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 مقدمه
موضــوع اهل بیــتb ازجمله محورهاى عمــده و بــارز در متن آیات 
قــرآن اســت و ایشــان به صراحــت، مخاطب خداوند قــرار گرفته اند و 
بــه نــص آیــۀ تطهیــر، بــه افتخــار طهــارت و پاکیزگــى نائــل آمده انــد. 
در احادیــث نبــوى نیــز بارهــا اهل بیــتb تکریــم و تجلیــل شــده 
و امــت بــه رعایــت حقــوق ایشــان توصیــه شــده اند؛ چنان کــه در 
قرآن کریــم، مــوّدت و دوســتى ایشــان پــاداش زحماتــى بیــان شــده 

اســت کــه پیامبــرr در ایفــاى رســالت خــود متحمــل شــده اند.
نســبت  و  رابطــه  و   bاهل بیــت منزلــت  و  از جایــگاه  ســخن 
آنــان بــا قــرآن و ســهم ایشــان در تفســیر و تبییــن معــارف وحــى و 
موضوعاتــى ازاین دســت، ســخنى دیرپــا و گســترده اســت و در ایــن 
نوشــتۀ کوتــاه، هرگز نمى توانیم مدعــى نمایاندن آن همه فضیلت 
و منزلــت باشــیم. مجــال محــدود ایــن صفحــات، تنهــا امــکان ارائــۀ 
نمونه هایى را خواهد داشــت و ســعى ما بر این اســت که بهترین ها 
را مطــرح کنیــم. محــور بحــث کتــاب حاضــر، چنــد درس از کتــاب 
رمضــان بــا قرآن اثر اســتاد ارجمند حجت االسالم والمســلمین قرائتى 

اســت کــه بــه پیشــگاه خواننــدگان عزیــز تقدیــم مى شــود.
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bاهل بیت 
َرُکــْم  ْهــَل اْلَبْیــِت َو ُیَطّهِ

َ
ْجــَس أ مــا ُیِریــُد اهلُل ِلُیْذِهــَب َعْنُکــُم الّرِ Nِإّنَ

َتْطِهیــرًا1M )همانــا خداونــد فقط اراده کرده اســت که پلیــدی ]گناه[ 
را از شــما اهل بیــت ]پیامبــر[ دور کنــد و شــما را کامــاًل پــاک ســازد(.

به واژه های این عبارت قرآنى دقت فرمایید:
مــاM نشــانۀ آن اســت کــه ایــن آیــۀ شــریف از موهبتــى   کلمــۀ Nِإّنَ

استثنایى دربارۀ اهل بیتb سخن مى گوید.
 مــراد از NُیِریــدM ارادۀ تکوینــى اســت؛ زیــرا ارادۀ تشــریعى خداونــد 

.rپاکى همۀ مردم است، نه فقط اهل بیت پیامبر
  مراد از NِرجسM هرگونه ناپاکى ظاهری و باطنى است.

ْهــَل اْلَبْیــتM همــۀ خانــدان پیامبــرr نیســتند؛ بلکه 
َ
 مــراد از Nأ

ــنى  ــعه و ســـــ ــات شیــــ ــراِد آن اســت کــه نامشــان در روای ــرخى اف  بـــ
.bآمده است و عبارت اند از: على، فاطمه، حسن و حسین

پرســش: دلیــل ایــن انحصــار چیســت؟ چــرا ایــن بخــش از آیــه 
دربــارۀ زنــان پیامبــرr یــا تمــام خانــدان آن حضــرت نیســت؟

1. احزاب، ۳۳.
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پاســخ ها:  1. روایاتــى از خــود همســران پیامبــرr، حتــى از عایشــه 
و اّم ســلمه، نقــل شــده اســت کــه از رســول خــداr پرســیدند که آیا 

آن هــا هــم جــزو اهل بیــتb هســتند و پیامبــرr فرمودند خیر.
۲. در روایــات متعــددی مى خوانیــم کــه پیامبــرr عبایــى بــر 
ســر ایــن چهــار تــن کشــیدند و درحالى کــه همــراه آنــان در زیــر عبــا 
بودنــد، ایشــان را اهل بیــت خــود معرفــى کردنــد1 و بــه دیگــران 

اجــازۀ ورود ندادنــد.
ــر اهل بیــت،  ــرای اینکــه ثابــت کننــد تعبی ــر اکــرمr ب ۳. پیامب
عالوه بر ایشــان، به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حســنینb نیز 
اختصــاص دارد، مــدت شــش مــاه ]یــا هشــت یــا نــه مــاه[ به هنــگام 
نمــاز صبــح، از کنــار خانــۀ فاطمــهB مى گذشــتند و مى فرمودند: 
ْهَل 

َ
ْجــَس أ مــا ُیِریــُد اهلُل ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الِرّ ْهــَل اْلَبْیــِت Nِإّنَ

َ
ــالَة یــا أ لّصَ

َ
»أ

 ۳.»۲Mَرُکْم َتْطِهیــرًا اْلَبْیــِت َو ُیَطِهّ
در کتــاب إحقــاق الحــق و إزهــاق الباطــل بیــش از هفتــاد حدیــث 
از منابــع معــروف اهل ســنت دربــارۀ اختصــاص ایــن آیــۀ شــریف 
بــه پنج تــن ذکــر شــده اســت. در کتــاب شــواهد التنزیــل لقواعــد 
التفضیــل کــه از کتــب معــروف اهل ســنت اســت نیــز  بیــش از 1۳۰ 

ــه آمــده اســت. روایــت در همیــن زمین

1 . على بن عیسى اربلى، کشف الغمة فى معرفة األئمة، ج1، ص۴۵و۴۶.

۲ . احزاب، ۳۳. 
۳ . یوسف بن حاتم شامى ، الدر النظیم فى مناقب األئمة اللهامیم، ص۴۶۰. 
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۴. مســلمًا ایــن آیــه شــامل زنــان پیامبــرr نمى شــود؛ زیــرا آن هــا 
گاهــى مرتکــب گنــاه مى شــدند. در ســورۀ تحریــم مى خوانیــم 
کــه پیامبــرr رازی را بــه یکــى از همسرانشــان فرمودنــد و او 
امانــت داری نکــرد و بــه دیگــری گفــت. قــرآن ایــن عمــل را گنــاه 
1. عایشــه 

Mِإْن َتُتوبــآ ِإَلــى اهلِل َفَقــْد َصَغــْت ُقُلوُبُکمــاN :نامیــد و فرمــود
هــم کــه همســر آن حضــرت بــود، جنــگ جمــل را کــه در آن عــدۀ 
بســیاری از مســلمانان کشــته شــدند، علیه حضرت علىA به راه 

انداخــت و ســپس پشــیمان شــد.

