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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ »
 «.الطَّاهِرِینَ

 

 ضَاْلوََرْ أَنَّ الوِّكْكرِ بَعْودِ مِونْ الزَّبُوورِ فِي كَتَبْنا لَقَدْ وَ» الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ

 رَحْمَو ً إاِلَّ أَرْسَْلناكَ ما وَ * عابِدینَ لِقَوْمٍ لَبَالغًا هِّا في إِنَّ * الصَّالِحُونَ عِبادِيَ یَرِثُها

 1«.لِْلعالَمينَ

 

عالم تکليف، آیه سوور  انبيواا اسوت کوه بحو  کل محور دوم در جنبه فرماندهی 

ت عهودین ا، در کتواب بشوارآقایان به زبور داود مراجعه خواهند فرمود البتهکنيم. می

های محوری که بر مبنای این آیه مبارکه و سایر آیات داریم باید جلوو بح  امااست. 

هوا این ،یک بار هم حضور برادران عرض کردم .شودببيفتد، باید دقيقًا و رقيقًا بح  

سويمما بور  ت قورار یيورد و الموورد دقو يههای علمهایی نيست که دقيقًا در حوز بح 

عظمو  ا أبنااً علی ذلک مسئوليتنا فی هِّا الحقل العظيم، عظيمٌ جودم  مو»ای قرآن. مبن

( عو علينا أن نتحدمث حول الدمول  األخيرة اإلسوالمي  التتوی یّسمسوه االموام المهودی  

 آمَنُووا الَّوِّینَ اللَّوهُ وَعَدَ»در آیه نور فرمود: « من الِّتکر الحکيم نتحدمث علی ضوا آیاتٍ

الِحاتِ عَمِلُووا وَ مِْنكُمْ ْْلِفَنَّهُمْ الصوَّ تَ الحات محوور بوود.  2«اْلوََرْضِ فِوي لَيَسوْ عمول الصوت
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باالتر آن انبيواا، حد است و  1«مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»عمل الصتالحات هم حداقل 

، رسل و سوایر معصوومين هسوتند کوه در دولوت آخورین بایود اولوالعزم، غير اولوالعزم

های ظواهری کوه هوا و شکسوتيتد  شووند توا بتواننود تموام مظلومرجعت کنند و زنو

 کنند.جبران  ،داشتند

ما دو جمله داریم که هر دو برای زمامداران دولوت آخورین محوور اسوتل جملوه  

تر ح  شد. جمله دوم کوه مقوداری هوم قوویب «الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَِّّینَ»اول: 

 یَرِثُهوا اْلوََرْضَ أَنَّ»دهود، ( میان دولوت مهودی  عو زماموداراست و ارج بيشوتری بوه 

ری  الساحق  الصتالحون حسب األکث»صالحون چه کسانی هستند؟  2«الصَّالِحُونَ عِبادِيَ

الحموون اایووات التتووی تشووم العووزم، محمموودٌ و ين هووم األنبيوواا، المرسوولون، اولووو ل الصووت

 نْمَو» مون لکن غير المعصومينآیات قليل  تشمل غير المعصومين و  .المحممدیمون  ع(

 الَّوِّینَ اللَّوهُ وَعَودَ»کما یقول اهلل سبحان تعالی فی آیو  النتوور: « مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ

 .««الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا

، يههوای شْصومطلق کسانی را شامل اسوت کوه در بُعود تکليف قولٍالصتالحونل ب

دیوون، دعوووت الووی اهلل، اموور بووه معووروک، نهووی از منکوور،  ، تعریووفيووههووای نوعتکليف

های یونایون، در دولت آخرین اسالمی کامالً شایسته باشد. ها و فرمانداریزمامداری

قوافی در یونه ناشایستگی علمی، عقيدتی، اخالقی، معرفتی، سياسی، اقتصادی، ثِهيچ

و تموام اسوالم،  لمينالعوارباو نباشد. چون دولت اخير ، دولتی است کوه تموام دیون 

عد تطبيق و و هم در بُ« إلی الدمین الحق»کند هم در بُعد دعوت خالصه ق پيدا میحقت

 تسدید و نقش دادن دین حق. 

الحون حسوب »کنيم که صالحين چه کسوانی هسوتند؟ ما به قرآن مراجعه می الصوت

ح، لوطٌ، سوليمان، القرآن الکریم بصورة النتص عشرةٌ من النتبيمين: ابراهيم، یحيی، المسي

الحين، شعيب، إسحاق، یونس، یعقوب، ليس ألنتهم أفضل النتبيمين إنتما هم ذُ کروا کالصوت

 «.قسم من الصتالحين المِّکورین فی الِّتکر الحکيم

أصلح الصتالحين بين کافت  النتبيمين »این صالحين چند دسته هستند، مراتب دارند.  

ابقًا و الحقًا هوم محممود و أهول بيتوه المعصوومين ن و الرمساليين سييو الزتعماا الرمسول

صالحين  درجه اول صالحين. این درجه اول«  ع( اضاف ً إلی فاطم  الصدیق  الکبری
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 وَ»یویود: العزم اسوت، میوی ابوراهيم کوه از انبيواا اولوبودن به صورتی اسوت کوه حتو

د من را به شْص ماننود یتر بگویيشود شْص بزرابراهيم. نمی 1«بِالصَّالِحينَ أَْلحِْقني

ا به یوید: من رتر میتر از من ملحق کنيد. اصوالً شْص کوچکمن یا شْص کوچک

 وَ»خوووانيم، آیووه کووه اان میچهووار، پوون  الرحمن در او ملحووق کنيوود. ابووراهيم خليوول

اهيم کوه دارای ابور 2«الصَّالِحينَ عِبادِكَ في بِرَحْمَتِكَ أَدْخِْلني وَ»، «بِالصَّالِحينَ أَْلحِْقني

تقووا، بوا آن  مقام والیت عزم است بوا آن معرفوت، بوا آن علوم، بوا آن عصومت، بوا آن

  .«بِالصَّالِحينَ أَْلحِْقني وَ» یوید:، میاالنبياا استعظمت توحيدی که شيخ

الوِّتکر  من هم الصتالحون؟ التِّین یستدعی ابراهيم الْليل  ع( فی آیاتٍ عودمة فوی»

ها این« ه بالصتالحين هنا و فی البرزخ و یوم القيام  الکبریالی یلحقالحکيم أنم اهلل تع

و درجوه اوالی  علياالحين هستند. چون انبياا دارای درجات هستند، درجه الصاصلح

ایون درجوه « نوحٌ و ابراهيم و موسی و عيسوی و محممودٌ   (»العزم هستند. وانبياا اول

هم دارای درجواتی هسوتندل نووح ماننود موسوی و رتبه باال  عليا. منتها این درجه عليا

