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 علی )ع(در کالم امام فترت
 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 مِثنَ فَْتثرَ ٍ عَلث » کثه رو  آ  مدثدار  صثحبر کثردیم بحث  مورد مبارکه هیآ نیا در

لِ مِنَ فَْترَ ٍ» چو  ،نداشر «الرساالت مِنَ فَْترَ ٍ عَل » ،شردا 1«الرُّسُلِ  آمثد  در رتتثف «الرُّسثُ

 نيهمچکث ، کمثا ایکهثه در آ  سثه فتثرت نچکثين. بثود.نباشد یرسول اصالً که اسر، رسل

 در کتثاب ندث  کثه هسثر یرسثالت اگثر امثا. نباشد یرسالت اصالًرساالت یعکی  در رتتف

 شثده، فیثتحر کثه هسثر یرسالت هم اگر. سرباال مداماین  ،نشده فیتحر و دارد عریشر

 در و اسثر اصثل در آنچثه از شده فیتحر آنچه ابکديب که دارند راه کتاب اهل  علما اما

 از دیثبا بعًاط کککد، ديتدل اگر رو  بصيرت با هم نیمدلد و عوام کتاب اهل  علما هيحاش

 «الرسثاالت من ٍ رتف» نیبکابرا. دهکدمی زيتم فرمحرّيغ از را فمحرّ که کککد ديتدل ییعلما

 ريغ رسالر که اسر شتريب زحمت  ایکجا گرچه. اسر شده فیتحر که ییآنجا ولو ،سرين

 یوحث بثا  آشثکا کثه کتثاب اهثل  علمثا و اسثر شتريب عوام زحمر. کککد دايپ را محرفه

  .کمتر هستکد، کتاب
 و میکثرد بحث  را آ  از  ارمدثد کثه بدره مبارکه سوره هیآ در که هسر برادرا  نظر 

 ییجثا در کثه مککيمثی استفاده ما را مطلب نیا مانده تتمه مددار آ  از ماند، هم  مددار

. دفرمایثمی  رهبثر حثق  سثوبه را مثا یا اهثل خداونثد ،اسثر شده اختالف حق در که

رینَ الکَّبِيِّثينَ هُاللَّث فَبَعَث َ واحِدَ ً أُمَّةً الکَّاسُ كا َ»: بود نیا هیآ ککد؟می  رهبر چطور  وَ مُبَشثر
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 اخثتالف نیثا 1«فيثهِ اْختَلَفُثوا فيمَثا الکَّثاسِ بَيْنَ لِيَحْكُمَ بِاْلحَقِّ اْلكِتابَ مَعَهُمُ أَْنزَلَ وَ مُْکذِرینَ

 «الحثق عثن» اختالف کی. اسر دوم اخالف «أُوتُوهُ الَّذینَ إاِلَّ فيهِ اْختَلَفَ مَا وَ». اسر اول

 کثار در یحدث که اسر ییآنجا «الحق عن» اختالف. اسر «الحق یف» اختالف کی اسر،

 ها ضثاللر امثا ،دارنثد ضثاللر در وحثدت و هسثتکد «واحد  امةً» ایکهه با مردم سر،ين

 برطثرف نييثنب بعث  را اخثالف نیا. سرين راه کی و هسا ی هم با و اسر گوناگو  هاآ 

 .رفتکدیذنپ یگروه و رفتکدیپذ یگروه آمد، خدا یوح چو  ،کرد

 وَ مُبَشررینَ الکَّبِيِّينَ اللَّهُ فَبَعَ َ»که  اول اختالف .دوم اخالف و اما .اول اخالف رفع نیا

 «فيثهِ اْختَلَفُوا ما» ،«فيهِ اْختَلَفُوا فيمَا الکَّاسِ بَيْنَ لِيَحْكُمَ بِاْلحَقِّ اْلكِتابَ مَعَهُمُ أَْنزَلَ وَ مُْکذِرینَ

 اْختَلَثفَ مَثا وَ» بعد. اوردندينا  عده آوردند، ما یاا  عده رد،ک حهم بود اول اختالف که

 خثود رد ،نبوات لهيوس به یاله یوح به آوردند ما یا که یگروه نیا .دوم مرحله در« فيهِ

 یگونثاگون مثذاهب هثهیهثی ایک چکد نوع داشر: اختالف نیا. کردند اختالف یاله کتاب

. شثد جثادیا یفثاتیتحر کتثاب خثود در کهثهیا گرید. اسر واحد کتاب ایکهه با ،درسر شد

 غلث  فثاتیتحر نیثا که ستادندیا محهما  عده شد، جادیا یفاتیتحر کتاب خود در یوقت

 فثثاتیتحر  رو اطلثثبيدن و سثثودجو گثثرِید عثثده ،ایثثن اسثثر یوحثث کتثثاب اصثثل و اسثثر

 نیذالث» ایکجثا .کردنثد تثبيثر  ويدن مکافع  برا را فیتحر و کردند فیتحر خود ستادند،یا

 مثورد کثه یحدث  آ 2«اْلحَثقِّ مِثنَ فيهِ اْختَلَفُوا لِمَا آمَکُوا الَّذینَ اللَّهُ فَهَدَى» کککد؟ چه «آمکوا

 فیثتحر و برداشثتکد را آ  ،بثود یوحث کتثاب در که، آ  حدی بود شده داده قرار اختالف

 آمَکُثوا الَّثذینَ للَّهُا فَهَدَى». کردند فیتحر معکًا ای کردند، فیتحر و برداشتکد لفضًا ای ،کردند

 را حق دیبا پس «مُسْتَديمٍ صِراطٍ إِل  یَشاءُ مَنْ یَهْدي اللَّهُ وَ بِإِْذنِهِ اْلحَقِّ مِنَ فيهِ اْختَلَفُوا لِمَا

 3«بِأَیْثدیهِمْ اْلكِتثابَ یَْكتُبُو َ» که لفظ در ای اسر شده فیتحر که یحد نیا. کرد دايپ بشود

 و اسثر رفتثه نيب از که یحد  آ دیبا ،کردند کم کردند، ادیز خواستکد، که آنچه خودشا 

 انسثا  اگر ؟ککدمی ریهدا چطور. ککد ریهدا خداوند تا باشد که دیبا ،اسر شده فیتحر

 بثرود، فثاتیتحر نیا ا يم در شدهگم حق دنبال به انسا  باز چشم با اگر. برود دنبال  به

 و اسثر گونثاگو  اجتهثادات کثه مثا زمثا  در اآل  کثه طورهما . ککدمی ریهدا خداوند

 ربث اسثر مجتهثد د،یثمايبپ درسثر بخواهثد را حثق راه یکسث اگر اسر، گوناگو  دهايتدل
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 وهث ولثو. ککدمی دايپ را حقعلی ضوء الهتاب،  اجتهاد محور بر اسر مدلد و کتاب محور

 کثهيزم نیثا در حثق کثرد  دايثپ مکتهثا. کککثد چثه ولثو کککثد، قال ولو بزنکد، داد ولو کککد،

 . دفرمایمی  ادتریز عکایر خداوند باشد، ترسخر حق راه که هرقدر و اسر ترسخر

)ع(  حيمسث نيب دشوار و سخر اريبس رتتف در که اسر حل خاتمه در مطلب نیبکابرا

 لفضثًا. اسثر بثوده محرّف هم رسالر اسر، نبوده لسر ،اسر نبوده رسول( ص) محمد و

 فيثهِ اْختَلَفُوا لِمَا آمَکُوا الَّذینَ اللَّهُ فَهَدَى» ذلک مع ،اسر بوده محرّف هم معکًا بوده، محرّف

 یبخشث دو از یعمثوم بخث  کی ميداشت ما صورت هر در. بدره سوره 213 هیآ «اْلحَقِّ مِنَ