1. تحریم، ۴.
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  پاسخ به شبهات 
ــْمM به معنــای  َرُک ــۀ ۳۳ ســورۀ احــزاب، Nُیَطّهِ ــا در آی پرســش ۱: آی
آن نیســت کــه اهل بیــتb آلودگــى داشــته اند و خداونــد آنــان را 

تطهیــر کــرده اســت؟
پاســخ: شــرط تطهیــر، آلودگــى نیســت؛ زیــرا قــرآن دربــارۀ حوریــان 
 Mــر بهشــتى، درحالى کــه هیچ گونــه آلودگــى ندارنــد، کلمــۀ Nُمَطّهِ
َرُکــْمM به معنــای پــاک  را بــه کار بــرده اســت؛ به عبــارت دیگــر Nُیَطّهِ

 نگه داشــتن اســت، نــه پاک کــردن از آلودگــى قبلــى.
ــه در  ــن آی ــرا ای ــد، چ ــج نفرن ــا پن ــتb تنه ــر اهل بی ــش ۲: اگ پرس
میــان جمالتــى قرار گرفته اســت کــه دربارۀ زنان پیامبرr اســت؟
مــا ُیِریــُد اهلُل...M به صــورت جداگانــه نــازل  پاســخ ها: 1. جملــۀ Nِإّنَ
شــده؛ ولــى هنــگام جمــع آوری قــرآن به صــورت منســجم کنونــى، 

در اینجــا قــرار گرفتــه اســت.
۲. رســم فصیحــان و شــاعران و ادیبــان عــرب ایــن بــوده اســت کــه 
در البــه الی مطالــب معمولــى حــرف جدیــد و مهمــى مطــرح کننــد تا 
تأثیــرش بیشــتر باشــد؛ چنان کــه در میــان اخبــار صداوســیما، اگــر 
گوینــده یک مرتبــه بگویــد بــه خبــری کــه هم اکنــون بــه دســتم 
رســید توجــه فرماییــد، این گونــه ســخن گفتن نوعــى شــوک روانــى 

و تبلیغاتــى ایجــاد مى کنــد.
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نظیــر ایــن آیــه، آیــۀ ســوم ســورۀ مائــده اســت کــه در آن، مطلــب 
مربــوط بــه والیــت و امامــت و اکمــال دیــن و اتمــام نعمــت و یــأس 
کفــار و رضــای الهــى، در کنــار احــکام مربــوط بــه گوشــت خــوک و 
ــرآن  ــه جاســازی ها، رمــز حفــظ ق ــازل شــده اســت. این گون خــون ن
ــان  ــى زن ــه گاه ــه ک ــت همان گون ــت؛ درس ــالن اس ــتبرد نااه از دس
هنــگام خــروج از خانــه، زیــورآالت خــود را در البــه الی پنبه هــای 
پنبــه  و  طــال  کــه  مى فرماییــد  مالحظــه  مى دهنــد.  قــرار  متــکا 
رابطــه ای بــا یکدیگــر ندارنــد؛ ولــى ایــن  کار بــرای محفوظ مانــدن از 

دســتبرد نااهــالن انجــام مى گیــرد.
 r۳. در میــان ســفارش هایى کــه این آیۀ شــریف بــه زنان پیامبر
مى کنــد، یک مرتبــه آمــده اســت کــه خداونــد ارادۀ مخصــوص بــر 
عصمــت اهل بیــتb دارد و ایــن نکتــه را هشــدار مى دهــد کــه 
زنان پیامبر در خانه ای هســتند که معصومانb هســتند و حتمًا 

بایــد تقــوا را بیشــتر مراعــات کننــد.
۴. دربــارۀ اهل بیــتb ضمیــر جمــع مذکــر بــه کار رفتــه اســت 
کــه نشــان از غالب بــودن مــردان اســت؛ برخــالف جمــالت مربــوط 
 بــه زنــان پیامبــرr کــه در آن هــا از ضمیــر جمــع مؤنــث اســتفاده 

َرُکْمM و... . ِقْمَنN،MَعْنُکمN،Mُیَطّهِ
َ
N،Mأ شده است: Nُبُیوِتُکّنَ



10

 اهلیت داشتن یا نداشتن
خداونــد در آیــۀ ۴۶ ســورۀ مبارکــۀ هــود، اهل نبــودن پســر نــوح را 
ــُه َعَمــٌل َغْیــُر  ْهِلــَک ِإّنَ

َ
ــُه َلْیــَس ِمــْن أ بیــان مى کند:Nقــاَل یــا ُنــوُح ِإّنَ

صاِلــٍحM )فرمــود: »اى نــوح، او درحقیقــت از کســان تــو نیســت؛ زیــرا 
 کــردارش ناشایســت اســت«(. روایــات بســیاری از پیامبــرr و 
ــود:  ــاز مى ش ــارت آغ ــن عب ــا ای ــه ب ــت ک ــیده اس ــا رس ــه م ــهb ب ائم
»َلْیــَس ِمّنــا« )از مــا نیســت(؛ ازجملــه، پیامبــر اکــرمr فرموده انــد: 
ــه مســلمانى خیانــت  ــا«1 )هرکــس ب ــَس ِمّن ــِلمًا َفَلْی  ُمْس

َ
ــّش ــْن َغ »َم

کنــد، از مــا نیســت(. در حدیثــى دیگــر از همیــن بزرگــوار نیــز چنیــن 
آمــده اســت: »َمــْن َاْصَبــَح َو َلــْم َیْهَتــّمُ ِبُامــوِر اْلُمْســِلِمیَن َفَلْیــَس 
ِبُمْســِلٍم«۲ )کســى که هــر صبــح در فکــر خدمــت بــه مســلمانان 

نباشــد، مســلمان نیســت(. 
به طورکلــى، از مــرور روایــات معصومــانb نتیجــه مى گیریــم 
کــه دوســت پیامبــرr کســى اســت کــه مطیع خــدا باشــد؛ گرچه 
نســبتى بــا آن حضــرت نداشــته باشــد و دشــمن آن بزرگــوارrنیــز 
کســى اســت کــه نافرمانــى خــدا کنــد؛ گرچــه از نزدیــکان ایشــان 

باشــد.

1 . محمدبن على بن بابویه قمى )شیخ صدوق(، ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص۲8۴.
۲ . محمدبن على بن بابویه قمى )شیخ صدوق(، علل الشرائع، ص1۳1. 
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bموّدت اهل بیت 
پاداش رسالت

ــِرْف  ــْن َیْقَت ــى َو َم ــى اْلُقْرَب َة ِف
َ

ــَوّد  اْلَم
َّ

ــرًا ِإال ْج
َ
ــِه أ ــَئُلُکْم َعَلْی ْس

َ
ــْل آل أ Nُق

َحَســَنًة َنــِزْد َلــُه ِفیهــا ُحْســنًا ِإّنَ اهلَل َغُفــوٌر َشــُکوٌر1M )]ای پیامبــر، بــه 
مــردم[ بگــو مــن از شــما بــر ایــن ]رســالت خــود[ هیــچ مــزدی جــز 
نیکــى  و هرکــس کار  نمى کنــم  نزدیکانــم درخواســت  مــوّدت 
ــده و  ــد آمرزن ــه خداون ــم؛ چراک ــِى او مى افزایی ــر نیک ــد، ب ــام ده انج

قــدردان اســت(.
بارهــا در قــرآن ایــن ســخن بــه میــان آمــده اســت کــه انبیــا از 
مــردم پاداشــى نمى خواســتند. در آیــات 1۰۰تــا18۰ ســورۀ شــعراء، 
ایــن مطلــب از قــول پیامبــران مختلــف تکــرار شــده اســت. پیامبــر 
اســالمr نیــز در برابــر انجــام رسالتشــان، از مــردم درخواســت مــزد 
 Mــْل مــادی نداشــتند؛ ولــى دو مرتبــه ازطــرف خداونــد بــا کلمــۀ Nُق
مأمــور شــدند تــا مــزد معنــوی را که به نفــع خود مــردم اســت، از آن ها 
تقاضــا کننــد. ایــن درخواســت مــزد معنــوی بــا دو تعبیــر آمده اســت: 
ْن 

َ
ــْن شــاَء أ  َم

ّ
ــٍر  ِإال ْج

َ
ــْن أ ــِه ِم ــَئُلُکْم َعَلْی ْس

َ
ــد: Nمــا أ ــار مى فرمای یــک ب

ــِه َســِبیاًلM ۲ )مــن هیــچ مــزدی نمى خواهــم؛ جــز آنکــه  ِخــَذ ِإَلــى َرّبِ َیّتَ

1. شوری، ۲۳.

