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ایمان آوردن اهل کتاب به عیسی مسیح بعد از نزولش

 

 

 

 

 

 

 سوره نساء 159تفسیر آیه 

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 اگهر فهردا از و رسهدیم ییجها بهه( ع) حیمس حضرت درباره ما بحث امروز ظاهرًا

 از ،قهرآ  هیحاشه در و قهرآ  محهور رب یبحث( ص) نییبالنخاتم راجع به ،میماند زنده

 میمهر بن حیمسراجع به  که یمطالب خاتمه در ما یمحور بحث. داشت میخواه سنت

راجهع  نجهایا. شودمی السابع المجلد که نساء 2 جلد از 439 صفحه ریتفس م،یدار( ع)

 یَهوْ َ وَ مَوْتِههِ قَبْلَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِ ْ وَ». است ییهابحث «مَوْتِهِ قَبْلَ» به

 عهر  کهه یمطلبه نیا یبرا از میکرد دایپ دییتأ تا ده ما 1«شَهیدًا عَلَیْهِمْ یَكُو ُ اْلقِیامَةِ

 بهه نه. گرددیبرم( ع) حیمس جناب خود هب «مَوْتِهِ قَبْلَ» مفرد بیغا ریضم که. میکنیم

. است یاحتمال کی هم نیا. گرددیبرم خدا به «هِبِ» طبعًا نه و گرددیبرم الکتاب اهل

 ،مینکهرد بحهث و مینداد جواب ،میداد هم ما دادند، برادرا  از یبعض را احتمال نیا

 «بِههِ لَیُهؤْمِنَنَّ إاِلَّ تهابِاْلكِ أَهْهلِ مِهنْ إِ ْ وَ». میکنیم عر  اما. نداشت مورد یلیخ چو 

 دارنهد، بهاهلل مها یا بود  ایهن اسهت کتاب اهل یمقتضا که کتاب اهل «باهلل» ندیبگو

 اهلل اقهرب مرجهع گرچهه سهت،ین اهلل «هِبِه» په . نباشد حیصح و سالم مانشا یا گرچه
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 مِهنْ إِ ْ» اسهت، الکتهاب اههل یکهی گرید مرجع دو گر،ید مرجع دو ماندیم پ . است

 مرجهع بخواههد نجهایا در «احهدٌ» اگهر «الکتهاب اههل من حدٌأ إ » یعنی «اْلكِتابِ أَهْلِ

 اما. است مذکور باشد مرجع بخواهد «الکتاب اهل» اگر و. است محذوف مرجع باشد،

« بِههِ لَیُهؤْمِنَنَّ إاِلَّ» چرا؟ ابعد، است یمرجع نیا ،مذکور مرجع چه و محذوف مرجع چه

 .است یسیع ؟ستیک نجایا در «هِ»

 

  ]سؤال[ -

 سهت،ین مرجهع ریضهم دیهگویم مها اتیادب که ضمیر مرجع است، میدار قرآ  در -

 .است ادبا و خدا نیب که است یاختالف نیا. هست دیگویم قرآ 

 

 ]سؤال[ -

. نهدارد رادیها چیهه ههم یدالله و یاسهتعمال نظر از یحت است، مرجع خود خیر، -

 د،یهز ریضم به چه برگردد، دیز لفظ به چه است، دیز خود دیز ریضم نکهیا یبرا چرا؟

 اگر ما یاستعمال نظر از واست  یعرف و یعقل اعتبار نظر از نیا. است دیز خود هم آ 

 اتیهادب و لغهت بها قرآ ، اتیادب و لغت که یاختالفراجع به  میسیبنو یکتاب میبخواه

 نیا «بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ كِتابِاْل أَهْلِ مِنْ إِ ْ وَ». شد خواهد کتاب کی خودش دارد، گرا ید

 قَبْهلَ» ریضهم. دارد بحهث «مَوْتِههِ قَبْهلَ» ریضهم در ح،یمسه یعنی «هِبِ» دارند قبولکه  را

 گهرددیبرم ،ریخ ای گرددیبرم ستا« هِبِ» فعل غایب ریضم که اقرب مرجع به ایآ «مَوْتِهِ

 گهرددیبرم میکنیمه عهر  ما. است محذوف که «حدٌأ» ای است قبل که کتاب اهل به

 یعنهی «مَوْتِههِ قَبْهلَ بِههِ لَیُهؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِ ْ وَ». است «هِبِ» که اقرب مرجع به

 نجهایا. آورنهدیم مها یا جها کیه( ع) حیمسه بهه ،حیمسه مرگ از قبل کتاب اهل تما 

 ای الکتاب، اهل به رددبرگ «به» غائب مفرد ریضم که است مطلب نیا یبرا از یداتمبعّ

 . دارد مبعدات. است محذوف احد که الکتاب اهل من احدٌ

 دیهبگو سهتد،یبا یکسه قهرص که است نیا مطلب کی است، مطلب سه نجایا البته

 ههودًا کتهاب اههل افراد از یفرد هر یعنی کتاب، اهل به گرددیبرم ریضم «بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ»

 شودینم لیدل نیا. آورندیم ما یا حیمس به رند،یمب خودشا  نکهیا از قبل ،نصارا او

 مها یا او بهه اسهت مهرده حیمسه ایه آورنهد،یم مها یا او به است، زنده حیمس نکهیا بر

 ؟باشهد زنهده رسهول دیهبا ،اوردیب ما یا خواهدیم یرسول به یکس اگر مگر. آورندیم

 مها یا و شهدند مسهلما  کهه یکسهان( ص) اهللرسهول وفات از بعد مسلمانا  کل مگر
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 و کتهاب محهور بهر است( ص) اهللرسول رسالت به ما یا ؟هستند زنده شا یا آوردند،

 کهرده یکس را الیخ نیا ،«مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِ ْ» نیبنابرا .سنت

 طهول در هسهت کهه اییکتهاب هر نیا یعنی که گرا ید و کرده اعترا  اسقف و است

 بهه رد،یهبم یکتهاب نیها خهود نکههیا از قبهل بود ، یکتاب عتیشر و بود  یکتاب خیتار

 . نباشد چه باشد، زنده حیمس چه آورد،یم ما یا( ع) حیمس جناب

. شودینم ثابت که یادب نظر از. دیکن ثابت را مطلب نیا که میکنیم عر  اول ما

 ریضهم دارد، احتمهال دییهگویم شما. است اول قد  شود،ینم ثابت که معنوی نظر از

 کأنهه دارد، احتمهال اوالً مییگهومی .حیمسه به برنگردد الکتاب، اهل به برگردد «موته»

 سهه نجهایا. مهرده ایه اسهت زنهده( ع) حیمسه که نکرد ثابت پ . است مرجوح احتمال

( ع) حیمسه میدانینمه -2. مصلوب ای است مقتول ای مرده( ع) حیمس -1: است مطلب

 بهه مهرگ اصهالً است، زنده( ع) حیمس ؛میکنیم عر  ما آنچه -3. مرده ای است دهزن

 چیهه نهه ،مهوت نهه ،قتهل نهه صهلب، نه نشد، حضرت آ  عار  وجوه از یوجه چیه

 کهه میکهرد اسهتفاده ههم یقبله اتیهآ از را مطالهب نیها ما و. نشد حضرت آ  عار 

 هچ «بَل» نیا 1«إِلَیْهِ اللَّهُ رَفَعَهُ بَْل... *  لَهُمْ شُبِّهَ لكِنْ وَ صَلَبُوهُ ما وَ قَتَلُوهُ ما وَ» :فرمود

