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 آویختن مسیح به صلیب 

 ایمان آوردن اهل کتاب به عیسی مسیح بعد از نزولش
 

 

 

 

 تفسیر آیاتی از قرآن درباره صعود مسیح )ع(

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 معتقاد ماا ینب از ریغ معصوم ای و بودند یاله بزرگوار یایانب ازنفر را که  نفر چند

 کارا  از یبعضا در یبعضا و ارض در یبعضا هساتند  زناده هناوز هانیاکه  میهست

 برحسا . اسا  )عا(( امار یول هستند  یح ارض در میمعتقد که یکسان از. یسماو

 کاه یبزرگاوار یایاانب از و. نیقیفر از یامتواتره ا یروا و قرآن از یاحهیصر اشارا 

 بان یسایع حضار   یظااهر دعاو  رهکا ستند ین نیزم کره یرو ولکن  هستند زنده

 را شانیا یزندگ اما  هستند زنده شانیا دارند قبول زین انیحیمس خود. اس ( ع) میمر

 ماا وَ لُاوهُقَتَ ماا وَ» دارد هاانیا باا فیشر قرآن که یامعارضه و. دانندیم صل  از بعد

 1.«لَهُمْ شُبِّهَ لكِنْ وَ صَلَبُوهُ

 چاه و 2«إِلَا َّ رافِعُا َ وَ مُتَوَفِّیا َ إِنِّا » چاه م یکرد صحب  یمقدار یتوف به راجع

 یمعماول یمعناا باه وفاا  بار داللا  هاانیا 3«عَلَیْهِمْ الرَّقی َ أَْن َ كُْن َ تَوَفَّیْتَن  فَلَمَّا»

 اس  یمراحل یدارا «ًایواف خذاأل»  «ًایواف خذاأل» از اس  عبار  یتوف بلکه. دنکنینم
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 نساب . یداریاب باه نسب  اس  مرحله کی یدارا و مرگ به نسب  و خواب به نسب 

 در گارددیم خاار  انساان بادن از روح یوقتا کاه اسا  گوناهنیا به یتوف خواب  به

 خداوناد 1«مَنامِهاا فا  تَمُاْ  لَامْ الَّت  وَ مَوْتِها حینَ اْلأَْنفُسَ یَتَوَفَّى اللَّهُ» خواب  حال 

 وَ» ماو  نیح در هم اس    یانسان ارواح که را هیانسان انفس کند یم یتوف را انفس

 کاه موقا  مارگ در هام اناد نمرده خوابشان در که یکسان  «مَنامِها ف  تَمُْ  لَمْ الَّت 

 جها  نیاا در هم با دو هر اس   مو  که برزخ به انتقال مرگ در هم و اس  خواب

 باه یتاوف نیاا و. اسا  کارده یتاوف را یانساان روح خداوناد که هستند گریکدی مانند

 اماتاه گااه. گارددیم گام و شاودیم اماتاه گااه .رنگدار ماتهإ. س ین فقط ماتهإ یمعنا

 کناد یم یتعاال و سبحانه حق حضر  که یااماته در اما. اس  وق  بدون و شودیم

 در یتوف نیا اس   مو  سوم بُعد و اس  خواب دوم بُعد که یتوف مسو و دوم بُعد در

 از عادب. خاواب و مارگ حاال جها  و خاواب و مرگ از بعد جه . اس  جه  چند

 در ایا خاواب حاال در انسان از را روح خداوند یوقت که س ین یورط خواب و مرگ

 ممکان «ًایاواف أخاذه». اس  یتوف شود ینم گم روح بشود  گم روح گرف  مرگ حال

 ماا علام از باشاد  خاار  ما قدر  از ای. میکن گم و میریبگ یکس از را یزیچ ما اس 

 کا  در خداوناد اماا. اسا  ادیاز یلایخ چنانکه نباشد  ما  یومیق تح . باشد خار 

 هسا  اس  بوده که گونهآن او  یومیق بالجمله و قدرتش و علمش هاجابیا و سل 

 و باردن خاواب حالا  باه دهادیم اسا  کاه رنگ کی نیا  یتوف پس. بود خواهد و

 باه گردانادیبرم لذا و شودینم گم ردیگیم خداوند که را روح نیا که راندنیم حال 

 به نسب  داردیم نگه 2«اْلمَوْ َ عَلَیْهَا قَضى الَّت  فَیُمْسِ ُ» بماند زنده بناس  که یکس

 . ردیبم اس  بنا که یکس

 نیمنکار کاه یرادیاا آن جاواب در  اسا  ماو  از  عبار که یتوف سوم بُعد در و

 هُمْ بَْ  جَدیدٍ خَْلقٍ لَف  إِنَّا أَ اْلأَرْضِ فِ  ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ» کنندیم المو  بعد ا یح

 قُاْ ». شودینم جواب «تکمیمی» س  ین «تکمیمی» 3«یَتَوَفَّاكُمْ قُْ  * كافِرُونَ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ

 هام در  اسا  بااهم. دارد بُعاد سه کُم ؟کیس  کُم .ًایواف را شما کندیم اخذ «مْیَتَوَفَّاكُ

 خداوناد را ساه هار .انساان بدن -3 ؛یوانیح روح -2 ؛یانسان روح -1. شودیم ادغام
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 یتعال و سبحانه حق قدر  و علم تح  از اما  پوسدیم بدن گرچه یعنی. کندیم اخذ

 گام ظااهرً یوانیاح روح و یانساان روح رچاهگ. شودینم گم خدا یبرا. س ین خار 

 مَلَا ُ یَتَوَفَّااكُمْ قُاْ ». شاودینم گام خداوناد قادر  و علام از اماا ا م نظر از گرددیم

  .«تُرْجَعُونَ رَبِّكُمْ إِلى ثُمَّ بِكُمْ وُكِّ َ الَّذي اْلمَوْ ِ

 و( ع) حیمس به نسب  که اس  اییتوف  اس  اول جه  چند در که اول یتوف اما

 یدارا مارگ  از اس  اعم که یتوف لغ  از گذشته لغ   از گذشته  یتوف ا یآ خود از

 نه اس   خواب نه بُعد کی و اس   مرگ بُعد کی اس   خواب بُعد کی ؛اس  بُعد سه

 مکاان باه کننادهناراح  یمکاان از کنادیم اخاذ را او و اسا  زناده بلکه اس   مرگ

 یبرا که یتوف ا یآ خود اس   بُعد سه یدارا لغ  ظرن از یتوف نکهیا از گذشته .گرید

 یتاوف ا یاآ نیاا یحتا کاه حیمس به نسب  بُعد کی آن بر اس   یدل میخوانیم شما

 مراد کدام نبود معلوم بُعد سه نیا در اگر «مُتَوَفِّی َ إِنِّ » چه  «تَوَفَّیْتَن » چه( ع) حیمس