۲. فرقان، ۵۷.
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 هرکــه خواســت، راه خــدا را انتخــاب کنــد( و بــار دیگــر مى فرمایــد: 
َة ِفى اْلُقْرَبى1M )به ازاى آن ]رسالت[ 

َ
 اْلَمَوّد

َّ
ْجرًا ِإال

َ
ْسَئُلُکْم َعَلْیِه أ

َ
 أ

َ
Nال

پاداشى از شما نمى خواهم، مگر دوستى با خویشاوندانم را(.
همچنیــن، آیــۀ ۴۷ ســورۀ ســبأ نتیجه و فایــدۀ درخواســت موّدت 
ْجــٍر َفُهــَو 

َ
را به نفــع خــود مــردم مى دانــد: Nُقــْل مــا َســَئْلُتُکْم ِمــْن أ

 َعَلــى اهلِل َو ُهــَو َعَلــى ُکّلِ َشــْى ٍء َشــِهیٌدM )بگــو هــر 
ّ

ْجــِرَی ِإال
َ
َلُکــْم ِإْن أ

مــزدی کــه از شــما خواســتم، پــس آن به نفــع شماســت. مــزد من جز 
برعهــدۀ خــدا نیســت و او بــر هــر چیــزی گــواه اســت(.

بنابرایــن اگــر پیامبــر اکــرمr از مــا مزدی درخواســت مى کنند 
و مى گوینــد اهل بیتشــان را دوســت بداریــم، به ســبب آن اســت 
ــرا  ــمM؛ زی ــَو َلُک ــردد: Nَفُه ــا برمى گ ــود م ــه خ ــزد ب ــن م ــدۀ ای ــه فای ک
کســى که بــه اهل بیــت معصــوم پیامبــرr عالقه منــد باشــد، 
از آنــان پیــروی مى کنــد و هرکــس از رهبــران معصــومb پیــروی 

کنــد، از راه خــدا پیــروی کــرده اســت. 
ــِه َســِبیاًلM، مثــل ایــن اســت  ِخــَذ ِإَلــى َرِبّ ْن َیّتَ

َ
 َمــْن شــاَء أ

ّ
مفهــوم Nِإال

کــه معلمــى بــه شــاگردانش بگویــد مــزدی از آن هــا نمى خواهد، جز 
آنکــه درسشــان را خــوب بخواننــد کــه فایــدۀ ایــن امــر هــم،  بــه خود 
شــاگردان برمى گــردد. بنابرایــن مــزد رســالت دو چیــز اســت: یکــى 
ــب آنکــه در هــر دو  انتخــاب راه خــدا و دیگــری مــوّدت قربــى. جال
 rمطــرح شــده اســت؛ یعنى مزد پیامبــر اکرم M

ّ
تعبیــر، کلمــۀ Nإال

فقط همین اســت.

1. شوری، ۲۳
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 بــا کـــــــمى تأمـــــــل درمى یابیــم کــه بایــد راه خـــــــــــــــدا و مـــــــــــوّدت 
ــرا اگــر این هــا دو راه باشــد، تناقــض  اهل بیــتb یکــى باشــد؛ زی
اســت و مثــاًل نمى تــوان گفــت مــن فقــط تابســتان مطالعــه مى کنــم 
ــه  ــم؛ چراک ــه مى کن ــتان مطالع ــط زمس ــن فق ــت م ــر گف ــار دیگ و ب
محصــور بایــد یــک چیــز باشــد. ازطرفــى، مــوّدت بــا دو امــر مــالزم 
اســت: یکــى شــناخت و معرفــت؛ زیــرا تــا انســان کســى را نشناســد، 
ــورزد و دیگــری اطاعــت و تبعیــت؛ چــون  ــه او عشــق ب ــد ب نمى توان
مــوّدت بدون اطاعــت، نوعــى تظاهــر و دروغ و تملــق اســت. بــا ایــن 
توضیــح، کســانى کــه از غیــر اهل بیــتb دســتور مى گیرنــد، راه 

خــدا را پیــش نگرفته انــد و ایــن مهــم، دیــدگاه قــرآن اســت.
ازنظــر عقــل هــم، پــاداش بایــد هم ســنگ و هــم وزن عمــل باشــد. 
ــزد  ــت. م ــۀ آن اس ــه ادام ــت ک ــر امام ــدارد؛ مگ ــى ن ــالت، هم وزن رس
رســالت ادامــۀ هدایــت اســت؛ پــس مــزد معصوم، ســپردن ادامــۀ کار 
بــه معصــوم دیگــر اســت و مــزد عــادل آن اســت کــه زحمــات او را بــه 
عــادل دیگــر بســپاریم. عقــل مى گویــد تــا لطف هســت، باید تشــکر 
نیــز باشــد و اگــر امــروز لطف پیامبرr شــامل حال ما شــده اســت و 
مــا بــه اســالم هدایــت شــده ایم، بایــد مــزد رســالتش را بپردازیــم و نیــز 
اگــر مــزد رســالت مــوّدت قربــى اســت، امــروز هــم بایــد ُقربایــى باشــد 

تــا بــه او مــوّدت داشــته باشــیم و اطاعتــش کنیــم.
 ،fــان، حضــرت مهــدی ــال امام زم ــد درقب آری، امــروز هــم بای
مى شــود  مگــر  باشــیم.  ایشــان  مطیــع  و  باشــیم  داشــته  مــوّدت 



14

بگوییم مســلمانان صدر اســالم مأمور بودند مزد رســالت را بپردازند 
و در برابــر قربــى مــوّدت داشــته باشــند، ولــى مســلماناِن امــروز ایــن 
ــد و مــزد  ــه او مــوّدت بورزن ــا ب ــا قربایــى نیســت ت ــد ی وظیفــه را ندارن
رســالت را بپردازنــد! مــوّدت حضــرت مهــدیf در زمــان غیبــت، 
عمــل بــه پیام هــای آن حضــرت و حرکــت در راه کســانى اســت کــه 

ــان ســپرده اند، یعنــى فقهــای عــادل و بى هواوهــوس. ــه آن ــا را ب م
 عقــل انســان از اینکــه مــوّدت قـــــــربى پــــــاداش پیامبــری قــرار 
گرفتــه اســت کــه صدهــا میلیــون نفــر را بــه هدایــت و ســعادت و 
فضــل کبیــر الهــى رســانده اســت، مى فهمــد کــه قربــى و کســانى 
کــه بــه مــوّدت آن هــا ســفارش شــده اســت، برتریــن افــراد بشــر و 
معصوم انــد؛ زیــرا هرگــز مــوّدت گنهــکار، پــاداش پیامبــر معصــوم 
قــرار نمى گیــرد. نمى تــوان بــاور کــرد کــه مــوّدت افــرادی گنهــکار 
بــر مســلمانان جهــان در طــول تاریــخ واجــب باشــد. هیــچ فرقــه ای 
از مســلمانان، جــز شــیعه، رهبــران خــود را معصــوم نمى دانــد و هیــچ 
فــرد یــا گروهــى تاکنــون نــه بــرای امامــان معصــومb گناهى نقل 

کــرده و نــه بــرای آن بزرگــواران اســتادی نــام بــرده اســت.
عقــل مى گویــد گذاشــتن دســت بشــر در دســت غیرمعصــوم، 
نه تنهــا ظـــــــلم بــه انســانیت اســت، بلکــــــه ظلــم بــه تـــــــمام هســتى 
اســت؛ زیــرا هســتى بــرای انســان آفریــده شــده اســت. آیاتــى کــه 
 Mَمتاعــًا َلُکــْمN و Mَر َلُکــْم

