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زهرا لوكه عليخان
چكيده

ار عالم هستند،دريافتـه انـد كـهموز و اسركسانى كه به دنبال كش
 حـقـايـق و ر
حىاى دستيابى به اين هدف،كالمى است كـه از وسيله برم تريـن وبهترين و الز

اىآن دارآن كريم نيست.اما از آنجايى كـه قـرد و آن نيز جز قـرچشمه مى گـيـرسر
دهآنى بود در مسير هدايت قرى است تا كسانى كه خوظاهر و باطنى است ضرور

شن اين كتـاباه روا بيـان و رآن رحى هدف هاى قـرو از طريق اتصال به مـنـبـع و
ا بر همگان آسان نماينـد.سيدن به اين مقصـد راه را نشان مى دهنـد، رآسمانى ر

فتـهاگر» ر(ص)كه به حق لقب «عالم آل محمـد(ع) ضـا سى الرت على بن مـوحضر
انسته است مسير سبـزده  و توحى بود متصل به منبـع  وان خون پدراست،همچو

آناب ساخته و بذر قرد با آب حيات هدايت سيرا كه از غدير آغاز شده بواليت رو
ه اى ازا حفظ كند.اين مقاله با ذكر پـارنده ماندن آن رد و پويايى و زا در آن بكارر

فته شده است جويندگانگرى بر كه از منابع مختل
 تفسير(ع)تسخنان  آن حضر
اند.امىXخوفت آنها فرشيدن جام معرا به نوحق و حقيقت ر

 ، (ع)ضاايات،امام رت،أحاديث و رواليت،عترآن ،امامت و و:قره هااژكليد و
. (ص)عالم آل محمد
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مقدمه
حيد درچم تـوازيم؛ما پـرت در پروان آسمان نبـواليت نشسته و در بيـكـرما بر بـال و

فانحدت شناوريم؛ ما با طوس وكتيم؛ ما در اقيانودست، در مسير سبز هدايت در حـر
 (ع)مده معصوا در هم مى شكنيم و به قطب نمايى چهـاره هاى كفر رانديشه مان ، صخـر

 « تطهير»aالل آيها در زا  پيدا مى كنيم. ما به دنبال نوريم .ما دلهايـمـان راط مستقيم رصر
)٦ / ٣٣اب،(األحز» M�«]³w^√ ÓËÚ�ÓÐ v�UÚLÔRÚ�MsOÓ� sÚ√ Ó½ÚHÔ�NrÚا در آيينه « مان رشستشو داده ايم و تصوير

ق «ثقلين» يافته ايم و به شمشيرا در صندو  ر (ص)سالت خاتم النبييناث رديدهXايم؛ ما مير
ت» يافته ايم ؛ ما بر سقيفـه آيـهّدا در آيه «موسالـت» رد «رده ايم؛ما مزاليت» حفظ كـر«و

ا»مان ، «عاشورا آغازلد شده ايم؛ كه «غدير» رانده ايم و ما در« غدير » متوجاع» خو«استر
آن وكيه بر محور قرصلمان يافته ايم. ما در مدار تعليم و تزا نقطه ومان و «انتظار» رارا تكرر

اث دارا كه ميرار مى شويم زيره تكرارسيده ايم.ما همواحد رخيده ايم و به نور وت چرعتر
سيده است ،گان از طريق أحاديثى كه بـه مـا رار هدايت اين بزركتاب خدا و عتريم. انـو

ا كه اين أحاديث در مسير هدايتده است. زيرا معين كرامشخص و هدفمان رمان رمسير
ا نشان مى دهد.بر همينشن اين كتاب آسمانـى راه روابيان و رده و هدفهاى آن رآنى بوقر

اق بين ثقلين و عاملآن،مايه افتراهر قرايات در فهم ظوع به روجواساس است كه «عدم ر
د.ضمن آن كه بايدم مى سازا بيش ازبيش بر ما معلواهى راهى قلمدادشده و خطر گمرگمر

گارف دين ناسـازآن در تبيين معارآن، با استقالل قـراهر قرت در فهم ظـوگفت اين ضرور
ð³?ÚOÓ½UÎ� U?JÔqÒ حجت الهـى و«(ع)ايات اهل بـيـت آن كريم به ضميـمـه رواين قـراست و بنابـر

ýÓwÚ¡«،آند كامل است؛ نه در قـر است. چه هر يك از ثقليـن بـه نـوبـه خـو)٨٩ / ١٦(النحـل
د تام و صادق و مصـدقت منقصتى؛بلكه هر يك به نـوبـه خـونقصى است و نه در عـتـر

جهده است.توش كراوشيده و از منبع فيض الهى ترى است. هر يك از حقيقت جوديگر
.١د»ا به دنبال مىXآورد و بى عنايت به يكى، هجر آن ديگرراه دارا به همرى ربه هر كدام ديگر

باز شده و با(ص) ت محمدد حضرجوهاى علمى هستند كه به شهـر و در(ع)ى ائمه هدىآر
شن مى نمايند.أحاديث ايـنا رواه جويندگان حق و حقيقت رحى، رار وى از انوتو گيرپر

