ
1 .Gٌيرقَد ءلَى كُلِّ شَيع إِنَّ اللّهFستا ز توانايبر همه چ خداكه  يبه درست 2؛ .  

ات تعلـق  ممكنـ  همـة ز بدون اسـتثنا بـه   ياز امور ممكن است و قدرت خداوند ن، رجعت
كـر  ، منبيـ ن ترتيبـد . اسـت  توانـا ا ين خداوند بر رجعت و بازگرداندن در دنيبنابرا. گيرد مي

ست تا يد رجعت از ممكنات نيبگو يعني ،موضوع بحث داشته باشد يراغد در صيا بايرجعت 
بر تمام  كه خداوند ان معنيبد؛ ق نكنديموضوع را تصد يا كبرايرد يبرگ را درآن  فهيه شريآ

  . است يهيست كه البته بطالن هر دو ادعا بديممكن قادر ن امور
2 .G كذَل ستَىأَلَيوالْم يِيحلَى أَنْ يرٍ عبِقَادF زنده كردن مردگـان   ييتوانا ]خالق[آن  ايآ 3؛

  را ندارد؟ 
ـ بـه و ؛ آنهااز  يا بعضي دن همه مردگانيباز گردان يعني يموت ياياح بـاز  ژه اگـر مـراد   ي

را ما قائل به رجعـت  يز ،شود مي ما محسوب يباشد اثبات ادعابعضي از مردگان گردانيدن 
                                                  

 . 361، صموعودنامه. 1

 . 20): 29(عنكبوت . 2

 . 40): 75( لقيامةا .3
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مـا   يو چنانچه مراد صورت اول باشد باز هم ادعـا ؛ هستيماز مردم  يگروهن بازگشت يعني
و زنـده شـدن اسـت و     يموت ءايق احيو مصادها  ياز صغر يكيگردد چون رجعت  مي ثابت
ز تعلـق خواهـد   ين مصداق نيبه ا) س ذلكيال( ر شدهه مباركه ذكيكه در آ يريهام تقرفاست

  . گرفت
3 .Gيممر يهو ظَاميِ الْعحنْ يقَالَ م يملبِكُلِّ خَلْقٍ ع وهرَّةٍ ولَ ما أَوي أَنشَأَها الَّذيِيهحقُلْ يF 1؛   

 ا را كسيه آن: ؟ بگوندا يدهكه پوس يكند در حال مي را زندهها  استخوان يچه كس: گفت
  . مخلوقات دانا است همةبه او د و يرا آفر ها آنبار  كه نخستين كند مي زنده

ـ ز ،ار واضح استيبس، ه بر امكان رجعتين آيداللت ا را پروردگـار در مقـام پاسـخ بـه     ي
زنـده  از  يو رجعت هم نـوع  كنند ميمردگان را انكار  زنده كردنامت و ياست كه ق يكسان

   2.است كردن مردگان
م ثابـت  يخواه و مي رجعت است يامكان وقوع دربارةفراموش نشود بحث ما فعالً ته الب

  . ستين يز محاليم كه چيكن

  ن يشيپهاي  وقوع رجعت در امت تايآ. 6

1 .Gأَلَم      اللَّـه ـمفَقَـالَ لَه تـوالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهينْ دوا مينَ خَرَجتر إِلَى الَّذ  وتُـوا ثُـمم 
ماهيأَحF 3؛   

كـه هـزاران تـن     يديرون رفتند نديخود ب هاي خانهاز ، را كه از ترس مرگ يا كسانيآ
  . را زنده كردها  آن سپس »ديريبم«: فرمودبه آنان خداوند . بودند

م لرون رفتنـد و سـا  يار خود بياز دو افت يوع يرشان ششهبودند كه طاعون در  4يگروه
، دوباره به شـهر خـود   چون طاعون برطرف شد. ، مردندشهر ماندندكه در ها  آن اما؛ ماندند

 بـا ، چند هزار نفر بودنـد كه  يافت و همه اهل آباديوع يز طاعون شيگر نيسال د. گشتندباز

                                                  

 . 87): 36(يس . 1

 .  37-36، صرجعت از نظر شيعه. 2

 . 243): 2(بقره . 3

 . اهل شهر داوردان كه نام آبادي است كه اطراف واسط در عراق قرار گرفته است. 4
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تـا  ، رانـد يجا خداوند اراده كـرد همـه را بم   آن. دنديرساي  تا به دره، هم از شهر كوچ كردند
ده و جز اسـتخوان  يگذشت و گوشت و پوستشان پوسها  مدت. ستين يفرارمرگ، بدانند از 

جا گذشت خداونـد بـه او    از آن 7ين حضرت موسيجانش ين كه روزيتا ا، همه خاك شد
در ؛ ناگهان همه زنده شدند ».يآر«: عرض كرد »م؟بنمايان اي ها به تو نشانيآ«: فرستاد يوح
   ».سبحانك اللهم وبحمدك ال إله إال أنت«: گفتند مي كه يحال