َ
ــّخ ــَق َلُکــْمM و Nَس  در آن هــا عبــارت Nَخَل

بــه کار رفتــه اســت، همگــى نشــانۀ آن اســت کــه هســتى بــرای 
انســان خلــق شــده اســت و انســان بــرای تکامــل واقعــى و معنــوی و 
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خدایى شــدن، هســتى یافتــه اســت. آیــا ســپردن ایــن انســان بــا آن 
اهــداف واال بــه رهبــران غیرمعصــوم، ظلــم بــه او و ظلــم بــه هســتى 

نیســت؟
اگــر در روایــات، رهبــر معصــوم و والیــت او زیربنــا و اســاس دیــن 
 َیــِة«1 

َ
ُم َعَلــى َخْمــٍس... َو اْلــَوال

َ
ْســال ِ

ْ
شــناخته شــده اســت: »ُبِنــَى ال

و اگــر حضــرت  علــىA تقســیم کنندۀ مــردم میــان بهشــت و 
ــاِر«۲ و اگــر نمــاز و  ــِة َو الّنَ ــّىٌ َقِســیُم اْلَجّنَ دوزخ معرفــى شــده اند: »َعِل
ــوّدت  ــر م ــود۳ و اگ ــه نمى ش ــت پذیرفت ــج، بى والی روزه و زکات و ح
اهل بیــتb حســنه اســت۴ و بــه زیــارت و توســل بــه آنــان ســفارش 
شــده اســت، همــه به ســبب همــان جوهــر کیمیایــِى مــوّدت اســت.

در این زمینه رسول خداr فرموده اند:
ــٍد مــاَت َشــِهیدًا«۵ )هرکــه بــا  1. »َمــْن مــاَت َعَلــى ُحــِبّ آِل ُمَحّمَ

اســت(؛ شــهید  بــرود،  دنیــا  از   rآل محمــد دوســتى 
ــٍد مــاَت تاِئبــًا«۶ )هرکه با دوســتى  ۲. »َمــْن مــاَت َعَلــى ُحــِبّ آِل ُمَحّمَ

آل محمــدr از دنیــا بــرود، توبه کننده اســت(؛

1. محمدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج۲، ص18.

ــه  ــى، ج ۲، ص۳۲۴؛ محمدبن على بن بابوی ۲. نــک: على بن ابراهیــم قمــى، تفســیر القّم
قمــى )شــیخ صــدوق(، امالــى الصــدوق، ص۴۶.

۳.  محمدبن على بن بابویه قمى )شیخ صدوق(، امالى الصدوق، ص۲۵۶.
۴. محمدباقر مجلسى، بحار األنوار، ج۴۳، ص۳۶۲و۳۶۳.

۵ . على بن عیسى اربلى، کشف الغمة فى معرفة األئمة، ج 1، ص1۰۷.

۶ . على بن عیسى اربلى، کشف الغمة فى معرفة األئمة، ج 1، ص1۰۷.
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ُمْســَتْکِمَل  ُمْؤِمنــًا  مــاَت  ــٍد  ُمَحّمَ آِل  ُحــِبّ  َعَلــى  مــاَت  »َمــْن   .۳
یمــاِن«1 )هرکــه بــا دوســتى آل محمــدr از دنیــا بــرود، مؤمنــى  ِ

ْ
ال

اســت کــه بــا ایمــان کامــل از دنیــا رفتــه اســت(؛
ــٍد جــاَء یــْوَم اْلِقیاَمــِة َمْکُتــوٌب  ۴. »َمــْن مــاَت َعَلــى ُبْغــِض آِل ُمَحّمَ
 َبْیــَن َعْیَنْیــِه آِیــٌس ِمــْن َرْحَمــِة اهلِل«۲ )هرکــه بــا کینــه و بغــض 
آل محمــدr بمیــرد، روز قیامــت درحالــى مى آیــد  کــه میــان دو 

چشــمش نوشــته شــده اســت: مأیــوس از رحمــت خداونــد(؛
ــٍد مــاَت کاِفــرًا«۳ )هرکــه بــا  ۵. »َمــْن مــاَت َعَلــى ُبْغــِض آِل ُمَحّمَ

بغــض آل محمــدr بمیــرد، کافــر مــرده اســت(؛
ــِة«۴  ــٍد َلــْم َیَشــّمَ َراِئَحــَة الَجّنَ ۶. »َمــْن مــاَت َعَلــى ُبْغــِض آِل ُمَحّمَ
)هرکــه بــا بغــض آل محمــدr بمیــرد، بــوی بهشــت را استشــمام 

نمى کنــد(.
البتــه پــر واضــح اســت کــه مــوّدِت بدون اطاعــت، نمى توانــد 

هــم وزِن شــهادت و مغفــرت و ایمــان کامــل قــرار گیــرد.
زمخشــری و فخــر رازی کــه از بــزرگان اهل ســنت هســتند نیــز 
ایــن احادیــث را در تفاســیر خــود آورده انــد. بــر اســاس آنچــه در تفســیر 
کشــاف محمودبن محمــد زمخشــری آمــده اســت، همیــن کــه آیــۀ 
مــوّدت نــازل شــد، از پیامبــرr پرســیدند: »قربــى چــه کســانى 

1 . على بن عیسى اربلى، کشف الغمة فى معرفة األئمة، ج 1، ص1۰۷.
۲ . على بن عیسى اربلى، کشف الغمة فى معرفة األئمة، ج 1، ص1۰۷.
۳ . على بن عیسى اربلى، کشف الغمة فى معرفة األئمة، ج 1، ص1۰۷.

۴ . على بن عیسى اربلى، کشف الغمة فى معرفة األئمة، ج 1، ص1۰۷.
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هســتند کــه مــوّدت آن هــا بــر مــا واجــب اســت؟« حضــرت فرمودنــد: 
 rحضــرت آن  همچنیــن  فرزندانشــان.«1  و  فاطمــه  و  »علــى 
ــى ُیْؤِذیـــِنى ما ُیْؤِذیهــا«۲ )فاطمه پارۀ  فرموده انــد: »فاِطَمــُة ِبْضَعــٌة ِمِنّ
تــن مــن اســت. هرکــس او را اذیــت کنــد، مرا اذیــت کرده اســت(. در 
قــرآن نیــز کیفــر کســانى کــه رســول خــداr را اذیــت کننــد، چنین 
ْنیــا َو 

ُ
ِذیــَن ُیــْؤُذوَن اهلَل َو َرُســوَلُه َلَعَنُهــُم اهلُل ِفــى الّد

َ
آمــده اســت: Nِإّنَ اّل

۳ )کســانى کــه خــدا و پیامبــرش را 
 Mَلُهــْم َعذابــًا ُمِهینــًا 

َ
َعــّد

َ
اآلِخــَرِة َو أ

ــان دور  ــا و آخــرت از آن ــد رحمــت خــود را در دنی آزار مى دهنــد، خداون
ســاخته و برایشــان عــذاب خوارکننــده ای آمــاده کــرده اســت(.

امام حســنA در  در حدیــث دیگــری هــم مى خوانیــم کــه 
َة ِفــى اْلُقْرَبــى َو َمــْن 

َ
 اْلَمــَوّد

َّ
ْجــرًا ِإال

َ
ْســَئُلُکْم َعَلْیــِه أ

َ
ذیــل آیــۀ Nُقــْل آل أ

۴ فرمودنــد: »َو اْقِتــراُف اْلَحَســَنِة 
 Mَیْقَتــِرْف َحَســَنًة َنــِزْد َلــُه ِفیهــا ُحْســنًا

ْهــَل اْلَبْیــِت«۵ )]ســبب[ افزوده شــدن بــر حســنه، مــوّدت مــا 
َ
ُتنــا أ

َ
َمَوّد

اهل بیــت اســت(.