آن به شمار مى آيد.استين كمى و كيفى قرح و مفسر رفته و شارآن كريم مايه گرگان از قربزر
ف مدت دويست و هفتادسال ، نهكاتى هستند كه در ظر، معادن فيض و بر(ع)مينمعصو
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هدبهراعظ خوهاى تابناك نصايح و موهرا از گوتنها مسلمانان كه همه جويندگان   حقيقت ر
د:«… اينمو فر (ص)مل اكرسونه كه راسته اند.همان گوده و به زيور علم و دانش آرمند نمو

ند و شماد شوارثر با هم بر من وض كواهند شد تا در كنار حوگز از يكديگر جدا نخودو هر
دن و در.با هم بـو٢اهيد شد»اه نخوگز گمرنه وزين تمسك كنيد، هـرنيز اگر به اين دو وز

ان وسط كافره تواراغ دين ،كه همـوديده تا چرجب گرفتن اين دو ثقل ،مـوگراركنار هم قر
مان و مكانشى در امان بماند و در هر زد، از تهديد خاموار مى گيرد تهاجم قرملحدان مور

 حافظان شريعـت الـهـى و (ع)ماى انسان ها باشد. امامان معـصـواه هدايت بـرشنگـر ررو
گان آسمان است كهن ستاردم هستند و ـ مثل آنان چوان حريم امانت او در ميان مرپاسدار

ـ و بدين و٣د اهد كرع خوى طلوب كند، ديگرن يكى غروچو سيله آسمان دين و هدايت از 
انآن و مسافرنها هر روز بر طالبان قراهد ماند.و اگر پس از گذشت قرد آنان خالى نخوجوو
فى است كه ازم و معـاركت چشمه هاى علـودد، به برده مى گرادى حق و حقيقت افـزوو
داند.اب مى گرا سيرد و آنها رى مى شوآن جارد اين معادن،بر دشت دل هاى مشتاق قرجوو

داريم وآن قدم براه قرگان، به ره از اين ستاراهنمايى هشتمين ستاركت رآنيم تا به  برما نيز بر
آن دست پيدا كنيم.اميد آن داريم كهشيد جهان تاب قربا استفاده از نور سخنان او به خور

ا درفته و ما رار گرمان قرشه كارحمانى تواهمان و الهام رفيق رفيق سبحانى راه، تودر اين ر
سيدن به مقصد ثقلين يار و مددكار باشد.ضاى الهى و رجهت كسب ر

(ع)ضا شخصيت علمى امام ر

 مى باشد لذا شايستهXتر(ع)ضا آنى امام راز آنجايى كه در اين مقاله نظر بر گفته هاى قر
ديده است،ت نقل گـراياتى كه از آن حضـرداختن به أحاديـث و روآن است كه قبل از پـر

سيعى، كهگاهى از علم ود تا ضمن آداخته شواندكى به شخصيت علمى آن امام همام پر
تباطديده است،به ارت عطا گرند متعال به خاندان عصمت و طهارى خداونى و از سوّلد

دد.ه گرحى نيز اشارآن و منبع وجدايى ناپذير اين علم از قر
جسته و از نظر علمى شخصيتى بر (ع)مينه معصوّجه آن كه هر يك از أئمنكته قابل تو

تىد،تفاوا از يكديگر متمايز مـى سـازدم به شمار آمده و آنچه كه آنـان رممتاز در ميان مـر
مانى و مكانى مختلفى است  كه بر اثر آن، افكارايط زفتن در شرار گرط به قراست كه مربو
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داه نشر آنها مسـدوس مانده و رندان جهالت ها و كينه ها محبـوگان،در زو عقايد اين بزر
ده و مجال نيز از اين امر مستثنى نـبـو (ع)ضات امام رديده است. بديهى است، حضـرگر

اتلى به دليل مناظر داشته اند، و(ع)م أهل بيتى در تشكيل محافل علمى و نشر علوكمتر
انسته است سخنانى، تواهين و داليل محكم و قوو مباحث علمى و اقتصادى مبتنى بر بر

ت همين بس كه ايشـان، درفى آن حضرّد . در معرد به يادگار بگـذارا از خوشمندى رارز
 » به او(ص)دند كه لقب «عـالـم آل مـحـمـدده بوجه اى دست پـيـدا كـرتبه علـمـى بـه درمر

ديد. آشكار گر(ع) أطهارaهّى مقام علمى او در ميان أئمترسيله براختصاص يافت و بدين و
(ع)سى بن جعفرد اين گفته هم حديثى است كه «أباصلت از محمد بن إسحق بن مـوّمؤي

تان ،ادرد:«برمـوندانش مى فر به فرز(ع)سى بن جعفـرده است و آن اين كه امام مـونقل كر
اگيريدى فرا از ود رسش هاى خوها و پر است.نياز(ص)سى داناى خاندان پيامبرعلى بن مو