نيست، موسی مانند ابراهيم نيست، ابراهيم مانند عيسی نيسوت، هور چهوار نفور ماننود 

سول دیگور، بوا العزم بوا انبيواا دیگور، بوا رنيستند. این چهار نفر انبياا اولوين يالنبخاتم

دی   ( عاع رسوالت محموالشوتمام تحت -غير از معصومين اسالم-معصومين دیگر 

 کنيم، بح  است. هستند و این خطابه نيست که ما داریم عرض می

ایون « النَّبِيِّوينَ« »النَّبِيِّينَ ميثاقَ اللَّهُ أَخََِّ إِْذ وَ: »81عمران، آیه از جمله آیه سور  آل

 وَ كِتوابٍ مِونْ آتَيْتُكُمْ لَما النَّبِيِّين ميثاقَ اللَّهُ أَخََِّ إِْذ وَ» کنيم.ولی اشار  می بح  دارد،

چه کسی اسوت؟ محمود   ( اسوت. « ثُمَّ« »مَعَكُمْ لِما مُصَدِّقٌ رَسُولٌ جااَكُمْ ثُمَّ حِْكمَ ٍ

ولٌ جوااَكُمْ ثُومَّ« »محممود   (  الِّی جاا اخير  حامالً للرمسوال  العظموی الرمبانيمو»  رَسوُ

ري ذلِكُمْ عَلى أَخَِّْتُمْ وَ أَْقرَرْتُمْ أَ لَقا لَتَْنصُرُنَّهُ وَ بِهِ لَتُّْمِنُنَّ مَعَكُمْ لِما مُصَدِّقٌ  قوالُوا إِصوْ

آیوه را درسوت بفهمويم و درسوت معنوا « الشَّاهِدینَ مِنَ مَعَكُمْ أَنَا وَ فَاْشهَدُوا قالَ أَْقرَرْنا

آن روایت بر مبنای این آیوه « رسول اهلل آخر النتبيمين مبعثًا و أومل النتبيمين ميثاقًا»کنيم. 

ل واثوق معهوم ککول، أخوِّ لنتبيمين ککوأنم ربمنا سبحانه و تعالی عَهِدَ إلی ای یعن»است. 

از  .«بعو خيور محممود قبول أن یولود، قبول أن یمنهم ميثاقًا غليظًا أن یومنوا بوالنتبی األ

شرایطی که نوح نبی باشد و کتاب به او نازل شود، این است که به رسول اخير ایمان 
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 إشارة أنم رسوالً من الرمسل عليه أن یومن برسوولٍ آخور و ليس فی القرآن و ال» .بياورد

« آمَونَ لَوهُ»کجوا؟ لووط کجوا؟  ابوراهيم 1«طولو معوه فوممن»نداریم. « و لو کان أعلی منه

ال یوجود فوی « »هِآمَونَ بِو» اموا 2،«لَوكَ نُّْمِنُ أَ« »آمن معه لوط»نيست، « آمَنَ بِهِ» ،نيست

 لَتُّْمِنُنَّ« »اللتهم التا لْصو  خاتم النتبيمين   ( آخر القرآن هِّ  الصيغ ، آمن به بنبیٍّ

بح  مفصتل دارد، موا در بحو   «لَتَْنصُرُنَّهُ وَ بِهِ لَتُّْمِنُنَّ»تَکيد و تَکيد. « تُّْمِنُنَّلَو « »بِهِ

که ترتيب بح  محفوظ بشوود، هوم بورادران کنيم. هم برای ایناشار  مینبوت یفتيم، 

 بدانند. آورند،که جدید تشریف می

 عَمِلُووا وَ آمَنُووا الََّوِِّینَ»در ميان ایون صوالحين، ایون صوالحين کوه اخوص اسوت و 

الِحاتِ عَمِلُووا وَ آمَنُووا الََِِّّینَ»اعم است. « الصََّالِحاتِ  اْلإِیمَوانَ مَحَوضَ مَونْ»کول « الصوََّ

 اهللرسوولو  اولووالعزمبوه طریوق اولوی، انبيواا و رسول و  البتهرا شامل است. « مَحْضًا

« یَرِثُهوا» 3«یَرِثُها اْلََرْضَ أَنَّ الِّكْكرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِي كَتَبْنا لَقَدْ وَ» در این آیه: اما  (. 

 لکُفورا مَحَوضَ مَونْ»ميرنود، هسوتند، ارث مال که نيست، دیگوران نمی« یَرِثُها»چيست؟ 

الِحُونَ بوادِيَعِ یَرِثُهوا اْلووََرْضَ أَنَّ» هسوتند، متوسوطين هسوتندو« مَحْضوًا  یعنووی أنم الصوَّ

مون  عبادی الصتالحين هوالا یرثون کل السملطات األرضيم  طول العالم و عورض العوالم

از ناحيه فرماندهی، استانداری، مدیر بودن، واعظ بودن، مدرمس بوودن، « ناحي  الدمعوة

شوویم، هوا مرجوم میوقت همه صددرصد خالص هستند. مثل حاال نيست. ما بعضوی

 است.  صددرصداخالص هستيم، ن

( مائو  بالمائو  خوالص مون اخلوص عبواد اهلل تعوالی کوِّلک ع کما أنم المهدی  »

تووانيم تصوور اصل درست، ابزار درسوت و موا نمیابزار است. «  دول  المهدوی اعضاد

این دولوت الوی یووم القياموه طوول خواهود  که (بکنيم که در دولت مهدی  ع این را 

، بعد علوی، بعود حسون، بعود اهللرسولروند، بعد هدی از دنيا میکشيد، ولو حضرت م

شود، این دولت چه دولتی است؟ دولتی اسوت کوه بعد قيامت می ،حسين... تا یازدهم

طور تمام خوبان درجه اول در این دولت جمم هستند. منتها مراتب محفوظ است. این

شود، به ایون صوورت نيسوت. نيست که موسی بياید فرماند  شود، پيغمبر بياید معاون 

مراتب چنانکه در اصل رسالت و در اصل بعثت و در اصل عصمت و در اصل وحوی 
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و در اصل مقامات رسالتی و رسولی یونایون بود و درجات داشت، در دولت محضه 

 خالصه باشد، این جریانات است.  هکه دولت اسالمي یهمهدو

تواننود داشت کردیم که به هفت صوورت میجا یارا ما در این« الصَّالِحُونَ عِبادِيَ»

  الصَّالِحُونَ عِبادِيَالمرحله اولی »خوانيم. حاال آیات را می« الصَّالِحُونَ عِبادِيَ»باشند. 