  : فرمود 7مام باقرا
دند و خوردند يخود سكونت گزهاي  كه در خانهآن  تا ا بازگردانديرا به دنها  ، آنخداوند
ك يهر آن،  پس از. ع خود مشغول شدنديازدواج كردند و به كارها و صناو دند يو آشام

   1.درگذشت، به اجل مقدر خود

2 .Gخَاوِ أَو يهةٍ ولَى قَرْيرَّ عي مكَالَّذ     اتَـهـا فَأَمهتوم ـدعب اللَّـه هذيِي هحا قَالَ أَنَّى يهرُوشلَى عةٌ عي
ثَهعب امٍ ثُمائَةَ عم اللَّه…F.2   

 .دارد اشـاره  -ا خضريا يارمي، به گفته برخ يا -7زيربه سرگذشت حضرت ع، هين آيا
زنـده   يخداوند خواست چگونگاز  او. است رض مقدس بودهيا أت المقدس يب، هيمراد از قر

ن حال نگاه داشت و يراند و صد سال بر ايناگهان او را م، خداوند. كردن را به او نشان دهد
   3.زنده شد، پس از صد سال

3 .G    تَن أَنْـتُمقَةُ وـاعالص ـرَةً فَأَخَـذَتْكُمهج تَّى نَرَى اللَّهح نَ لَكى لَنْ نُؤْموسا مي إِذْ قُلْتُمظُـرُونَ و   ثُـم
   F.4بعثْنَاكُم منْ بعد موتكُم لَعلَّكُم تَشْكُرُونَ

ـ آور نمـي  مـان يا«: گفتنـد  7يروان حضرت موسـ يپ حضـرت   ».مينـ يتـا خـدا را بب  ، مي
راند و طبـق خواسـت   يم ، همه راخداوند. نيز هفتاد نفر را برگزيد و به ميقات برد 7موسي

                                                  

؛ 32310، ح1الدر المنثور، ج؛  502، ص1، جبرهان تفسير؛ 241، ص1جنورالثقلين، : ك. براي آگاهي بيشتر، ر. 1

 . 385و 382،ص13، جبحاراالنوار؛ 368، ص2، جتفسير طبري

 . 259): 2(بقره . 2

، 1نـور الثقلـين، ج  ؛ 331، ص1الـدرالمنثور، ج ؛ 108، ص2، جمـنهج الصـادقين  ؛ 368، ص2، جمجمع البيان. 3

 . 512، ص3اثبات الهداة، ج؛ 184صااليقاظ، ؛ 260، صطوسيالغيبه، ؛  529، ص1برهان، ج؛ تفسير 267ص

 . 56): 2(بقره . 4
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باره وخداوند همه را د »م؟يل را چه بگوياسرائ يسخ بنپا«: كه نيبر ا يمبن 7يحضرت موس
ان قـوم حضـرت   يـ پس از نقـل جر ي، ر قميدر تفس. خود ادامه دادند يو به زندگ 1دكرزنده 
  : استن فرموده يچن 7يموس
 يهـر چـه در بنـ   : امبر فرمـود يچون پ؛ است 6ل بر رجعت امت محمديخود دل، نيا
 اسـتنباط  يه دو نكته اساسـ ين آياز ا. شود مي قعز وايدر امت من ناست  ل واقع شدهياسرائ
ـ بـه ا  ياريامكان رجعت در امت اسالم كه بس. 2 ؛انينيشيوقوع رجعت در پ. 1: شود مي ن ي

   2.اند ه استدالل كردهيآ

  ات وقوع رجعت در امت اسالم يآ. 7

1 .Gتَرَفْنَانِ فَاعتَنَا اثْنَتَيييأَحنِ وتَّنَا اثْنَتَينَا أَمببِيلٍ رنْ سلْ إِلَى خُرُوجٍ مبِذُنُوبِنَا فَهF 3؛  

ا يآ. مكرديبه گناهانمان اعتراف  پس؛ يزنده كرد وبارو د يرانديبار موما را د !پروردگارا
  ؟ هستراهي رون آمدن از آتش جهنم يب يبرا

اگـر در  . كنـد  مـي  مرگ را از آنان نقـل دو و  يدو زندگ، در مقام نقل قول كفار، خداوند
 ،ح نخواهد بوديه واضح و صحيگر باشد مفاد آيمرگ دآن  گر و پس ازيد يزندگ، اين دنيهم

ن احتماالت مستند ياز آنجا كه ا يول 4.شتر ندارديك مرگ بيو  يك زندگي يرا هر انسانيز
  . ت ندارديساقط است و قطع ير صدد ست از درجه اعتبار و ارزش صديبه قول معصوم ن

  : كه فرمودست نقل شده ا 7از امام باقر
ـ اختصـاص دارد و ا ، باشـند  بازگشـته ا يبه دن، كه پس از مرگ يبه اقوام، هين آيا  ، ني