 حیمسه زدنهد،یم دار ایه کشتند،یم مظلومًا را( ع) حیمس جناب اگر د؟یبگو خواهدیم

 از بعهد. دارد یمعنهو رفهع اتیح حالت در حیمس باالخره. داشت ؟نداشت یمعنو رفع

 از اضهراب. اسهت اضراب «بل» نیا. دارد یمعنو رفع هم صلب ای هم قتل ای هم موت

 مطلب با نجایا پ . کرد رفع بلکه ختند،یاوین دار به و نکشتند را شا یا یعنی ست؟یچ

 رفهع، از مهراد اگهر. نبهود کار در یرفع بودند، زده دار ای بودند کشته اگر. دارد منافات

 دار ایه کشهتند را (ع) حیمسه اگهر است یاحر و است قیال نکهیا خوب است، روح رفع

 کهه« بَهل» نیها په . اسهت بهاالتر دیشهه ریهغ از دیشهه چهو . شهود رفع روحش ،زدند

 باشهد، یقتله مهرگ چهه. کند ینف را حضرت آ  مرگ یکل طوربه خواهدیم دیگویم

 اسهت، بهوده کهار در یمرگ نجایا در چنانچه اگر نکهیا یبرا. ریغ چه باشد، یصلب چه

 اللَّههُ رَفَعَههُ ْلبَه». کهرد  عر  روزید که است اعرا  و است یترق بل نیا ست؟یچ بل

 . میکنیم بحث امروز که است یاتیآ در که 2«كَفَرُوا الَّذینَ مِنَ مُطَهِّرُكَ»یا « إِلَیْهِ
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 قَبْهلَ بِههِ لَیُهؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتهابِ أَهْلِ مِنْ إِ ْ وَ» که میدار ادعا را سو  مرحله نجایا در

 بُعههد، دو در میریههگیم شههما از را حههرف نیهها مها. «حیالمسهه تمههو قبههل» یعنههی ،«مَوْتِههِ

 ،یولها مرحلهه نیها. اسهت احتمال ،الکتاب اهل موت قبل یعنی «مَوْتِهِ قَبْلَ» دییگویم

 نظهر از و یمعنهو نظهر از و یادبه و یلفظه داللهت نظهر از هم را احتمال ه،یثان مرحله

 مهوت «موتهه» ب عنه  لهو» :د کهر ادداشهتی اینجها بنده .میریگیم شما از گرید اتیآ

 أَهْهلِ مِهنْ إِ ْ» نیها ؟ستین نطوریا مگر 1««موتهم قبل» الفصاحة قضیة كانت الكتابیین

 ند،برگردان ندبخواه ریضم کتاب اهل همه به اگر. گیردمی را کتاب اهل همه «اْلكِتابِ

 د؟مفر ای باشد جمع دیبا

 .رگرددب آنها به تا ،ندارد مفهو  که مرگ از بعد ما یا -

 «.مَوْتِهِ قَبْلَ» -

 .ستین ما یا که مرگ از بعد ما یا دانم،می -

 ؟یکس چه مرگ از بعد -

 .ندارد یراه حیمس حضرت از ریغ بههم  مرگ از قبل ما یا -

 اههل تمها  یعنهی «اْلكِتهابِ أَهْهلِ مِهنْ إِ ْ» کهه میکنیم برطرف را احتمال نیا ما -

 حیمسه بهه مهرگش از قبهل یلحظهات رد،یهبم یحیسم ای یهودی هر آنکه از شیپ ،کتاب

 اگهر. ستین کار در هم لیتحم نظر از ،یادب نظر از. میکنیم رد را نیا. آوردیم ما یا

 میکنیمه عهر  مها. است یاول مرحله نیا. کنمیم استفاده من دییبفرما ا یآقا هست

  إ» چرا؟ «اؤجا» ؟است تردرست کدا  «اؤجا الإ حدٌأ  إ» درست، «جاء الإ حدٌأ  إ» که

 برگهردد جمهع ریضم رقغمست جمعبه  ایآ. است جمع استغراق ست،ین جمع تنها «احدٌ

 اگهر ؟اسهت قیهال کهدا  یوله. است درست دو هرد یکن فر  ؟مفرد ریضم ای است بهتر

 احهد ا » میگفته اگر ؟ معلو  است.«جاء القو » ای است، تردرست «اؤجا القو » مییبگو

 «اؤجها» یول. است درست دو هر دییبگو ؟«جاء» ای است، تردرست «اؤجا اال القو  من

 حهال و برگهردد او بهه جمع ریضم که کندیم طلب جمع نکهیا یبرا چرا؟ ؟ستین بهتر

 جمهع قاعهده ؟سهتیچ آ  قاعهده باشهد، رقغمست جمع اگر اما. است استثنا قابل نکهیا

 در «احهدٌ» چو  ،نه دییوبگ شما حاال. برگردد آ  به جمع ریضم که است نیا رقغمست

 کهه ییجها در مییگهویم. مفهرد ریضهم ههم برگردد، شودیم جمع ریضم هم است، کار

 برگردد «احدٌ» به دیشا کندیم اشتباه انسا  اورد،یب مفرد انسا  اگر است، اشتباه مورد
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 جمهع کهه اسهت نیها حسهاب دو بهه ارجهح نجهایا در پ  برگردد، «حیمس» به دیشا و

 حسهاب برگهردد، دیبا رقغمست جمع به جمع ریضم که است نیا اول حساب. اورندیب

 نجهایا باشهد، حیصهح مفهرد ریضهم «مَوْتِهِ قَبْلَ» باشد، حیصح مفرد ریضم هم اگر دو 

 قهرآ  ررا  رشینظها ما نکهیا کما. شودن اشتباه. اشتباه دفع یبرا دیایب جمع ریضم دیبا

 مها. اسهت نیها ا یهب و بالغت یتضامق است، نیا بالغت یمقتضا البته. میدار فیشر

 وَ راعِنها تَقُولُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا» ای مثالً. میدار ابعاد از یبُعد کی در را نیا رینظ

 ترحم ما به ، توجه کن،کن مراعات را ما یعنی یعرب لغت در راعنا چرا؟ 1«اْنظُرْنا قُولُوا

 گهوش مها یعنهی یعبران لغت در عنارِ رِعنا، گفتندیم را راعنا هایهودی چو  یول. کن

 نجهایا در. مینهدار توجههاصهالً بهه تهو  مها بهن ، حهرف یخهواهیم چهه هر. میدهینم

 لَیًّها» لَهیّ بها یعبهر لغت در نکهیا یبرا چرا؟ ،یعرب یراعنا لغت از کندیم منع خداوند

 مها یبهرا یحته  کهال در بالغهت یمقتضها په . دهدیم راعنا ضد یمعنا 2«بِأَْلسِنَتِهِمْ

: میکنه عهر ( ص) اهللرسهول بهه و میباشه ههودی ا یم در اگر مسلمانا  ما مسلمانا ،

 و یّل یعبران لغت در گرید «اْنظُرْنا» ،«اْنظُرْنا قُولُوا وَ». دیینگو راعنا ریخ دیگویم ،راعنا