 از ماراد کهمیکردیم زیترک نساء 159 هیآ با ما «بعضًا بعضه فسری القرآن» باب از اس 

  .«مَوْتِهِ قَبْ َ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْ ِ مِنْ إِنْ وَ». س ین مرگ یتوف

 دق  درس  ما اگر و هیآ خود هم و «بعضًا بعضه فسری» هماس    دو هر نجایا اما

 ا یاآ باه شابهه نکارد برطار  یبارا و اسا  شابهه ماورد اناًایاح کاه یاتیآ در میکن

 اسا  شابهه ماورد کاه یاتیاآ هماان خاود به اگر کرد  استدالل دیبا ترروشن محکمه

 نجایا و. اس  خودش در یدالل استقالل. س ین گرید یجا به ازین م یکن دق  درس 

 عیساى أَحَاسَّ فَلَمَّاا»: 57 تاا 52 هیآ از عمران آل مبارکه سوره جمله از. اس  طورنیا

 نوع چند کفرها چون خطرناک  کفر ؟یکفر چه کرد  کفر احساس یسیع «ْفرَاْلكُ مِْنهُمُ

  یتکذ و کنندیم انکار  کندیم اهلل یال دعو  یاله امبریپ که یطرف اوقا  گاه. اس 

 هاادعو  ناوع. سا نی یمطلبا نیاا ندارناد  رساول جاان بار گارید یخطر و کنندیم

. اس  یمتعد کفر س  ین الزم کفر س  ا یمتعد کفر  نه اوقا  گاه. اس  بوده طورنیا

 نگونهیا نهیزم چنانکه. ببرند نیب از را «اهلل یال یداع» خود خواهندیم که اس  یکفر

 را یسایع( ع) یسایع یحوار ظاهرً ذیتالم از یبعض و هودی دس  با شد قرار که بود

  .اس  یدوم نیا «اْلكُْفرَ مِْنهُمُ عیسى أَحَسَّ مَّافل». بزنند دار به

 اهلل انصاار هاانیا 1«اللَّاهِ أَْنصاارُ نَحْانُ اْلحَوارِیُّاونَ قاالَ اللَّاهِ إِلَى أَْنصاري مَنْ قالَ»

  «اللَّااهِ أَْنصااارُ نَحْاانُ» نیااا. هسااتند «اللَّااهِ إِلَااى أَْنصاااري»طبعااًا  «اللَّااهِ أَْنصااارُ». هسااتند

                                                           

 .52عمران، آیه . آل1



4 

 

 نیاا «اهلل انصار» یمعنا. کندیم معنا را نیا هم او  کندیم معنا را «اللَّهِ إِلَى أَْنصاري»

 :ماا  یادل .اهلل یالا دعاو  راه در میکنا کماک شاما به. دیکن کمک خدا به که س ین

 اساالم کیا. اس  مانیا از باالتر  مانیاال بعد اسالم «مُسْلِمُونَ بِأَنَّا اْشهَدْ وَ بِاللَّهِ آمَنَّا»

 دارد  را دو هار مناافق کاه  عم با انًایاح نیهمچن و اس  لفظ که میدار مانیاال قب 

 مرتباه کیا. دارد را دو هار منافق یحت. باشد داشته دیبا را دو هر دیبا هم منافق ریغ

 دل تماام ساوم مرحله .اس  مانیا که اس  کرده دایپ راه دل به عم  و لفظ نیا ر یخ

 حاق امار برابار در دل در یکیتاار و ینگرانا چیها و یکادورت چیها که اس  گرفته را

 فَلَمَّاا» کاه. اسا  ساوم مرحلاه مانیاال بعد اسالم نیا. اس  اسالم نجایا دارد ن وجود

  . یاسماع با( ع) میابراه 1«لِْلجَبینِ تَلَّهُ وَ أَسْلَما

( ع) یسایع جنااب ؛«الرَّسُولَ اتَّبَعْنَا وَ» یاول مرحله در ؛2«أَْنزَْل َ بِما آمَنَّا رَبَّنا»: بعد

 نیماؤمن باه نساب  عند اهلل  شاهدیم میشاهد م یهست گواه ما ؛«ینَالشَّاهِد مَعَ فَاْكتُبْنا»

 ؟کردند چه حاال .(ع) حیمس به شدند کافر که یکسان هیعل میشاهد و نیمؤمن جمع در

 کفارِ احسااس کی کفر احساس  «اْلكُْفرَ مِْنهُمُ عیسى أَحَسَّ» که بود یکفر چه کفر نیا

 کفر نجایا. اس  دوم کفر احساس کی. س ین یتعد و اس  الزم کفر که اس  اول عدبُ

 کاه یکفاار نیاا «مکاروا» 3«اْلماكِرینَ خَیْرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَكَرَ وَ مَكَرُوا وَ» چرا؟  اس  دوم

 در مکار .«اهلل مکار» قارآنش در هم خداوند «مکروا» کرد  هاآن از کفر احساس یسیع

 مکار آغااز کاه یکس آن. ندارد اشکال  اس  مث  به یاعتدا مکر دفع یبرا مکر مقاب 

 آغااز یکسا اگار اما. اس  ان یخ یرو اس   عجز یرو اس   جه  یرو  این کندیم

 شودیم انسان ریغ ای انسان چه  و ان یخ و اس  عجز و اس  جه  یرو که کرد مکر

 ی باهکای آشاکار  و یعلنای باه صاور  کای. داد را او پااداش و جواب صور  دو به

 یالاهیح کی انسان به نسب  یکس اگر. اس  ترمهم یرّس طوربه  یرّس طوربه صور 

 ایگوناهبه را او یجزا بخواهند اگر عجز  یرو از جهال   یرو از   یجنا یرو از زد

 طورباه او که طورهمان نکند  یکار نیچن تکرار گرید و بشود متنبه درس  که بدهند

 را کاار نیاا خادا .دیابده را او جواب یمخف طوربه هم شما اس   کرده نیچن یمخف

  .اس  کرده
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 مکار. دارناد یریخ دارند  یشرّ نیماکر  «اْلماكِرینَ خَیْرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَكَرَ وَ مَكَرُوا وَ»