 به من(ع)م امام صـادقها پدرا به شما تعليم داد به خاطر بسپاريد؛ چه اين كه بـارو آنچه ر
.٤ده،مىXديدم»ك كرا دراى كاش او رست؛و در نسل تو(ص)د:«داناى خاندان پيامبرموفر

گاه در مى نشستم و عالمان مدينه هر(ص) پيامبرaضهد:«در روموت هم مى فرد آن حضرخو
دند وى مى آوران مى ماندند به من رودند و از حل آن ناتـومسأله اى با مشكل رو به روبو

٥فتند».پاسخ مى گر

ك آنان از مسائل سخن مىXگفت؛ه فهم و دردشان و به اندازدم به زبان خو با مر (ع) امام
عظه و گاهى هماه موش هاى جدال حكمت و رد از رونه كه گاهى در بحث هاى خوآن گو

ه عالو (ع)د.امامامت و اعجاز استفاده مى كره كرلى گستاخ،از شيوا واد بى محتواى افربر
سش هاى مختل
 اديان و مكاتب پاسخى مناسب داشت،بـر مـبـنـاىاى پربر اين كه بـر

ى ازد و اين مظهر ديگراعتقادى شخص مخاطب نيز سخن مى گفت و  استدالل مى كر
ان جلسـاتان و ناظراهيم بن عباس از حاضـرد.ابره بو در بحث و منظر(ع)انمندى امـامتو

دده است كه امام با دانشمندان و انـديـشـمـنـدان داشـتـه انـد و در ايـن مـورنى بـوناگـوگـو
تن پاسخ نمى گذاشت و آنچه حـضـرا بدو هيچ مسألـه اى ر (ع)ضات رمىXگويد:حضـر

ايات آمده است، كـهانى در أخبار و رواونه هاى فر.و نمو٥د» آن بود،مستند به قرمومىXفر
حى است.فته از منبـع وگرد كه برف دينـى دارم و معارداللت بر تسلط كامل امام به عـلـو

انستداخت،تودم مى پرشاد مرى كه از طريق آن به ارهبره بر مسأله هدايت و ر عالو(ع)امام
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ان ستمگر بـهمامدارسط زا كه توقه اى رحدت و اتحاد ميان مسلمانان، آتش تفربا ايجاد و
لى اسالم ،جه دادن مسلمانان به مسائل اصود و با توش سازد، خاموده شده بوآن دامن ز

 (ع)مان امامد. در زار سازا بر آنان همـوف اسالمى رآنى و كسب معارم قرفت علـواه پيشرر

قه در ميان مسلمانـانامل تفرذ عوه هاى مناسب از نفـود آمد كه با شيوجـوصت به واين فر
ع هشتميـند. در مجموداشته شواف از ميان برده شده و خطر انحـرى به عمل آورگيرجلو

ن اجدادانست همـچـوغم مجال كم و دشمـنـان زيـاد،تـوحجت خدا بر خـلـق ،عـلـى ر
د، با آب حيات هدايـت وا كه از غدير آغاز شده بـوطاهرينش، مسير سر سبز خالفـت ر

د،ت بوحى و نبوا كه اصالح شده وده و بذر سخنان حكمت آميز رى نموى، آبيارشنگررو
د.در اين مقاله ، بر اساس نامى كها همچنان سر سبز نگه دارمين امامت كاشته و آن ردر ز

ده شدهآورشته تحرير در به ر (ع)ضات رآنى حضرديده است،گفتهXهاى قراى آن تعيين گربر
آن جدا نيست و هرت از قرچند كه بر اين باوريم كه هيچ يك از سخنان آن حضراست، هر

سيده است،همه متصل به به ما به يادگار ر(ع)ه أطهارّهر سخن هم كه از ساير أئمنه گوگو
ديدهاج گر استخر(ص)ت محمدد مقدس حضرجوآن مى باشد كه از معدن وحى و قرمنبع و

ن مى باشد.ضمنا به دليل آن كه ذكر تمام اين أحاديث درنه خطا و اشتباه مصوو از هر گو
ده وآن بوا كه مشتمل بر تفسير بعضى آيات قراين مختصر نمى گنجد،ما تعدادى از آنها ر

النى كه درده و از ذكر أحاديث طوفته،انتخاب كرآن سخن به ميان رعى در آنها از قريا به نو
ديده است. در خاتمهى گرددارفته است، خوآنى سخن به ميان رآنها از شخصيت هاى قر

،(ع)ضاXسى الرت على بن موال حضرا به دليل قصور در اداى حق كالم مود رخوعذر تقصير
ده و ازضه نموت عركه جز به مهربانى در ميان ما شناخته شده نيست ، به پيشگاه آن حضر

ى از سنتآن و پيرون در جهت عمل به احكام اسالم و قرفيقات روز افزوند متعال توخداو
ا مسئلت مى نمائيم. ر (ص)ىنبو

حيد و خداشناسىتو
ستىك و بت پر» و نفى شرهّ الل˙ إالإلهبه«ّ طيaحيد و كلمهت انبياء الهى بر توبناى دعو