1 . محمدباقر مجلسى، بحار األنوار، ج۲۳، ص۲۳۳و۲۳۴.

۲ . محمدباقر مجلسى، بحار األنوار، ج۲۳، ص۲۳۴.
۳. احزاب، ۵۷.
۴. شوری، ۲۳.

۵. محمدباقر مجلسى، بحار األنوار، ج۲۳، ص۲۳۲.
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rآخرین رسالت پیامبر اسالم 
ــَک َو ِإْن َلــْم َتْفَعــْل َفمــا  ْنــِزَل ِإَلْیــَک ِمــْن َرّبِ

ُ
ْغ مــآ أ ــّلِ ـَ ُســوُل ب َهــا الّرَ ّیُ

َ
Nیــا أ

ــْوَم  ــِدی اْلَق ــاِس ِإّنَ اهلَل ال َیْه ــَن الّن ــَک ِم ــَت ِرســاَلَتُه َو اهلُل َیْعِصُم ْغ
َ
َبّل

اْلکاِفِریــَن 1M )ای پیامبــر، آنچــه ]دربــارۀ والیت و جانشــینى حضرت 
 علــىA[ ازســوی پــروردگارت بــه تــو نــازل شــده اســت، کامــاًل ]بــه 
ــداده ای  مــردم[ برســان و اگــر چنیــن نکنــى، رســالت او را  انجــام ن
ــو را از ]شــر[ مــردم ]و کســانى کــه تحمــل  ــد ت ــدان کــه[ خداون و ]ب
شــنیدن ایــن پیــام مهــم را ندارنــد[ حفــظ مى کنــد. همانــا خداونــد 

گــروه کافــران ]لجــوج[ را هدایــت نمى کنــد(.
 rدر تمــام قــرآن، فقــط در ایــن آیــه اســت کــه پیامبــر اکــرم
دربــارۀ کتمــان پیامــى تهدیــد شــده اند کــه اگــر نگوینــد، تمــام 
آنچــه در ۲۳ ســال رســالت خــود تــالش کرده انــد، هــدر مــى رود! چند 

ــد: ــن مى کن ــه را روش ــن آی ــى ای ــری محتوای ــه، جهت گی نکت
نــازل   rاکــرم پیامبــر  شــریف  عمــر  اواخــر  در  مائــده  ســورۀ   .1 

شده است؛
 Mُســول َهــا الّرَ ّیُ

َ
M ۲ تعبیــر Nیــا أ ِبــّىُ َهــا الّنَ ّیُ

َ
۲. در ایــن آیــه، به جــای Nیــا أ

1. مائده، ۶۷.
۲. انفال، ۷۰ و... .
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آمده است که نشانۀ رسالتى مهم است؛
ْغM آمــده اســت کــه نشــانۀ  ْبـــِلْغ«، فرمــان Nَبـــّلِ

َ
۳. به جــای فرمــان »أ

ابالغــى قطعــى و رســمى و مهــم اســت؛
ــد شــده اند کــه  ــرای نرســاندن پیامــى مهــم تهدی ۴. پیامبــرr ب

اگــر ایــن کار را نکننــد، همــۀ زحماتشــان بــه هــدر مــى رود؛
ــه  ــرا در روزگاری ک ــیدند؛ زی ــود نمى ترس ــان خ ــرr از ج ۵. پیامب
تنهایــى بــا بت هــا مبــارزه مى کردنــد و در جنگ هــا کــه بــا مشــرکان 
درگیــری نظامــى داشــتند، از خطرهــا نمى ترســیدند؛ درحالى کــه 
ســنگ باران مى شــدند و یارانشــان شــکنجه مى شــدند. حــاال در 
اواخــر عمــر و در میــان این همــه یــار مى تــوان باور کرد که بترســند؟!
۶. پیــام آیــه مربــوط بــه توحیــد و نبــوت و معــاد نیســت؛ چــون ایــن 
اصــول در روزهــای اول بعثــت در مکــه بیــان شــده اســت و در ایــن 
زمینــه، بــه این همــه ســفارش در آخر عمر آن حضرت نیازی نیســت؛
۷. پیــام آیــه مربــوط بــه نمــاز، روزه، حــج، زکات، خمــس و جهــاد 
 rهــم نیســت؛ چــون این هــا در طــول ۲۳ ســال دعــوت پیامبــر
بیــان شــده بــود و مــردم نیــز بــه آن هــا عمــل کــرده بودنــد و در ایــن 

زمینــه، هراســى در کار نبــوده اســت.
از  یکــى  و بعضــى مفســران اهل ســنت  همــۀ مفســران شــیعه 
 Aمصادیــق ایــن آیــه را اعــالم والیــت و امـــــامت حضــرت علــى
 در هجدهــم ذی حجــۀ ســال دهــم هجــری در ســفر حجة الــوداع 
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پیامبــرr و حدیــِث »َمــْن ُکْنــُت َمــْوالُه َفَعلــّىٌ َمــْوالُه«1 دانســته اند و 
مــا را از تحّیــر نجــات داده و راه را نشــان داده انــد.

َعَلــى  َخْمــٍس  َعَلــى  ْســالُم  ِ
ْ

ال »ُبِنــَى  فرموده انــد:   Aامام باقــر
ــْم ُینــاَد ِبَشــْى ٍء َکمــا  ــِة َو َل ــْوِم َو اْلَحــّجِ َو اْلــَوال َی کاِة َو الّصَ ــالِة َو الــّزَ الّصَ
ــَوال َیــَة«۲  ــٍع َو َتَرُکــوا َهــِذِه َیْعِنــى اْل ْرَب

َ
َخــَذ الّنــاُس ِبأ

َ
ــِة َفأ ــَوال َی ُنــوِدَی ِباْل

)اســالم بــر پنــج چیــز اســتوار اســت: نمــاز، زکات، روزه، حــج و والیــت 
]اهل بیــت[ و بــه چیــزی به انــدازۀ والیــت توجــه نشــده بــود؛ امــا 

ــد(. ــرک کردن ــت را ت ــد و والی ــای آن را پذیرفتن ــار ت ــردم چه م

1. منسوب به على بن موسى  الرضاA، صحیفة المام الرضاA، ص۶۴.
۲. محمدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج۲، ص18.
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 والیت؛ اکمال و اتمام رسالت
ِذیــَن َکَفــُروا ِمــْن ِدیـــِنُکْم َفــال َتْخَشــْوُهْم َو اْخَشــْوِن 

َ
ْلَیــْوَم َیـــِئَس اّل

َ
Nأ

ْتَمْمــُت َعَلْیُکــْم ِنْعَمِتــى َو َرِضیــُت 
َ
ْکَمْلــُت َلُکــْم ِدیَنُکــْم َو أ

َ
اْلَیــْوَم أ

 ]Aامام علــى والیــت  نصــب  ]روز  )امــروز   1Mِدینــًا ْســالَم  ِ
ْ

ال َلُکــُم 
کافــران از ]زوال[ دیــن شــما مأیــوس شــدند؛ پــس از آنــان نترســید 
و از ]مخالفــت بــا[ مــن بترســید! امــروز دینتــان را بــرای شــما کامــل 
ــوان  ــر شــما تمــام  کــردم و اســالم را به عن کــردم و نعمــت خــود را ب

دیــن ]جــاودان[ برایتــان پذیرفتــم(.
طبــق روایــات شــیعه و ســنى، ایــن قســمت از آیــه کــه مى فرمایــد: 
بــه   Aعلى بن ابى طالــب نصــب  از  پــس   M...ْکَمْلــُت