  .ندارد یانحراف

 و اسهت  یهبل ابله  کهه یکتاب در متعال خداوند ،میهست ورطنیا ما یوقت نجایا در

 جمهع ریضهم یوله د،یهایب نجایا در مفرد ریضم باشد نیجا هم اگر است، حیفص افصح

 اسهت نیها دو  بُعهد و است رقغمست جمع که است نیا اول بُعد بُعد، دو در است قیال

 هم احتمال بود، کتاب اهل از احد «ه» از مراد و آورد «هِبِ» اگر. است اشتباه ییجا که

 حیمسه کهه مایسه ال و. اسهت نیالمهرجع اقهرب حیمسه که مایس ال و. دباش حیمس دارد

 مهراد حیمسه اگر. گرددیبرم حیمس به نیالمرجع اقرب استناد به است، نیالمرجع اقرب

 یرو په  ؟آمهد جمع نجایا در چرا ًایثان و شد نیالمرجع اقرب حیمس چرا اوالً نباشد،

 حیفصه و  یهبل یکسه اگر یتح ،یفصاح و یبالغ جهات نیا یرو و یادب جهات نیا

 ،«بههم» و «بهه» لفهظ دو نیا از است نیا اشقاعده کند، ا یب را مطلب بخواهد نباشد،

 . است اول حرف نیا. است الکتاب مراد اگر. کند ذکر نجایا در را «بهم»

 الفصهاحة قضهیة كانهت الكتهابیین موت «موته» ب عن  لو» :میکرد عر  نجایا ما

 مِهنْ إِ ْ» فه  الجمهع قضهیة ذله  و بهل( ع) المسیح موت ملیحت لكیال «موتهم قبل»
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 ضهمیر یناسهبهم فكیهف كلههم -إذًا- فههو الكتاب، أهل من أحد ا : أي «اْلكِتابِ أَهْلِ

کسهی بیایهد  البته. نشود امر اشتباه اگر یحت «األمر؟ یشتبه لم إ  و «مَوْتِهِ قَبْلَ» المفرد

 میگفته اسهت، آمهده مفهرد «لَیُهؤْمِنَنَّ» مییگهویم ؟تاسه آمده مفرد چرا «لَیُؤْمِنَنَّ» بگوید

 اشهتباه «لَیُهؤْمِنَنَّ» در. دیهایب جمع شودیم هم دیایب مفرد شودیم هم. است نیذووجه

 اههل کل ،ستین حیمس که است معلو  «لَیُؤْمِنَنَّ» 1«الشبهة هذه فیها یأت  ال إذ». ستین

 حیمسه مهراد نجهایا چنانچهه اگر .ستیک دباش معلو  دیبا نجایا «هِبِ» اما. هستند کتاب

 .است دو  حرف نیا. کتاب اهل در باشد حیصر که دیایب «بهم» دیبا حتمًا نباشد،

 

 ]سؤال[ -

 مرجع اول کنار رفت.  -

 

 ]سؤال[ -

 گفتم ارجح است. -

 

 ]سؤال[ -

 جمهع دیهبا نجهایا یبالغته نظهر از کهه است نیا است ثابت آنچه صورت هر در -

 .دیایب

 ...صورت بهرا « لَیُؤْمِنَنَّ» بود جحار اگر -

 شهود،یم ارجهح عکه  به جاها یبعض در ولکن مطلقه، صورت به است ارجح -

. «واحهدٌ واحهدٌ واحهدٌ  إ». است یفرداستغراق « اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِ ْ» نکهیا یبرا چرا؟

 مفهرد ،بشهود حسهاب خواههدیم که یواحد هر یرو. میکنیم حساب واحد هر یرو

 واحهد واحهد یرو ییجها در اگر. است یکل قاعده نظر از ارجح یول. است بهتر دیایب

 است، بهتر بیاوریم جمع ریضم نجایا در. است حساب جمع یرو بلکه. ستین حساب

 نه؟ ای

 همین دلیل است بر اینکه ارجح نیست.  .است آورده مفرد را« لَیُؤْمِنَنَّ» -

 ییجها دراگهر  امها. اسهت احهدٌ احهدٌ حسهاب به ،است ارحج نجایا در« لَیُؤْمِنَنَّ» -

 در. باشهد دیهبا «لَیُؤْمِنَنَّ» آنجا در. بود جمع یرو حساب ،نبود احدٌ احدٌ روی حساب
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 حسهاب بهه کهه اسهت ثابهت مطلهب نیا ،خواجه یعل چه خواجه یعل چه صورت هر

 ههذا فه  المرجع» :دو . است نیا کند ا یب خواهدیم که یعاد کال  یمقتضا اشتباه

 فه  إلیهه المضهمر ههو و نقول ما على المرجع من أبعد «اْلكِتابِ أَهْلِ» هو و االحتمال

 نجهایا در کهال  محهور :سهو  1«الهوجهین أحسهن كونهه قضیة األقرب هو فاألصح «به»

 چهه م،یگفت چه هر مرتبه هشت هفت ،میکنیم صحبت یشخص کی از ما اگر ست؟یک

ههم  گرید نفر کی. گرددیبرم او به همه اشد،ب فعل چه باشد، ریضم چه باشد، اسمش

 اسهت کهال  محهور کهه یکسه آ  بهه میدانینمه آمهد، یریضهم کیه بعد. است کار در

 جاء» مثالً مقا ، نظر از نه محور البته. است کال  هیحاش که یکس آ  به ای گرددیبرم

 محهور تیههالو در اهلل ،بلهه ؟اسهت محهور اهلل چهو  ؟اهلل مییبگو «زاهد هو و اهلل عبد

 . است محور عبد کال  در. ستین محورکه  کال  در اما است،

 ولکهن. اسهت شده ذکر حیمس ،ذکر شدند الکتاب اهل است، شده ذکر اهلل نجایا در

 شهدند، مهؤمن یاعهده شهدند، کهافر یاعهده. اسهت( ع) حیمس است بحث محور آ  که

 حیمسه مرتبه ده حدود است، محور که آ . هاحرف نیا و کرد چه کرد، لطف خداوند

 مییگهویم ،است «هِبِ» که را یکی مرتبه ده نیا ا یم در ما. است شده ادی نجایا در( ع)

 هر کنمیم عر  که یوجوه نیااین خارج از فصاحت است؟  ست،ین حیمس «هِبِ» نیا

 حیمسه حضهرت «هِبِه» نیهاکهه  کندیم منجن که است هیوج یوجه نفسه حد یف کدا 

 .سو  مرحله مه نیا. باشد( ع)

الضهمائر  ،مطلهب کیه کهال ال محهور ،«اآلیهات ههذه ف  المفردة الضمائر»  :چهار

 یهو  الكتهاب أههل على شهیدًا أعتبر المسیح إ » م:پنج. کرد  عر  روزید المفردة را

ایمها   ایهآ ،«ینفع ال البأس رؤیة عند اإلیما  و كلهم إیمانهم على یشهد فهل القیامة،