ابر كسانى كه با مغالطهدر بر(ع) ضات راند. حضرا مى خوا به آن فرده و انسان ها راربواستو
اهين عقلى و نقلى و بـهاف اذهان داشته اند،با استفاده از برو باطل گويى سعى در انحـر



١٥٤ (ع)ى قرآن در كالم امام رضا ّتجل سال!بيست و دوم

اد و نيز كسانى كه هدفى جزتر علمى، به شبهات اين دسته از افرى استدالل هاى برگيركار
اهف دينى نداشته اند،پاسخ گفته و ضـمـن بـسـتـن رشن شدن حقيقت و كسـب مـعـاررو

نه،امام دران نموده اند.به عنـوادار نموابر حق وش و تسليم در برا به پذيـرمغالطه، آنان ر
نگى ظهور او در نظام آفرينـش،ند و چگوابطه با يگانگى خـداوالى كه در رپاسخ به سئـو

ا در كتابق آن رم صدوحود كه مـرفت، در ضمن خطبه اى از خطبه هاى خـوت گرصور
ند يگانه است اما نه يگانـه عـددى، و اود:«خـداوموده است، فرحيد و أمالى نقـل كـرتو

اد، آنها رت خودات نيست كه ما به مباشرجوش مانند ظهور ساير موظاهر است اما ظهور
شيد و ماه نيست تا درع خورى و طلوّيش مانند تجـلّى است اما تجلّمى بينيم، و او متجل

ب آفتاب و يادنش مانند غروآييم او باطن است اما باطن بوعش به جستجو بـرانتظار طلو
قت و جدا شدن نيست».دات به مفارجوغيبت ساير مو

د:«حجاب ميان خـدا وموايت شده كه فرت روحيد از آن حضرامع توو در كتاب جو
خلق همان آفرينش خلق است».

نگى ديدن خـدا،د چگـو در مور (ع)ضات رد از حضـرحيد به سند خـو و در كتاب تـو
قت در مقام بر مى آمد كه بـا چـشـم دل هر و(ص)ل خـداسوضمن حديثى آمـده اسـت:«ر

ار مى داد» و در نتيجهر نور حجاب ها قرّى تطيا در نورند او را ببيند، خداود ردگار خوپرور
امى ديـد؟د ردگار خـو پـرور(ص)ل خـداسوسيـدم:آيـا ر پـر(ع)هر چه از امام أبـى الـحـسـن

�ÓUمايد: «ا كه مىXفر رّجلوّد مى ديد.مگر نشنيده اى كالم خداى عزى با دل خود:«آرموفر

$ÓcÓ»Ó�« ÚHÔRÓœ«Ô� Ó— UÓ√Ó È«،غ نگفت». از اين آيه بهد،درو؛«دل در آن چه ديده بو)١١ / ٥٣ (النجم
ليكن نه به چشم سر بـلـكـه بـها مى ديده ود ردگار خـوخوبى بر مىXآيد كه آن جنـاب پـرور

د:«با چشمموا نمى بينيم؟ فراخدا رال كه چرقلب».و در جاى ديگر در پاسخ به اين سئو
ا ديد و چشم باطن تو نيز بر اثر گناه بيمار است».ان او رظاهر نمى تو

ندد رؤيت خداوجه به هريك از اين أحاديث بيانگر يك نكته مهم و اساسى در مو تو
ندتباط مستقيم با خداواد، حتى أنبياء كه در اراست و آن هم اين است كه هيچ يك از افر

)١٤٣ / ٧اف،(األعر» �ÓsÚð ÓdÓ½«wا با چشم سر مشاهده كنند و پاسخ «انند خدا رمى باشند،نمى تو

ع و تأييدى بر اين مطلب است كـهضو نيز تأكيدى بر اين مـو(ع)سىت موند به حضرخداو
نى و باطنى است و با اسباب و علل مـادى ايـجـادابطـه اى دروابطه انسان ها با خـدا، رر
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ع كه علت در حجـابضوداختن به اين مـوبا پـر(ع) ضات ره بر اين حضـرد.عالونمىXشـو
ى آنها از خداانى گناهانى است كه سبب غفلت و دوراوند از بندگان به دليل فردن خداوبو

فيق آنان از مشاهده جالل و جمالده و سلب توشده و بين انسان و خدا ايجاد فاصله نمو
ان الهـىكيه و تهذيب نفس كه يكى از اهداف پيامـبـراى تزا برمينه رديده اسـت، زالهى گر

د.اهم مى سازاد فراست، در افر
ط به جهان آفرينش وبه آن پاسخ گفته اند،مسائل مربـو(ع) از جمله مسائلى كه امام 

 ضمن تشريـح آنـهـا،مـرز(ع)ند متعـال اسـت، كـه امـامسط خـداوه آن تـونگـى ادارچگـو
 درپاسخ به كسى كـه از آن (ع)ضاده اند.امام رموسيله تعييـن فـرا نيز بدين وخداشناسـى ر

ا شناختم ود رنه پاسخ داد كه:«خوث عالم چيست؟ اين  گوسيد:دليل بر حدوت پرحضر
د»؛ و آن گاه كه سائل از اوى دارارد نيستم.پس  اين بنيان، بنيان گزفهميدم در اختيار خو