الحين محمموودٌ و المحمموودیون نووه تنهووا پيغمبوور، علووی او از « األصوولحون فوووق کوول الصووت

از ابوراهيم بواالتر اسوت.  واابراهيم باالتر است. علوی او، حسون او، حسوين او، فاطموه 

االولوی فالدمرجو  »منتها فاطمه والیت امر نْواهد داشت، ایون مطلوب دیگوری اسوت. 

ن نْواهد بود. وقتی که زمایک در  البتهدولت محمد   ( است. « ين   (لمحممدیل

الشوعاع دولوت کوه تحت کنودجوا رجووع نمیآید، دیگر امام حسن آن( میمهدی  ع 

سويزد  دولوت  شوود؟. یعنی چند دولوت تشوکيل مییک به یک ،يرمهدی قرار یيرد، خ

( اسوت. ع یک دولت است. مرحله اولی دولت مهدی   هاشود که همه آنتشکيل می

آینود. هور کودام دولوت پوس از دیگوری توا یوازدهم می یکوی ائموهبعد پيغمبر بزریوار، 

ه کسوانی دولوت مسوتقل دارنود، اعضواد دولوت چو کوه مستقل دارند و این هور کودام

ها اعضاد دولت هسوتند. این ،ها، اشعياهاها، داودها، سليمانها، عيسیهستند؟ موسی

عصووم  محمموودٍ و »آنچووه کووه نووزد مووا از کتوواب و سوونتت مسوولتم اسووت، ایوون اسووت کووه 

لعزم و غيوور از تمووام انبيوواا اولوووا« دیمين و المعصووومين  ع( فوووق العصووم کلتهوواالمحمموو

 باالتر است.  اولوالعزم

دهد، بعد از مهودی علی  ع( دولت آخرین تشکيل می اميرالمّمنينوقتی که پس، 

اع ایون الشوعتحتدهود کسوانی کوه وقتی کوه دولوت تشوکيل می ،(، بعد از پيغمبرع  

ها و غير باشند. در زموان ها، موسیشود ابراهيمدولت هستند، چه کسانی هستند؟ می

من الودمعوة الرمبانيو  اإلسوالمي  العليوا فالمرحل  االولی »پيغمبر که مطلب معلوم است. 

، شوْص دل محمواو« . الثتاني  االئمم فی هِّ  الدول  األخيرة لمحممدٍ و المحممدیمين  ع(

 -یوویيممراتوب را می- نوح و موسی« اولوا العزم االربع الثتاني  االئمم ، الثتالث  »پيامبر. 

« الرمابع  بقيو  االنبيواا»العزم یِّشت، چون اولو« الرمابع  بقي  األنبياا»عيسی و ابراهيم. 

رسول بعود از انبيواا هسوتند، « الْامس  الرمسول»مثل فرض کنيد سليمان، داود، اشعيا. 

انبياا مرحله نَبوَ است و لِّا در آیه اخِّ ميثاق خداوند فقط صواحبان کتوب را فرموود. 

ه صاحب کتب هستند، رسل هم انصاحبان کتب انبياا هستند. انبياا الهی همه صاحب
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- 1«النَّبِيِّوينَ ميثواقَ اللَّوهُ أَخََِّ إِْذ وَ» :کنيمکتب نيستند، به دليل همين آیه که تکرار می

النتبيموين « »حِْكمَ ٍ وَ كِتابٍ مِنْ آتَيْتُكُمْ النَّبِيِّينَ لَما ميثاقَ اللَّهُ أَخََِّ إِْذ وَ» -الرمسل نفرمود

مائ  و عشورین ألوف اکثور، مائو  و عشورین  لهم الکتب، الرمسل کلتهم ال، الرمسل کثيرون

 رسيم.طور که ما میکتاب ممکن است داشته باشيم، آن 113پس « ألف کتاب؟ ال

علی عکوس »باالخر  انبياا نسبت به رسل اقل هستند، رسل اکثر از انبياا هستند.  

ثوم  حل  االولی النتبوئو المر»نيست، آن نبوئت است  نبوترسالت باالتر از « ما یقولون

 این مراتب است. « سال  المحممدی ة ثم والی  العزم ثمم رالرمسال  ثم النتبو

 

 ]سّال[ -

نه دیگر، این مشهور است و ما بر حسب آیاتی از قرآن قبول نداریم. نبویا بلوه،  -

است، نبو رفعت است، یعنی مورتفعين ميوان رسول، مثول  بوَولی نبی نه، چون نبی از نَ

کسی که مرتفم است، نَبوَ دارد،  جتهد در قم داریم، ولی آنم دویستمجتهدین، شاید 

کنيم و ایون بحو  رفعت دارد. از نظر آیات مقدس قورآن ایون مطلوب را اسوتفاد  موی

 موضوعی است که قبالً بح  شد  و حال اشار  کردیم.

 عَمِلُوووا وَ آمَنُوووا لَّووِّینَأَ»و بعوود خلفوواا الرمسوول: »ششووم. « و بعود الرمسوول خلفووااهم» 

نبيمًا و  ال ليس رسوالً و ال نبيئًا و« مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»بصورةٍ عامم  « لصَّالِحاتِا

الِحاتِ عَمِلُووا وَ آمَنُووا لَّوِّینَأَ»ایون « ولیم عزمٍ و ال خليف ً للمعصوم ال  مَونْ»، کوه «الصوَّ

هوایی خواهد، آنمیمردم. حاکم، محکوم « ثم الشَّعب»باشند. « مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ

فرمانوودهی کوول دارد،  يووتاز حاکميووت، ایوور حاکم یدارنوود در هوور بُعوود يووتکووه حاکم

استان در  313هستند که  دوم دارد، استاندارانمرحله  يت(. حاکمع حضرت مهدی  

واا فوی للكا»االلویه هستند، نفر اصحاب 313دولت مهدی تشکيل خواهد شد، چون آن 

صاحب لوای کربال مثالً اسوتاندار « ان اثنان قائد الجيش و اللتواااللتغ  العربي  لها معني

 است، استاندار و فرماند  لشکر است. 

اسووتانداران و فرمانوودهان لشووکر کووه اسووتاندار، فرمانوودار اسووت و فرمانوودار لشووکر، 

هوا فرمانود  ( تشکيل خواهد شود. اینع استان در دولت مهدی   313استاندار است، 

ن در مراتب مْتلفی که دارند و در درجات یونایونی که دارند، باید هستند. فرماندها

چوه کسوانی هسوتند؟ هفوت دسوته فرمانود   اشند که فرمانبر باشند، فرمانبرانکسانی ب

                                                           

 .81عمران، آیه . آل1
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چوه کسوانی هسوتند؟  فرمانود  هسوتند، فرموانبران« راتبهمعلی مو»هستند. هفت دسته 

االیمان هسوتيم کوه طکه متوسواالیمان هستند. ما فرمانبران کسانی که مثل ما متوسط

تعوالی اسوتدعا و رجعت باالستدعاا خواهيم داشت. از حضورت اقودس حوق سوبحانه 

موا ( ما را رجوع بدهنود، ع هایی که ما دستور داریم که در دولت مهدی  کنيم با را 

 رجوع دهند، ما را احياا بکنند. این یک دسته.