. ديثکک بثاز را کتثاب ،255 صثفحه در. مکردیمی بح  اسر اءيانب و سلر بع  به راجع که

 .اسر مائده سوره ش ، جزء

 شثد داده هثاآ  به کتاب که یکسان «اْلحَقِّ مِنَ فيهِ اْختَلَفُوا لِمَا آمَکُوا الَّذینَ اللَّهُ هَدَىفَ»

 ،«فيثهِ اْختَلَفُثوا» ادشثا یز گثروه هثاهما  شثدند، نیّمتثد کتثاب بثه و شثدند کتثاب اهل و

 سثرا برحثق، بعضی درسر که کردندمی معکا مکحرف که بعضی کرد  معکا در «اْختَلَفُوا»

 کردنثد، فیتحر  مددار که «فيهِ اْختَلَفُوا». دیيفرمامی مراجعه. اسر کجایا تفصيل  البته و

 دنبثال را فیثتحر شثدهقبول آمدنثد گثرید عده داشتکد، قبول ا عده. نداشتکد قبول ا عده

 «اْلحَثقِّ مِثنَ هِفيث اْختَلَفُثوا لِمَثا آمَکُثوا الَّثذینَ اللَّثهُ فَهَدَى» ، در ایکجا مؤمکين چه کککد؟کردند

 کتثاب اهثل  علمثا «اْلحَثقِّ مِنَ فيهِ» کردند، اختالف ی کهکسان  آ. کردند اختالف هانیا

 چثه «آمَکُثوا الَّثذینَ» کردند اختالف کردند، فیتحرا  عده و شدند استوار برحقا  عده که

 ديثتدل هثانیا ایکهثه  بثرا چثرا؟« حَثقِّاْل مِثنَ فيهِ اْختَلَفُوا لِمَا آمَکُوا الَّذینَ اللَّهُ فَهَدَى» کککد؟

تأویل غلث  و بثدو   بدو  و فیتحر بدو  کتاب محور بر که یکتاب اهل  علما از کردند

 ،اولثی ریهثدا البتثه کثرد؟ ریهثدا را هثانیا خثدا چطثور. کردنثد ريتبع آ  از غل  معکی

 کثارک را هثافیتحر ف،یثتحر ضوضثا  و  غوغا در که اسر کتاب اهل  علما  آ ریهدا

 بثه مربثوط -اسر خاصه ریهدا نیا- عامه شامله ریهدا اما. کردند قبول را اصل و زدند

 نيمثؤمک خود. نيمؤمک خود نه« اْختَلَفُوا لِمَا آمَکُوا الَّذینَ اللَّهُ فَهَدَى» که اسر «آمَکُوا الَّذینَ»

 خواهثدمی د،ککث ديثتدل خواهثدمی و دارد خثدا بثه مثا یا کثه مؤمن! ندارند «اْختَلَفُوا» که

 اْختَلَفُثوا لِمَا» نیدمدلر «آمَکُوا الَّذینَ اللَّهُ هَدَى». سرين او در اختالف مجال نیا ککد، ريتبع

 بثه کردنثد ريثتبع مثا یعلی ضوء اال مؤمن نیدمدلر نیا نیدمدلَّ از مدلَّدین، «اْلحَقِّ مِنَ فيهِ

 . دادند نظر و دادند فتوا حق به و گذاشتکد ککار را فاتیتحر هم هاآن که یاله عکایر

 شثاءيف». اسثر  بُعد دو هم« یَشاءُ مَنْ» که «مُسْتَديمٍ صِراطٍ إِل  یَشاءُ مَنْ یَهْدي اللَّهُ وَ»

 خواهثدمی ر،یهدا طرفبه رودمی که آ . اسر  بُعد دو ،«ميمستد صراط یال  الهد اهلل
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 کمثک او بثه هثم خداونثد  ،رود، اجتهثاد  یثا تدليثدمثی حيصح قیطر از. ککد دايپ را حق

 کمثا ایکهثه. زنثدمی ککثار را انحرافات و خرافات و هاآشغال نیا و ککدمی  رهبر ککد،می

 . آخر یال 2«مَْخرَجًا لَهُ یَجْعَْل اللَّهَ یَتَّقِ مَنْ» 1«فُرْقانًا لَكُمْ یَجْعَْل اللَّهَ تَتَّدُوا إِ ْ»

 دَفَثائِنَ لَهُمْ یُثِيرُوا وَ»: میديرس ایکجا به .بود 254 صفحه در م،کردیمی بح  روایتی که

 اسر،ا  عامه اتیآ کی. اسر شده ریتدد که اسر یاتیآ 3«اْلمَْددِرَ ِ آیَاتِ یُرُوهُمْ وَ اْلعُدُولِ

، یرسثالت اتیثآ اسثر، معجثزات ،رسثل اتیثآ اسثر، یرسثول اتیثآ اسر،ا  خاصه اتیآ

 ریتدثد چثه عثام، ریتدد چه. اسر کرده ریددت خداوند را هانیا تمام .اسر احهام و عریشر

؟ انبياء. «یُرُوهُمْ»چه کسی را  .برسکد حق به اتیآ نیا قیطر از که اخص ریتدد چه خاص،

 و فطثرت نظثر با که میدار فهيوظ ما که هاسرنبوت از قبل ریؤر کی ما دو رؤیر داریم:

 ولهثن ،ميبرس حق به تا ميکک نظر خالق طرف از اسر خلدر اتیآ که یاتیآ حيصح عدل

 یکثاف حجثر نیثا اسثر، کار در نياطيش غلبه و اماره نفس غلبه و یسست خمول و چو 

 ن،يچکث معجثزات ن،يچک عدل ن،يچک فطرت ؛بدهکد نشا  ما به که کدیايب دیبا اءيانب. سرين

 بثه کثه کککثد همتکب را ما 4«أَْنفُسِهِمْ في وَ اْلآفاقِ فِي آیاتِکا سَکُریهِمْ». نيچک شرع ن،يچک اءيانب

 ایثن 5«مَرْفُثوعٍ فَثوْقَهُمْ سَْدفٍ مِنْ»ککد: ولذا بيا  می. ميکک توجه حق ها نشانه و اتیآ نیا

 کثه یسثدف نیثا. اسثر یاله ریآ نیا اسر، سماء که آنها سر  باال اسر مرفوع که یسدف

 بثا اسر؟ داشته نگه را سدف نیا یکس چه اسر، «تَرَوْنَها عَمَدٍ بِغَيْرِ السَّماواتِ رَفَعَ» هسر،

اجثرام  ههمث نیثا ،هسثر فضثا نیثا کککثد؟نمی سدوط چرا ،هسر ستارگا  همه نیا کههیا

 بثر اسر ریآ هانیا و داردا  ارندهدنگه و دارد یخالد پس کککد؟نمی سدوط چرا ،هستکد

 کثه مفعثول بُعثد در هيثاله ظثاهره قثدرت و فعثل بُعثد در و ذات بُعد در هياله هيخف قدرت

  .هستکد مرفوع سدف در هياله تمددورا

 گهثواره مهثد کد،گویمی گهواره به هادمَ. اسر مهاد نيزم نیا «مَوْضُوعٍ تَحْتَهُمْ مِهَادٍ وَ»

 اسثر آ  گهثواره. اسثر گهثواره خود که انًاياح اسر مصدر ای اسر هاگهواره مهاد اسر،
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 هثم نيزمث. دهثدمی آرامث  کثه اسثر میثمال مطبثوع حرکثر هنيولث ،ککدمی حرکر که

 . دهدمی آرام  که یحرکت هنيول ،دارد حرکر که اسر ا گهواره

 مِهاد نيسر؟ -

 مَعَثایِ َ وَ»ر. اسث مهد خود «مِهَادٍ». اسر مهد جمع هم مهاد هم درسر اسر. مِهاد -

 و یزمثان کثهيزم. اسثر یزنثدگ و  يعث کثهيزم شثهيمع. اسر شهيمع جمع  یمعا «تُحْيِيهِمْ

 ها لهيوسث نیثا. «تُحْيِثيهِمْ». اسثر  یمعثا هانیا تمام... و ز  و خوراک و لباس و یمهان