 مها یا یما  عند رؤیة البهأس،ا چو  اتیآ نص طبق ابدًا، ؟است عناف عند رؤیة البأس

 قو  مثل شد، استثنا ون ی قو  در ون ،ی قو  اال. ستین یواقع ما یا است، یاضطرار

 مها یا درصد ولکن است، قبول مورد یواقع ما یا. شودیم استثنا دیایب اگر هم ون ی

 قو  اگر و کرده استثنا نصًا داوندخ را کم آ  و است کم اریبس عند رؤیة البأس یواقع

. آوردیمه ما یا هم لوال البأس ولکن آورد، ما یا عند رؤیة البأس که شد دایپ یگرید

 از یافهراد ،خهودش مهوت قبل یعنی «مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِ ْ» اگر

 الجهائی ایه اسهت یاریهاخت مها یا اورند،یب ما یا رند،یبم نکهیا از قبل کتاب اهل کل
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 حسهاب بهدو  خهاص زمها  کی در صددرصد یاریاخت ما یا است ممکن ریغ ؟است

 را حیمسه رد،یهبم حیمسه نکههیا از قبهل یعنهی .است یاضطرار ما یا ،ما یا نیا. باشد

 در یاضهطرار مها یا اگهر ایهآ. آوردنهد ما یا اریاخت به و شد چه ،شد چه ،آمد دند،ید

 ؟است شهادت مورد و است رغبت مورد شد، حاصل ایینهزم چنا 

میرنهد، بهاالخره حضهرت ]...[ بسیاری از اهل کتهاب هسهتند کهه غیهر مهؤمن می -

 شهید است، منتها اینها ایما  نیاورند. مسیح 

 دیشهه 1«شَهیدًا عَلَیْهِمْ یَكُو ُ اْلقِیامَةِ یَوْ َ وَ» نکهیا شهادت، صحبت شهید نیست. -

 دهیهفا اسهت،عنهد رؤیهة البهأس  کهه یمهانیا نیها ،ما یا بر شهادت نیا. است ما یا بر

 إیمانهم على یشهد فهل القیامة، یو  الكتاب أهل على شهیدا أعتبر المسیح إ ». ندارد

 حیصح ما یا «اإلیما  أكید تعن  «لیؤمنن» و ینفع، ال البأس رؤیة عند اإلیما  و كلهم

 أكیهد تعنه ». اسهت درسهت( ع) حیمسه بهه تهابک اههل حیصح ما یا نیا. دیگویم را

 مثهل االیمها .« مثلثهه مهن كها  أیهًا». نهه یخهودیب کشکی ما یا «مكیده اإلیما  دو 

 .ایما  مراحلی دارد

 

 ]سؤال[ -

 ههو إنما البأس، رؤیة عند إیمانهم «مَوْتِهِ قَبْلَ» فلی ». میکنیم بحث بعدًا را نیا -

 از قبل. باشد محور حیمس خود دیبا پ  «ننوله یو  صدقه آیات من یرو  بما إیمانهم

 یکهی :اسهت دسته دو موت قبل ،کتاب اهل کل ما یا مانشا یا نیا اال و حیمس ننول

 حیمسه مهوت از قبهل اگهر. اسهت حیمس موت از قبل یکی است، خودشا  موتاز  قبل

 خهارق و یانههیّب تیهآ بهدو  یزمان کی در یعنی باشد، خودشا  موت از قبل نباشد،

ری، اختیهاری اضهطرا ما یا ست؟یچ ما یا نیا. آورندیم ما یا کتاب اهل کل یعادت

 تجلیهل و لیتبج قابل ست،ین شهادت قابل ست،ین بحث قابل یاضطرار ما یا. نیست

 خداونهد و باشهد، شههادت و تجلیهل و بحهث قابهل خواههدیم مها یا نیها اگر. ستین

 نیچنه شهما اگهر کهه بکشهد نصهارا و ههودی رخ بهه ،مخصوصهًا هودی رخ به خواهدیم

 یاریهاخت مها یا دیهبا مها یا نیها په  آورد، دیهخواه مها یا شماها خود بعدًا د،یکرد

 و اسهت زنهده حیمسه که است یزمان در یاریاخت ما یا ست؟یک یاریاخت ما یا. باشد

 .آورندیم رو یب ارًایاخت هانیا( ع) حیالمس موت قبل
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 ]سؤال[ -

 الرَّقیهبَ أَْنهتَ كُْنهتَ تَوَفَّیْتَن  فَلَمَّا فیهِمْ دُمْتُ ما شَهیدًا عَلَیْهِمْ كُْنتُ وَ» نکهیا یبرا -

 از یمطهالب بهر دهدیم شهادت دهد،یم شهادت حیمس جناب یو  القیامة که 1«عَلَیْهِمْ

 .آوردند ما یا موته قبل که است یافراد نیا ما یا جمله

 یوقته هسهتم، شهاهد آنهها و اعمال ررفتا بر بود  تا من ]...[ نفی شهادت است. -

 تو خودت شاهدی. ،ستمین شاهد رفتم من

 .«شَهیدًا عَلَیْهِمْ یَكُو ُ اْلقِیامَةِ یَوْ َ وَ». است دیشه ةامیالق و ی یول -

 در آ  آیه است؟ -

 .یپنجم هم نیا. است گرید هیآ -

 باز هم مطلق است. یو  القیامة  -

 .میخوانیم را اشهیآ «شَهیدًا عَلَیْهِمْ یَكُو ُ» -

- ]...[  

 عَلهى قَوْلِهِمْ وَ بِكُْفرِهِمْ وَ». دیکن توجه نساء سوره 159 هیآ د،یکن باز را قرآ  شما -

 قَتَلُهوهُ ما وَ اللَّهِ رَسُولَ مَرْیَمَ ابْنَ عیسَى اْلمَسیحَ قَتَْلنَا إِنَّا قَوْلِهِمْ وَ * عَظیمًا بُهْتانًا مَرْیَمَ

 عِْلهمٍ مِهنْ بِهِ لَهُمْ ما مِْنهُ شَ ٍّ لَف  فیهِ اْختَلَفُوا الَّذینَ إِ َّ وَ لَهُمْ شُبِّهَ لكِنْ وَ هُصَلَبُو ما وَ

 إِ ْ وَ*  حَكیمهًا عَنیهنًا اللَّههُ كا َ وَ إِلَیْهِ اللَّهُ رَفَعَهُ بَْل*  یَقینًا قَتَلُوهُ ما وَ الظَّنِّ اتِّباعَ إاِلَّ

 مقها  در نیها اسهت، لیهتبج و لیهتجل در مقها  نیها 2«بِههِ لَیُؤْمِنَنَّ الَّإِ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ

 مَوْتِههِ قَبْهلَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِ ْ وَ» است( ع) حیمس مقا  لیتبج و لیتجل

 ست؟یک نجایا در منؤم ؟یکس چه ما یا. ما یا در «شَهیدًا عَلَیْهِمْ یَكُو ُ اْلقِیامَةِ یَوْ َ وَ

 جنهاب و آورنهدیم مها یا کتهاب اهل کل یا موته، موتهم ای ،موته قبل کتاب اهل کل

 .است دیشه ما یا در حیمس

 .است هیعل بر شهادت ست،ین له بر شهادتمعموالً  -

علیه که همیشه به معنای ضرر  3«اْلكِتابَ عَلَیْ َ نَنَّلَ» مثالًدر اینجا علیه نیست.  -