دش قطعى است،جوهان اقامه مى كنيد و وسد: اگر خدايى هست چنان كه شما برمى پر
بمايد:«خدا مخفى و محجوت مى فرا نمى بينيم؟ حضرب است و ما او را محجوپس چر

ا نمى بينيد آن است كه گناه حجاب چشم شما شده است». آن گاهنيست و سر اين كه اور
ا بينمايد: زيرت مى فـرا نمى بينيم؟ حضرى خـدا را با چشم ظاهرسيد: پس چـرسائل پر

ى استّدش نيز مادد بصر مادى است ، خوقى باشد.آن چه مشهوخدا و خلق او بايد فر
ا ديد».خدايى كه نـورى نيست پس با بصر جان بـايـد او رّه و مادّلى خداى سبحان مـادو

ب باشد.خداى سبحـانمين است ممكن نيست مخفى،مستور و محـجـوآسمان ها و ز
د شب و روز هرال خوشن ؛و اصوهاى روهم در دل شب هاى تار مى تابد و هم در روز

٦دو آيت الهى است.

اه خداشناسى است، لذا انسان بايد بـهلين و بهترين رفت نفـس او از آنجايى كه معر
د و بداند كه تدبير امور عالم به دست كسـى اسـت كـه خـلـقد بنگـرات خود و اختيـارخو

اند از صفوق كسى نيست  و در همين معنا نيز در كافى به سند خودش مخلومىXكند اما خو
تا به خدمت حضرد كه او ره محدث از من تقاضا كرّقرده كه گفت:أبوايت كربن يحيى رو

فيابه دادند. به اتفاق شـراستم.اجازى اذن خوت جهت وم. من از آن حضـر ببر (ع)ضار
سيد، تا آن كه به مسألهام و ساير احكام دين مسائل زيادى پره از حالل و حرّقرشديم. أبو

دند رؤيت و كالم خوايتى در دست ما هست كه مى گويد خداوسيد: روسيد؛ پرحيد رتو
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(ص)ا به محمد و رؤيتش ر(ع)ان سى بن عمرا به مود رد. كالم خوا بين دو پيغمبر تقسيم نمور

ند به جن و انس تبـلـيـغد كه از ناحيه خـداود:«چه كسى بـومـو فر(ع)اختصاص داد. امـام
�ÓOÚfÓ؛«)١١٠ / ٢٠(طه، » ôÔ×DOÔÊuÓÐ tŽ KÚL?ÎU ¹؛«)١٠٣ / ٦(األنعام،» ð ôÔbÚ—$Ôt?ÔÐ_« ÚBÓ—UÔد كه «مىXكر

$ÓL¦?ÚKt?ý ÓwÚ¡Ï «د. اماما او بـود چرض كـره عرّقرد؟» أبـو نبـو(ص)  آيا محمـد)١١ / ٤٢ى، (الشـور
ندفى كند كه از ناحيه خداوا به جهانيان چنين معرد رد:«چطور ممكن است كسى خوموفر

ه خداى تعالى بگويد: چشم هات نمايد و دربارى او دعوا به امر خدا به سوآمده تا بشر ر
د؛آن گاه هميند ندارجوى مثل او وا نمىXبينند و علم بشر به او احاطه نمى يابد و چيزاو ر

اى احاطه يافته ام و او رد به ود ديده ام و به علم خوا به چشم خوشخص بگويد:من خدا ر
ند چنـيـنانستند بـه خـداونادقه هم نـتـوم نمى كنيـد؟ زت مثل بشر ديـدم؟ آيـا شـردر صور

نند كـهف هايى بزند آمده،آن گاه حـرف خداوايى بدهند و بگوينـد از طـرنسبتXهاى نـارو
د خداى تعالىسانيد كه خوض ايشان ره در اينجا به عـرّقرساند». أبوا برد خدا رجوانكار و

»ËÓ�ÓIÓbÚ— ÓÁ¬Ô½ ÓeÚ�ÓWÎ√ ÔšÚdÓ Èده است:«مود خاطر نشان ساخته و فرا در كالم خود رديده شدن خو
د و آنشن مى سازا رود كه معناى آن رد:«اين آيه دنباله اى دارموفر(ع) . امام )١٣ / ٥٣(النجم،

 تكذيـب(ص)»؛ يعنى:قلب و دل محمد�Ó$ UÓcÓ»Ó�« ÚHÔRÓœ«Ô� Ó— UÓ√ÓÈمايـد:«اين است كه مى فر
گ» او از آيات بزر�ÓIÓb?Ú— Ó√Ó� ÈsÚ¹¬ Ó U— ÓÐÒt�« ÚJÔ³ÚdÓÈد ديد.« اكه اوبه چشمان خود آن چه رنكر

?�ÓUد تو از«د مقصوى كه مى بينى دنباله آيـه مـورهايى ديد؛ پس به طورد چيـزدگار خوپرور