. اسثر اتیآ همه هانیا ،هااین یزندگ به دهدمی ادامه و ککدمی زنده را هانیا که یزندگ

 آجثال چثه و باشد معلده آجال چه. ککدمی یفان را هانیا که هاییوقر «تُْفکِيهِمْ آجَالٍ وَ»

 و حتمی اسر که محتومه آجال در چه. نه م؟یرميمی خود ارياخت هب ما ایآ. باشد محتومه

 اتیثآ همثه هثانیا. ماسثر مرگ موجب که یلیوسا بر اسر معلق که معلده آجال در چه

 . هستکد

. ککثدمی ريثپ را انسثا  و رسثدمی انسثا  به که هاییبريمص کی «تُهْرِمُهُمْ أَوْصَابٍ وَ»

 جثوا  و ککثدمی جوا  را ، پيرشودمی حاصل یاناتیجر انسا  ليم مطابق هاوقر یبعض

 ريثپ را جوا  رسد،می انسا  جسم و روح به یمصائب اوقات یبعض. داردمی نگهرا جوا  

 متثواتر طورهبث کثه اسر هاییحادثه «تَتَتَابَعُ عَلَيْهِمْ» یعکی «عَلَيْهِمْ تَتَابَعُ أَحْدَاثٍ وَ». ککدمی

بْحَانَهُ اللَّهُ یُْخلِ لَمْ وَ». شودمی وارد هاآ  بر لٍ نَبِثيٍّ مِثنْ خَْلدَثهُ سثُ  أَوْ مُْکثزَلٍ كِتَثابٍ أَوْ مُرْسثَ

 اللَّثهُ یُْخثلِ لَثمْ وَ» :یاولث مرحلثه .بثاهم کککثدمی فثرق هثانیا «قَائِمَةٍ مَحَجَّةٍ أَوْ لَازِمَةٍ حُجَّةٍ

 ،ةامثيالد ومی یال تا آدم از را مهلف خلق. گرید مهلف خلق را؟ خلق کدام «خَْلدَهُ سُبْحَانَهُ

لٍ نَبِثيٍّ مِثنْ» اسثر خثالی نگذاشثته باشد، مهلف که یخلد هر ،ريغ و جن ها،انسا   «مُرْسثَ

 . اسر رسالر در عظمر که دارد باال مدام هم رسالر در و دارد رسالر

لٍ نَبِثثيٍّ مِثنْ» لٍ نَبِثثيٍّ مِثثنْ» نیثا کثثه «مُرْسثَ  و اسثثر عثثام راقغاسثت و دارد راقغاسثثت «مُرْسثَ

 «مُْکثزَلٍ كِتَابٍ أَوْ». هستکد ینب ريغ که رسلی. ردگيمی هم را رسل که اسر اغلبير عکوا به

بثه آ  بيانثاتی کثه  شثده فیثرحت ایث اسثر نشثده تحریف کتاب. هسر کتاب  سر،ين نبی

 را مکثزل کتثاب نثه و کمبيمثی را مرسثل ینبث نثه مثن اگثر «مُْکثزَلٍ كِتَثابٍ أَوْ». عرض کثردیم

 ستکد،ين فهمقرآ  ستکد،ين فهمکتاب 1«أَمانِيَّ إاِلَّ اْلكِتابَ یَعْلَمُو َ ال أُمِّيُّو َ مِْکهُمْ وَ». فهمممی

 توانکثدنمی اجتهثاد کثه هثانیا. ندارنثد فهثم ندارنثد، فهثر ندارند، سواد ستکد،ين فهمتورات

 حُجَّةٍ أَوْ». داردن یتکاسب هانیا با اما ،هسر که هم مُکزل کتاب. سرين که ینب خود. بهککد
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. ريثخ بعضی اوقات هسر و بعضی اوقات نيسر، که یاله حجر نه «لَازِمَةٍ حُجَّةٍ» «لَازِمَةٍ

 ایث جاهمثه ایث جاهثا یبعضث اد،یثز ایث کثم هسثتکد، هازما  همه در که کتاب اهل  علما

 الزمثه حجثر کی. سرا  بُعد دو «لَازِمَةٍ حُجَّةٍ» مکتها. هستکد «لَازِمَةٍ حُجَّةٍ» هانیا ن،يچک

 حجثر و اسثر عدثل کثه اسثر فطرت که اسر درو  در که اسر انسا  ذات در مکفصله

 یربان حجج با و رسانکدمی انسا  به را لمُکز کتاب مطالب کها  هيربان حجج ،گرید الزم

 ديثتدل جثاکیادر . اما به ما رسا نيسر ،هسر کتاب سر،ين اصالً ینب. رسانکدمی ینب نبوت

  تدليد اسر.« لَازِمَةٍ جَّةٍحُ» .اسر

 آقثا نیثا خثود. هسثر قائمثه رمحجث امثا ،سثرين هثم الزمه حجر «قَائِمَةٍ مَحَجَّةٍ أَوْ»

 افهثار  ،هسثر آثثار  ،«قَائِمَثةٍ مَحَجَّثةٍ» امثا. ککثد آشکا خدا کتاب با را انسا  که سرين

 کثه باشثد بکتثا  دارا دیبا رسول که طورهما  که اسر نیا. هسر او ها نوشته هسر،

 یالث دعثا  و هسثتکد کتثابحملثه  کثه یربثان  علمثا هم طورهما  باشد، کتاب رفر اگر

 از هثاآ  ريثحج و هاآ  دعوت و هاآ  فهر ها،آ  مرگ با که باشد طور  دینبا اند،الحق

محجثه بثه « قَائِمَثةٍ مَحَجَّةٍ» نیا که باشد هاآ  از  آثار نوشته در کتاب، در دیبا. برود نيب

لٌ»، «رُسُلٌ» ا همه ديکيبب ،«رُسُلٌ». اسر یشگيهم راهعکا  راه اسر، م  هثر چيسثر؟ «رُسثُ

 مَحَجَّثةٍ» هثم ،«لَازِمَثةٍ حُجَّثةٍ» هثم ،«مُْکثزَلٍ كِتَثابٍ» هم ،«مُرْسَلٍ نَبِيٍّ» هم: اسر مورد چهار

 رسثالر امثا ،اسثر معصثوم ريثغ رسالر یبعض ،اسر معصوم رسالر یبعض مکتها «قَائِمَةٍ

خثرّیج  خثدا کتثاب از کثه هسثتکد مدارانیعشثر و یربثان  علمثا کثه اسثر معصثومی ريغ

 . ککدمی حق به دعوت را مردم خدا کتاب بر محور هستکد،

 در  ريتدصث هسثتکد، کم رسل اگر که سرين طورینا 1«عَدَدِهِمْ قِلَّةُ بِهِمْ تُدَصررُ لَا رُسُلٌ»

 مدثدار بثه بثرود، کثم نیا دنبال به انسا  اگر اما ،اسر کم ر،ينخ. باشد دعوت در و رسالر

 ديهسثت یهثی شما چو . نيسر ليدل بود  کم. رسدمی هياله حجر به یکاف و ادیز اريبس

 چثو  ببين حرف او بر چه مبکاسر. با ، عاقل .ندارند قبول را حرفتا  پس م هستيد،ک و

 شثانزده دو در ضثرب ود: گفتکثد همثه اگثر. میدار قبول آنها که زیاد هستکد، گفتکد چکين،

 لَثا وَ عَثدَدِهِمْ قِلَّثةُ بِهِمْ تُدَصررُ لَا رُسُلٌ». مخاطب بح  مهلف اسر د؟ککيمی قبول ،شودمی

 لرسث بیتهثذ ایثآ. کردنثدمی بیتهذ را لرس نيمهلف و مردما  اکثر «لَهُمْ اْلمُكَذربِينَ كَْثرَ ُ