ستند و مثل ما هسوتند، بيشوتر، ( زند  هع کسانی که در زمان مهدی   :دسته دوم

کوافر نيسوتند.  امواها بيشتر اسوت ها بر ایمان آنکسانی که فسق آن :کمتر. دسته سوم

چهار آیه در مورد آن داریم و عورض که سه، « مَحْضًا الکُفر مَحَضَ مَنْ» :دسته چهارم

سوته ایون چنود دسوته شوعب هسوتند، ایون چنود د« مَحْضًا الکُفر مَحَضَ مَنْ»کنيم. می

که قبالً عرض  اییانهفرماندهان عبارت هستند از آن مقامات هفته امافرمانبر هستند، 

 کردیم. 

لمما نراجم إلی آی  الِّتکر الحکيم التتی فيها صالحون، نجد مراحول »آیات صالحين 

الثتالث المرحل  العليا الصتالحون من الرمسل، من النتبيمين، من اولوا العزم، من محممودٍ و 

 الَّوِّینَ مَومَ فََُولئِوكَ» :69 النتساا اای  التتاسع  و سوتتون، سورة :آیات مثالً« دیمينحممالم

« رَفيقًا أُولئِكَ حَسُنَ وَ الصَّالِحينَ وَ الشُّهَدااِ وَ الصكدِّیقينَ وَ النَّبِيِّينَ مِنَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ أَْنعَمَ

الحين؟ أعالهوم. هول لو» الحين؟ هل ليس النبيميوون مون الصوت دیقون مون الصوت يس الصوت

الأعالهم. هل ليس الشتهداا فی سبيل اهلل مون  الحين؟ أعالهوم. ثوم و الصوت « حين.الصوت

خووانيم جا درجه پایين صالحين را ذکر کورد  اسوت. در قسومتی از آیوات کوه میاین

هوا هسوتند و ایون آیوه درجوه العزم و اینليای صالحين است که انبيواا و اولوودرجه ع

ی هستند، نه رسوول هسوتند، نوه از کسانی که نه نب« مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»پایين 

هوا فسواد ط صالحين را ذکر فرموود  اسوت کوه در آنمتوسمعصوم هستند، این درجه 

 أَْنعَمْتَ الَِّّینَ صِراطَ*  اْلمُسْتَقيمَ الصكراطَ اهْدِنَا»نيست. چنانکه در سور  مبارکه حمد 

 2«النَّبِيِّينَ مِنَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ أَْنعَمَ الَِّّینَ مَمَ فََُولئِكَ« »القرآن یفسمر بعضه بعضًا» 1«...عَلَيْهِمْ

دِّیقينَ وَ النَّبِيِّوينَ مِنَ»است.  اهللرسولين که افضل نبي هَدااِ وَ الصوك الِحينَ وَ الشوُّ  وَ الصوَّ

وسط صدیقين کسوانی درجه قين درجه وسط است. یجا صداین« رَفيقًا أُولئِكَ حَسُنَ

هستند « مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»اما ی نيستند، رسول نيستند، معصوم نيستند، که نب

                                                           

 .7تا  6. حمد، آیات 1

 .69 . نساء، آیه2



8 

 

ها قرار دهود، کنيم که خداوند ما را از آنمی ما بر حسب درجات یونایون استدعا که

 اسوت، ها قرار دهد. ایر خيلی مقام ایمان باال است و خيلی خيلی باالما را داخل آن

تر است صراط ایر مقداری پایين«    (صراط محممدٍ»یعنی « اْلمُسْتَقيمَ الصكراطَ اهْدِنَا»

ایون  صراط الصوالحين،تر است تر است صراط الشهداا، ایر پایينایر پایين الصدیقين،

خود  يتو فاعل يتچهار صراط درجات دارند و هر کسی به حساب درجه خود و قابل

اذا رسول اهلل   ( یقول ليول و نهوار » .«اْلمُسْتَقيمَ الصكراطَ اهْدِنَا» :هکند کمی استدعا

ثبمتنوی علوی هوِّا »خواهد؟ یعنوی چه می« اْلمُسْتَقيمَ الصكراطَ اهْدِنَافی فرائضه اليومي : 

 از این باالتر دیگر نيست، این یک.« الصتراط

ائمًا در تکامول اسوتل دوم: ایر باالتر است، باالتر در شْص نيست. چون پيغمبر د

 لَمِونَ إِنَّوكَ« »ثبمتنا« »اْلمُسْتَقيمَ الصكراطَ اهْدِنَا»فرماید: میدو بُعدی بزریوار  پيغمبرپس 

  1«مُسْتَقيمٍ صِراطٍ عَلى*  اْلمُرْسَلينَ

 عقب نرومل -1

 .ترمز نکنم، باالتر بروم -2

َْتِيَكَ حَتَّى رَبَّكَ اعْبُدْ وَ» در عبوادت بواالتر، معرفوت بواالتر، معرفوت هر قو 2«اْليَقينُ یَ

ک اسوت و طور که خداوند که معروک و معرَّباالتر، عبادت باالتر، آخر که ندارد. همان

اهلل از برای طائر قدسی مکلفوين بوه معبود است، نهایت و حد ندارد، عبادةاهلل و معرف 

ر برزخ هوم وقفوه دو بال است که هر قدر... پيغمبر وقفه ندارد، د صراط مستقيمسوی 

این بح  مستقل دارد، در  البتهندارد، در قيامت هم ندارد. هر کسی به حساب خود. 

 جای خود قابل بح  است.