َ
أ لَیــْوَم 

َ
Nأ

امامــت در غدیــر خــم، نازل شــده اســت. بدون درنظرگرفتــن دالیل 
نقلــى، تحلیــل عقلــى نیــز ایــن مطلــب را تأییــد مى کنــد؛ چــون چهار 
ویژگــى مهــم بــرای آن روز بیــان شــده اســت: 1. روز یــأس کافــران؛ 
مــردم؛  بــرای  الهــى  نعمــت  اتمــام  روز  دیــن؛ ۳.  اکمــال  روز   .۲ 
۴. روزی کــه خداونــد اســالم را به مثابــۀ »دیــن« و مذهبــى کامــل، 
بــرای انســان  ها پســندیده اســت. در تاریــخ اســالم، هیــچ روز مهمــى، 
حتــى بعثــت، هجــرت، فتــح مکــه و پیــروزی در جنگ هــا، بــا همــۀ 
ارزش هایــى کــه داشــته اند، ایــن چهــار صفــت مهــم مطرح شــده در 
ایــن آیــه را ندارنــد. بنابرایــن فقــط روز غدیــر خــم اســت کــه چهــار 

عنــوان ذکرشــده در آیــه بــا آن منطبــق اســت:
1. مائده، ۳.
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و  تهمــت و جنــگ  بــود کــه وقتــى  آن  به ســبب  یــأس کفــار   .1
ســوءقصد بــه جــان پیامبــرr نافرجــام مانــد، تنهــا امیــد آن هــا 
مــرگ پیامبــرr بــود. نصــب على بن ابى طالــبA بــه همــه 
فهمانــد کــه بــا مــرگ پیامبــرr دیــن آن بزرگــوار محــو نمى شــود؛ 
 زیرا شخــــــــــــصى همـــــــــــــچون عــــــــلى بن ابى طالبA جانشــین 
پیامبــرr و رهبــر امــت اســالم خواهــد بــود. اینجــا بــود کــه همــۀ 

کفــار مأیــوس شــدند.
۲. کمــال دیــن بــرای آن اســت کــه اگــر مقــررات و قوانیــن کاملــى 
ــل  ــوم و کام ــری معص ــه رهب ــت و جامع ــرای ام ــى ب ــود، ول ــع ش وض

ــد. تعییــن نشــود، آن مقــررات ناقــص مى مان
۳. اتمــام نعمــت به ســبب آن اســت کــه قــرآن، بزرگ تریــن نعمــت را 
 rنعمــِت رهبــری و هدایــت معرفــى کــرده اســت. اگر پیامبــر اکرم
از دنیــا مى رفتنــد و مــردم را بى سرپرســت مى گذاشــتند، کاری انجام 
داده بودنــد کــه چوپــان در برابــر گلــه چنیــن نمى کنــد! پــس چگونه 

امــکان دارد کــه بــدون تعییــن رهبــری الهــى، نعمت تمام  شــود؟!
۴. رضایــت خداونــد ازآن روســت کــه هــرگاه قانوِن کامــل و مجری 

عــادل بــه هــم گــره بخــورد، رضایــت پــروردگار حاصل مى شــود. 
بــه همیــن دالیــل، یعنــى اکمــال دیــن، اتمــام نعمــت، رضایــت حق 
و یــأس کفــار، در روایــات اهل بیــتb عیــد غدیــر بزرگ تریــن عیــد 

به شــمار آمــده اســت.
آثــار اشــیا و اعمــال، گاهــى مترتــب بــر جمع بــودن همــۀ اجــزای 
آن هاســت؛ مثــل روزه کــه اگــر یــک لحظــه هــم پیــش از اذان افطــار 
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کنیــم، باطــل مى شــود. ازاین جهــت، در بیــان چنیــن موضوعاتــى، 
 1Mْیــِل

َ
یــاَم ِإَلــى الّل ــوا الّصِ ِتّمُ

َ
کلمــۀ »تمــام« بــه کار رفتــه اســت: Nأ

و گاهــى به گونــه ای اســت کــه هــر جــزء، اثــر خــود را دارد؛ مثــل 
تــالوت آیــات قــرآن کــه کمالــش در تــالوت همــۀ آن اســت و هرقــدر 
هــم خوانــده شــود، ثــواب دارد. امــا گاهــى بعضــى اجــزا به گونــه ای 
هســتند کــه اگــر نباشــند، کل مجموعــه ناقــص اســت؛ هرچنــد 
همــۀ اجــزای دیگــر هــم باشــند. مثــل خلبــان و راننــده کــه هواپیمــا 
و ماشــین بــدون آن هــا بى فایــده اســت. رهبــری و والیــِت حــق هــم 
چنیــن اســت؛ چــون انســان را بــا خــدا گــره مى زنــد و بــدون آن، 
آفریده هــا و نعمت هــا بــه نقمــت تبدیــل مى شــود و انســان را بــه خــدا 

نمى رســاند.

 والیت از آِن کیست؟
ــالَة  ــِقیُموَن الّصَ ِذیــَن ُیـ

َ
ــوا اّل ِذیــَن آَمُن

َ
ــوُلُه َو اّل ُکــُم اهلُل َو َرُس مــا َوِلّیُ Nِإّنَ

کاَة َو ُهــْم راِکُعــوَن ۲M )ولــّى و سرپرســت شــما، فقــط  َو ُیْؤُتــوَن الــّزَ
خداونــد و پیامبــرش و مؤمنانــى هســتند کــه ایمــان آورده انــد: آن هــا 

کــه نمــاز را برپــا مى دارنــد و در حــال رکــوع، زکات مى دهنــد(.
در شــأن نــزول ایــن آیــه، از قــول شــیعه و ســنى آمــده اســت: فقیــر 
نیازمنــدی وارد مســجد پیامبــرr شــد و از مــردم کمــک خواســت. 

1. بقره، 18۷.
۲. مائده، ۵۵.
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کســى چیــزی بــه او نــداد. حضــرت علــىA  کــه بــه نمــاز مشــغول 
بودنــد، در حــال رکــوع، انگشــتر خــود را بــه آن فقیــر بخشــیدند و در 
تکریــم ایــن بخشــش، این آیه نازل شــد. بــرای نمونه، عالمۀ امینى
e در کتــاب الغدیــر بیســت منبــع از منابــع اهل ســنت را برشــمرده 
ــر  على بن ابى طالــب ــه را ب ــزول ایــن آی ــان شــأن ن اســت کــه همــۀ آن
A تطبیــق کرده انــد.1 پیامبــرr در غدیر خم، بــرای بیان مقام 
امام علــىA ایــن آیــه را تــالوت فرمودنــد. امیرالمؤمنیــنA نیــز 

بــرای اثبــات حقانیــت خویــش، بارهــا ایــن آیــه را  خواندنــد.
آری بهتریــن معرفــى آن اســت کــه اوصــاف و خصوصیــات کســى 
گفتــه شــود و مخاطبــان، خودشــان مصــداق آن را پیدا کنند؛ مانند 
ایــن آیــه کــه بــدون به میــان آوردِن نامــى از علــىA اوصــاف و 

افعــال آن عزیــز را برشــمرده اســت.
توجــه بــه ایــن مهــم نیــز ضــروری اســت کــه والیــت فقیــه در 
راســتای والیــت امــام معصــوم اســت. در روایتــى کــه بــه مقبولــۀ 
عمربن حنظلــه شــهرت دارد، از ســوی امام صــادقA امــر شــده ایم 
را روایــت مى کنــد و در حــالل و  بــه آن کــه حدیــث ایشــان  کــه 
حرامشــان نظــر مى کنــد و احــکام دیــن را به درســتى مى شناســد، 
بنگریــم و بــه حکومــت او راضــى باشــیم؛ چراکــه آن حضــرت چنین 