 را بالغثه حجثر  جلثو نیثا ،اسر چه اسر، چه اسر، نهکا اسر، شاعر اسر، وانهید که

 بالغثه حجثر به تمسک انسا  اگر که اسر  قو  قدربه یاله بالغه حجر. ريخ ؟ردگيمی
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 و اسثر 1«مَْکثُور  هَباءً» هاچه و هاچه ،هااجماع ها،شهرت ،هاریاکثر نیا تمام ،بهکد هياله

 . رودمی نيب از

 کتثاب. را بثرا  او گفتکثد  بعثد لرس که سابدی رسول 2«بَعْدَهُ مَنْ لَهُ سُمِّيَ سَابِقٍ مِنْ»

 غمبثريپ از یقبلث غمبثريپ. اسر اءيانب از بشارت شصر حدود بشارات. اسر نيهم بشارات

 از اءيثثانب نیثا همثثه و  بعثد از  بعثثد ، بعثد از  بعثثد ، بعثد از  بعثثد. دارد خبثر  بعثد

 و رفثر( ع) یموسث اگثر کثه« بَعْدَهُ مَنْ لَهُ سُمِّيَ سَابِقٍ مِنْ». دارند اطالع( ص) نييالکبخاتم

 یموسثن.... خيثر،  تثورات عریشثر بثه میکثرد عثادت مثا کثه نهککد ريگا  عده آمد، یسيع

 در. اسثر داده یسثيع بثه بشثارت تثورات در یموسث. اسثر گفتثه هم تورات در را یسيع

 بعثد ینبث بثها  ینب هر کالً اءيانب کتب در. اسر داده بشارت نييالکبخاتم به یسيع ليانج

. نثدداد( ص) نييالکبخثاتم به بشارت متواتر  و تلو بعضٍ اءيانب نیا کل و اسر داده بشارت

 . اسر گرید حجر هم نیا

خواهثثد رو  پيغمبثثر  آ  می اآل  گذشثثته، اسثثر  غمبثثريپ «قَبْلَثثهُ مَثثنْ عَرَّفَثثهُ غَثثابِرٍ أَوْ»

 قیتصثد ميابثراه موسثی را. اسثر کثرده قیتصد« قَبْلَهُ مَنْ» پيغمبر فهر ککد و تصدیق ککد،

 را ها بعثد هثایقبل. ها بعثد را هثایقبل هثم و هثایقبل را ها بعثد هثم پثس. اسثر کرده

 طثول تمامکه در  اندکرده قیتصد و یمعرف هایقبل را ها بعد و اندکرده یمعرف و قیتصد

 را  بعثد حجثر کثه اسثر یحجت. باشکد داشته هياله حجج مردم ،رسالر و فيتهل عالم

 اسثر رسثول کثه یقبلث حجر هر ایکهه با. ککدمی یمعرف را یقبل حجر و ککدمی یمعرف

. اسثر کثرده یمعرفثآ  را  هثم یقبلث حجثر ککد،می یمعرف حق کاتيب و اتیآ با را خود

لَرِ ذَلِث َ عَلَث ». ککثدمیآ  را معرفی  هم  بعد حجر البتثه یثک اصثطالح  «اْلدُثرُو ُ نَسثَ

 گذشثر، کثه صدسالککد، یعکی کسی بيشتر از صدسال عمر نمی ها اسر. نوعًاقرو ، سده

 مثراد یقرونث چثه ایکجثا «اْلدُرُو ُ نَسَلَرِ». هستکد آنها از ريغ کلًّا هستکد، اآل  که یاشخاص

 مثراد عمرها قرو  هم. اسر مراد دو هر ؟یرسالت قرو  ای اسر مراد عمرها قرو  ایآ اسر؟

 یموسث قثر  و ميابثراه قر  به اسر متصل اما ،رگذش نوح قر . یرسالت قرو  هم و اسر

 از اسثر فيثتهل و خلدثر جهثا  رعمث نييالکبخاتم قر . نييالکبخاتم قر  و یسيع قر  و

 کثه   اسثرمدثدار، آ  یعزمث یّولث یّنبث هر قر  ولهن. ةاميالد ومی یال شا یا بعثر زما 

 یرسثالت قثر  .اسثر یرسالت قر  نیا. اسر ممحهّ عت یشر و رسالر و دارد نبوت شا یا
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 تثا عت یشثر ،آمثد( ع) یموسث کثه عثزم ریثوال بُعثد در رسالر قر  کی :اسر قر  دو هم

 رفثتن بثا آمثد، داود کثه یوقتث. اسثر یجزئث ها رسالر قر  یهی. اسر( ع) یسيع زما 

 ، گثرید بعد اسر،( ع) ما يسل بعد ،رودنمی نيب از اسر یجزئ که داود رسالر قر  داود

 متتثابع طوربثه رسثالر قثرو  هثم عثزم، ریثوال قثرو  هثم ، عمثر قرو  هم...  گرید بعد

... او از او، از او ،او از نیثا. نسثل هسثتيم همثه مثا کثه معکاسثر نیثا بثه «نَسَلَرِ». «نَسَلَرِ»

 فصثل اگر. اسر نشده فصل متالزم و متواصل و متصل طوربه و متتابع طوربه طورنيهم

. هسثر ديتدل فهمد،نمی اجتهاد  یکس را رسالر اگر .هسر هارسالر اسر، شده اءيانب به

 کثل در حثق الزمثه و قائمثه حجثر پثس. هسر کککد، نييتب را رسالر بتوانکد که ییعلما

 . دارد وجود یرسالت ها نسل و  عمر ها نسل

 تمثام کثده،یآ فرزندا  و گذشته پدرا  «اْلأَبْکَاءُ خَلَفَرِ وَ اْلآبَاءُ سَلَفَرِ وَ الدُّهُورُ مَضَرِ و»

 لِيُدِثيمَ وَ» :(ع) نيمثؤمکراليام از گثرید ریثروا. انثدبوده غثرق هيثربان هثا حجر  ایدر در

خداونثد  چرا. اسر آدم رسول نياول اسر، آدم صحبر قبل  چو  آدم، یعکی 1«بِهِ اْلحُجَّةَ

هُ أَ ْ بَعْثدَ هِثمْیُْخلِ لَثمْ وَ عِبَثادِهِ عَلَث » آدم یعکی «بِهِ اْلحُجَّةَ لِيُدِيمَ وَ»؟ فرستاد  کثه آدم «قَبَضثَ

 بَيْثکَهُمْ یَصِلُ وَ رُبُوبِيَّتِهِ حُجَّةَ عَلَيْهِمْ یُؤَكردُ مِمَّا». هسر یرساالت باز نماند، یخال گرید رفر

 رسثالر، آدم رفثتن با ،ککدمی ديکأت بود آدم لهيسه وب که را ريربوب حجر «مَعْرِفَتِهِ بَيْنَ وَ

 شثودمی دنبثالبه وسثایل صثحيحه  آدم رسالر نیا و هسر آدم ررسال. رودنمی که آدم

 ؛«مَعْرِفَتِثهِ بَثيْنَ وَ بَيْکَهُمْ یَصِلُ وَ» رسالر نیا دررا  ريربوب حجر ککد ءابدا و ککد ديکأت که

 فاصثله کثه ککثد جثادیا ارتبثاط و ککثد جثادیا وصله خداوند، معرفر و مهلف مردما  نيب

 . نباشد

تعاهثد بثه حجثج یعکثی علثی طثول الخث  ایثن حجثج بثوده،  «بِاْلحُجَجِ تَعَاهَدَهُمْ بَْل»

 مُتَحَمِّلِثي وَ» ایثن مرحلثه اولثی اسثر. «أَْنبِيَائِثهِ مِنْ اْلخِيَرَ ِ أَْلسُنِ عَلَ » .یکل تعاهد هميشه،

االتِهِ وَدَائِعِ  اگثر هثانیا اءيثانب از را حثق رسثاالت ودائثع کککثدمی تحمثل کثه یکسثان «رِسثَ

 هانیا که هستکد یربان  علما ستکد،ين معصوم اگر و هستکد اءيانب مادو  رُسُل اند،معصوم