—Ó√ÓÈدد نه خود از آن، آيات خدابود كه مقصوم كرده و معلود، بيان نموا كه ديده بو» آن چه ر
Ë¹ ôÔ×D?OÔÊuÓÐ tمايد «د معنا نداشت در جاى ديگر بفرد خدا بود ديدن خوخدا؛ اگر مقصو

ŽKÚLÎUا،انسان احاطه علمى نيز پيدا مى كـنـد».ا ببيند قهـرقتى چشم خدا راى اين كـه و» بر
د:موت فرا تكذيب كنيد.حضرايات مذكور راهيد رود:بنابر اين شمامى خوض كره عرّقرأبو
ه بر اين كها تكذيب مى كنم.عالوايت رآن باشد من آن روايتى مخال
 با قرقتى روى، و«آر
ن همه مسلمين اجماعال تو، مخال
 با اجماع مسلمين هم هست، چود سئوايت موررو
ىا نمى بينند و چيزد و چشم ها او راقع نمى شوند محاط علم كسى وند بر اين كه خداودار

شبيه و مانند او نيست».
جهاهد كه توه مى خوّقر از أبو (ع)ايت هم اين است كه امامجه در اين رو نكته قابل تو

ديد، به معناىديدگرآن داشته باشد و اگر در آيه اى دچار شك و تـرهمه جانبه به آيات قر
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سيدن به حقيقت آن آيه به آيات قبل و بعد آن نيز نظر داشتهاى رى آن اكتفا نكند و برظاهر
ا كهاياتى رآن روان حافظ و نگهبان قر به عنو(ع)د. ديگر آن كه امامباشد تا دچار اشتباه نشو

آن بر مى آينـد،صدد تحري
 قرآن باشد،تكذيب مى كند تا به كسانى كـه درمخال
 باقـر
(ع)تاه كند. اگر چه خطاب امامآن كوض به قرا از تعرا ندهد و دستشان رى ره چنين كاراجاز

آن بر همه كس آسان نيست  و هره است،ليكن از آنجايى  كه فهم قرّقرايت به أبودر اين رو
اندايت مى تـوا به ذهن انسان القاء كند، لذا ايـن رواند معانى مختلفـى رآن مىXتـوآيه از قر

د.گيرارآن،قره مندى از معانى قراد به هنگام بهرمشق همه افرسر
فى مى كند ونه معردم سه گوا در مرحيدى رايتى ديگر، تفكر تو در رو(ع)ضا ت رحضر
م:تشبيـه؛ّل:نفى ؛ دوّحيد سه مذهب اسـت:اوا در تـودم رمايد:«مرد مى فـردر اين مور

ىا به چيزم:اثبات به غير تشبيه .مذهب نفى؛ غلط است،مذهب تشبيه؛يعنى: او رّسو
ك وى نيست كه شبيه خداى تبـاراى اين كه چيـزشبيه ساختن نيز غلط و باطل است؛ بـر

٧ن تشبيه است».اه صحيح و ميانه همان اثبات بدوتعالى باشد. بنابر اين ر

اى او نيست و ذاتدى است يگانه كه شريكى برجوند موخداو(ع) ضا از ديدگاه امام ر
گاهست كه هراده و مشيت اوصي
 بندگان است. فعل او همان اره از تومقدس او نيز منز

االتى پاسخ دادهابطه به سئو در اين ر(ع)د. امامد مى شوجود، موى تعلق گيرد چيزجوبر و
ايتان بن يحيى رود از صفود: «در كافى به سند خوه مى شواست كه به بعضى از آنها اشار

دنـشاده خدا و خلق كره ارضه داشتم دربـار عر(ع)ت اباالحسـن ده كه گفت: به حضـرآور
است باطنىقات، به معناى ضمير و خواده در ما مخلودند: ارموما. آن جناب فرى بفرچيز

اده در خداى تعالى به معناى ايجاد وند و اما اراست كه به دنبال آن، فعل از ما سر مـىXز
ى و تفكر عقـلـىاى اين كه خداى تعالى احتياج بـه تـرواحداث فعل است نه غير آن؛ بـر

د و سپس در طرز پـيـادهد. او مثل مانيست كه قبل از هر كار نخست تصمـيـم بـگـيـرندار
قات است.نه صفات در خداى تعالى نيست و از خصايص مخلودنش فكر كند. اين گوكر

د پيداجواده خدا همان فعل است نه غير. به آن فعل مى گويد: «باش» و آن فعل وپس ار
مى كند. اين هم كه گفتيم «مى گويد» گفتن با تلفظ و نطق به زبان نيست و تـصـمـيـم و

د.د، فعل او نيز كيفيت نداردش كيفيت ندارد و همان طور كه خوندارتفكر
اده خداا كه معتقد به ارصفات فعل خدا مى داند و كسانى را يكى از مشيت ر(ع)امام 
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اه آنان رّد و نظريحد به شمار نمى آورن» او ، مواستن» او هستند، و نه در«كن فيكودر«خو
ايتى رود از سليمان بن جعفر جعفرحيد به سند خود مى كند. همچنان كه در كتاب تور