   5.امت استيدر روز قها  آن زبان حال

ن يـ رجعت است و در ا، هين آيدارد كه مراد از ا رحوم قمي نيز در تفسير خود، تصريحم
                                                  

 . 243): 2(بقره . 1

 ). با تلخيص( 42-36صرجعت از نظر شيعه، . 2

 . 11): 40(غافر . 3

: ك. ر.... (البته برخي مفسران در مقام توجيه اين مطلب برآمدند؛ مانند ابـن عبـاس، قتـاده، ضـحاك و جبـايي و     . 4

 ). 45و44صرجعت از نظر شيعه، ؛ 516، ص8، جالبيان مجمع

 . 116، ص53، جراالنوابحار؛  479، ص4جربرهان، تفسي. 5
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  . كند مي نقل 7از امام صادق يتينه روايزم
2 .G مأَقْسنَّ أَكْثَـرَ النَّـاسِ  ولَكا وقح هلَيا عدعلَى وب وتمنْ يم ثُ اللَّهعبلَا ي هِمانمأَي دهج وا بِاللَّه 

ـ انگ نمـي  بـر  را مردگـان ، پروردگار: كنند كه مي اديبه خدا سوگند 1؛F ..لَا يعلَمونَ ـ . زدي ن يچن
   .…دانند نمي ممرد بيشترا ام؛ است يوعده حق، نيا؛ ستين

اشاره شـده اسـت   ، كنند مي ختن و زنده شدن را انكاريكه بر انگ يبه گروه، هين آيدر ا
در  ، زنده شـدن ن گروهيا ايآ يول؛ كنند مي اديبه خدا سوگند ، انكار خودتأييد  يبراآنان كه 

ـ ياز ظاهر آ. يا راا زنده شدن در دنكنند ي ميانكار  امت رايق كـه   شـود  مـي  ن برداشـت يه چن
ـ ن ، قطعـاً بـه مبـدأ   معتقد نباشـد ، كه به معاد يرا كسيز؛ ستيامت نيانكار ق، مقصود آنان ز ي

پـس  ؛ اسـت  امعنـ  بي ،به خداوندخوردن او سوگند ، ن صورتيدر ا. نخواهد داشت ياعتقاد
را درك كـرده   ابـت صـغر  يكه زمان غ ينمرحوم كلي. زنده شدن، همان رجعت استمراد از 

  . دانند دربارة رجعت ميه مبارك را ين آياو، استاد ا يم قميبن ابراه ياست و عل
پاسـخ   »؟نديگو مي ه چهين آيا ، دربارةمردم«: دنديپرس اطرافيان ياز برخ 7امام صادق

  : حضرت فرمود ».ن كفار استيند در شأگو مي«: دادند
ـ ا. دند كه به او سوگند بخورنكفار كه به خداوند اعتقاد ندار از  يهـ گرو، دربـارة  هيـ ن آي

پـس از  «: شان گفتـه شـد  يبه ا يها كه وقت آن؛ شده استنازل  6روان حضرت محمديپ
پـس  ؛ سـت ين يسوگند خوردنـد كـه بازگشـت    »ديگرد مي ا بازيبه دن، امتيش از قيمرگ و پ

   2.ه را نازل فرمودين آيا، شانيخداوند در رد سخن ا
  : ديگو مي ريابوبص

ـ ا بارةنظر تو در«: ودمامام فر. دميپرسه را يآ ايدم و معنيرس 7خدمت امام صادق ن ي
هـالك شـود   «: امـام فرمـود   »…ن استااشاره به مشرك«: عرض كردم »ست؟يه چيآ

به بـت  ا يكردند  مي ادين به خدا قسم اا مشركيبپرس آها  آن از !دين گويكه چن يكس
  : فرمود »؟دييفرما ي ميريشما چه تفس تقربان«: عرض كردم »ي؟الت و عزّ

                                                  

 . 39و38): 16(نحل . 1

 . 385، ص1جتفسير قمي، . 2
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در  -داونـد، گروهـي از شـيعيان مـا را    خ، ام كنديق 7موعود يكه مهد يمهنگا؛ يآر
گـر از  يبـه گـروه د  ، ن خبريا. زديانگ مي بر -اند را به گردن انداختهها  ريشمش كه يالح
، فالن و فالن را از خداوند: نديگو مي آنان به هم. رسد اند، مي روان ما كه هنوز نمردهيپ

 ن خبر بـه دشـمنان مـا   ياي، از طرف. هستند 7ائمدر ركاب قو خت يشان برانگيهاقبر
…است دولت شمااين ايد و  شما دروغ نگفته: نديگو مي انيعيآنان به ش. رسد مي

1
.   