 نیست.
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 ]سؤال[ -

 ما یا بر شهادت جانیا. است کفر بر شهادت ،ستنی مقبول ما یا ،ما یین اا اگر -

 را نیها هم من ایخدا آوردند، ما یا هانیا یعنی ما یا بر شهادت. ستین کفر بر است،

 اسهتغراق فه  الكتهاب أههل مهوت قبهل عنه  لهو» :ششهم. بهود  حاضهر و بهود  شاهد

 :گرید حرف 1«مؤمنین المسیح بعثة قبل الیهود لكا  «اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِ ْ وَ» اإلیجاب

 نوح، کتاب اهل کتاب، اهل ؟ردیگیم را نصارا و هودی فقط مگر «اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِ ْ»

. اسهت یمربعه کتاب اهل پ . دارد اهل همه کتاب چهار نیا ،یسیع ،یموس م،یابراه

 اههل ههانیا( ع) یسهیع و (ع) یموسه تها نهوح زمها  از رساالت خیتار طول در یعنی

 ما یا ؟آورندیم ما یا حیمس به مرگشا  از قبل کتاب اهل تما  نیا ایآ. هستند کتاب

 تهابع کهه یکسه مگهر ؟اسهت الز  مگهر چهه؟ یعنهی مرگشها  از قبل حیمس به نوح امت

 اورد،یب دیبا یبعد غمبریپ به ما یا اگر ؟اوردیب حیمس به ما یا دیبا است، نوح عتیشر

- اسهت غلهط اولِ بُعهد نیا پ  هستند، هم هیبق هست، هم یموس هست، هم میابراه

 مها یا حیمسه به حتمًا خودشا  مرگ از قبل کتاب اهل کل که -است راقغاست چو 

 نیها غلهط کیه :اسهت غلهط چنهد. است غلط نیا ،اضطرارًا چه ارًا،یاخت چه آورندیم

 از قبهل ا یههودی چهو ا، نصهار ریهغ یحته و نصارا و هودی از ریغ کتاب اهل که است

 آ  ؟اورنهدیب مها یا حیمسه بهه مرگشها  از قبل بود الز  اورند،یب فیتشر حیمس نکهیا

 نیتهابع رسهد چه تا ،یاخاصه بشارات در مگر. نبود یبحث نداشت، ینقش حیمس وقت

 (. ع) نوح عتیشر نیتابع و میابراه عتیشر

 نصارا و هودی از قبل که بکتا اهل همه نکهیایکی است:  نجایا در رادیا چند پ 

 بهه خودشها  مهرگ از قبهل بود الز  چطور هانیا ،میابراه و نوح عتیشر تابع ،هستند

 ما یا خودشا  مرگاز  قبل. ندارد معنا حیمس مرگ از قبلالبته  ؟اورندیب ما یا حیمس

 یزمهان کی در هانیا ر،یخ دییبگو معنا، کی به مگر. ندارد معنا نیا ح،یمس به اورندیب

 مها یا کهه نبهود الز  حیمسه مها یا و نبهود یحیمسه قهبالً چهو  شهوند،یم زنده تما 

 مها یا حیمس به و شوندیم زنده کتاب اهل تما  یاندهیآ زما  کی در ولکن. اورندیب

 نهدهیآ کهه زمها  نیها. اسهت نشده که هنوز. است ندهیآ زما  نیا مییگویم. آورندیم

 خداوند که است نیا شیمعنا باشد، ندهیآ چه شد،با شده چه است، نشده هنوز و است

 یبهرا چهرا؟ ایهن نیسهت. .اسهت کهرده درست کتاب اهل کل یبرا از یعام رجعت کی
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 بُعهد چنهد رجعته متواتر یاتیروا و قرآ  از یاتیآ برحسب میدار که یرجعت ما نکهیا

 نیها کهه «مَحْضهًا ْفهرَاْلكُ مَحَهضَ مَهنْ» گهرید 1«مَحْضهًا اْلإِیمَها َ مَحَضَ مَنْ» یکی د:دار

 بهًایتقر تیهروا ششصهد حهدود. اتیهروا و اتیهآ حسهب بهر. اسهت ستعداداالب رجعت

 اْلإِیمَها َ مَحَهضَ» نهه کهه یکس. است نهمایب منبه مربوط  ءباالستدعا رجعت و. میدار

کهه  کننهد خواهش کنند، استدعا یعنی. است «مَحْضًا اْلكُْفرَ مَحَضَ»نه  و است« مَحْضًا

 بهه رسد چه تا. میندار یچهارمدیگر حالت . کنند رجعت( جع) یمهد ظهور زما  در

 مَحَهضَ»آ  کهه  کننهد، رجهوع کتهاب اههل کهل اگهر. کنند رجوع کتاب اهل کل نکهیا

 یکس «مَحْضًا اْلكُْفرَ مَحَضَ» که آ  ،یعنی چه؟ ایما  داشته «لَیُؤْمِنَنَّ« »مَحْضًا اْلإِیمَا َ

 قبل چو . خوردینم درد به ، دیگراوردیب ما یا جع بدهند واو را ر اگر ،بوده کافر که

 کهافرًا ایه مهرد، ًامشهرک و اوردیهن ما یا الموت قبل اگر. خوردیم درد به ما یا الموت

 و نهدارد یاثهر نجهایا او آورد  مها یا، شهد  زنهده بعهد نیها. کردند اشزنده بعد مرد،

 . ندارد یادهیفا

 زمها  از کتهاب اههل کهل نه. ستندین کتاب اهل کل «كِتابِاْل أَهْلِ مِنْ إِ ْ» نیبنابرا

 نصارا و هودی کل چو  ،نصارا و هودی کل یحت نه و یسیع و یموس و میابراه و نوح

 و بشهوند زنهده مجهدد مردند، که ییهاآ  که است نیا شیمعنا کنند، رجعت بخواهند

 قَبْهلَ بِههِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِ ْ» ست؟یچ دارد معنا که یآن پ . اورندیب ما یا

 مها یا هسهتند، زمها  آ  در کهه یینصهارا و ههودی یخاصه زما یک  در یعنی ،«مَوْتِهِ

 کهه یخاص زما  کی در نصارا و هودی نیا. میدار بحث شما با نجایا منتها. آورندیم

 دیدار شما که شا خود موت از قبل آورندیم ما یا ای آورند،یم ما یا هستند، هم با

 شهامل را کتهاب اههل کهل په  ،(ع) حیمسهال مهوت قبل آورندیم ما یا ای د،ییگویم

 .شودینم

از  ؟اسهت غلهط جملهه نیها ایهآ برگردد، کتاب اهل به دیکن فر  ریضم فر  بر -

 ...که دارد وجود حالیه نهیقر. یک آورد دنخواه ما یا نکهیا اال اهل کتاب

 قبل از مرگ خودش.  -

 بعثهت از قبل بودند، قبالً هاآ  قبل از مرگ خودش، قرینه حالیه وجود دارد که -

 .ستین نیا داخل قطعًا هاآ  ،حیمس حضرت
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 کتهاب اههل کهل یزمهان کیه در کهه اسهت نیها یآخهر په . میگفت را یآخر ما -