  مُحَمَّثدٍ بِکَبِيِّکَثا تَمَّثْر حَتَّ  فَدَرْنًا قَرْنًا». هستکد سبحانه و تعالی حق حضرت عریشر حَمَله

 در کثه آنهثا مدثدار بثه نبثود، نثاقص قثبالً خداونثد حجثر ،ريثنخ بود؟ ناقص قبالً «حُجَّتُهُ

 عریشثر ها تتمثه نیثا نیالثد ومی یال که دارد هاییتتمه اما ،بود بودند، گذشته ها زما 

 و اجثاتياحت و فهثر و علثم و عدثل قثدر هثر کثه باشثد داشثته اشراف نيمهلف کل بر دیبا
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 یکاف ليانج زما   برا تورات عریشر. اسر یکاف نیا برود، باالتر نيمهلف یزندگ وسعر

  بثرا از اسر یکاف نييالکبخاتم عریشر ولهن ،خود  زما  در عریشر هر. غيره و سرين

 حُجَّتُثهُ)ص(   مُحَمَّثدٍ بِکَبِيِّکَا تَمَّْر حَتَّ ». معکاسر نیا به «تمّی». نیالد ومی یال نيمهلف کل

 متمثا و بثرد  نيبث از را عثذرها. دارد یمدطعث کی رذنُ و عُذر «نُذُرُهُ وَ عُْذرُهُ اْلمَْدطَعَ بَلَغَ وَ

 نیثا. نبود مدطع قبل . دارد مدطع کرد  ا يب را هاا يب و هارسالر و غاتيتبل و اهذارتن

 و بثاال نیثا. نسثخی کدام هر ادتر،یز کدام هر آمد،می بعد یکس آمد،می بعد یکس آمد،می

 امثا اسثر، هيثاله واحثده حجثر هثانیا تمثامحجثر در بثين  هثهآن نيع در هارفتن نیيپا

 شثد  نسخ و یگوناگون نیا بوده، گوناگو   ابعاد در عیشرا ها هرهچ و حجج ها رنگ

 یالث نييالکبخاتم زما  از یعکی. اسر ترمز ،اسر بس گرید که رسدمی یمدطع به تهامل و

 بَلَثغَ وَ». بثود نخواهثد هرگثز هثم یکمث سثر،ين اصثالًا  اضثافه گثرید ، کبثر ةامثيالد ومی

 «نُثذُرُهُ وَ عُْذرُهُ». شودمی تمام وشود می قطع ههآن ،عریشر مدطع رسالر، مدطع ؛«اْلمَْدطَعَ

 . شوندمی تمام همه نُذُرها رود،می بين از عذرها

 ککثد،می داعياست یتعال و سبحانه حق 1«مُسْتَوْدَعٍ أَْفضَلِ فِي فَاسْتَوْدَعَهُمْ» :گرید  یحد

هَدُ» نیثا. آخثر تا اول از را اءيانبگذارد نطف می امانر لَابِ فِثي نُثور  كُْکثرَ نَّث َأَ أَشثْ  اْلأَصثْ

 طثوراین. دارد یمراحلث عصثمر. اسثر حسثاب نیثارو   2«اْلمُطَهَّثرَ ِ اْلأَرْحَثامِ وَ الشَّامِخَةِ

 د،یثايبو غير نظيفثی   يخب رحم هر ،یثيخب لبص هر باشد، جا هر از نطفه نیا که سرين

 اول عثدبُ که را ییهاقسمر. کدباش زيتم دیبا هانیا یروح و یجسم مراحل تمام در ر،ينخ

 ککد، چو  مهلف که نيستکد، نطفه بثود کثه چيثز  نبثود.تطهير می خداوند اسر، عصمر

 ف،يثتهل از قبثل ها عصثمر. هسثتکد هثم دسثر بثه دسثر هثانیا کثه  بعد ها قسمر

 عصثمر نبوت، از بعد عصمر ،یربان عصمر ، بشر عصمر ف،يتهل از بعد ها عصمر

 مثن. بهثکم خطثا اسر ممهناستيداع اسر و چيز  که بکده ن....  تمام اهنیا نبوت، درو 

 نیثا. ککثدنمی خطثا یتعثال سثبحانه حثق ولهن. ميکک خطا دو هر ککد، خطا او ککم، خطا

 در ا همثه نييالکبخثاتم مثادر و پدر تا حوا رحم و آدم لبص از( ص) نييالکبخاتم نطفه

 مِثنْ تَْلبِسثْ َ لَمْ وَ بِأَْنجَاسِهَا اْلجَاهِلِيَّةُ تُکَجِّسْ َ لَمْ» باید باشد که محهم امانر ها گاهیجا

 نیثا کثه باشثد طثور  دیثبا هثاريترب روح، بُعد در. بود نطفه بُعد در نیا« ثِيَابِهَا مُدْلَهِمَّاتِ

 . اسر مکاسب که اوضاع از یوضع هر بهی الهلمة معک تمام به صالح ها، تربيرريترب
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لِ فِثي». خداسثر به خطاب« فَاسْتَوْدَعَهُمْ» تَوْدَعٍ أَْفضثَ  و نیبثاالتر اشثرف؛ امهثا  ،«مُسثْ

 در مسثتودع مثادر، نظثر از هثارحم نیطثاهرتر و نیزتثريتم و پدر نظر از هالبص نتریپاک

 حمثل حالثر چثه مراتب، به باشد نطفه چه درو ، در مستودع. برو  در مستودع و درو 

 کثه یوضثع خورنثد،می که  ريش خورند،می که ییغذا ،برو  در مستودع ،مراتب در باشد

 . باشد نور یعل نورٌ و  طهار یعل طهار ٌ دیبا تمام  ،دارند

 مسثتدرات م،یثدار حدثه مسثتدرات. ککثدمی فثرق مستدرات 1«مُسْتَدَرٍّ خَيْرِ فِي أَقَرَّهُمْ وَ»

 عليثا مراحثل هثم حثق در. دارد باطثل دارد، حثق روح، و جسم ها گاهیجا م،یدار باطله

تَدَرٍّ خَيْثرِ فِثي» نیا. دارد نیيپا مراحل دارد، وس  مراحل دارد،  هثا اوج نیبثاالتر در «مُسثْ

 یزنثدگ یبرون مراحل در و رحمو  لبص یدرون مراحل در یروح و یجسم ها قرارگاه

خَْتهُمْ». ه اسرداد قرار بزرگ، چه باشکد، کوچک چه لَابِ كَثرَائِمُ تَکَاسثَ  هَّثرَاتِمُطَ إِلَث  اْلأَصثْ

از آ  به این، از این به او، چو  یک معکثی « تَکَاسَخَْتهُمْ». بودند طورنیا اءيانب کل «اْلأَرْحَامِ

نسخ، ازاله اسر، یعکی از آنجا برود. ایکهه از آنجا برود، یعکی اصثالً نيایثد؟ خيثر، از آنجثا 

خَْتهُمْ»برود و جا  دیگثر  بيایثد.  لَابِ كَثرَائِمُ خَْتهُمْتَکَاسثَ »معکثی دوم اسثر. « تَکَاسثَ  «اْلأَصثْ

 بعثثد ،عبثثداهلل تثثا بعثثد بثثه بعثثد، بثثه بعثثد، بثثه ليثثهاب و ليثثهاب بثثه مکتدثثل آدم میکثثر لبصثث

 . اءيانب کل نيهمچک و نييلکباخاتم

 نسؤال. -

. اسثر بثوده رهطثاه البدر اصث خیتثار طثول در اسر اءيانب به مربوط که هایینطفه -

 .بود  موحد بعد . اسر ودهنب زنا آ  در کههیا طهارت حداقل

 نسؤال. -

 شثرک که  ارياخت نظر از چه ی اسر.دتيعد نظر از شرک اسر، نبوده شرک. ندنبود -

 .اسر نبوده هم هاآن سر،زنا که  ارياخت ريغ نظر از چه و اسر نبوده اسر،

 طور بودند؟مادرها  آنها هم همين -

خَْتهُمْتَکَا». مطهثرات االرحثام هثم و اسر اصالب هم مگفت - لَابِ كَثرَائِمُ سثَ  إِلَث  اْلأَصثْ