3 .Gرَامحونَ ورْجِعلَا ي ما أَنَّهلَكْنَاهةٍ أَهلَى قَرْيعF2؛   

ا بـاز  يكه به دن [ت حرام اس، مينابودشان كرد ]در اثر گناه  [كه هايي  يو آبادها  به شهر
   3.هرگز باز نخواهند گشتها  آن] گردند
، هيـ آ يال كه از طرفـ ح؛ يد بازگردندفه باين طايحتماً ا، امت باشديق، اگر مراد از رجوع 

ن اسـت  يپس متع؛ امت نموديرا حمل بر قآن  توان ي نميكرده است و از طرفمنع رجوع را 
  . رجعت اشاره دارد يعن، يايكه به رجوع در دن

  : كند مي نقل يياز جبا ;يخ طوسيش
  4.ا استيرجوع به دن، هين آيمراد ا 

 -اتيـ مفصـل و نقـل روا   يپس از نقـد و بررسـ   -هين آيل ايدر ذ ي كاشانمال فتح اهللا
  : ديگو مي

  5.واجب است) نيمسلم( رجعت در امت مرحومه، نيبنابرا
ن يدر پاسخ من ا 7رتحض. دميپرس رجعت دربارة 7از امام باقر: ديگو جعفي ميجابر 

   F.6وحرَام علَى قَرْيةGٍ: ه را خوانديآ

                                                  

 ). سه حديث نقل شده است( 53، ص3جتفسير نورالثقلين، . 1

 .95): 21(انبيا . 2

ده انـد  گونه كه برخي مفسران اشاره كـر  همانرا زائده بدانيم؛ »ال«اين ترجمه، در صورتي صحيح است كه كلمه . 3

 . منهج الصادقيناز؛ جمله 

 . 266، ص 7، جالتبيان. 4

 . 107، ص6جالصادقين،  منهج. 5

 ). با تلخيص( 50 - 44ص رجعت از نظر شيعه، : مطالب فوق نقل شده، از كتاب. 6
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  از رجعتهايي  نمونه. 8

اثبات رجعـت در   عالوه برنك يا. استي آن ز وقوع خارجيل بر امكان هر چين دليبهتر
رجعت استدالل  يخارجهاي  و نمونه ينيتوان به ادله ع ، ميادله سابق به وسيلهامت اسالم 

  :از جمله؛ كرد

   6امبريش از پيقر يتقاضا .1

  : دفرمو 7امام رضا
. خـواهش كردنـد مردگانشـان را زنـده كنـد     ه و جمـع شـد   6امبريـ ش خدمت پيقر

را كـه   يبه قبرستان بـرو و اشخاصـ  ها  آن با«: فرمود 7طالب يبن ابي به عل 6امبريپ
 محمـد !  فـالن اي  !فـالن اي  !فـالن اي   : بگو و رسا صدا بزن يبه نام و با صدا، نديگو مي
و گرد و خاك از  همه برخاستند، چون به دستور عمل كردند ».ديزيد به اذن خدا برخيگو مي

آگاهشان كردنـد و   6امبريو از بعثت پيدند از حاالت آنان پرس، شيقر. سر خود افشاندند
   1». !ميآورد مي مانيا يم و به ويكرد مي كاش ما هم او را دركاي « : گفتند

  7ومي از امير المؤمنينتقاضاي مرد مخز. 2

از آنان آمـد و   يكي يروز. داشت يزادگان، خواهرمخزوم يله بنيدر قب 7نيمنير المؤام
او را  يخواه مي«: فرمود ».نميبرادر من مرده و سخت بر او اندوهگ !جان ييدا «: عرض كرد

را  6امبريپ )لباس(سپس حله  »قبرش را به من بنما«: فرمود ».يآر«: عرض كرد »؟ينيبب
مرده . لبان مقدسش را حركت داد و پا به قبر زد ياندك. به كمر بست و با هم سر قبر رفتند

…سخن گفتن يكرد به زبان فارس شروعرون آمد و ياز قبر ب
2
.   

  ي و مرد شام 7امام محمد باقر. 3

كـرد   يرفت و آمد 7خدمت امام باقر، بود :تيكه از دشمنان اهل ب يشام يمرد 
فالن مرد : د و گفتياو خدمت حضرت رس يوص .…ض شد و مرديمر كهد ينكش يو طول

                                                  

 . 115ص االيقاظ، . 1

 . 7، باب والدت اميرالمومنين 457، ص 1، جكافي. 2
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ـ اشـتباه كـرده ا  «: فرمود. دينماز بخواناش  شما بر جنازهاست ت كرده يصومرده و  يشام . دي
دسـت بـه دعـا     يآنگاه برخاست و دو ركعت نماز گزارد و مدت ».ميايتا من ب، ديل مكنيتعج

 يگاه حركت كرد و به منزل شام آن. ع كردسپس سر به سجده نهاد تا آفتاب طلو. برداشت
د ينكش يطول. داد و برگشتاش  هينشاند و تكاو را سپس . جواب داداو او را صدا زد و . رفت
 يت خداجدهم تو ح ي ميگواه«: د و عرض كرديافت و خدمت حضرت رسيصحت  يشام