. اسا  کاار در بُعاد دو مکر جواب در چون. اس  ریخ  مکر جواب اما اس   شرّ هاآن

 اریبسا اریبسا عقوبا  نکاهیا گارید سا  ین کاار در ان یخ و عجز و جه  نکهیا یکی

 یا اللَّهُ قالَ إِْذ» نجایا در «مکروا» 1«عیسى یا اللَّهُ قالَ إِْذ» موقع؟ چه. اس  یمنبه جال 

 ریغ ای صل  با( ع) یسیع کشتن مکر اگر ؟اس  بوده هچ مکر نیا «مُتَوَفِّی َ إِنِّ  عیسى

 چاه هار اسا   باوده قت  و صل  ریغ به( ع) یسیع راندنیم مکر ای اس   بوده صل 

 نیاا .«إِلَا َّ رافِعُا َ وَ مُتَوَفِّی َ إِنِّ » چرا؟. ندارد جا «مُتَوَفِّی َ إِنِّ » نجایا در  اس  بوده

 اسا   سماء رفع  یانسان کی رفع شود یم استعمال که رفع قرآن ک  در س ؟یچ رفع

 مان  «مُتَوَفِّیا َ إِنِّا  عیساى یاا اللَّاهُ قاالَ إِْذ» :نجاایا در  ییبااال یجا به اس  چه رفع

 مناساب  چاهاینجاا  سا ؟یچ قب  با مناسبتش خوب کنم یم اخذ ًایواف را تو باالخره

 یخطر نیا با دارد یمناسبت چه نیا باشد  یسیع راندنیم «مُتَوَفِّی َ» از مراد اگر ؟دارد

 به صل  خطر آن اگر  کردند متوجه یسیع به کفار که یخطر ؟کردند متوجه اینها که

 ترعیارف و بااالتر دیشه مقام ایآ بود  دیشه شدیم کشته یسیع و شدیم متوجه یسیع

ه چ «إِلَ َّ رافِعُ َ» نجایا پس. نباشد خدا راه در شهاد  و ردیبم که یکس مقام ای اس 

  اس ؟ کاره

 خواساتند و کردناد مکر هانیا که باشد تواندیم طورنیا فقط «إِلَ َّ رافِعُ َ» یمعنا

 بعاد کیا :باود یزخ بُعد دو در یسیع ختنیآو دار به و زندیاویب دار به را( ع) یسیع

 حکوما  در بودناد  جاوّ و انیاجر همان در( ع) یسیع که یرومان حکوم  در نکهیا

 را نیاا. اسا  باوده صال  عاذاب نیناهنجاارتر و نیترنکب  و عذاب نیبدتر یرومان

 داد هام یناید لاون. آن یحکاومت رنظ از نیا کنند  وارد خواستندیم یسیع به نسب 

 :اسا  لاون دو پاس. شاد لعن  مورد ما یجا به حیمس که میکرد بحث قبالً که پولس

 شاخص باه اهان  یکی( ع) حیمس صل . حیمس  یشخص گرید و حیمس شخص یکی

 باه نساب  باود عقوبا  نیتاررذل و عقوبا  نیبادتر  خاتنیآو دار باه کاه باود حیمس

  یشخصا عناوان باه .رساول عنوانباه حیمسا شاخص نظر زا نیا .افراد نیتکارتریجنا

 دهیاعق نااموس بلکاه باشاد  عما  نااموس کاه حیمس رسال  ک  یعنی حیمس یرسالت

 مطل  نیا یرو قرآن لذا و اس  رفته نیب از شدن ختهیآو دار نیا لهیوسبه کالً باشد 

 . کندیم آن را نفی که دارد دیتأک یلیخ

                                                           

 .55. همان، آیه 1



6 

 

 « ُجاعِاوَ » ساه «مُطَهِّارُ َ وَ» دو «إِلَا َّ رافِعُ َ وَ مُتَوَفِّی َ إِنِّ  عیسى یا اللَّهُ قالَ إِْذ»

 حیمسا خواهندیم کفار که نهیزم نیا در. اس  نجایا در مطل  چهار .آخر یال  چهار

 از یعنای دهمیما نجا  تو را .دهمیم نجا  را تو من :فرمود خدا زند یاویب دار به را

 اهانا  دو تو ختنیآو دار لهیوسبه که گرفتند میتصم تو هیعل کفار که یجوّ نیا انیم

 خذکآ ینإ» یعنی  «مُتَوَفِّی َ إِنِّ » بدهند  انجام تو  یشخص و شخص به نسب  بزرگ

. عما  رساد چاه تاا لفاظ کی یحت. بشود تو به یاهانت نیترکوچک گذارمینم «ًایواف

رافِعُا َ  وَ»  «مُتَوَفِّیا َ» از بعد. نشود تو  یشخص و شخص به نسب  یاهانت چگونهیه

( ع) یسایع چنانچه اگر یعنی س ؟یچ «رافِعُ َ» بود  مو  «مُتَوَفِّی َ» از مراد اگر .«إِلَ َّ

 رفاع بلکاه کرد یم رفع ؟کردینم رفع مقام نظر از را او خداوند شد یم ختهیآو دار به

 نکاهیا یبارا  ددانایم مصالح  خادا یول. بود خدا راه در شهاد  چون. بود یباالتر

 جاادیا نناگ دو نیاا. سا ین کاههم  حیمس اریاخت به نیا و نگردد جادیا ننگ دو نیا

 کاه خداوناد  رفاع نیاا «رافِعُا َ إِلَا َّ وَ» .ًایواف کند اخذ ًایح و سالمًا را حیمس  نگردد

 مخصوصاًا لحصا انسان  «یَرْفَعُهُ» هم صالح خود 1«یَرْفَعُهُ الصَّالِحُ اْلعَمَ ُ وَ» فرماید:می

 انجاام درسا  را خاود یرساالت و یدعاوت فیوظاا و اسا  اولاوالعزم یایاانب از یوقت

 و اسا  اهلل عناد صاور  هار در بماند زنده چه رد یبم چه بکشند  او را چه دهد یم

 انکاار نکاهیا و «مُتَوَفِّیا َ» از بعاد نجاایا در «رافِعُا َ إِلَا َّ» پاس. اسا  اهلل عند مرفوع