 «اْلأَرْحَامِ مُطَهَّرَاتِ

 نسؤال. -

                                                           

 .139. نهج البالغة، ص 1



11 

 

 پثدر ولثو ،اسثر نبوده زنا قیطر از قبالً شد، موحد که هم نیا. گرید بود موحد مادر -

 و بثوده موحثده العابثدینبالواسثطه امثام زین مثادر خثود هنيول ،باشکد مشرک مادر  و

 . اسر بوده او در جهات تمام و بوده طاهره

 نسؤال. -

 بمثا رحثم طهثارت بُعد کیاین اسر که طهارت در رحم دو بُعد دارد:  شما جواب -

 و مثادر عکوا به که هاییرحم تمام ،میندار ما گرچه اسر، بوده نیا ،زنا از یعکی ،رحم هو

 نبثوده، زنثا هثانیا تمثام العابدین را داشتکد، درزین نطفه پدر عکوا به که هاییلبص تمام

 ميککث بحث  دیثبا اسر کثه دوم مطلب. اسر دوم مطلب بود  مشرک. اسر بوده طهارت

 مثادرا  اسثر، یبحثث کیث پثدرا  ؟باشثکد مشثرک انثًاياح اءيانب مادرا  دارد امها  ایآ که

 . گفر ميخواه را نیا ما اءيانب عصمر بح  در. اسر  گرید بح 

ا  کثدهیآ گذشثر، کها  گذشته هر «خَلَفٌ اللَّهِ بِدِینِ مْمِْکهُ قَامَ سَلَفٌ مِْکهُمْ مَضَ  كُلَّمَا»

 اللَّثهِ كَرَامَثةُ أَْفضَْر حَتَّ ». باشدطور مستمر حجر خداوند به ایکهه  برا ،آمد او به متصل

( ص) نييالکبخثاتم از بود عبارت حق کرامر نتریجامع و حق کرامر نیآخر. «مُحَمَّدٍ إِلَ 

لِ مِثنَ فَْتثرَ ٍ حِثينِ عَلَ  أَرْسَلَهُ».  دار تکها تو ،دارند همه خوبا  آنچه که  مِثنَ فَْتثرَ ٍ» «الرُّسثُ

. نبثود «الرسثل» کثه هثم دوم. نبثود یرسثل کثه اول چثو  ،گثرید اسثر سوم تترف «الرُّسُلِ

 و آمدنثد رسثل و اءيثانب تمثام نیثا. اسثر مانده یهی فد  ،آمدند اءيانب تمام یعکی «الرسل»

 تمام یعکی «الرُّسُلِ مِنَ فَْترَ ٍ حِينِ عَلَ » و اسر نييالکبخاتم مانده، که یهی نیا مانده، یهی

 چيهث و آمثد اسثر، اآلخر قبل رسل نیآخر و یلياسرائ رسل نیآخر که( ع) حيمس تا رسل

 کثه اسثر رتتف نیا ساله، ششصد ای ساله پانصد رتتف نیا. نييالکبخاتم مگر اسر نمانده

 . اسر بودهالهی  کامله حجر رتتف نیادر  که میکرد بح 

 نثه چثو . اسثر طثورنیا واقعًا. بود شده سسر حق راه در عمل. «اْلعَمَلِ عَنِ هَْفوَ ٍ وَ»

 یوقتث. رفثر ککار بع  کی سر،ين رسول که یوقت. بود محرفه ريغ رسالر نه و بود رسول

 حرکثر. رفثر ککثار حثق  سثوبه حرکر نیا  ادیز مددار باز هسر، محرف یوح کتاب

 ماندنثد، حثق اهثل که  افراد. شدند کم افراد یعکی ،پيدا کرد یسست وهفوت  حق  سوبه

 ،«اْلثأُمَمِ مِنَ غَبَاوَ ٍ وَ». شدند کم یليخ نييالکبخاتم و یسيع نيب نیدمدلر چه و نیدمدلَّ چه

 هثا گروه کثل و امم کل که هاییحماقر، مکتها حماقر از رو  تدصير. حماقر غباوت:

 أَتثاهُمْ مثا قَوْمًا لِتُْکذِرَ»در قرآ  دارد:  یحت. شد ادتریز رتتف نیا در بروز  تکد،داش مهلف
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 ایثآ. اسثر نبثوده رسثالر یوحث عکوا به هاآن برا   مبرغيپ اصالً که یقوم نیا 1«نَذیرٍ مِنْ

 سو  آنهات بهدعو روزنه چيه و ندارند اصالً ریهدا سابده چيه که یکسان کرد  ریهدا

 قثرآ  بثا  مدثدار که یکسان دارند؟ا  سابده که یکسان ای اسر ترمشهل نیا اسر، نبوده

 قثرآ  قیحدثا بثه شودمی شتريب را هاکیا بودند، وارد  مددار را قرآ  ميمفاه و بودند آشکا

 مغثز در قرآ  ضد ا همه بوده، خالف کار ای کدنداشت  کار اصالً که یکسان ای داد توجه

ا  کثه مطالثب ولذا انسا  بخواهد طلبثه. اسر تر مشهل کار یکهاکار با ا. اسر رفتهایکها 

تواند بثه تر میانسا  بدال را سریع. اسر مشهل یليخقرآنی ککد،  ،حوزه وارد مغز  شده

 طرف قرآ  دعوت ککد.

 وَ» بودنثد. اءيثانب از معا رسل 2«وَحْيِهِ مِنْ بِهِ خَصَّهُمْ بِمَا رُسُلَهُ اللَّهُ بَعَ َ»: گرید  یحد

 اسثر؟ چگونه اعذار «إِلَيْهِمْ اْلإِعْذَارِ بِتَرْكِ لَهُمْ اْلحُجَّةُ تَجِبَ لِئَلَّا خَْلدِهِ عَلَ  لَهُ حُجَّةً جَعَلَهُمْ

 مثرا عذر خداوند و اورمين عذر حق مدابل در توانممی گونهچ شوم؟می معذور چگونه من

 اللَّثهِ عَلَث  لِلکَّثاسِ یَكُو َ لِئاَلَّ» ،نباشد حجر اگر .دیايب حجر که یموقع ؟باشد برده نيب از

 آیثد.وجثوب اسثر، مدابثل ن.... می« تَجِثبَ«. »تَثبُرَ»یعکی « تَجِبَ لِئَلَّا» 3«الرُّسُلِ بَعْدَ حُجَّةٌ

ذا اعذار را ترک نهرده اسر، اعثذار را آورد. اعث «إِلَيْهِمْ اْلإِعْذَارِ بِتَرْكِ لَهُمْ اْلحُجَّةُ بُرَتَْث لِئَلَّا»

را که آورد، چثه کسثی معثذور اسثر؟ خثدا، چثو  گفثر. امثا شثما دیگثر معثذور نيسثتيد. 