ستم ينگرش را يدهم كه روح خو مي شهادت«: گفت »؟يديچه د«: فرمود ».هستي بر خلقش
خـواب  و  ــ  اد زديـ دم فريكه شن يرا برنگرداند مگر شخصمن  يزيچ. دميو با چشم خود د

آن،  و بعـد از  »او را از ما خواسته است 7يد كه محمد بن عليروح را برگردان :ـ  هم نبودم
  1.شد 7از اصحاب امام باقر

  رجعت كنندگان. 9

  :رجعت امامان )الف

  : در قرآن آمده است. آمده استها  ارتيات و زيام و رويدر قرآن كر :رجعت امامان
G ادعإِلَى م كالْقُرْآنَ لَرَاد كلَيع ي فَرَضإِنَّ الَّذ…F2؛

   

  . گرداند مي تو را به وعده گاهت باز، نيقيبه ، كه قرآن را بر تو فرستاد يآن كس

  : ف فرموديه شرين آيل ايدر تأو 7امام سجاد
 ا بـاز يـ در عصـر ظهـور بـه دن    :تيـ ن و امامـان اهـل ب  يمومنر اليامبر شما و اميپ 

   3.گردند مي

  : ديفرما مي 7امام صادق يتيدر روا
 4.اسـت  7 نيگـردد امـام حسـ    مـي  ا بـاز يان رجعت به دنيكه در جر ين كسينخست

  : فرمود همچنين آن حضرت

                                                  

 ). با تلخيص( 101 - 99، ص رجعت از نظر شيعه. 1

 . 85): 28(قصص . 2

 . 14، ص 2، جتفسير قمي. 3

 . 63، ص 53، ج بحار االنوار. 4
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 4يگـردد و حضـرت مهـد    مـي  ا بازيمانه خداوند به دنيبه اراده حك 7نيامام حس 
را  7است كه قائم ياو كس. سپارد مي مان را همراه زمام امور جامعه به اويتر سلانگش

 دهـد و بـه خـاك    مـي  غسـل ، رود مي ايشكوه كه از دنباو  يطوالن يك زندگيپس از 
   1.سپارد مي

  : ديفرما مي F2…الكرة عليهمكُم ل رددنَا ثُمGيف شر يةل آيز در تأوين
ـ از  با حدود هفتاد نفـر  7نيامام حس  ا بـاز يـ ش بـه خواسـت خـدا بـه دن    ياران خـو ي

ـ ن 4يحضرت مهد، در همان حال .…گردد مي ـ ان يـ ز مي و  7نياران امـام حسـ  ي
 7نيمان مردم به رجعت حضرت امام حسيكه عرفان و ا يگاه هنگام آن. مردم است

امور مربـوط بـه    7نيامام حس. رسد مي فرا 4يامام مهد يان زندگيپا، دشاستوار 
را  7كر امام معصـوم يچرا كه پ؛ رديگ مي كر پاكش را به عهدهيپ دفنغسل و نماز و 

ارد و او را بـه خـاك   زكـر او نمـاز بگـ   يد غسل و كفن كند و بـر پ يمانند او با شخصي
   3.بسپارد

دهد كـه بـراي آن    گويد و توضيح مي سخن مي 7از رجعت حضرت علي 7باقرامام 
ضـمن خطبـه مفصـلي     7نينخود حضرت اميرالمؤم 4.چندين بار رجعت است 7حضرت
  : فرمود

هـا   من صاحب رجعت. براي من بازگشت پس از بازگشت و رجعت پس از رجعت است
   5.ها هستم ها و قدرت من صاحب دولت. ها هستم ها و شكوه من صاحب صولت. هستم

سورة نمل، رجعت  82در آيه  »االرض بةدا«از نظر روايات، ترديدي نيست كه منظور از 
  : كند كه فرمود نقل مي 7از حضرت علي 7امام باقر. باشد مي 7حضرت علي

علم منايا و باليـا و وصـايا بـه مـن داده شـده      . 1: به من شش فضيلت داده شده است

                                                  

 . 103، ص همان. 1

 . 6): 17(اسرا . 2

 .  505، ص3، جتفسير برهان؛ 56، ص 51، ج االنواربحار؛  206، ص 8، جكافي. 3

 . 47، ص 53، ج بحاراالنوار. 4

 . 326، ص 1، جفيتفسير صا؛ 47، ص 53، جاالنواربحار. 5
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مـن صـاحب   . 3؛ بـه مـن عطـا شـده اسـت     ] جدا كننده حق و باطل[سخن فصل. 2؛ است
يسـم  عصـا و م من صاحب . 5؛ فرمان روايي كل به من داده شده است. 4؛ ها هستم رجعت

   1.هستم و با مردم سخن خواهم گفت »االرض بةدا«من . 6؛ هستم) گذاري وسيلة عالمت(

   :رجعت پيامبران )ب

رسيده است، همه  :سوره آل عمران از معصومان 81طبق رواياتي كه در تفسير آيه 
ام امـ . كنـيم  اينـك بـه چنـد روايـت اشـاره مـي       2.گردند پيامبران در رجعت، به دنيا باز مي