 یسایع خاود رفع نکهیا بر اس   یدل نیا م ییایب میخواهیم بعدً که را صل  کندیم

 .برود باال عالم به روحه و هجسم که اس 

 ]سؤال[ -

  یااذ دادناد  فحاش خاورده  کتاک اما. ببرد او را باال اس  ممکن یمتوف  ریخ -

 هادنخوا شیابارو باه خام چیه یعنی کام   یمعنا به وفا  «مُتَوَفِّی َ إِنِّ ». اس  شده

؟ رانادیمیم ؟کنادیم کااره چا ًایاواف کنادیم اخذ ًا یواف کندیم اخذ کامالً را نیا. آمد

 نیبادتر. کنناد نجاس را او خواساتند .«كَفَرُوا الَّذینَ مِنَ مُطَهِّرُ َ وَ إِلَ َّ رافِعُ َ وَ» خیر 

 وارد خواساتند( ع) حیمسا قادس سااح  باه نسب  که یناهنجار و یدیپل و نجاس 

 ب یمصا نیبادتر و عاذاب نیبادتر کاه باود انیرومان نظر از که بود گاهآن یکی  کنند

 ع یشار رفاتن نیب از موج  را حیمس صل  هانیا اس   مستمر آنکه دوم. بود صل 

 كَفَارُوا الَّاذینَ فَاوْ َ اتَّبَعُاو َ الَّذینَ جاعِ ُ وَ كَفَرُوا الَّذینَ مِنَ مُطَهِّرُ َ وَ». ببینند ناموس
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 هساتند تاو باا مخالف که یکسان بر دارد  یفوق باشد  که تابع تو هر «اْلقِیامَةِ مِیَوْ إِلى

 فیماا بَیْانَكُمْ فَاأَحْكُمُ مَرْجِعُكُمْ إِلَ َّ ثُمَّ». اس در اینج یگرید بحث که الی یوم القیامة

 . آخر تا «تَْختَلِفُونَ فیهِ كُْنتُمْ

 هاایهودی «قَوْلِهِمْ وَ بِكُْفرِهِمْ وَ»: 159 تا 156 هیآ نساء سوره به میشویم منتق  بعد

 باه نساب . اسا  کفار قاول نیاا خاود «عَظیماًا بُهْتاناًا مَرْیَمَ عَلى قَوْلِهِمْ وَ بِكُْفرِهِمْ وَ»

 نیاا. اسا  یعااد شاخص باه افتارا از ریغ نیا ببندند  افترا( س) میمر مقدسه ساح 

 یدتیعق جها  تمام و دارد عام وضع که کفرهم نیا و «بِكُْفرِهِمْ وَ». اس  کفر خودش

 یعمل حال  هم کهرا  هاآن کفر از نمونه کی فقط نجایا اس   شام  را کفر یعمل و

 ناد یگویم آنچه «قَوْلِهِمْ وَ». کندیم ذکر  دارد یدتیعق حال  آن پشتوانه در هم دارد 

( س) میرما جنااب کاه اس  آنها دهیعق یمعنا بر لفظ نیا و اس  یعمل کفر لفظ نیا

 بُهْتاناًا مَارْیَمَ عَلاى قَاوْلِهِمْ وَ بِكُْفرِهِمْ وَ». اس  آورده را بچه نیا زنا قیطر از اهلل معاذ

ولَ مَرْیَمَ ابْنَ عیسَى»ها یهودی 1«اْلمَسیحَ قَتَْلنَا إِنَّا قَوْلِهِمْ وَ» . دوم:کی نیا. «عَظیمًا  رَساُ

لَبُوهُ ماا وَ قَتَلُوهُ ما وَ» .اس  اخد رسول که میمر پسر حیمس میکشت ما «اللَّهِ  لكِانْ وَ صاَ

 چاون «قَتَلُاوهُ ماا» لاو. کشاتند ناه  کردند صل  نه  کشتند را او نه تصریح:« لَهُمْ شُبِّهَ

 کشاتن و زدن یالهیوسا کیا با نکهیا ای اس   ختنیآو دار به ای ؛دارد بُعد چند مُردن

 یزیاچ در ماو  مقابا  اگار چاه  هار ای اس  کردن غر  ای. اس  کردن خفه ای. اس 

. اسا  قت  ریغ یمعان باشد  قت  مقابلش در اگر اما. اس  شام  را هانیا همه نباشد 

 حیمسانسب  باه  شده ینف که یزیچ آن نجایا در. اس  صل  ریغ یمعان باشد  صل 

 یبعاد هیآ دررا  مو  ینف. س ین هم مو  اثبا  س  ین مو  ینف نهیزم نیا در( ع)

 حیمسا باه نساب  هاانیا کاه اسا  یمطلب و حر  آن ینف فقط نجایا. مینکیم بحث

لَبُوهُ ماا وَ» صال  ریاغ باه «قَتَلُوهُ ما وَ» .گفتند  از هساتند یکساان شاودیم معلاوم «صاَ

 کاه هساتند یکساان شااناکثر و میکشت نه  دار به م یکشت او را ما اندقائ  که انیهودی

 . میختیآو دار به را او ما ندیگویم

 دو هار در باشاد  لهام ایا باشاد یسایعنائ  فاع  یاا « شُبِّهَ»در  «لَهُمْ شُبِّهَ لكِنْ وَ»

 شادن ختاهیآو دار باه انیجر. هاآن بر انیجر شد مشتبه. دهدیم را یمعن نیا صور 

 یهاودای باه( ع) یسایع چهاره نکاهیا یبرا ؟شد مشتبه چرا. شد مشتبه هاآن بر حیمس

 یسایع باه اهودی چهره که عکسش به. س ین مهم  شودن عکسش به افتاد  یوطیاسخر
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 نجاایا در یسایع و افتااد یوطیاساخر یهودای به یسیع چهره ؟دارد یلزوم چه فتد یب

 یهاودای. سا ین نیاا از ریاغ دنادید  گشاتند چاه هار و 1«إِلَیْاهِ اللَّاهُ رَفَعَاهُ» شاد  پنهان