 .آورد خواهند ما یا حیمس به موجود

 .زما  طول در ؟یزمان کی در چرا -

. مرگشها  از قبل آورند،یم ما یا حیمس به کتاب اهل کل ها، زما کل در یعنی -

 .است راقغاستإ  به معنی  ؟شد چه نیا

 ،بودنهد حیمسه حضهرت بعثت از قبل که هاآ  که دارد وجود هیحال نهیقر نجایا -

 گوییم بحثی در آنها نیست؟ما می. هستند خارج هاآ 

 هستند؟! ا یحیمس فقط کتاب اهل پ  ؟هستند حیمس بعثت از بعد که ییهاآ  -

 طور بگوییم.لنومی ندارد این -

 تابع هانیا که ییسایع و یموس و میابراه و نوح عتیشر نیتابع ،کتاب اهل پ  -

 خودشها  مهرگ از قبهل اربعهه عیشهرا نیتهابع نیا ،آمد( ع) حیمس آنکه از بعد هستند،

 أههل على شهیدًا عتبری المسیح  إ» :هفتم. است یبیعج حرف یلیخ. آورندیم ما یا

 دُمْهتُ ما شَهِیدًا عَلَیْهِمْ كُْنتُ وَ»»: میبخوان میخواستیم که یاهیآ 1«فیهم دا  ما الكتاب

 یكهو  فكیف 2«شَهِیدٌ ءٍشَ ْ كُلِّ عَلى أَْنتَ وَ عَلَیْهِمْ الرَّقِیبَ أَْنتَ كُْنتَ تَوَفَّیْتَنِ  فَلَمَّا فِیهِمْ

 تنهاقض نیها «فهیهم؟ ههو لهی  و مهوتهم قبهل بهه آمنوا أنهم القیامة یو  علیهم شهیدًا

 شهما کهه یحرفه آ  اگهر کهه دیهبگو. کنهد اعتهرا  دیهایب یکس :گرید مطلب. شودیم

 یزمهان در و اسهت یاریهاخت ما یا و است حیالمس موت قبل که است درست دیزنیم

 کننهد، توفها نکههیا از قبل)عج(  امر یول زما  در فرمود، خواهد ننول( ع) حیمس که

. دارد یاتیهآ بها منافات نیا. آورد خواهند ما یا زما  آ  در هموجود کتاب اهل همه

 3«اْلقِیامَهةِ یَهوْ ِ إِلهى اْلبَْغضهاءَ وَ اْلعَهداوَةَ بَیْهنَهُمُ أَْلقَیْنا وَ» القاء اتیآ و اغراء اتیآ چرا؟

 و عهداوت کنهدیم ءالقها خداونهد 4«اْلقِیامَهةِ یَهوْ ِ إِلى اْلبَْغضاءَ وَ اْلعَداوَةَ بَیْنَهُمُ فَأَْغرَیْنا»

 البهد چهرا؟ ة،امهیالق و یه یاله ا یههودی نیبه ،ةامهیالق و ی یال ا یحیمس نیب را ءبغضا

 آمهد  از قبهل اسهت، یبُعهد کیه کفهر. است یبُعد دو کفر منتها. است هاآ  در یکفر

                                                           

 .441 ، ص7 ج، بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 1

 .117. مائده، آیه 2

 .64. همان، آیه 3

 .14. همان، آیه 4



13 

 

 کفر یدارا هانیا یوقت. حضرت آمد  از بعد است یبُعد دو کفر و( ص) نییبالنخاتم

 ست؟یچ «لَیُؤْمِنَنَّ» پ  هستند،

 ن منافات ندارد. ]...[یا -

 بحهث میهدار نصهارا و هودًا کونهم یمبنا بر عداوتصحبت سر عداوت نیست.  -

 پ . شوندیم یحیمس اورند،یب ما یا او به حیمس موت از قبل هایهودی اگر. میکنیم

 یکهی. اسهت هایحیمسه مربهوط بهه استکه « ْلقَیْناأَ» یکی ؟ستیچ «أَْغرَیْنا»و « أَْلقَیْنا»

 و یه یاله ههایهودی و هایحیمسه په . اسهت ههایهودیاست کهه مربهوط بهه  «أَْغرَیْنا»

 و یه یاله ا یههودی و ا یحیمسه یوقته بهه عهداوت کهاری نهداریم.. باشند دیباة امیالق

 .منافات دارد «هِبِلَیُؤْمِنَنَّ » نکهیا پ  باشند، دیبا ةامیالق

 بهه بخواهیم آ  ضمیر را اگر آوردند، ما یا حیمس حضرت به یوقت «هِلَیُؤْمِنَنَّ بِ» -

 و شهوندیم مسهلما  ًامسهلم ههانیا اورنهدیب مها یا یوقته ،میبرگهردان حیمسه حضرت

 ...دیگویم هیآ که یحال در رود،یم نیب از کالً ءبغضا و عداوت

 مسهلمانا  ا یهم در حهرف نیا ؟میکن اره کچ اغراء و القاء، هیآ با دارد مخالفت -

 چیهه و. آورد خواهنهد ما یا مةایالق و ی یال همه آوردند، فیتشر زما  اما  که است

 وَ اْلعَهداوَةَ بَیْهنَهُمُ أَْلقَیْنا وَ» ه،یآ دو نص با است مخالف. بود نخواهد مسلما  ریغ ک 

 و یه یاله باشهند، هایهودی دیبا هیکی اینک: است مطلب دو. «اْلقِیامَةِ یَوْ ِ إِلى اْلبَْغضاءَ

 هایحیمسه دیهبا. اسهت هایحیمسمربوط به « أَْلقَیْنا وَ». بشود عداوت اغراء تا ة،امیالق

 هستند ةامیالق و ی یال ا یهودی اگر پ . بشود عداوت یالقا تا باشند، ةامیالق و ی یال

  چه؟ یعنی حیمس به ما یا پ  ت،یهودی عنوا به

 قَبْهلَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِ ْ وَ» که. کنندیم ما به هکاست  یاعتراض نیا

إِالَّ » کهه فرمهود هیهآ مگر: جواب. سته اشکال نیا ،باشد حیمس« مَوْتِهِ قَبْلَ» اگر «مَوْتِهِ

 یاله بود ندخواه نصارا و هودی از بعد که یگرید کسا  و هانیا «مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ

 اههل تمها  نهد،یفرمایم ننول حیمس حضرت که یخاص زما  کی در ،نه ة؟امیالق و ی

 و یه یاله بها په  ها،یبعهد نهه و ههایقبل نه. آورندیم ما یا شا یا به زما  آ  کتاب

 «بِههِ لَیُهؤْمِنَنَّ إاِلَّ» کهه دارد منافات ةامیالق و ی یال با یصورت در. ندارد منافات ةامیالق

 .است زما  دو ،ریخ یو  القیامة. یال رهمیغ مع هم

 

 ]سؤال[ -
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بعدًا نشد مسلما  درسهت بشهود، در مکهه  بودند، نیمشرک کالً زما  کی در اگر -

 فرزنهدا  باشند، ینید کی مادرش و پدر یکس ندارد لنو پیغمبر مسلما  درست شد. 