  : فرمود 7صادق
پيـامبري مبعـوث نشـد، جـز      6از زمان حضرت آدم تا رسول اكـرم ! به خدا سوگند 
   3.علي ابن ابي طالب شمشير بزند] در ركاب[=گرداند تا برابر  كه خداوند، او را باز مي اين

خداونـد، همـه پيـامبران و مؤمنـان را بـراي يـاري اميـر        : همچنين جاي ديگر فرمـود 
را در دست  6پرچم رسول اكرم 7آن روز، علي بن ابي طالب. آورد گرد مي 7مومنان

گيرنـد و او بـر    همه مخلوقات، زير پرچم او قرار مي. شود گيرد و امير همه مخلوقات مي مي
  4.كند همه فرمان روايي مي

از جملـه رجعـت رسـول    ؛ اما دربارة رجعت برخي پيامبران، به خصوص رواياتي هسـت 
و رجعـت   7رجعـت حضـرت خضـر    7،5بن حزقيل عيل، رجعت حضرت اسما6اكرم

رفته است، بازگشت او   به آسمان 7البته از اين نظر كه حضرت عيسي. 7حضرت عيسي
هرچند مرحوم شيخ حر ؛ ولي رجعت اصطالحي نيست؛ به روي زمين، يك نوع رجعت است

                                                  

 . 75، ص 4، جتفسير صافي؛ 97، ص4، جنور الثقلين؛ 229، ص4، جتفسير برهان. 1

ما بعث اهللا نبيا من لدن آدم فهلم جراً اال و يرجع الي الدنيا و ينصر امير المومنين و هو : قال 7عن ابي عبد اهللا . 2

ثم قال لهم في الذر أاقررتم و اخذتم علي ذلكم  7و لتنصرن اميرالمومنين  6قوله لتومنن به يعني برسول اهللا 

 ). 609، ص2جبرهان،  تفسير؛ 359، ص1نور الثقلين، ج.... ( ي عهدي اصري ا
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   1.به رجعت تعبير كرده است 7ملي در كتاب ايقاظ از نزول حضرت عيسيعا

  محضنيكان خالص و بدان  رجعت. 10

  : فرمود 7امام صادق
مؤمنـان خـالص و   ؛ هاي خواص اسـت  بلكه براي گروه؛ رجعت، براي همه مردم نيست 

  2.كافران خالص
و اصـحاب او كـه در    6از قائم آل محمد 7در حضور امام صادق: گويد مفضل مي

  : فرمود 7آن حضرت. روند، سخن به ميان آمد انتظارش از دنيا مي
اي  هان: گويد آيد و به او مي اي كنار قبر مؤمن مي امي كه قائم قيام كند، فرستادههنگ 

خـواهي بـه او بپيونـدي، بپـا خيـز و اگـر        اگـر مـي  . امام تو قيام كرده است! بنده خدا
خواهي و بر آن هستي كه همچنان در جوار رحمـت پروردگـارت اقامـت گزينـي،      نمي

   3.همين جا اقامت كن

  دف رجعت فلسفه يا ه. 11

رجعت، موضوعي است . هر كاري به دنبال فلسفه و هدف مشخصي در حال انجام است
كه در عظمت و بزرگي آن، شكي وجود ندارد، بر مدعيان صحت رجعت، الزم است هدف و 

با تتبع در روايات و به خصوص كلمات بزرگان اماميه، اهداف ذيـل  . فلسفه آن را بيان كنند
  : است براي رجعت به دست آمده

  انتقام و شادماني . 1

  : فرمايد مي مجمع البيانمرحوم طبرسي در 
خداوند  4وارد شده است كه هنگام قيام حضرت مهدي :روايات بسياري از امامان

كند تا به ثواب ياري او برسند و بـه ظهـور    اند، زنده مي انش را كه قبالً مردهيجمعي از شيع

                                                  

 . 352-351صموعود نامه، . 1

 . 360صموعود نامه، ؛  100، ص4، جنور الثقلين؛ 39، ص53، جاالنواربحار. 2

 . همان. 3
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كنـد، تـا قسـمتي از عـذابي را كـه       نان را زنده مينيز جمعي از دشم. دولتش شادمان شوند
آن هم به دست شيعيان و از ديدن دستگاه سلطنت امامان، ذلت و ؛ هستند، بچشند  مستحق
   1.ببينندخواري 

داند كه از ايشان به دست  شيخ مفيد نيز بازگشت بدكاران به دنيا را براي اين منظور مي
  : گويد مي اوائل المقاالت وي در كتاب 2.مؤمنان، انتقام كشيده شود