 نُاه باه  اسا  کارده میتسل را یسیع که یکس همان د دار یسیعچهره  که یوطیاسخر

 در نکاهیا کما. ختندیآو دار به بردند را همان  انیهودی به اس  فروخته نهینقد پارچه

 نیاا نصاارا یعلماا اقاوال در و  یاانج در. میکنا اشااره بعادً اس  ممکن هم  یانج

 . هستند انًایاح حر  نیا به قائ  هم خودشان. س ه مطل 

 الَّذینَ إِنَّ وَ» 2«یَقینًا قَتَلُوهُ ما وَ» :خواند میخواه که گرید هیآ در  «لَهُمْ شُبِّهَ لكِنْ وَ»

 میخواناد کاه وحناای  یانج حس  بر( ع) یسیع خود مگر «مِْنهُ شَ ٍّ لَف  فیهِ اْختَلَفُوا

 اتِّباعَ  إاِلَّ عِْلمٍ مِنْ بِهِ لَهُمْ ما»این تطابقًا همان اس . « اللیلة هذه ف  ف ّ تشكون كلكم»

 کارده قتا  ینفا نیا «یَقینًا قَتَلُوهُ ما وَ». غلط گمان اس   گمان اس   ظن فقط «الظَّنِّ

 را مسایح اعادام مراحا  تماام ینف خواسته نکهیا یبرا چرا؟. س ین «صَلَبُوهُ ما» اس  

. نکردناد اعادام کاردن  غار  با اعدام کشتن  و زدن با اعدام صل   با اعدام چه. بکند

 آن را مو  مرحله بلکه. کندینم ینف را مو  مرحله اما. کندیم ینف را اعدام مرحله

 ماا کاه یبعاد هیاآ در بعادً و. نباود ماو  «إِلَیْاهِ اللَّاهُ رَفَعَاهُ» نکاهیا باه کرد  یتبد باال

 آن باه کتااب اها  تماام نکاهیا مگر  هستند زنده تاکنون( ع) حیمس جناب میخوانیم

 مِانْ إِنْ وَ*  حَكیمًا عَزیزً اللَّهُ كانَ وَ إِلَیْهِ اللَّهُ رَفَعَهُ ْ بَ» بعدً و اورندیب مانیا حضر 

 ها و بین مسیحیان.بین مسلمان اس  آراء معرکه یلیخ بحث نجایا 3«اْلكِتابِ أَهْ ِ

 ]سؤال[ -

 ناه کشاتند ناه  نکردند را کارها نیا. بکند خواس ینم تکرار را همه بود  یکاف -

 اللَّاهُ رَفَعَاهُ ْ بَا» .س ینأماته  «اهلل اماته» دیگوینم «إِلَیْهِ للَّهُا رَفَعَهُ ْ بَ» !چیه  زدند دار

 مِنْ إِنْ وَ» باشد شبهه و شک موج  انسان یبرا «عَفَرَ» نیا اگر که بالفاصله بعد «إِلَیْهِ

 اْلقِیامَاةِ یَاوْمَ وَ تِاهِمَوْ قَبْا َ بِاهِ لَیُاؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتاابِ أَهْ ِ مِنْ إِنْ وَ» دینیبب .«اْلكِتابِ أَهْ ِ

 یبعضا از هام کاه اسا  یالؤسا چناد. اسا  ساؤال چناد نجاایا «شَهیدً عَلَیْهِمْ یَكُونُ

 نوشاتند تصاریحًا اسالم نیمفسر یبعض. اس  انیحیمس از هم و اس  اسالم نیمفسر

 کجاا از ! اینمیدینفهم .زمان امام یعنی «هِبِ» «بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْ ِ مِنْ إِنْ وَ» که
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 دیابا را قارآن اماا چشام  سارمه شاانیا یپاا خااک چشم  یرو زمان امام؟.اس  آمده

 نجاایا. بشاود سااک   توانادینم و کناد معناا فهمادینم یکسا اگر ؟!کرد معنا نگونهیا

 یموسا صاحب  یحتا س  ین ایانب و امام  صحب . اس  حیمس راجع بحث اشهمه

 حیمسا صاحب  نجاایا. سا ین هاانیا سا  ین( ص) هللعبادا بن محمد صحب  س  ین

 درسا  جهاا  اثباا  اسا   اغاال  ینف اثبا   و ینف اشهمه آخر  تا اول از. اس 

 . (ع) حیمس به نسب  اس 

 زماان اماام مرجع« بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْ ِ مِنْ إِنْ وَ»قب  از آن  « اللَّهُ رَفَعَهُ ْ بَ»

  خورشاید در کاار نباود! را دیخورشا یعنای 1«عَلَا َّ رُدُّوهاا» کاه ص رهساو مث . اس 

 اصالً !دیخورش یپاها و کوپال و الی و گردن یعنی  «اْلأَعْنا ِ وَ بِالسُّو ِ مَسْحًا فَطَفِقَ»

 چسابانند یم را نیاا سا  ین دیخورشا آنجاا تاا ساوره اول از. س ین کار در دیخورش

 مراجعاه قارآن باه ایا. کننادیم قارآن باهتعمایم   کنناد درسا  الشمس رد خواهندیم

 ایاستفاده کی یعنی. کنندیم یخرک مراجعا  کنند مراجعه بخواهند اگر ای شود ینم

 قارآن یمعناا برخال  قرآن  ظاهر برخال   قرآن نص برخال  که دبکنن خواهندیم

 قارآن. اسا  نیچنا نقش که شودینم مراجعه ای که میدار ادیز ما  یقب نیا از و اس 

 کاردن  الیاخ را یمطلبا کیا بشاود مراجعاه اگار ایا و. نادارد یگااهیجا هاحوزه در

 در کاه غیرقاب  چبسیدن چسباندن کی  بچسبانند خواهندیم را الیخ نیا  االندنیخ

 . چسباند شودینم طورنیا هم یزیآمجنون کیرک حیفص ریغ عبار  چیه

 مِانْ إِنْ» کاه میادار  یاروا. میدار  یروا نکهیا یبرا چرا؟ که اس  یحرف کی نیا

 یمعنا را  یاروا. دارد معناا نیاا خاوب .زماان اماام یعنی «بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْ ِ

 معناا. سا نی یمطلبا کارد معناا نشاود اگار. میکنیم معنا  چشم یرو  یروا. میکنیم

 باه آسامان از نادیمافریم نازول( ع) حیمسا یوقت. کرد میخواه عرض بعد که میکنیم

 کنناد یم ینایطرف تعاار  شود یم نماز وق  گردند یم مشر  )ع(( امر یول خدم 

 نماااز زمااان امااام. دیاابخوان نماااز دییاابفرما شااما کااه کنناادیم اصاارار حیمساا حضاار 