جوا کوه درجوه متوسوط هسوتند یوا درجوه این آیاتی دیگری هم نسبت به صالحينِ

 واتَكُونُو إِنْ»سراا اایو  الْامسو  و العشورون: سورة اإل»می هستند داریم از جمله عمو

صالحين مطلق هستند و همچنوين سوور  اعوراک، « غَفُور  لِْلََوَّابينَ كانَ فَإِنَّهُ صالِحينَ

الِحي یَتَووَلَّى هُووَ وَ اْلكِتوابَ نَوزَّلَ الَّوِّي اللَّوهُ وَلِيِّيَ إِنَّ: »196آیه   9 سوور  :سووم«. نَالصوَّ

لِهِ مِنْ آتانا لَئِنْ: »75(، آیه توبه  دَّقَنَّ فَضوْ الِحينَ مِونَ لَنَكُوونَنَّ وَ لَنَصوَّ ایون آیوات « الصوَّ

 کنند.ط را ذکر میصالحين متوس
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االکثریو  السواحق  » امواو صالحين بعدی هم بعضی از این آیات شامل هستند و  

معصومين أو خلفاا المعصوومين أو المطلق  من اایات التتی تشمل الصتالحين تعنی ال

کموا ابوراهيم »ابوراهيم،  «الصَّالِحينَ لَمِنَ اْلمخِرَةِ فِي إِنَّهُ وَ»: 130سور  بقر ، آیه « منها:

الِحينَ لَمِونَ اْلمخِرَةِ فِي إِنَّهُ وَ« »کان فی الدمنيا من الصتالحين چوه « مِون»ابوراهيم. « الصوَّ

جوزا صوالحين قورار خواهود « اْلقيامَو ِ یَووْمَ»کسانی؟ ابراهيم از انبياا جزا؟ ابراهيم که 

یود یوا در ردیوف او باشوند یوا بواالتر باشوند. آن صوالحينی کوه یرفت، آن صوالحين با

 عِبوادِكَ فوي بِرَحْمَتِوكَ دْخِْلنويأَ» :کنود کوهمی ها خواهد بود و استدعايم جزا آنابراه

الِحينَ دیين  ع( هسووتند. حشوور بووا کيسووت؟ محموود و محموو تر از ابووراهيمصووالح 1«الصووَّ

 . 130، آیه 2  سور .حسين با علی، حسن ود، محم

 راجومابراهيم چند آیوه دارد. ایون یوک آیوه راجوم ابوراهيم اسوت. آیوه دیگور  البته

 وَلِيِّوي أَْنوتَ»سورة اليوسف اای  مائ  و وحودة: ، 101، آیه 12 سور « وَلِيِّي أَْنتَ»ابراهيم 

لَما فَلَمَّا»چه مسلمی؟ اسالم بعد االیمان. « مُسْلِمًا تَوَفَّني اْلمخِرَةِ وَ الدُّْنيا فِي  تَلَّوهُ وَ أَسوْ

این اسالم تسليم محوض در درون و بورون اسوت،  2«إِبْراهيمُ یا أَنْ نادَیْنا ُ وَ * لِْلجَبينِ

، نوه، عاقبوت باشم حاال من مسلم اینکه نه« مُسْلِمًا تَوَفَّني»خيال ینا  هم ندارد.  حتی

 ْلحِْقنوويأَ وَ« »تَوووَفَّنی»اموور موون را بووه خيوور کوون کووه در همووين حالووت تسووليم محووض 

قه ربموه سوبحانه و ابراهيم یستدعی أن یلح»صالحين چه کسانی هستند؟ « بِالصَّالِحينَ

الحين بعوود الموووت، مَوون هووم اعلووی منووه؟ محمموود و المحمموودیمين أفضوول  تعووالی بالصووت

 «.الصتالحين

، نوعشور و اثنوان و مائو نحل اای  السورة نحل، سور   سوم راجم به ابراهيم:آیه 

عوالی االحسنه در رتبوه عاليوه موادون « حسن ً عالي « »حَسَنَ ً الدُّْنيا فِي يْنا ُآتَ وَ»: 122

نَ ً الوودُّْنيا فِووي آتَيْنووا ُ وَ»والیووت عووزم.  الِحينَ لَمِوونَ اْلوومخِرَةِ فِووي إِنَّووهُ وَ حَسووَ مِوونَ »، «الصووَّ

و است  عليا مرتبهها است. این ها است، داخل آناست، جزا آن« مِن»این « الصَّالِحينَ

 أَْلحِْقنوي وَ حُْكموًا لوي هَوبْ رَبِّ» :نيثمانالثتالث  و  ،83، آیه اشعرا 26چنين سور  هم

 لوي هَوبْ رَبِّ»متی استدعی من ربمه سوبحانه و تعوالی « »حُْكمًا لي هَبْ« »بِالصَّالِحينَ

 وَ تَبَوارَكَ هَاللَّو إِنَّ»مراتب دارد. « مام  و والی  العزملمما لم یصل إلی مرحل  اإل« حُْكمًا

ولًا یَتََِِّّْ ُ أَنْ قَبْلَ نَبِيمًا اتَََِّّْ ُ اللَّهَ إِنَّ وَ نَبِيمًا یَتََِِّّْ ُ أَنْ قَبْلَ عَبْد  إِبْرَاهِيمَ اتَََِّّْ تَعَالَى  رَسوُ
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 إِمَامًا یَجْعَلَهُ أَنْ قَبْلَ خَلِيلًا اتَََِّّْ ُ اللَّهَ إِنَّ وَ خَلِيلًا یَتََِِّّْ ُ أَنْ قَبْلَ رَسُولًا اتَََِّّْ ُ اللَّهَ إِنَّ وَ

حودی  در کوافی اسوت. ایون  1«ذُرِّیَّتِوي مِونْ وَ قَوالَ...  إِماموًا لِلنَّاسِ جاعِلُكَ إِنكي قَالَ ...

ی نبوود؟ بلوه، مگور نبو «حُْكموًا لوي هَوبْ رَبِّ»در بح  انبياا است. حاال  نبوتمراحل 

یجعلوه ربوه سوبحانه و لکون لموا  و»ت ی داشونبوت يترسالتی داشت، حاکم يتحاکم

ایون  2«لِلنَّواس جاعِلُكَ إِنكي قالَ فَََتَمَّهُنَّ بِكَلِماتٍ رَبُّهُ إِبْراهيمَ ابْتَلى إِذِ وَ» «تعالی امامًا؟

 یَنوالُ ال قوالَ ذُرِّیَّتِوي مِنْ وَ قَالَ لِلنَّاسِ جاعِلُكَ إِنكي قَالَ»کند. می مقام را دارد، استدعا

الِحينَ أَْلحِْقنووي وَ حُْكمووًا لووي هَووبْ رَبِّ» .«الظَّووالِمِينَ عَهْوودِي در حاشوويه  موون را« بِالصووَّ

ابراهيم در حاشيه چه کسی است؟ ابوراهيم در حاشويه داود اسوت؟  قرار بد . صالحين

الصالحين اسوت محمد و محمدیين است، این افضلسليمان است؟ ابراهيم در حاشيه 

 چنين انبياا دیگر. و هم

مهوری کوه نسوبت بوه قورآن سرعت پيدا کنيد که ما آن بی«. ثالً سيمدنا یحيی  ع(م»

های ما از قرآن داشتند، مرکتز بر قرآن، کتاب موا داشتيم، جبران کنيم و بُعدی که حوز 

ت. دیو ، روایوت نوه، سون  المقدسو  المحمقرآن است و علی ضوا القرآن و السون فقط

با  نکنيم و چشم ما با صورت آیات و قلب ما بوا آیات را از نزدیک نگا  کنيم که اشت

 سيرت آیات آشنا شود. 