ــد.۲ ــر مــا حاکــم قــرار داده ان شــخصى را ب

1. پایگاه اطالع رسانى حوزه:
http://www.hawzah.net/fa/Article/view/91361 

طبرســى،  احمدبن علــى  ص۶۷؛  ج1،  الکافــى،  کلینــى،  محمدبن یعقــوب  نــک:   .۲
ص۳۵۵تــا۳۵۷. ج۲،  اللجــاج،  أهــل  علــى  الحتجــاج 
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 جانشینان خدا در جهان
ِذیــَن آَمُنــوا ِمْنُکــْم َو َعِمُلــوا الّصاِلحــاِت 

َ
Nَوَعــَد اهلُل اّل

ِذیــَن 
َ
اّل اْســَتْخَلَف  َکَمــا  ْرِض 

َ ْ
األ ِفــى  ُهْم  َلَیْســَتْخِلَفّنَ

ــِذی اْرَتَضــى 
َ
َنــّنَ َلُهــْم ِدیَنُهــُم اّل ِمــْن َقْبِلِهــْم َو َلُیَمّکِ

ْمنــًا َیْعُبُدوَنِنــى ال 
َ
ــْم أ ــِد َخْوِفِه ــْن َبْع ــْم ِم ُه َلّنَ ــْم َو َلُیَبّدِ َلُه

ــَک  وَلِئ
ُ
ــَک َفأ ــَد ذاِل ــَر َبْع ــْن َکَف ــْیئًا َو َم ــى َش ــِرُکوَن ِب ُیْش

1M اْلفاِســُقوَن ُهــُم 
و  آورده  ایمــان  کــه  شــما  از  کســانى  بــه  خداونــد 
کارهــای شایســته انجــام داده انــد، وعــده مى دهــد 
خواهــد  زمیــن  روی  حکمــران  را  آنــان  حتمــًا  کــه 
کــرد؛ همان گونــه کــه بــه پیشــینیان آن هــا خالفــت 
روی زمیــن را بخشــید. نیــز دینــى را کــه بــرای آنــان 
پســندیده اســت، پابرجــا و ریشــه دار خواهــد ســاخت و 
ترسشــان را بــه امنیــت و آرامــش مبــدل خواهــد کــرد؛ 
را  آنچنان کــه ]فقــط[ خــدا را مى پرســتند و چیــزی 
شــریک او نخواهنــد کــرد و کســانى  کــه بعــد از ایــن 

کافــر شــوند، پــس آنــان همــان فاســقان اند.

1. نور، ۵۵.
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در روایــاِت بســیاری از امامــان معصــومb مى خوانیــم کــه مصــداق 
کامــل ایــن آیــه، حکومــت حضــرت مهــدیfاســت. در قــرآن 
هــم بارهــا بــه حکومــت نهایــى صالحــان تصریــح شــده؛ ازجملــه 
ــِهM 1یعنــى اســالم  یــِن ُکِلّ ســه مرتبــه آمــده اســت: Nِلُیْظِهــَرُه َعَلــى الِدّ
 بــر همــۀ ادیــان پیــروز خواهــد شــد. در آیــۀ دیگــری مى فرمایــد: 
۲ )بنــدگان صالح مــن وارث 

 Mْرَض َیِرُثهــا ِعبــاِدَی الّصاِلُحــوَن
َ ْ
ّنَ األ

َ
Nأ

 زمیــن خواهنــد شــد( و در دو جــای دیگــر از کالم وحــى مى خوانیــم: 
پرهیــزکاران  بــرای  ]نیــک[  ســرانجام  ۳)و 

 Mِقیــَن ِلْلُمّتَ اْلعاِقَبــُة  Nَو 
اســت(. دربــارۀ پیــروزی کامــل اســالم احادیــث بســیاری موجــود 
اســت؛ ازجملــه مقدادبن أســود از پیامبــر اکــرمr نقل کرده اســت 
کــه در زمیــن خانــه ای نخواهــد بــود، مگــر آنکــه اســالم در آن خانــه 

وارد خواهــد شــد.۴
پیامبر اکرمr در مســیر برگشــت از مکه در آخرین حجشــان، 
ــر خــم به فرمــان خــدا حضــرت علــىA را جانشــین خــود  در غدی
معرفــى کردنــد. بــه آیــه ای کــه در آن هنــگام نــازل شــد، توجــه 
۵)امــروز مــن اســالم را بــرای 

 Mْســالَم ِدینــًا ِ
ْ

فرماییــد: Nَرِضیــُت َلُکــُم ال

1. توبه، ۳۳؛ فتح، ۲8؛ صف، ۹.

۲. انبیاء، 1۰۵.

۳. اعراف، 1۲8؛ قصص، 8۳.

۴. نک: محمدباقر مجلسى، مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول، ج۵، ص1۳۷.
۵. مائده، ۳.
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شــما پســندیدم(. در ایــن آیــه نیــز وعــدۀ الهــى پیــروزی آن دینــى 
 1.Mــْم ــى َلُه ــِذی اْرَتَض

َ
ــُم اّل ــت: Nِدیَنُه ــندیده اس ــدا پس ــه خ ــت ک اس

 دینــى کــه خــدا پســندیده و اعــالم کــرده اســت، همــان مکتــب 
غدیــر خــم اســت. پیام هایــى کــه از ایــن آیــه اســتفاده مى شــود، 

ــرار اســت: بدیــن ق
1. اســالم دیــن آینــدۀ جهــان اســت. آینــدۀ تاریــخ به  ســود مؤمنــان 
بــوده و بــا شکســت ســلطۀ کافــران همــراه اســت: Nَوَعــَد اهلُل... 

ــْم ِدیَنُهــمM؛ ــّنَ َلُه َن َلُیَمِکّ
۲. بایــد بــه محرومــان مؤمــن امیــد دهیــم تــا فشــارها و ســختى ها، 

ِذیــَن آَمُنــوا...M؛
َ
آن هــا را مأیــوس نکنــد: Nَوَعــَد اهلُل اّل

۳. کلیــد و رمــز لیاقــت بــرای به دســت گرفتن حکومــت گســتردۀ 
ِذیــَن آَمُنــوا ِمْنُکــْم َو 

َ
 ّل

َ
حــق، تنهــا ایمــان و عمــل صالــح اســت: Nأ

َعِمُلــوا الّصاِلحــاتM. در اینجــا  بــه کســانى کــه اهــل ایمــان و عمــل 
ــان کــه  ــه آن ــه ب ــح باشــند، وعــدۀ پیــروزی داده شــده اســت، ن صال

ــد؛ ــل ایمان ان ــط اه فق
۴. دیــن از سیاســت جــدا نیســت؛ بلکــه سیاســت و حکومــت بــرای 

ُهْم... َیْعُبُدوَنِنــىM؛  حفــظ دیــن اســت: Nَلَیْســَتْخِلَفّنَ
۵. در تبلیــغ و ارشــاد مــردم، بیــان نمونه هایــى از تاریــخ گذشــته 
ِذیَن 

َ
بــرای باورپذیرکــردن مطالب، مفید اســت: Nَکَمــا اْســَتْخَلَف اّل

ِمــْن َقْبِلِهــْمM؛

1. نور، ۵۵.
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۶. پیــروزی نهایــِى اهل حــق ســنت الهــى اســت: Nَکَمــا اْســَتْخَلَف 
ِذیــَن ِمــْن َقْبِلِهــْمM؛ 

َ
اّل

۷. هــدف از پیــروزی و حکومــت اهل ایمــان، اســتقرار دیــن الهــى در 
َنــّنَ َلُهــْم  زمیــن و رســیدن بــه توحیــد و امنیــت کامــل اســت: Nَلُیَمّکِ