د:«مشيت يكى از صفات افعال است؛ پس هر كسموفر(ع) ضا ت رده كه گفت:حضركر
حد نيست». و در هميـنده،مواهنده ـ بـول مريد و شائى ـ خـومعتقد باشدكـه خـدا از از

ده كه بهايت آور رو(ع)ت أبى الحسنجانى از حضـرد از فتح بن يزيد جركتاب به سند خـو
ادهاده حتمى و يكى اراده و دو مشيت است: يكى اراى خدا دو ارد:«اى فتح، برموفتح فر

استه است و بـها خوده كه انجام آن رهايى نهى كـردى از چيزارمى و لذا مى بينيم در مـوعز
دنا از خور و همسر او ر (ع)استه. آيا نمى بينى كه آدما نخوده كه انجام آن رهايى امر كرچيز

است آنهاند؟ اگر نمى خـوخت بخوراست از آن درد با اين كه مى خوخت نهى كرفالن در
است آن دو بر مشيـت خـدا كـهات و خودند بايـد شـهـودند و اگر مى خـورهم نمـى خـور

دناب اين است كه نهى از خورتر از آن است  ـ پس جوده باشد و خدا براسته،غلبه كرنخو
د ـ و نيز بـهاست باطنى خـدانـدارى است و منافاتى بـا خـوى و صورخت، نهى ظـاهـردر
استه كها هم خوى ديگر اين رلى از سوا قربانى كند وندش ردستور مى دهد فرز(ع) اهيم ابر

مه اش ايند، الزاست كه اسماعيل ذبح شود و اگر نمى خوند از تنش جدا نشوسر اين فرز
استهاهيم نخواسته باشد و ابرا خواهيم بر مشيت خدا غلبه كند.خدا ذبح او رد كه مشيت ابربو

دى ، خدا ازضه داشتم:عقده اى از من گشواهيم تحقق پيدا كند».عراست ابرباشد و خو
تو عقده گشايى كند.

ىد ويا عدم چيزجواى وتباط داده و برا با قضا و قدر الهى ارع رضو همين مو (ع) امام
ا دراحل بعد، قضا و قدر الهى رثر مى داند و در مرا مؤاده او رابتدامشيت الهى و سپس ار

شد، از پدرقى در كتاب خودى آن تأثير گذار مى بيند. همچنان كه برحفظ و بقا و يا نابو
ده كه گفت: امـامايت كرو او از إبن أبى عمير و إبن أبى عمير از محمـد بـن اسـحـاق رو

نس،به مسألـه قـدرد:«اى يـوموده على بن يقـطـيـن ـ  فـرادكرنس ـ آز به يـو(ع)الحـسـنأبو
ىا مى گويم كه تنها،چيزداخته ام؛ ليكن همين رد به مسأله قدر زياد نپرض كرداز».عرنپر
فته باشد و نيز قضاى آنده باشد و مشيتش هم تعلق گراده اش كردكه خدا ارد مى شوجومو

لى من اين طور نمى گويم.من مى گويم هيـچد:« وموده باشد. فـرش كرانده و تقديرا رر
اده او و آن گاه قدر او و درد مشيت  خدا و سپس ارل مورچيز تحقق نمى يابد مگر آن كه او
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د:«هيچ مى دانى مشيت چيست؟»موفته باشد». آن گاه فرار گرم قضاى او قرحله چهاررم
دنش به چـهاده كـرفتن»؛«هيچ مـى دانـى ارى گرد:« تصميم بـه كـارمـود:نه.فرض كـرعر

د تمام كند».آنا بر طبق مشيت خود:«به اين كه آن چيز رمود:نه. فرض كرمعناست؟» عر
د:« قدر خدا هندسهمود: نه.فرض كرد؟» عرتش چه معنا دارد:«هيچ مى دانى قدرموگاه فر

اى رقتى چيزد:«خدا ومود و تعيين مدت بقاى آن است»؛ سپس فـرجوو ابعاد دادن به مو
اضعش راند و وا مى رده،سپس قضايش رش نمواده مى كند و بعد تقديـرل اراهد، اوبخو

د».ايش مى سازضا و اجرد امفى كرا يك طرش رقتى كارمشخص مى كند و و
ده است كـه نقل كر (ع)ضات  ردر احتجاج از يزيد بن عميربن معاويه شامى از حضر

ده،گفته است:موا ذكر فرضمن حديثى كه در آن مسأله جبر و تفويض و امر بين امرين ر
د:«اما در اطاعت ها،مود؟ فراده و مشيتى داردم آيا خداى تعالى در كاربندگان ارض كرعر
دى است كه نسبتده و خشنوموه آنها فرى است كه خدا درباراده و مشيت خداهمان امرار

د؛ و اما در معصيت هاانى  مىXدارفيقى است كه به فاعل آنها ارزد و كمك به توبه آنها دار
تكبين آنهاده و سخطى است كه نسبت به مراده و مشيتش همان نهيى است كه از آنها كرار