 و هودی تمام «مَوْتِهِ قَبْ َ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْ ِ مِنْ إِنْ وَ» دنبالش حیمس  خوانندیم

 کااه زمااان امااام امیااق و حیمساا ناازول نیساا   یآسااان نیااا بااه البتااه  موجااود ینصااارا

 نقطاه نیاا به متوجه را فیتکل عالم تمام که اس  ییسروصدا نیا. اس  سروصدادار

 تماام کاه. دارناد امر )عا(( یول العادهخار  عنوانبه که یجمع  یوسا آن با. کندیم
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 کاه اسا  یور  طاچاه هار و چاه هر و مایس و صدا  کنترل تح  و طرهیس تح  عالم

  یعج که دور ای کینزد از نندیبیم و شوندیم متوجه که همه. شوندیم متوجه همه

 یماوال آقاا نیاا شود کاهمعلوم می. خواندیم نماز آقااین  سر پش  دارد حیمس اس  

 . اس  شانیا به مؤمن و اس  شانیا به یمقتد حیمس و اس  حیمس

 گرچاه نجاایا دررا  «هِبِا»  «مَوْتِهِ قَبْ َ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْ ِ مِنْ إِنْ وَ» انجیا در

 باه اسا  ظااهر مرحله از انتقال نجایا «هِبِ» ولکن  یبالمهد یعنی اس  فرموده  یروا

 به کتاب اه  تمام که اس  نیا ظاهر مرحله. اس  نیّب که ظاهر مرحله. جهینت مرحله

 اماام سار پشا  حیمس جناب که دندید کتاب اه  یوقت ولکن. آورندیم مانیا حیمس

 مرجاع هیاآ در «هِبِا» پاس. آورنادیم مانیا هم زمان امام به پس خواند یم نماز زمان

 از اسا  حیمس به مربو  س  ین( (ع) یمهد حضر  به مربو  ریضم نیا و رشیضم

 یاریبسا در نکهیا کما .اهلل بسم. آورندیم مانیا زمان امام به( ع) حیمس به مانیا راه

 ایا کنادیم انیاب را مأخذ ای که معنا نیا به  اس  یلیتأو ا یآ. اس  طورنیا ا یآ از

 مثا  را یمخفا مصادا  ایا را  هیاف مختلاف مصدا  ای را  یاجل مصدا  ای را  جهینت

را َ اهْدِنَا» تَقیمَ الصاِّ  صارا  چاون  هنا یعنای صارا  علای. معناا هماین اسا ؟ «اْلمُساْ

 کاه یآنا. اسا  معلاوم نیمسالم ک  یبرا 1«مُسْتَقیمٍ صِرا ٍ عَلى إِنَّ َ»( ص) اهللرسول

 یالحااق ریتفسا نیاا. کناد الحاا  خواهدیم لذا و اس  یعل صرا  اس   هیف مختلف

*  یَتَساءَلُونَ عَمَّ» نکهیا کما  اس  یالحاق ریتفس نیا. هیآ ظاهر و ینص ریتفس نه  اس 

 از  غمباااریپ از  یااروا خاادا  از یقدساا ثیحاااد دارد   یااروا 2«اْلعَظاایمِ لنَّبَاا ِا عَاانِ

 هام  هسا  هام نیاا. اسا  نیمنؤرالمایام «اْلعَظیمِ النَّبَ ِ عَنِ» که ائمه از  نیمنؤالمریام

 نبأ اس   رسال  نبأ  اس  دیتوح نبأ قرآن در میعظ نبأ اس  معلوم؛ س ین اما. س ین

 فیشار قارآن در یاصال نباأ چهاار. اسا  نباأ چهاار نیاا. اس  ام یق نبأ. اس  قرآن

 اماا. قارآن نباأ و معاد نبأ و( ص) اهللرسول نبو  و دیتوح نبأ. اس  شده ذکر حًایصر

. اسا  عدل جمله از که را دیتوح ا یخصوص دیتوح نبأ. دارند هم فرع نبأ چهار نیا

 نباأ و داردرا ( ص) هیامحمد هیاقطع سن  قرآن نبأ. دارد ضمن در را برزخ معاد نبأ و

 قیمصاااد از یمصااداق کیاا هاام آن گرفتااه  را نبااأ کیاا نجااایا. اساا  خالفاا  رسااال 
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 رسول از بعد  یوال نبأ در و اس  رسول از بعد  یوال نبأ که را رسال  نبأ یاستمرار

 . اس  ورطنیا معنا. اس  نیمنؤرالمیام نقطه که اس  گرفته را یولا نقطه هم

 شااانیا. میزیاابر دور دلیاا طااور بیهمین را  یااروا کااه میسااتین شااعار وساافی مااا

 همه روایاا   نه دنیگویم ضیبع .کنار برود  یاروا همه دیگویمو  قرآن به دهیچسب

 شاودیم کاه یماادام .یطایتفر ناه میهست یافراط نه. نیا نه میهست آن نه  ریخ. باشد

 دارد قارآن ناص باا  مخالفا اگر اهلل  بسم دارد  قرآن با موافق  و کرد معنارا   یروا

 نباأ  «اْلعَظایمِ النَّبَا ِ عَنِ*  یَتَساءَلُونَ عَمَّ» هم نجایا در اس . اختال  و اس  جع  نیا

 نیمنؤرالمایام اسا   قارآن یجاا چهار در که ینص و قرآن نزول عنوانبه قطعًا میعظ

 ال رسا نباأ استمرار بلکه س  ین اس  رسال  نبأ کههم  نبأ چهار از یکی  بله. س ین

 ثیحد هم خدا از. فرمود اهللرسول را نیا اس   )ع( هیعلو معصومه خالف  که اس 

 مختلاف مصدا  انیب عنوانبه نیا. فرمود نیمنؤالمریام فرمود  اهللرسول  اس  یقدس

. اسا  طورنیهم نجایا در. اس  قرآن اربعه أنباء از یکی که رسال  نبأ استمرار از هیف

 حااال. اسا  معلاوم مطلا  اصا  «مَوْتِاهِ قَبْا َ بِاهِ لَیُاؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتاابِ أَهْا ِ مِنْ إِنْ وَ»