موا عجب! مگور « الصَّالِحينَ مِنَ نَبِيًّا وَ حَصُور  وَ سَيِّد  وَ: »39عمران، آیه سور  آل 

المرحلو  »مرحلوه ثالثوه اسوت، « نَبِيًّوا»کوافی بوود، « وَ نَبِيًّوا»صالح هم داریوم؟! نبی غير

مرسل است. « الث  الرمسال المرحل  الثت»خبار وحی است، رسول نيست. إ« االولی النتبوئ 

جوا از رسول باالتر است، ولکون این« المرحل  الثتالثه النتبوةإلی جماع  قلتوا أو کثروا. »

 وَ»از انبياا بزرگ و لِّا یحيی  ع( که « الصَّالِحينَ مِنَ نَبِيًّا وَ حَصُور  وَ سَيِّد »یوید: می

از انبيواا بوزرگ اسوت، از زکریوا بواالتر اسوت، معلووم نيسوت کوه  3«صَبِيًّا اْلحُْكمَ ا ُآتَيْن

الصتالحين درجه موادون « الصَّالِحينَ مِنَ نَبِيًّا وَ»سليمان و داود از ایشان باالتر باشند. 

دیون   ( است. مرحله بعدی چه کسی یفتوه اسوت اولی محمد و محماولی، درجه 

 مِونَ نَبِيًّا» نيست؟ از نظر معرفتی او اولوالعزمولو  ،ز مسيح استکه جناب یحيی کمتر ا

 «. الصَّالِحينَ
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 وَ» :آل عمران اای  السمادسو  و االربعوون ،46عمران، آیه نسبت به مسيح سور  آل

العزم خمسه است، ومسيحی که از اول« الصَّالِحينَ مِنَ وَ كَهْالً وَ اْلمَهْدِ فِي النَّاسَ یُكَلكمُ

تواننود نمی از اولووالعزماست، آن صالحين چه کسوانی هسوتند؟ غيور « نَ الصَّالِحينمِ»

جا، صالحين درجه عليا هستند، پن  نفر صالحين هستند. باشند. این صالحين در این

الِحينَ مِونَ وَ كَهْوالً وَ اْلمَهْودِ فِوي النَّواسَ یُكَلكمُ وَ»این پن  نفر صالحين  هوا از آن« الصوَّ

دیون هستند، درجه ثانيه بقيه عليای محمد و محمن درجه ثانيه است، درجه است. ای

 العزم و درجاتی که ما شمردیم.ثالثه غير اولوالعزم، درجه اولو

کننود وقتوی جنواب مسويح  ع( در جا است که بعضوی خيوال مییک نکته در این 

سوالت اسوت، یوویی رالً ایون پيشم حضرت، اومهد بودند رسول بودند، نْير. این تکلت

انحراک جنسی پيدا کند،  اینکهتنزیه خود او از زنا  معاذ اهلل( و تنزیه مادر او از  ثانيًا

در یهووار  کوه « تکليموًا غيبيوًا»یعنوی « اْلمَهْدِ فِي النَّاسَ یُكَلكمُ وَ»دليل خود آیه است. 

 یُكَلكومُ وَ»»تواند به این صورت حورک بزنود، شود، نمیهيچ، وقتی انسان بزرگ هم می

بينهما کيف؟ ال. انوت أسوتادٌ فوی  «كَهْالً وَ»من ناحي  الوحی  «تَْکليمًافِی اْلمَهْدِ  النَّاسَ

فوی  ایر اسوتادٌ« قم و فی اصفهان، بين البلدین کيف؟ ال و التا انت استادٌ فی کلت البالد

 النَّواسَ كَلكمُیُ وَ»یوید: جا میاین کل البالد است، دیگر در قم و در اصفهان یعنی چه؟

کهل از سن سی سال است. در سن سی سالگی جنواب مسويح  ع( « كَهْالً وَ اْلمَهْدِ فِي

سه سوال هوم بوود،  1«اْلإِْنجيلَ آتَيْنا ُ وَ»رسالت پيدا کرد، وحی رسالتی و وحی کتاب. 

 مُیُكَلك وَ»نزول خواهد کرد.  ع (بعد از آن هم صعود کرد إلی السمماا. در زمان مهدی  

 «.نَالصَّالِحي مِنَ وَ كَهْالً وَ اْلمَهْدِ فِي النَّاسَ

الِحينَ مِنَ كُلٌّ إِْلياسَ وَ عيسى وَ یَحْيى وَ زَكَرِیَّا وَ: »85و نيز سور  انعام، آیه  ، «الصوَّ

نيست، این درجوات دارد. « مِنَ عِبادِ اهلل»نيست، « مِنَ اْلمُتَّقِين» نيست،« مِنَ اْلمُومِنين»

ولکوون ایوون  ،هووا کلتيووت داردعبوود الهووی، بوواتقوا، مقوودمس، زاهوود، این ، مسوولم،مووّمن

خوانيم، این مقوام چيسوت؟ در منطق قرآن، در آیات بسيار زیادی که می« الصَّالِحينَ»

 وَ»شامل و جامم تموام مراتوب اسوت، مقوام عصومت اسوت.  کهمقام عصمت است. آن

 «.الصَّالِحينَ مِنَ كُلٌّ سَإِْليا وَ عيسى وَ یَحْيى وَ زَكَرِیَّا

 ها هستند؟فقط این« الصَّالِحينَ مِنَ»یعنی  -
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ها از صالحين هستند. این چند نفر را اسم برد  یوید اینیوید، میفقط که نمی -

ها هم که یعنی تمام این کسانی که ذکر کردیم و آن« کُلٌّ»، «الصَّالِحينَ مِنَ كُلٌّ»است، 

الِحينَ»یم و دارای مقام عصمت هستند، با درجات خوود از انبياا ذکر نکرد « مِونَ الصوَّ

 هستند.