گروهي كه درجه ايمانشان باال رفته و خداوند، دولت حـق  : رجعت كنندگان، دو گروهند
ها خواهد داد  ها نشان داده و عزيزشان خواهد داشت و از دنيا هر چه بخواهند به آن را به آن

  3.شاندن ها، خشم مظلومان را فرو مي و گروهي كه ظالم هستند كه با انتقام از آن
سيد مرتضي نيز كه كالمش مورد استناد بسياري از علماي پس از او قرار گرفته اسـت  

كند تـا بـه ثـواب نصـرت و جنـگ بـا        عقيده دارد كه خداوند گروهي از شيعيان را زنده مي
كند تا  نائل شوند و گروهي از دشمنان را هم زنده مي :دشمنان و مشاهده دولت امامان

   4.برند ته شود و از ديدن دولت حق رنج از ايشان انتقام گرف
  5.نيز به چنين هدفي اشاره كرده است ;عالمه مجلسي

  : نويسد نمل مي 83ذيل آيه  ;عالمه طباطبايي
   6. هدف اصلي از بازگشت مكذبان به حيات دنيايي، مؤاخذه به سبب فسادشان است

   ظهور نصرت الهي. 2

  : فرمايد مطرح شده بود، مي 7سورة غافر  51هشيخ مفيد در پاسخ به سؤالي كه دربارة آي

                                                  

 . 140، ص18، ججمع البيانترجمه م. 1

 . 35صالمسائل السرويه، . 2

 . 78صاوايل المقاالت، . 3

 . 125، ص1جرسائل الشريف المرتضي، . 4

 . 126، ص53جبحار االنوار، . 5

  . 73و72، صرجعت از ديدگاه متكلمان برجسته شيعه: مطالب فوق، به نقل از. 6

7 .»ينَ آمالَّذلَنَا وسرُ راإِنَّا لَنَنصنْياةِ الديي الْحما به يقين پيامبران خـود و كسـاني را    و يوم يقوم االشهاد؛. نُوا ف

 » .دهيم خيزند ياري مي كه ايمان آورده اند، در زندگي دنيا و ـ آخرت ـ روزي كه گواهان به پا مي



  

  417       � ها ويژگي: بخش دوم

ها معتقدند خداوند به وعده خود در مورد نصرت اوليا قبل از آخرت، هنگام قيـام   امامي 
قائم و هنگام رجعتي كه در پايان كار به مؤمنان وعده داده شده اسـت، عمـل خواهـد    

   1.كرد

  : گويد مرحوم شيخ حر عاملي نيز ذيل آيه مذكور مي
داند و ظاهر آيـه هـم    اي متعدد وارد شده است كه مراد آيه را موقع رجعت ميه حديث

و مؤمنـان در دنيـا    :كند، چون بسياري از پيامبران و امامان آن تصريح را تأييد مي
   2.كند خداوند هم خلف وعده نمي »دهد نصرت مي«: فرمايد ياري نشدند و آيه هم مي

   اظهار قدرت و عظمت الهي. 3

محمد جميل حمود يكي از اهداف رجعت را مورد فوق ذكر كرده و بر ايـن   عالمه شيخ
  : نويسد وي در توضيح اين مطلب مي. صغرا ناميده است تپايه، رجعت را قيام

مشابه دو درس بـزرگ و  ) مؤمنان محض و كافران محض(باز گرداندن اين دو گروه  
ت درجه معنـوي برسـند و بـر    ها به نهاي دو آيه مهم الهي است، تا مردم با مشاهده آن

و  7چنانكه احياي امواتي كه به دست انبيـايي ماننـد ابـراهيم   ؛ ايمانشان افزوده شود
اي از اين اتفاقـات، بـراي    حكمت نبوده و پاره بي صورت گرفت، 7و عزير 7عيسي

) به خدا و معـاد (اي براي تقويت ايمانشان  اي براي افراد عادي انگيزه ها و پاره خود آن
   3.بود

  : به اين هدف، چنين اشاره شده است تفسير نمونهدر 
اين احتمال نيز وجود دارد كه بازگشت اين دو گروه در آن مقطع خاص تاريخ بشر، به 

) مبدأ و معـاد (عنوان دو درس بزرگ و دو نشانه مهم از عظمت خدا و مسأله رستاخيز 
ايمـان برسـند و از هـيچ     تا با مشاهده آن به اوج تكامل معنوي و ها است براي انسان

   4.نظر كمبودي نداشته باشند

                                                  

 . 74، صاجوبة المسائل العكبرية. 1

 . 82صااليقاظ، . 2

 . 336، ص2، جالفوائد البهية. 3

 . 560، ص15جتفسير نمونه، . 4
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  تكامل نفس . 4

اي اشاره كرده است  در جواب شبهه يكي از مخالفان رجعت به نكته ;عالمه طباطبايي
  : تواند يكي از اهداف اساسي رجعت باشد كه مي

اين مطلب كه هر گاه چيزي به فعليت رسيد، برگشتن آن به قوه، محال است مطلـب  
زيرا انسان آن گاه كه كـامالً از  ؛ ولي مورد بحث ما از آن موارد نيست؛ ي استصحيح