 در من که یسواالت جمله از  چه هر یا هاآن نفع به چه. کندیم انیحیمس که یاالتؤس

 . کنمیم اشاره و نوشتم مفص  عقائدنا

 چاه «مَوْتِاهِ قَبْا َ بِاهِ ؤْمِنَنَّلَیُا إاِلَّ اْلكِتاابِ أَهْا ِ مِنْ إِنْ وَ» نیا که اس  نیا جمله از

 در حاذفی کیا «اْلكِتاابِ أَهْا ِ مِنْ إِنْ وَ» ؟گرددیبرم یسیع به «هِبِ» ریضم گفته یکس

 «اْلكِتاابِ أَهْا ِ مِنْ إِنْوَ ». نباشد شودینم «الکتاب اه  من حدٌأ نإ»   یعنیدارد اینجا

أحادٌ مان » یعنای «مَوْتِاهِ قَبْ َ» حیمس به «بِهِ ؤْمِنَنَّلَیُ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْ ِ مِنْأحدٌ  إِنْ» یعنی

 نکاهیا از قبا   باشاد ینصاران چاه یهاودی چاه ای یکتااب هر یعنی «الکتاب من اه 

 به مانیا یکس ناآل اگر. باشد زنده یسیع لزومی ندارد اورد یب مانیا یسیع به رد یبم

 ایا آورده ماؤمن خاود مو  از قب  او به مانیا موتش  از قب  آورد( ص) نییالنبخاتم

 مرتباه کیا. دییاگویم دیادار شاما که اس  «به منؤی من» مو از  قب  مرتبه کی ؟نه

 کاه احتمااالً ولاو. میباده احتماال ولو  ندیگویم نطوریا هانیا. اس  مؤمن مو  قب 

 حیمسا خاود ریضام مرجاع نکاهیا نه باشد  ذو مح «حدٌأ» نیا نجایا در ریضم مرجع

 باه  میباده جاواب و مییگویم یک به یک را اشکاال  ما اشکال  کی نیا. باشد( ع)

 و ندارند فیتشر برادران یبعض چون. میبده جواب بعد و مییبگو را همه نکهیا جای

 . ماندیم خام مطل 
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 دارد  ریتفسا در یراز نیفخرالاد کاه یاشاکاالت  میبود که نجف در اس  ادمی من

 چاون. اسا  زده را هااحر  نیا گفتمیم بعد  تمگفیم را جواب اول. کردمینم نق 

  سا ین معلاوم ناه ایا کناد برطر  انسانرا  کروبیم نیا حاال شد  وارد کروبیم اگر

. کنمیم عرض کالً   ولیدیستین فیضع شما. باشد فیضع هامزا  یبعض اس  ممکن

 نیاا هیاآ خاود از ماا این اسا : اول رادیا .کند اثر نیا و باشند فیضع هامزا  یبعض

 میکنیما استفاده هیآ خود از. اس  معلوم گرید ا یآ حاال  میکنیم استفاده را مطل 

: توبه هیآ در مثالً. دارد هم رینظ. س ین یسیع ریغ و اس  یسیع خود ریضم مرجع که

كینَتَهُ هُاللَّ فَأَْنزَلَ مَعَنا اللَّهَ إِنَّ تَحْزَنْ ال لِصاحِبِهِ یَقُولُ إِْذ اْلغارِ فِ  هُما إِْذ»  در 1«عَلَیْاهِ ساَ

 ریضام تاهش  مییگویم. اس  ابوبکر «هیعل» ندیگومی .دندار بحث «هیعل» ریضم نیا

« عَلَیْهِ سَكینَتَهُ اللَّهُ فَأَْنزَلَ» نجایا اس   محور اهللرسول و اس  اهللرسول اشهمه اس  

  شاده ذکار جاا هار  یاساماع فیشار قرآن ک  در  آن رینظا در دیکن فرض ای ؟ابوبکر

 اْلكِتااابِ فِاا  اْذكُاارْ وَ» نیبنااابرا  میناادار دوم  یاسااماع  اساا  میابااراه نباا  یاسااماع

  اس . میابراه بن  یاسماع همان 2«نَبِیًّا رَسُوالً كانَ وَ اْلوَعْدِ صادِ َ كانَ إِنَّهُ إِسْماعی َ

 أَمْضاِ َ أَوْ اْلبَحْارَیْنِ مَجْمَاعَ أَبْلُغَ حَتَّى أَبْرَحُ ال لِفَتاهُ مُوسى قالَ إِْذ وَ» یموس مثالً ای

 و کارد برخاورد خضار باا کاه( ع) یموسا جنااب. گذشا  انشیجر که یموس 3«حُقُبًا

 کارد  انیاب بعادً او یبارا خضار و دانسا ینم یموس را یمطالب و شد او معلم خضر

 در و س ا اولوالعزم غمبریپ اس   غمبریپ که یموس گفتند: .کنند شدرسنا آمدند یبعض

 کاه خضار کاه شد چطور. اس  او تابع خضر پس س  ین که یگرید عزم یّول او زمان

 هام رساال  یدارا گرچاه اسا   او تاابع و اسا ( ع) یموسا اما  افراد از یفرد کی

 مراحا  نیاا در یموسا کاه شاد چطور  اس  یموس رسال  پرتو در رسال  اما باشد 

 از ریاغ  یموساایان  نادیگویم. کننادیم شدرسنا ندیآیم ؟دانس یم او و دانس ینم

  هماه شاده ذکار یا بیشاتر ظاهرً قرآن یجا 120 در یموس  نه. اس  عمران بن یموس

 نساب  ام و ابان باه چاون  اوردیب دینبا عمران ابن قرآن منتها. اس  عمران بن یموس

 و فصااح  یمقتضاا ؟اسا  آن از ریاغ یموسا نجاایا در فقاط شاد چطاور. دهدینم

 و صاد اگار کاه اسا  نیاا یعااد بالغا  و فصااح  یمقتضا ؟س یچ یدعا بالغ 
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 یجاا اگار  گفتناد او ایبار اتییخصوصا و کردناد ذکار را یفرد کی جا چند و س یب