 حضرت آ  به( ع) حیمس ننول زما  در کتاب اهل کل که نجایا. باشند نید هما  او

 حهرف نیا که بماند یباق هانیا ما یا اوالً که ستین نیا بر لیدل نیا آورند،یم ما یا

 فرزندا  حتمًا ند،یآیم ةامیالق و ی یال که هم هانیا فرزندا  حتمًا ،ًایثان. است یبعد

 کندیم اثبات راءغا وء القا هیآ و میندار ما چنین مطلبی .باشند یباق ما یا نیا بر هم

 و طرهیسه ولکهن بهود، خواهنهد ةامیالق و ی یال ،آمد خواهند باز ییهایهودی ر،یخ که

 در امهوات رجعتراجع به  که یاتیروا و اتیآ از البته. بود نخواهد هاآ  دست سلطه

 کهه اسهت ثابهت مطلب نیا م،یدار حضرت آ  یجهان حکومت و( جع) امر یول زما 

و الی یهو  القیامهة خواههد  است ائمه و اهللسولر و )عج( امر یول دست کالً حکومت

 بود. 

 

 ]سؤال[ -

 نیها دو  جهواب. کنمیمه اشهاره کهه دو  جوابها است؛ این هم یکی از جواب -

 ؟رندیبم ما یا با و اورندیب خالص ما یا صددرصد یعنی ؟هچ یعنی «لَیُؤْمِنَنَّ» که است

 کهه ههودی. هسهتند و بودنهد کهافر حیمسه به نسبت دو هر نصارا و هودی نکهیا یبرانه، 

 هم هایحیمس. دانندینم غمبریپاو را . هاحرف نیا و «زنا من لدوُ» اهلل معاذ ندیگویم

 هچآن ،است ثیتثل ای است بیصل ای است اهلل ابن ای خدا ندیگویم ای دارند قبولش که

 .است مطلب نیت لبه و است بحث محور اینجا

 

 ]سؤال[ -

 هچه نجهایا در  اآل. اسهت بحث مورد که بُعد نیا در بُعد؟ چه در یقیحق ما یا -

 إِنَّها قَوْلِهِمْ وَ * عَظیمًا بُهْتانًا مَرْیَمَ عَلى قَوْلِهِمْ وَ بِكُْفرِهِمْ وَ» به هانیا ؟بود بحث مورد

 و میمر بر قولشا  کفرشا ،. است نیا بحث 1«اللَّهِ رَسُولَ مَرْیَمَ ابْنَ عیسَى اْلمَسیحَ قَتَْلنَا

 نصهارا و هودی کفر محور. دهدیم قرار محور را هانیا. دیگویم داردرا  هانیا ،حیمس

 :دیگویم ،هستند و بودند( ع) حیمس به کافر طورنیا که نصارا و هودی به. است هانیا

 اگهر نکههیا یبرا چرا؟. دیبگو دیبا «لَیُؤْمِنَنَّ». دیآوریم ما یا حتمًا حیمس به شما همه
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 دیهگفتیم ،نداشهت دیتأک اگرثقیله.  دیتأک و ال  :است دیتأک دو «لَیُؤْمِنَنَّ» ،بود «نُمِؤیُ»

 ،نه ولکن ست،ین ست،الننا ولد دیگویم که آ . شوندیم کینند شا یا به یمقدار ،بله

هها از این بهود، نصارا و هودی ا یم در( ع) حیمس به نسبت که یانحراف یهاشهیر تما 

 شهوند،یم مسهلما  هایبعضه ؟ چهه کسهی گفتهه؟شهوندیم مسهلما  امها ،رودبین می

 بحهث مهورد نجهایا در هچهآن یوله کامهل، ریغ یبعض کامل، یبعض شوند،ینم یبعض

 یَوْ ِ إِلى اْلبَْغضاءَ وَ اْلعَداوَةَ بَیْنَهُمُ فَأَْغرَیْنا»» :هشتم. است نیا است انتقاد مورد که است

 قبهل بهه مؤمنهو  ههم فكیهف القیامهة یهو  إلهى النصهار  و الیهود بقاء دلیل «اْلقِیامَةِ

 1«موتهم؟

 

 ]سؤال[ -

 نهص. نهدارد اسهتثنا حصهری کهه راقغاسهت است، راقغاست ندارد، استثنا که« إ » -

 الكتهاب أههل بهه یهؤمن حتهى موتهه عهد  صلبه و قتله لعد  التأكد قضیة» :نهم. است

 لتأكیهد بصهلة یمهتّ فهال مهوتهم قبهل بهه االضهطراري إیمهانهم أمها و ،اختیاریهًا إیمانا

به  کشتند،. کندیم سلب را هاحرف نیا که است یمقام. است مقا  نیا مقا  2«السلب

 و هودی کفار شما که یوقت تا مرد، نخواهد که نمرد، یحت نه، دیگویم ،دار آویخته شد

 ههوديی أي نهر  ال» :دههم. دیهببر نیبه از را خرافات نیا و دیاوریب ما یا او به نصارا

 یمفصهل تیهروا جهانیا ،«إیمانهه ینفعهه لهم به آمن لو و یموت، أ  قبل بالمسیح یؤمن

 الكتهابیین أ  تؤكهد و تؤیهد كاملة عشرة هذه و». دیخواه مشاهده پاورقی در که است

 الیهود إیما  اإلیما  ذل  یعم قد و .به یؤمنو  سوف( ع) المسیح موت قرب الكائنین

 وَ اْلعَهداوَةَ بَیْهنَهُمُ فَأَْغرَیْنا» تالئمه و ،تمامًا به یؤمنوا لم إ  و صلبوه ما و قتلوه ما أنهم

 و- الیهود ببقاء تلمح حیث»مربوط به یهود است. « أَْغرَیْنا« »«اْلقِیامَةِ یَوْ ِ إِلى اْلبَْغضاءَ

 . «أقسا  ثالثة إلى موته قبل به اإلیما  ینقسم فقد القیامة، یو  إلى -قلیالً إ 

 یبهاق شها یزندگ آخهر تها آیها« اقسها  ةثالثه»ایهن  خهود تازه. است بُعد سه نیا در

 و« أَْغرَیْنها» هیهآ انچطور؟ اوالدش به نسبت بماند، یباق هم اگر ست،ین معلو  ؟ماندیم

 معانده که طورآ  منتها. کندیم ثابت ةامیالق و ی یال نصارا و هودی یبقا «أَْلقَیْنا» هیآ

 و دارنهد انحرافات یسیع و یموس خودشا  غمبرا یپ به سبتن یحت و دارند اسال  با
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 و مشهر  نیبه ازدواج بهاب در نکههیا کمها. رودیم نیب از هانیا دارند، یافرخ دیعقا

 نیا 1«یُؤْمِنَّ حَتَّى اْلمُْشرِكاتِ تَْنكِحُوا ال وَ». سته مطلب نیا مشرکه و مسلم ای مسلمه

رِكینَاْلمُ تُْنكِحُوا ال وَ». دارد عدبُ کی  چهو  چطهور؟ ،دارد گهرید بُعهد «یُؤْمِنُهوا حَتَّهى شهْ

 ،اسهت اسال  مانشیا نجایا «یُؤْمِنُوا حَتَّى اْلمُْشرِكینَ تُْنكِحُوا ال وَ». دارد یمراحل ما یا

. اسهت مها یا صرف «یُؤْمِنَّ حَتَّى اْلمُْشرِكاتِ تَْنكِحُوا ال وَ» ولکن .حجرات هیآ لیدل به