 

 ]سّال[ -

جا ذکر کردیم، این این کسانی که در این یویيمی ندارد. میشک مشمول هستند، -

، تمام این انبياا که «الصَّالِحينَ مِنَ كُلٌّ»هستند و بقيه هم که قبالً ذکر کردیم  نفرچند 

 هستند، قبلی را بْوانيد.« الصَّالِحينَمِنَ »ذکر شدند 

  1.«هَدَیْنا كُلًّا یَعْقُوبَ وَ إِسْحاقَ لَهُ وَهَبْنا وَ» -

الِحينَ مِونَ كُولٌّ»تمام  ،تمام مِّکور هستند، اسحاق، یعقوب - هسوتند، تموام « الصوَّ

هسوتند یوا والیوت عوزم  نبوتها معصومين هستند، دارای رسالت هستند یا دارای این

 «.الصَّالِحينَ مِنَ كُلٌّ»، هستند

حاقَ لَوهُ وَهَبْنا وَ»: است 72انبياا، آیه   و از جمله سور  كُوالًّ وَ نافِلَو ً یَعْقُووبَ وَ إِسوْ

این جعل، جعل عصمت است، جعل رسالت است. جعل عادی نيست « صالِحينَ جَعَْلنا

 أَدْخَْلنوا ُ وَ» :75، آیوه که جعل ایمان باشد و همچنين راجم به لوط  ع( سوور  انبيواا

عنوی یعنی چوه؟ ی« أَدْخَْلنا ُ»این « رَحْمَتِنا في أَدْخَْلنا ُ» ،«الصَّالِحينَ مِنَ إِنَّهُ رَحْمَتِنا في

لوط « لُوطٌ مَعَهُ فَممَنَ» از ایمان او را باالتر بردیم؟ او که ایمان داشت، ایمان که داشت.

، «لُووطٌ مَعَوهُ فَوممَنَ»جنواب ابوراهيم آورد  که با ابراهيم ایمان آورد و ایمان به رسالت

الِحينَإنَّوهُ مِونَ ا رَحْمَتِنوا في أَدْخَْلنا ُ»چيست؟ یعنی مقام باالتر. « أَدْخَْلنا » إنتوه »، «لصوَّ

«  حين رسوليًا، رساليمًا دعووةً إلوی اهلل سوبحانه و تعوالی بعصوم  الرمبانيموکان من الصتال

 اندیم.خو سور  شعراا که این را قبالً

الِحينَ عِبوادِكَ في بِرَحْمَتِكَ أَدْخِْلني وَ» :آیه دیگر   فوي بِرَحْمَتِوكَ أَدْخِْلنوي»، «الصوَّ

 فوي بِرَحْمَتِوكَ أَدْخِْلني وَ»: ، سليمان یقول19، آیه (نمل  27، سور  «الصَّالِحينَ عِبادِكَ

سوول اسوت، سوليمان نبوی سليمان نبی، رسوول نيسوت، بواالتر از ر« نَالصَّالِحي عِبادِكَ

 أَدْخِْلنووي وَ»دارای آن مقووام کووه جمووم بووين مُلووک ظوواهر و بوواطن در سووليمان اسووت، 
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و بواالتر « و العزمفی اولأدخلنی فی المحممدیمين، أدخلنی »نی یع« عِبادِكَ في بِرَحْمَتِكَ

 «.فی المحممدیمينأدخلنی »

تَجِدُني»: 27قصوص، آیوه و جناب شعيب در سوور    ی کوه موسوی  ع( بوا وقتو« سوَ

 ابْنَتَيَّ إِحْدَى أُْنكِحَكَ أَنْ أُریدُ إِنكي» شعيب آن برخورد جالب را داشت و شعيب فرمود:

َْجُرَني أَنْ عَلى هاتَيْنِ تَجِدُني» :بعود ،«عَْشر  أَْتمَمْتَ فَإِنْ حِجَ ٍ ثَمانِيَ تَ  اللَّوهُ شوااَ إِنْ سوَ

معلوم نبوود  معلوم نبود نبی است،برای موسی ود، جناب شعيب نبی ب«. الصَّالِحينَ مِنَ

 د سال یا  هشت اینکهدهم به شرط مقام چيست، چون یفت: من یک دختر به تو می

 «.الصَّالِحينَ مِنَ اللَّهُ شااَ إِنْ سَتَجِدُني»جا مشغول شوی و کمک کنی. سال این

 فِوي لَنُدْخِلَنَّهُمْ الصَّالِحاتِ مِلُواعَ وَ آمَنُوا الَِّّینَ وَ: »9(، آیه نکبوتع  29بعد سور   

در آیوه نوور بوود، مگور در آیوه « الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَِّّینَوَ »، ببينيد «الصَّالِحينَ

الِحاتِ عَمِلُووا وَ مِوْنكُمْ آمَنُووا الَّوِّینَ اللَّوهُ وَعَودَ»هوا موورد وعود  نبودنود؟ نور این  الصوَّ

ْْلِفَنَّهُمْ ْْلِفَنَّهُمْ»این کسانی که  1«اْلََرْضِ فِي لَيَسْتَ  لَهُومْ لَيُمَككونَنَّ وَ ... اْلوََرْضِ فِوي لَيَسْتَ

رِكُونَ ال یَعْبُودُونَني أَمْنوًا خَووْفِهِمْ بَعْودِ مِونْ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ وَ لَهُمْ ارْتَضى الَِِّّي دینَهُمُ  بوي یُشوْ

الِحينَ فِوي لَنُودْخِلَنَّهُمْ الصَّالِحاتِ مِلُواعَ وَ آمَنُوا الَِّّینَ وَ»ها این« شَيْئًا هوا از این« الصوَّ

 اعضاا و اعضاد دولت آخرین خواهند بود. 

ها از نظر قدرت روحانی و قدرت سياسی و قدرت دولت آخرین که باالترین دولت

 مِلُوواعَ وَ آمَنُوا الَِّّینَ»وقت یيرد، آنای است، این در مرحله عليا و اولی قرار میسلطه

، معصووم نباشوند، بواالتر اع معصومينالشعتحتیرچه معصوم هم باشند، « الصَّالِحاتِ

ها تحت فرماندهی هستند. شعب باشند که معلووم اسوت و تلو معصوم باشند، اینتالی

اع حکومووت الشووعتحتها ها و عيسوویهووا، موسوویهووا، ابراهيمایوور شووعب نباشووند، نوح

به درجات خوود. و همچنوين راجوم بوه  او سایر انبيا( هستند ع   یهو مهدو یهدمحم

 لَمِونَ اْلمخِرَةِ فِي إِنَّهُ وَ حَسَنَ ً الدُّْنيا فِي آتَيْنا ُ وَ» :122آیه   نحل(، 16سور  ابراهيم  ع( 

 و آیات دیگر همچنين.« الصَّالِحينَ

عوال از ی که خداوند متاوعد  :کنيمما از آیات چنين مطلبی را کامالً دریافت می 

شوود، در تموام رسول، ق میحقوبرای تَسويس دولوت آخورین داد  اسوت، ایون وعود  م

یعنوی ایون رسول کوه در طوول « موراتبهم و درجواتهم علوى»صالحين، در تموام رسول 

شودند، کشوته شودند، تکوِّیب میمی یتشدند، اذهای رسالت هميشه مسْر  میزمان
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رخت پار  کردند، پيغمبر بزریووار موا شدند، یحيی را سر بریدند، زکریا را بين دو دمی