ُهْمN، Mال ُیْشــِرُکوَنM؛  َلّنَ ِدیَنُهــمN، Mَلُیَبّدِ
8. دیــن اســالم، یگانــه دینــى اســت کــه رضایــت الهــى در آن اســت: 

ــِذی اْرَتَضــى َلُهْمM؛
َ
Nِدیَنُهــُم اّل

ــْم  ُه َلّنَ ۹. امنیــت واقعــى، در ســایۀ حکومــت دینــى اســت: Nَو َلُیَبّدِ
ْمنــًاM؛

َ
ِمــْن َبْعــِد َخْوِفِهــْم أ

 1۰. در حکومــت صالحــان نیــز گروهــى انحــراف خواهنــد داشــت: 
.Mَوَعَد اهلُل... َو َمْن َکَفَر َبْعَد ذاِلَکN

  بقیة اهلل
در روایــات بــه هــر وجــود مبارکــى کــه بــه ارادۀ خداونــد بــرای افــراد 
بــه  ازجملــه  مى شــود؛  گفتــه  اهلل«  »بقیــة  مى مانــد،  باقــى  بشــر 
ســربازان مؤمنــى کــه پیروزمندانــه از جبهــۀ جنــگ برمى گردنــد؛ 

زیــرا بــه ارادۀ الهــى باقــى مانده انــد. 
ــود  ــون آن وج ــد؛ چ ــة اهلل« مى گوین ــز »بقی ــرf نی ــام عص ــه ام ب
ــدایت مــردم ذخیــره کــرده و باقــى  ــرای هـــــ ــد ب ــریف را  خداون  شـــــــ
نگــه داشــته اســت. در روایــات مى خوانیــم کــه یکــى از نام هــا و 
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اســامى مبــارک آن حضــرت »بقیــة اهلل« اســت و مــا بــه ایشــان بــا ایــن 
ْرِضــِه«.1

َ
ــَة اهلِل ِفــى أ ــالُم َعَلْیــَک یــا َبِقّیَ لّسَ

َ
نــام ســالم مى کنیــم: »أ

در مکــه ظهــور فرماینــد، آیــۀ 8۶ ســورۀ  fوقتــى امام زمــان
َنــا 

َ
ــُت اهلِل َخْیــٌر َلُکــْم ِإْن ُکْنُتــْم ُمْؤِمِنیــَن َو مــآ أ هــود، یعنــى Nَبِقّیَ

ــُة  َنــا َبِقّیَ
َ
۲را تــالوت مى کننــد و مى فرماینــد: »أ

 Mَعَلْیَکــْم ِبَحِفیــٍظ
ْرِضــِه...«۳ )مــن آن ‘بقیــة اهلل’ هـــــــستم(. البــــــــته به ســایر 

َ
 اهلِل ِفــى أ

معصومانb نیز لقب »بقیة اهلل« داده شده است.
 امیــد آنکــه بــا ظهــور یگانــه منجــى جهــان و درک حکومــت 
حضــرت بقیــة اهلل  األعظمf، طعم شــیرین زیســتن در ســایۀ قرآن 

و عتــرت را به تمامــى احســاس کنیــم. 

1. ابن مشهدى، محمد بن جعفر، المزار الکبیر، ص۵۶۹.
۲. ابن مشهدى، محمد بن جعفر، المزار الکبیر، ص۵۶۹.

۳. محمدبن على بن بابویه قمى، کمال الدین و تمام النعمة، ج1، ص۳۳1.
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مسابقۀ فرهنگی قرآن و عترت

توضیحات شرکت در مسابقه
 پرســش ها از متــن همیــن کتابچــه طــرح شــده اســت و افــراد بــاالی 1۲ 

سال مى توانند در این مسابقه شرکت کنند.
  بــرای شــرکت در مســابقات فرهنگــى، مى توانیــد بــه یکــى از  ایــن 

روش ها اقدام کنید:
۱. ارســال پاســخ به ســامانۀ پیامکى  ۳۰۰۰8۰۲۲۲۲: برای این کار، کافى 
اســت به ترتیــب نــام مســابقه و شــمارۀ گزینه هــای صحیــح پرســش ها 
به صــورت عــددی پنج رقمــى از چــپ بــه راســت را به همــراه نــام و نــام 

ــه ســامانۀ ۳۰۰۰8۰۲۲۲۲ پیامــک کنیــد. خانوادگــى خــود، ب
مثال: قرآن و عترت  1۳۴۲1 على کشاورز

۲.   مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به  نشانى: 
www.razavi.aqr.ir

را  تکمیل شــده  پاســخ نامۀ  پاســخ نامه:  در  پرســش ها  بــه  پاســخ   .۳
کیوســک های  در  مســتقر  مخصــوص  بــه  صندوق هــای  مى توانیــد 
راهنمــای زائــر بیندازیــد یــا بــه صنــدوق پســتى ۳۵1- ۹1۷۳۵ ارســال کنید.
جواب قبــول«  »پســت  قــرارداد  ازطریــق  پاســخ نامه  پســت  هزینــۀ   

پرداخت شده است و الزم نیست از پاکت و تمبر استفاده کنید.
   آخریــن مهلــت شــرکت در مســابقه، یک مــاه پــس از دریافــت کتــاب 

است.
  قرعه کشــى از بیــن پاســخ های کامــل و صحیــح و به صــورت روزانــه 
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انجــام مى شــود و نتیجــۀ آن نیــز ازطریــق ســامانۀ پیامکــى گفته شــده بــه 
اطالع برندگان مى رسد.

   پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامک جداگانه ای ارسال کنید.
شمارۀ تماس:  ۲۰۰۲۵۶۹ ۳- ۰۵۱

پرسش ها

پرســش اول: در حدیثــى گهربــار چنیــن آمــده اســت: »کســى که 
هــر صبــح در فکر خدمت به مســلمانان نباشــد، مســلمان نیســت.« 

ایــن ســخن از کــدام معصــوم نقــل شــده اســت؟ 
r1. پیامبر اکرم
A۲. اما م حسن
A۳. امام باقر

A۴. امام کاظم

پرســش دوم: خداونــد متعــال در کــدام آیــه از قــرآن کریم، مــوّدت و 
دوســتى اهل بیتb را مزد رســالت دانســته اســت؟ 

1. سورۀ مبارکۀ مائده، آیۀ ۶۷
۲. سورۀ مبارکۀ شوری، آیۀ ۲۳

۳. سورۀ مبارکۀ طه، آیۀ 1۰۹
۴. سورۀ مبارکۀ فرقان، آیۀ ۲۷
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پرســش ســوم: ســومین آیــۀ ســورۀ مبارکــۀ مائــده بــر کــدام گزینــه 
داللــت دارد؟ 

1. روز یأس کافران
۲. روز اکمال دین

۳. روز اتمام نعمت الهى بر مردم
۴. همۀ گزینه ها

پرســش چهــارم: آیــۀ ۵۵ ســورۀ مبارکــۀ مائــده بــر کــدام گزینــه 
دارد؟  داللــت 

A1. والیت و سرپرستى امام على
۲. انفاق امام علىA به نیازمند، در حال رکوع

۳. اهمیت والیت
۴. همۀ گزینه ها

 fروایــات، حکومــت حضــرت مهــدی پرســش پنجــم: طبــق 
مصــداق کامــل کــدام آیــۀ شــریف اســت؟ 

1. سورۀ مبارکۀ شوری، آیۀ ۲۳
۲. سورۀ مبارکۀ آل عمران، آیۀ 1۰۴

۳. سورۀ مبارکۀ نور، آیۀ ۵۵
۴. سورۀ مبارکۀ رعد، آیۀ ۳۹
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