 او بها شهودیم شهد، یحیمسه ایه شد، یهودی شد، خارج اشرا  زا ایهمشرک اگر یعنی

 یحته ،مها یاال یحته پ  ست،ین نطوریا قبلش در اما .مائده هیآ لیدل به کرد، ازدواج

 یبعضه اسهت، مها یا کهل ههاوقت یبعض. کندیم فرق هایحت نیا ،نؤمت یحت ،منؤی

 ،شر  از خروج اب ما یا ،شر  از خروج در مطلب ظاهر و. است ما یا بعض هاوقت

 موحهد نیها بشهود، موحهد حهاال. بشهود موحهد یعنهی ؛یاول مرحله ما یا هما  یعنی

 ریهغ موحهد یحته ایه بشهود، یحیمسه و یهودی موحد ای بشود، مسلم موحد ای بشود،

 شهد، هیهکتاب ریغ موحده یزن کی اگر بشود، هم یکتاب ریغ موحد اگر. بشود هم یکتاب

 ،میکنیمه اسهتفاده «یُهؤْمِنَّ حَتَّهى» از ما نه؟ ای کند دواجاز او با مسلما  است نیجا ایآ

 . االشرا  بعد است مشرکه ز  نیا ما یا چو 

 یایانب البته. میداشت ماه چند در ییهابحث )ع( اولوالعن  غمبریپ چهارراجع به  ما

 زنهده اگهر فردا از. مینکرد بحث یبعض و میکرد بحث را یبعض بودند، نیب که را جنء

 ،یاله یایانب کل به نسبت البته )ص( بحث خواهیم کرد. نییبالنخاتمراجع به  میبمان

 نهه. میکنیمه اثبهاتو  ینفه قهرآ  محهور بر ما ،اولوالعن  ریغ چه باشند، اولوالعن  چه

 مههرد ، فقهط نهه ،مهرد  ا یهم در( ع) آد راجهع بههه  هکهچنان. نهدیگویم گهرا ید آنچهه

 رَبَّههُ آدَ ُ عَصهى وَ» کهه اسهت نیها همهه و همهه ،، مفسهرا سهندگا ینو علما، ها،حوزه

 بهوده گناه که است نیا بر سنت و قرآ  نص کهآن حالو . است یاول تر  نیا 2«فَغَو 

 طبهق. اسهت بهوده رسهالت از قبل منتها است، بوده گناه عدبُ هفت درقرآ   نص. است

 . نداشت یگناه شا یا رسالت از بعدات یآ

 سهت،یچ اجمهاع نوشهته، چهه و گفتهه چهه یکسه چهه کهه میستین نیا انتظار در ما

 اهلل کتهاب دارد، تیهحج صددرصد ما یبرا از آنچه. ستیچ ضرورت ست،یچ شهرت

 و هافلسهفه همهه مها ،خهداراجهع بهه . اهلل، سهنت رسهولاهلل کتهاب ی ضهوءعله و است

                                                           

 .221. بقره، آیه 1

 .121. طه، آیه 2
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 هللا صهفات و اهلل ذاتراجع به  فیشر قرآ  که آنچه م،یگذاریم سر پشت را هاعرفا 

 ولههو ،میکنیمهه قبههول و میکنیمه افههتیدر دقههت بهها مها اسههت، کههرده ثابههت اهلل افعهال و

 یگهرید مطلب میستین اهلش اگر م،یهست اهلش اگر. باشد چه هر و یکس هر برخالف

 کهه میندار اصرار کرده، صیتنص قرآ  که آنچه )ع( اءیانبراجع به  یبعد مرحله. است

 گفتهه قهرآ  اگر. است کرده ای است نکرده گناه نبوت حال در( ع) یموس جناب حتمًا

 هسهتند یکسهان کهه اسهت نیها مطلب ولکن. بله است، نکرده گفته اگر بله، است کرده

و . کنندیم هیتوج و رندیپذیم ایانب به را ییهانسبت قرآ  اتیآ به دقت و توجه بدو 

 اگهر. سهتین هیتوج به محتاج است، هیوج خودش قرآ . است حیتقب ،هیتوج حال آنکه

 جههل بُعد در مسلمانا  از یبعض و عناد بُعد در ا یحیمس که یاتیآ هما  خود در ما

، میکنه مراجعهه هیهآ خهود بهه مها اگر. است واقع برخالف که یمطلب بر کنندیم استناد

 . دارند هاآ  که است یانحراف یجوابگو هیآ خود ،ریخ فهمیممی

 عهوالم کل در است المحاور محور که تاس( ص) نییبالنخاتم فردا ما بحث محور

 و یاسهالم تعصهب یرو نیها. یکبهر امهتیق و وجود انقرا  تا وجود آغاز از ،یهست

 اهلل کتاب آ  یاوال مرحله که ادله ادله، محور بر بلکه. ستین میمسلمان ما نکهیا یرو

 آ  رایبه را یمقهام اتیهآ نیها ،هسهت( ص) نییبالنخهاتمراجهع بهه  کهه یاتیهآ است،

 اهلل مهادو  یعنهی .ندارد وجود اهلل ریغ یاحد یبرا مقا  نیا که کندیم ثابت رتحض

 و اسهت درسهت 1«اْلأَْفلَاكَ خَلَْقتُ لَمَا لَوْلَاكَ» هم که... و هالیکائیم و هالیجبرئ. طبعًا

 اللَّههُ قَخَلَه مَها أَوَلُّ» ههم و اسهت درسهت 2«الطِّهینِ وَ اْلمَهاءِ بَهیْنَ آدَ ُ وَ نَبِیّهًا كُْنهتُ» هم

. اسهت یمقهام تیاول است، یزمان تیاول. دارد معنا اینها منتها .است درست 3«رُوحِ 

 مباحث نیا چو  چرا؟. دیبکن شتریب فکر کنم،یم ایمه هم بنده ،دییبفرما ایمه را خود

 . هیحاش در نه و است متن در نه. ستین ما یهاحوزه در

 مطالعهه نهو از قهرآ  محور بر را اسال . میکن مطالعه نو از را قرآ  دیبا ما نیبنابرا

 داشهته عظمهت یعنی گرا ،ید گفتار رنگ آنکه نه باشد، رنگیب که یامطالعه و میکن

 مها مغهن بهه ههاآ  کهه یرنگه آ  محور بر و بنرگوارا  فال  و بنرگوار فال  نظر باشد

 کیتفک مکتب ما و. میکن لیتحم قرآ  بر و میکن ال را بال م،یکن بال را ال مییایب ،دادند

                                                           

 .406 ، ص16 ج، األنوار بحار .1

 .214 ، ص1 ج، (شهرآشوب البن) طالب یأب آل مناقب. 2

 .309 ، ص54 ج، األنوار بحار. 3
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 بهه را کیهتفک مکتب. ستین کامل یلیخ کیتفک نیا البته. میدار قبول معنا نیا به را

 و هافقهه و ههاعرفا  و هافلسهفه از را قهرآ  کهرد کیهتفک دیهبا. میهدار قبول معنا نیا

 حیصحاسال   دیبا ما اسال . است شده لیتحم التقاط حساب به قرآ  بر که هااصول

 ،یسهن و عهیشه یهاحوزه چه ،میدار هاحوزه در ما که یاسالم نیا و شدبا صددرصد

 . است یالتقاط اسال 

 

نَها لِمَها عَظِهیمِ وَ وَفِّْقآ ِ اْلقُهرْإِیمَا ِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُهُ وَ لَا تَرْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

  «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَیْ»
 
 
 
 
 
 
 
 