علی را کشتند، حسن را کشوتند، حسوين را کشوتند،  1«أُوذِیتُ مَا مِْثلَ نَبِيٌّ أُوذِيَ مَا»را 

شوود. ها جبران میها کردند، اینرا کشتند، انبياا را آوار  کردند، مبتال به هجرت ائمه

واهيم خواند، این وعد  که تاکنون خواندیم و باز خ یبر حسب نصو  آیات مقدسات

ه حقاست. آن دولتی « دَوْلَتَنَا»یک دولت نيست،  2«الدُّوَلِ آخِرُ دَوْلَتُنَا»حتمی است که 

است و تمام انبياا مسولمان بوه ایون « آخِرُ الدُّوَلِ»که بر مبنایی اسالم است، این  يهاله

کنند و دنباله میشوند، مسلمان بودند. یعنی انبياا که رجعت در دولت مهدی معنا می

إلی یوم القيام  الکبری کلتهم مسلمون بالرمسال  المحممدیم  القرآني  دون »دولت مهدی 

شک و حاليًا سيمدنا المسيح  ع( و هو فی السمماا، عائشٌ فی السمماا حسوب آیواتٍ فوی 

 بِوهِ لَيُوّْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتوابِ أَهْلِ مِنْ إِنْ وَ»الِّتکر الحکيم منها قوله تعالی فی سورة النتساا: 

نص است. تفصيل آن را مراجعوه کنيود.  3«شَهيد  عَلَيْهِمْ یَكُونُ اْلقِيامَ ِ یَوْمَ وَ مَوْتِهِ قَبْلَ

یویود ایموان خودا می تمام اهول کتواب قبول از مووت مسويح،« اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِنْ وَ»

یوک تَکيود اسوت، « لَ» «إاِلَّ اْلكِتوابِ أَهْولِ مِونْ إِنْوَ »«. مَنََّواآ قَوالُوا» اینکهآورند، نه می

آورنود. د حتمًا قبل از مرگ مسيح به او ایموان میمّکد در مّک« مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ یُّْمِنَنَّ»

یوینود مسويح پسور خودا اسوت و ها که میها ایمان نياوردند. مسيحیتاکنون مسيحی

ند تا چه برسد به یهود. یهوود کوه زنند، تاکنون اکثر  ایمان نياورمی یهایچنين حرک

 کردند.لعنت می

 

 إاِلَّ اْلكِتوابِ أَهْولِ مِونْ إِنْ وَ»د که مسيح هنووز زنود  اسوت پس باید یک زمانی بيای

امور کوه  در روایت داریم ولویم« شَهيد  عَلَيْهِمْ یَكُونُ اْلقِيامَ ِ یَوْمَ وَ مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ لَيُّْمِنَنَّ

کنند، تی که هستند نزول میحضرت مسيح هم از آسمان، از آن جن آورند،تشریف می

امر، ولیم بور مسويح اسوت،  کنند ولی چون ولیمنماز جماعت را به همدیگر تعارک می

هوا و خواننود و مسويحيان و یهودیایستند و مسيح پشت سر ایشوان نمواز میجلو می

آید. ولیم امر که تشریف چون عادی و ساد  که نمی ،کنندهمه اهل کتاب مشاهد  می

یوویيم بوه ایون کننود. نمیکننود و خوود را معرفوی میآورند، به خانه خدا تکيه میمی
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یوینود تموام اهوالی، تموام دانيم. سْن که میطوری است که ما نمیوسایل بشری. به

فهمنود کوه او شونوند و میاهل لغات یونایون بوا لغوت خوود صودای ولویم امور را می

 یَْنظُرَ أَنْ أَرَادَ مَنْ وَ أَلَا»، تکيه به خانه خدا و خود را معرفی کردن، اولمرحله کيست. 

امٍ وَلَدِ ِ وَ نُوحٍ إِلَى یَْنظُرَ أَنْ أَرَادَ مَنْ وَ أَلَا شَيْ ٌ وَ آدَمُ ذَا أَنَا فَهَا شَيْ ٍ وَ آدَمَ إِلَى  فَهَوا سوَ

مَاعِيلَ وَ إِبْورَاهِيمَ إِلَى یَْنظُرَ أَنْ أَرَادَ مَنْ وَ أَلَا سَامٌ وَ نُوحٌ ذَا أَنَا  وَ إِبْورَاهِيمُ ذَا أَنَوا فَهَوا إِسوْ

 مَونْ وَ أَلَا یُوشَمُ وَ مُوسَى ذَا أَنَا فَهَا یُوشَمَ وَ مُوسَى إِلَى یَْنظُرَ أَنْ أَرَادَ مَنْ وَ أَلَا إِسْمَاعِيلُ

 است.همه  1«شَمْعُونُ وَ عِيسَى ذَا اأَنَ فَهَا شَمْعُونَ وَ عِيسَى إِلَى یَْنظُرَ أَنْ أَرَادَ

 

 انا النتبيون یو از غيب برآ  الجالل وجه هوای حضرت ذو

 

 أَمِيوورُ وَ مُحَمَّوودٌ ذَا أَنَووا فَهَووا اْلمُووّْمِنِينَ أَمِيوورِ وَ مُحَمَّوودٍ إِلَووى یَْنظُوورَ أَنْ أَرَادَ مَوونْ وَ أَلَووا»

لت اسالم است که در زمان تَسيس دو یشمرد. این نقطه اوال، دانه دانه می«اْلمُّْمِنِينَ

کول رسل، کل معصومين، کل  صالحين،کل ( خواهد شد و بعد  ع محمد  مهدی آل

آورنود، اعضواد   ( تشوریف می اهللرسوولالعزم هر کدام به مناسوبت. وقتوی کوه اولو

هسوتند. وقتوی اميرالموّمنين تشوریف  عيسوی ، موسوی وابوراهيمنوح،  اهللرسولدولت 

انبيواا   ع( در مرحلوه بعودی خلفوای معصوومينِ اميرالمّمنين، اعضاد دولت آورندمی

 هستند و همچنين. 

 

 لِمَوا نَواوَفكْق وَ مِياْلعَظِو اْلقُورْآنِ مَعَوارِکِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْضَا ُ لَا وَ هُتُحِبُّ لَا عَمَّا جَنكبْنَا وَ تَرْضَا ُ وَ تُحِبُّهُ

 .«کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»

                                                           

 .9 ، ص53 ج، األنوار بحار. 1



16 

 

 