قوه خارج شده و به فعليت رسيده و واجد هر كمالي شده باشد، كه برايش ممكن است 
و مفارقت روح از بدن به مدت طبيعي باشد، آن هنگام، روح انساني راه تكامل خـود را  

بـه طـوري كـه اسـتعداد هـيچ كمـال       ؛ كرده اسـت  را از بدن  پيموده و نهايت استفاده
اي مانند بيماري  اما در موردي كه مفارقت روح از بدن به واسطه عارضه؛ ديگري ندارد

زيـرا ممكـن اسـت    ؛ ها باشد، بازگشت آن به دنيا محـذوري نـدارد   يا قتل و امثال اين
در زمـان ديگـر   انسان، استعداد كمالي را در زماني داشته باشد و بعد بميـرد و مجـدداً   

   1.براي كمال ديگري مستعد شود، تا آن را استيفا كند

  : نيز آمده است تفسير نمونهدر 
گروهي از مؤمنان خالصي كه در مسير تكامل معنوي با موانعي در زندگي خود روبـرو  

كنـد كـه مسـير     مـي  بها ناتمام مانده است، حكمـت الهـي ايجـا    اند و تكامل آن شده
   2.ريق بازگشت مجدد به اين جهان ادامه دهندتكاملي خود را از ط

تواند مدعي احاطه علمي به همه چيز  شويم كه علم ناقص بشر، نمي در پايان متذكر مي
  .قرار بر اين نيست كه همه اهداف در افعال الهي براي بشر معلوم باشد. و همه جا باشد

حضـرت  . رضه كـردم ع 7حديث رجعت را بر علي: گويد به نقل از ابوالطفيل ميابان  
علمش را بـه  ) بايد(خبر باشند و  اين از علوم ويژه ما است كه امت را نشايد از آن با«: فرمود

  4و3 .خدا برگردانند

                                                  

 . 160، ص2، جالميزان ترجمه: نك. 1

 . 560-559، ص15، جتفسير نمونه. 2

 . 69، ص53، جبحاراالنوار. 3

 . 75 -73، صرجعت از ديدگاه متكلمان برجسته شيعي: مطالب فوق، به نقل از. 4
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  ها  پيام

ولي عالوه بر آن، حشر گروهي از كفار ويژه، در ؛ حشر عمومي مردم، در قيامت است. 1
   Fمةٍنَحشُرُ منْ كُلِّ أُ ويومG 1.همين دنيا است

قبـل از قيامـت   ) رجعت(از كافران هر امت به دنيا  اي اراده الهي بر بازگرداندن دسته. 2
   Fنَحشُرُ منْ كُلِّ أُمةٍ فَوجا ويومG 2.تعلق گرفته است

 3هاي بازگردانده شده به دنيا، تحت نظـارت و كنتـرل مـأموران الهـي هسـتند      دسته. 3
Gمويشُرُ ونَح… ي مونَفَهعوزF     بنـابراين عبـارت   . وزع به معنـاي ممنـوع شـدن اسـت»  ـمفَه

توانند به ميل خـود و هـر طـور     هاي محشور شده، نمي اشاره دارد به اين كه گروه »يوزعونَ
  . دارند مأموران، آنان را از متفرق شدن باز مي. خواستند عمل كنند

 ويـومG  4.اكمه، سـريع اسـت  هاي رجعت داده شده به سوي جايگاه مح حركت دسته. 4
   Fحشُرُ منْ كُلِّ أُمةٍ فَوجانَ

شود كه  از آيه بعد استفاده مي. شود كه شتابان در حركت است فوج به گروهي گفته مي
  . روند هاي محشور شده، به سوي جايگاه محاكمه مي گروه
  Fونَيوزع فَهمG 5.كافران در زمان رجعت، آزادي و اختيار ندارند. 5
   Fكُلِّ أُمةٍ فَوجا ممنْ يكَذِّب منGْ 6.ها بوده است تضاد ميان ايمان و كفر در همه امت. 6
  Fنَحشُرُ منْ كُلِّ أُمةٍ فَوجا ممنْ يكَذِّب بĤِياتنَاG .همه كافران در جرم و كيفر يكسان نيستند. 7
روهي در اين مرحله به منظور محاكمـه و  كه از ميان تكذيبگران هر امت، تنها گ از اين 

هـا داراي گنـاهي    توان اسـتفاده كـرد كـه ايـن گـروه      شوند، مي مجازات جدا و محشور مي
   7.تر و كيفري متناسب با آن هستند سنگين

                                                  

  . 440، ص8، جتفسير نور. 1
  . 355ـ  354، ص13، جتفسير راهنما. 2
  . همان .3
  . همان. 4
  . همان. 5
  . 461، ص8، جتفسير نور. 6
  . 355ـ  354، ص13، جتفسير راهنما. 7
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