فَ قَثدْ تَعَالَ  اللَّهَ إِ َّ أَلَا اْلحَقِّ سَبِيلِ إِلَ  الصردْقِ بِلِسَا ِ فَدَعَاهُمْ» فَةً اْلخَْلثقَ كَشثَ  أَنَّثهُ لَثا كَشثْ

  بثرا! شثوندنمی مهشثوف که خدا  برا شوند؟می مهشوف چطور خلق 4«أَْخفَوْهُ مَا جَهِلَ

 اسثر، یعلث اسثر، سثلما  اسثر، جهثلیاب کثه یانسثان نیا. شوندمی مهشوف خودشا 

 شثودنمی. گثرید هسثتکد انسثا  همثه ظاهرشا  اسر؛ که اسر، که اسر، که اسر، محمد

 ، کمثا ایکهثه قثبالً آیثات  را خوانثدیم.لرس فرستاد  لهوسيبه خداوند. این چيسر ديفهم

و دعثوات  آمدنثد رسثل کثه یوقتث. اسثر عالمثر 5«بِاْلغَيْثبِ رُسُلَهُ وَ یَْکصُرُهُ مَنْ اللَّهُ مَلِيَعْلَ»

، درسثر نهردنثد قبثول ،معلوم شد که ایکها درسر هستکد کردند، قبول که یکسان ،آوردند

 خلثق چهثره  رو کثها  پثرده نیثا یعکی خودشا ،  برا «كَْشفَةً اْلخَْلقَ كَشَفَ قَدْ» نيستکد.
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 و قلثب بثر اسثر پثرده یانسثان صثورت. اسثر پرده یانسان صورت نیا سر؟يچ پرده بود،

 یعکثی. شثد برداشثته پرده نیا آمدند که رسل. اسر کارهچه نیا که هانیا و فطرت و عدل

 بثاطک  اسثر انسثا  صورت اسر، یطانيش باطک  اسر، انسا  صورت ایکهه شد معلوم

 و غير ذلک.  اسر باالتر فرشته از

 قُلُثثوبُ قُلُثثوبُهُمْ وَ اْلثثآدَمِيِّينَ جُثَّثثةُ جُثَّثثتُهُمْ»آمثثده:  نيمثثؤمکراليام کلمثثات ازیهثثی در 

ککثد از رو  این چهره انسا  گما  می. اسر آدم بد  بد ، اسر، «فَشَکَ» نیا 1«الشَّيَاطِينِ

 رسثالر کثه یوقتث ولهن اسر، ابوجهل مثل سلما  اسر، آدم هم آ  اسر، آدم جهلیاب

 کثرد،تهثذیب  کثه آ . اسثر کارهچثهکثه در قلثب   شثد مهشثوف کثرد قبثول که  آ آمد،

 . سرين آدم باطک  ولهن ،اسر آدم ا چهره. سرين آدم که شد مهشوف

و ِ مِثنْ أَْخفَوْهُ مَا جَهِلَ أَنَّهُ لَا كَْشفَةً اْلخَْلقَ كَشَفَ قَدْ تَعَالَ  اللَّهَ إِ َّ أَلَا» رَارِهِمْ مَصثُ  ،«أَسثْ

 عکثاد و کفثر و نفثاق از هثانیا آنچثه. گویيم جاهل بثودنمی سر،ين خود   برا «کَشَفَ»

 و شثا قلوب و عدول در بود مصو  اسرارشا  که «أَسْرَارِهِمْ مَصُو ِ مِنْ» کردند،می یمخف

مَائِرِهِمْ مَْكکُثو ِ وَ». نبود یمخف خدابرا  . نبود ظاهر  وَ». بثود پکهثا  هثارين در آنچثه «ضثَ

نُ أَیُّهُثمْ لِيَبْلُوَهُمْ»این  کما ایکهه در قرآ  آمده اسر. «عَمَلًا أَحْسَنُ أَیُّهُمْ لِيَبْلُوَهُمْ لَكِنْ  أَحْسثَ

 بثاالتر، عمثل کثدام هر اسر، حق  سوهب مسابده دا يم کههیا بُعد کی: دارد بُعد دو «عَمَلًا

 برونثد جلثو حمثرز بثا تثا فتکثديب زحمثر بثه یسخت نیا به یعکی. سرين امتحا  این بلوا

 هثانیا کثه برونثد باطثل  سثوهب و حثق از فتکثديب عدثب ایث ، پس ثواب بزرگحق  سوهب

 را گریهمثثد خودهاشثثا  یمعرفتثث بُعثثد در و عدثثاب و ثثثواب بُعثثد در نیثثا. بشثثوند عِدثثاب

 . اسر عدبُ دو  دارا بلوا که بشکاسکد را هانیا گرا ید بشکاسکد،

 نیثا اول از دانسثرمی خثدا. ندهثد ثثواب یکشه «بَوَاءً اْلعِدَابُ وَ جَزَاءً الثَّوَابُ فَيَكُو َ»

ککثد ، دین هم نفرستد چو  قلب پاک اسر، ثواب بدهد. ابوجهل اعتراض میاسر سلما 

 مرحلثه بثه هکثوز کثه یبثاطک  جثزا نه اسر عمل  جزا «جَزَاءً الثَّوَابُ فَيَكُو َ» نهکه چرا؟ 

 از اسثر عبارت «ءبوا» عداب  جزا یعکی «بَوَاءً عِدَابُاْل وَ» و ابتالء نشده اسر. امدهين عمل

 . شودمی متوجه به این شخص که  ضرر آ 

غطثاء دنيثا،  2«غِطَائِهَثا عَنْ لَهُمْ لِيَْكشِفُوا رُسُلَهُ اْلإِْنسِ وَ اْلجِنِّ إِلَ  بَعَ َ وَ» حدی  دیگر:

 خودما  ميهست ايدن اهل که هم ما دنيا غطاء اسر دیگر. دنيا غطاء اسر هم نسبر به ما،
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 نیثا ایکهثه  بثرا خدا. اسر دهيپوش حقهم  ايدن در و اسر دهيپوش ما در حق در غطائيم.

 و اسثر بکثدهیفر امثا ،سثرين هاانسا  بکدهیز و اسر بکدهیفر که را ايدن ظاهر چهره و غطاء

رَ مَنْ»چطور؟ . بردارد را پرده نیا ،اسر غرور رَْتهُ بِهَثا أَبْصثَ رَ مَثنْ»د، بشثو 1«بَصثَّ  «إِلَيْهَثا أَبْصثَ

 ا همثه ا،يدن ا همه ا،يدن ا همه اء،يانب دعوت بدو  کککد،می نگاهنشود. این قشر  که 

خواهثد ایثن غطثاء ظثاهر برداشثته بشثود. ایثن مدصثد اسثر. ولهثن ایکجثا می فدث  ،ايثدن

 ظثاهر نیثا. بثرود نيبث از 2«غثافِلُو َ مْهُث اْلثآخِرَ ِ عَنِ هُمْ وَ الدُّْنيا اْلحَيا ِ مِنَ ظاهِر  یَعْلَمُو َ»

 را برساند که مدصود بعثر...  انسا  باطن  سوبه و باشد باطن عکوا 

 انثسایکجا در محور اصلی  که نيمهلف «لَهُمْ لِيَْكشِفُوا رُسُلَهُ اْلإِْنسِ وَ اْلجِنِّ إِلَ  بَعَ َ وَ»

، تفسثير  اسثر کثه مثا اسثر خ  ود نيب آنچه یعکی غطاء دنيا. «غِطَائِهَا عَنْ» اسر جن و

 دو خطثراتو ایثن  ککد دور را مهلفا  ايدن خطرات از «ضَرَّائِهَا مِنْ لِيُحَذررُوهُمْ وَ» نوشتيم.