 و فصااح  یمقتضاا. اسا  یگارید شاخص ماراد یولا آورناد یم را نام همان گرید

 کیا  میادار دیاز نفار دو ما اگر. کنند دییتق  یفالن ندیبگو که اس  عادی این بالغ 

 دیابا. کنم ذکر بار کی را دوم دیز خواهمیم و کردم ذکر بار صد کتاب در من را دیز

 . اس  انیب نییتب یمقتضا نیا س  ین آن بشود معلوم که اورمیب یتیخصوص

 شاد چطور. اس  حیمسبه  راجع تمام  هس  که یضمائر نجایا در نجا یا در حال

 اشاکاال . دارد کاه یاشکاالت با أحدٌ؟ به دیردانبرگ را ریضم نجایا در دیخواهیم شما

 را احتماال نیاا اصا . میکنا عارض را اشکاال  نکهیا از قب  حاال. دارد اریبس اریبس

 نجاایا -1 1«اْلمَسایحَ قَتَْلنَاا إِنَّا قَوْلِهِمْ وَ» .اول از د یکن مالحظه. کندیم برطر  هیآ نیا

لَبُوهُ ماا وَ» -3؛ «قَتَلُاوهُ ماا وَ» -2؛ «اللَّهِ لَرَسُو مَرْیَمَ ابْنَ عیسَى» اس  حیمس خود  ؛«صاَ

  «فیاهِ اْختَلَفُوا الَّذینَ إِنَّ وَ» -5. باشد حیمس خود فاع   ینا اگر «لَهُمْ شُبِّهَ لكِنْ وَ» -4

 اتِّبااعَ إاِلَّ عِْلامٍ مِانْ» -8. اس  حسیم همه «بِهِ لَهُمْ ما» -7؛ «مِْنهُ شَ ٍّ لَف » -6؛ حیمس

 كانَ وَ إِلَیْهِ» -10. اس  حیمس «هُعَفَرَ» «اللَّهُ رَفَعَهُ بَْ » -9. اس  حیمس «قَتَلُوهُ ما وَ نِّالظَّ

 نجاایا تاا .حیمسا چه کسی؟« بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْ ِ مِنْ إِنْ وَ*  حَكیمًا عَزیزً اللَّهُ

 حیمساباه  راجاع کاه اس  یریضم ای اس  حیمس اسم ای اشهمه 2«كامِلَةٌ عَشَرَةٌ تِْل َ»

 . اس ( ع)

 مِانْ إِنْ» .«حادٌأ» باه گرددیبرم ریضم نیا فقط «مَوْتِهِ قَبْ َ» دییگویم شما وق  آن

 اْلقِیامَاةِ یَاوْمَ وَ» -12؛ «مَوْتِاهِ قَبْا َ» -11. «الکتاب اه  من حدٌأ نإ» یعنی «اْلكِتابِ أَهْ ِ

 ایا هیاآ ساه نیاا در( ع) حیمس مرتبه دوازده .«شَهیدً مْعَلَیْهِ» حیمسچه کسی؟  «یَكُونُ

 اس  ریضم که «هُ» لفظ با ای میمر بن یسیع حیمس لفظ با ای اس   شده ذکر هیآ چهار

 دییابگو. دیاکن جاادیا کیتشاک دیاخواهیم را اشمرتباه کی شما  مرتبه دوازده نیا و

 إاِلَّ اْلكِتاابِ أَهْا ِ مِانْ إِنْ وَ» نجاایا در .کارد شاود ینما استدالل گرید آمد که احتمال

 اها  آحااد تماام یعنای «الکتااباه   من حدٌأ»مو   قب  یعنی «مَوْتِهِ قَبْ َ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ

 مساج . غلط شاما کی نیا پس ح یمس به آورندیم مانیا رند یبم نکهیا از قب  کتاب

 ...دوم بُعد .یلفظ نظر از گرددیبرم حیمس خود به «موته» ریضم

 تر اس .   چون مرجع نزدیکبرگردد تواندیم هم خدا به -
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 ؟خدا مو  از قب  -

 «بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ»نه   -

 گوید. آن را نمی -

 به مسیح  اینجا صبح  مسیح اس .  -

 ]سؤال[ -

 دارناد  خادا باه ماانیا بودن یکتاب یمقتضا به کتاب اه   دادند جواب شانیا -

 اْلكِتاابِ أَهْا ِ مِانْ إِنْ وَ». گرددیبرم حیمس به مراجع مامت نجایا. باشد غلط مانیا ولو

 مطل  اص  ها آن قدیم مانیا  هستند کتاب اه  اگر. اس  دیجد مانیا «بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ

 اشاکال کیا نیاا. باشاند داشاته یاغالطا ولو باشند  داشته قبول را خدا که اس  نیا

 .میکنیم معلوم بعد  مییگویم اول را یلفظ اشکال ما. اس  یلفظ

 اسا  اصلح اقرب مرجع. بود مرجع چند نیب مردد یریضم اگر :دوم یلفظ اشکال

 أَهْا ِ مِانْ إِنْ وَ» چارا؟  گردیاددر اینجا شما به مرجع ابعاد برمی اقرب  ؟ابعد مرجع ای

 «إن أحدٌ» اس   محذو  -1 :دارد بُعد دو ابعد مرجع  «مَوْتِهِ قَبْ َ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ

 «بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ» ؟س یچ اقرب مرجع. بود بعدا  بود هم مذکور اگر -2. اس  محذو  احدٌ

 احادٌ ای بالفص  بعد« مَوْتِهِ قَبْ َ» که اس  اقرب نیا. اس  حیمس ؟س یک «هِ»در اینجا 

  .دوم یلفظ بُعد نظر از هم نیا اس   ابعد هم اس   محذو  هم که

. دارناد هانیا البته یگرید اعتراضا  نجایا در «شَهیدً عَلَیْهِمْ یَكُونُ اْلقِیامَةِ وْمَیَ وَ»

 نکاهیا ناه شاود  کشاته احتماال یکل طوربه که احتمال نیا بر. داد میخواه جواب ما

 ال- میکن مقدس قرآن بر  یتحم ما که س ین ورطنیا ر یخ. باشد مطل  نیا بر میتصم

. ردیابگ را ماا جان میکنیم تقاضا خدا از ما  باشد طورنیا یموقع کی اگر -اهلل سمح

 قارآن  محاور بر اسالم. نباشد یالتقاط اسالم که میکرد وقفمان را اینگونه ما زندگی

. دنایگویم فالنی و فالنی و دیگویم آقا که طورآن نه کندیم دالل  قرآن کهگونه آن

 باه را یتعاال و سابحانه حاق مارادا   ا یاآ یمعاان خاود از و ا یآ الفاظ خود از ما

 .میآوریم دس 

نَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارْ ِیمَانِ وَ مَعَاارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْلَامُ عَلَیْوَ السَّ»