 خثود در ،نهکثد عمثل یشثرع فیوظا به انسا  اگر ا،يدن خود در خطرات کی :اسر  عدبُ

 بثه امثريق و بثرز  در کثه اسثر مثوتلا بعثد خطر دوم، خطر. اوسر متوجه خطراتی ايدن

 مِثنْ لِيُحَثذررُوهُمْ وَ». اسر شده حاصل تخلفات و یمعاص جهينت در که یخطرات نیا دنبال

 هثالثَمَ بثا کثه مثردم  برا بزنکد دیبا امثال «أَمْثَالَهَا لَهُمْ لِيَْضرِبُوا وَ». ايدن نیا ضرّاء «ضَرَّائِهَا

 شثد، ا يثب شثخص  بثرا کثه یوقتث دثريحد ایکهثه  بثرا. کککد قیحدا به متوجه را مردم

 دثر،يحد بثه برسثد ایکهثه  بثرا. بفهمثد نتوانثد درسثر را دثريحد خثود که اسر ممهن

 4«یَتَفَكَّثرُو َ» 3«یَتَثذَكَّرُو َ لَعَلَّهُمْ لِلکَّاسِ اْلأَمْثالَ اللَّهُ یَْضرِبُ وَ». زنکدمی را مانکدها و هامثال

 برا  این اسر. « یعدلو »
 عَلَثيْهِمْ لِيَهْجُمُثوا وَ». بدهکثد نشثا  هثاآ  بثه را ايثدن عيوب ایثن «عُيُوبَهَا لِيُبَصررُوهُمْ وَ»

 حثال در انسثا وقتی  چو  ها،آن رب بدهکد هجوم ،«أَسْدَامِهَا وَ مَصَاحِّهَا تَصَرُّفِ مِنْ بِمُعْتَبَرٍ

 ظثاهر بثه چشثم  اسر، چکا  و نيچک که ککد فهر که ندارد داعی اسر، ستادهیا خود 

 ،ایکهثا چثو  مبعثوث هسثتکد ولهثن. شثهوت و خشثم و خثواب و خثور نيهمث به و اسر

 .مثا حثس درتبلور پيدا ککد، بر عدول تبلور پيدا ککد،  ما، افهار بر کککد هجوم دیبا نيمبعوث

 و زمثا  و مهثا  و کثهيزم. اسثر معتبر ا همه ايدن «تَصَرُّفِ مِنْ بِمُعْتَبَرٍ عَلَيْهِمْ لِيَهْجُمُوا وَ»
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احِّهَا» چثه؟ کثه اسثر جستن عبرت و گرفتن پکد لهيوس دَامِهَا وَ مَصثَ  جمثع «مصثاح. »«أَسثْ

 و دیثريبگ و ديثبدان اسثر حيصثح کهآ  جایی . اسر «دمسُ» جمع «اسدام». اسر «مصح»

. ديثکک فرار آ  از و دیرينگ و ديبدان اسر، مرض و اسر دمس که ییآنجا و ديکک رو دنباله

 لِْلمُطِيعِثينَ اللَّثهُ أَعَثدَّ مَا وَ» اسر« أَسْدَامِهَا»که « حَرَامِهَا وَ»اسر « حِّهَامَصَا»که « حَلَالِهَا وَ»

   .«هَوَا ٍ وَ كَرَامَةٍ وَ نَارٍ وَ جَکَّةٍ مِنْ». اسر بعد به مربوط کهِ «اْلعُصَا  وَ مِْکهُمْ

 حجثر انسثا  عمر خود 1«حُجَّةً يْهِعَلَ عُمُرُهُ یَكُو َ أَ ْ غَْفلَةٍ ذِي كُلر عَلَ  حَسْرَ ً لَهَا فَيَا»

 یجهکمث خوانثد  درس خثود را، انسثا  ککد یجهکم رفتن مسجد خود. باشد انسا  هيعل

 دور خثدا راه از را انسثا  غل  اليخ و اسر ريخ ما اليخ به که یراه خود را، انسا  ککد

فِرَ ٍ بِحُجَثجٍ إِلَثيْكُمْ اللَّثهُ أَعْثذَرَ فَدَثدْ». اسثر یبزرگث حسثرت نیا. ککد  حجثر 2«ظَثاهِرَ ٍ مُسثْ

 که ما هستيم. دهدمی نشا  را خود شهيهم حجاب بدو  حجر ندارد، حجاب وقرهيچ

 كُتُثبٍ وَ». منگثرینمی خثود رتيبصث با را حجر و ممانيمی حجاب ریز و مککيمی حجاب

 عذرما  ما که دککمیعذر ایکهه خداوند اعذار اليکا  اسر، بارزه کتب «وَاضِحَةٍ اْلعُْذرِ بَارِزَ ِ

 بثرخالف. اسثر واضثحه هثم و اسثر بثارزه هم باشد، محفوظ حجر عذر و برود نيب از

 بَلَث  للَّهُمَّا» سرين ظاهره و بارزه کدگویمی که اسر الداللةظکی قرآ : کدگویمی که هاییآن

 إِنَّمثا قُثْل». ککثدمی هلل اميثق «قَثائِمٍ». باشثکد کثم ولثو 3«بِحُجَّثةٍ لِلَّثهِ قَائِمٍ مِنْ اْلأَرْضُ تَْخلُو لَا

 مثا نفثر، چکد یا باشد نفر کی قائم. آخر یال 4«فُرادى وَ مَْثک  لِلَّهِ تَدُومُوا أَ ْ بِواحِدَ ٍ أَعِظُكُمْ

 مطلثب نیثا دیثبا ،مرویمثی حق آورد  دسربه دنبال و مرویمی الحق یال اميق دنبال که

هُور  ظَاهِر  إِمَّا بِحُجَّةٍ لِلَّهِ قَائِمٍ مِنْ ضُاْلأَرْ تَْخلُو لَا بَلَ  اللَّهُمَّ». باشد  مشثهور؟ طثورچ ،«مَشثْ

 نثه، بثود ، عبداهلل ابن نه ظاهر،یت  محمد نه ظاهر، جسم  نه ظاهر،( ص) محمد ظاهر،

 زيثچ همثه در او، قثرآ  در او، فهر در او، عمل در او، زبا  در یاله رسالر   او وبود ینب

 و نهثرد یمخفث بهکثد، حثق عریشثر و رسثالر اثبثات آنچثه از را زيچ چيه ظاهر اسر. او

 ،نثه بدانکثد؟ همثه یعکثی چثه؟ یعکثی مشثهور اسر، مشهور ثمّ. بود ظاهر تمام نبود، یمخف

 خواهکثدمی کثه یکسثان و داسثريپ کثه اسر آ  مشهور بدانکد، ههم که سرين آ  مشهور

 یمسثائل نیثا در ديثکک فثرض الًمث. بدانکد بدانکد، خواهکدمی که یکسان و بفهمکد بفهمکد،
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 فثرق هااصطالح اسر، مشهور اسر، عذر اسر، ظاهر م،ککيمی استفاده شریف قرآ  از که

 1«اْلمُثؤْمِکينَ عَلَث  ذلِث َ حُثرِّمَ». اسثر و باهر اسر، ظثاهر الثکص ظاهر یليخ قرآ . ککدمی

 عثذر. اسثر نثص نیا خالف بر ،ککد ازدواج غير تائبه هيزان ز  با که یکس اسر عذر قاطع

 و اسثر ر یپثذ قابثل شثتريب نیثا د،یثبگو را یمطلبث خثدا اگر ،«مَْشهُور ». ندارد ایکجا هم

. خواهثدنمی عثدد اصثالً مشثهور کد؟یبگو عالم همه ای اسر اسر ترصریح و اسر ظاهرتر

 هثم نفثر کیث اگثر اسر، عدلو هویدا  نزد  دايپ و مشهور که  زيچ ،«العدل عکد مشهور»

 و نيچکث ویثال و کوپثال  با گردند، جمع جها  تمام اگر. اسر «العدل عکد هورمش» د،یبگو

 نيّبث شثما «العدثل عکثد» اسر؟ مشهور شما  برا تا، شانزده دوتا دو: کدیبگو فال  و چکا 

 بثه شثما نثزد اگر اما ظاهر اسر؟ این مشهور نيسر، این مرفوض اسر. «العدل عکد» ؟اسر

 اجمثاع ایثن اسثر، مشثهور نیثا، بشثود ثابثر فثال  حهثم سکتًا و کتابًا یشرع قاطع ليدل

 حيصثح شثهرت جثهينت ح،يصثح اجماع جهينت. اسر مشهور نیا اسر، ، این ضرورتاسر

زند، بلهثه بثر خثالف نه تکها موافق ایکها حرف نمی نيمؤمکراليام اصالً نیبکابرا پس .اسر

 کتثاب نیثاسثر؟ هاسثر، هثم اميرالمثؤمکين. مشثهور اهاسر. هم کتاب بر خالف ایناین

  دهيد؟اسر، چرا بر اساس کتاب فتوا نمی مشهور اگر. اسر مشهور
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