د و سنگينى بار ايشان است».دار
د:ال كرانش سئو آمده است كه يكى از يار(ع)ضا و بر همين اساس در حديثى از امام ر

د و مهلتاد مى گذارا آزد:«نه؛بلكه آنها رموا مجبوربه گناه مى كند؟ فرند بندگان رآيا خداو
ا كه طاقتشى رد: آيا بر بندگانش چيزال كرگناهان خويش توبه كنند».باز سئومى دهد تا از

دشا مى كند در حالى كه خوى رنه چنين كارد:«چگوموند تكلي
 مىXكند؟ امام فرا ندارر
(ع)سى بن جعفرم مود:« پدر؟ سپس افزو] ٤٦ / ٤١ت،ّ[فصل» ËÓ�Ó— UÓÐp̂ÓÐ EÓÂöÌ� KÚFÓ³bOده :«موفر

ند بندگانده است : كسى كه گمان كند خداوموچنين نقل فر(ع) ش جعفر بن محمداز پدر
انىشت حيوند تكلي
 مى كند، از گوا ندارا كه طاقتش رى را مجبور به گناه مى كند يا چيزر

كاتانيد و از زش نماز نخوا نپذيريد،پشت سركه او ذبح مى كند، نخوريد،شهادتـش ر
٨ى به او ندهيد ». نيز چيز

كت و انتقال مى داند :دره از حرا،منزند ر در تفسير  يكى از آيات، خداو (ع)ضاامام ر
د از على بـنحيد به سنـد خـو درباب تـو(ع)ضا ت رده از حضـرارايات ون در روكتاب عيـو

ËÓłÓ¡UÓ— ÓÐ̂pÓË Ó�«ÚLÓKÓpÔسيدم:معناى آيه« پر(ع)ضا ت رش نقل شده كه گفته از حضرفضال از پدر
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HÓHÒÎH UÓHÒÎU«،فتن تود:«خداى تعالى به صفت آمـدن و رمو چيست؟ فر]٢٢ / ٨٩ [الفجـر
صيـ
٩ه از انتقال است.منظور آيه از آمدن خدا، آمدن امر خداست».ن خدامنزد،چونمى شو

االتى چند از آيات به آنها پاسخ گفته است، سئو(ع)ضا ت ردى كه حضراراز ديگر مو
آنفته است و ذهن كنجكاو هر تالى قرند سخن رآن كريم است كه در آنها از افعال خداوقر

د از قاسم بن مسلم ازن به سند خوده است:در عيول كرد مشغوا به خوفت رو جوينده معر
 معناى جمله (ع)ضات رايت مى كند كه گفت:من از حضرش عبد العزيز بن مسلم روادربر
»½Ó�ÔK�« «u]tÓI ÓM?Ó�OÓNÔr «،شى و سهوامود:«خداى تعالى دچار فـرموسيدم،فـرا پر ر]٦٧ / ٩[التوبة

ندق حادث است.مگر نشنيده اى كه خداوصيات مخلود،نسيان و سهو از خصونمى شو
ش كار نيست».معناى اينامودگار تو فر«پرور] ٦٤ / ١٩[مريم،» ËÓ�Ó$ UÓÊUÓ— ÓÐp̂Ó½ Ó�OÒÎ Uد:« موفر

د.» اين است كهش كراموا فردند،خدا هم ايشان رش كراموا فرد:«خدا رموكه در آن آيه فر
د و در نتيجهدشان برا از ياد خود ايشان ردند،خدا هم خوش كراموا فربه كيفر اين كه خدا ر

ËÓð ôÓJ?Ô½uÔ$ «uÓ�U]cs?¹Ó½ Ó�ÔK�« «u]tÓد: «مودند.هم چنان كه در جاى ديگر فـرش كرامـوا فرد رخو

IÓQÓ½Ú�Ó¼UÔrÚ√ Ó½ÚHÔ�?ÓNÔrÚ «،ده : «مـو و اگر در آن آيه ديگر فر]١٩ / ٥٩ [الحشرIÓ�UÚOÓuÚÂÓ½ ÓMÚ�Ó¼UÔrÚ$ ÓLÓ½ UÓ�Ô«u

�IÓ¡UÓ¹ ÓuÚ�NrÚ¼ Óc «ا مى گذاريم،همانا ومعنايش اين است كه ما امروز ايشان ر] ٥١ / ٧اف،[األعرا
شان آماده ساختند».اى ديدار امروزا برد رك گفته و خوا ترطور كه خدا ر

ده كه گفت:شخصى از امام أبىايت  كراشد روسى هم از حسن بن ر در احتجاج طبر
د،ال كرسئـو] ٥ / ٢٠[طه،» d�«]ŠÚLÓsÔŽ ÓK?Ó�« vÚFÓd?Ú‘Ý« Ú²ÓuÓÈاز معنـاى آيـه :«(ع) سىالحسن مـو

چك مسلط است».گ و كوشت و بزرد:«يعنى: بر ريز و درموفر
تده كه گفت:از حضـرايت كـرد از عباس بن هـالل روحيد به سند خـودر كتاب تـو

د:يعنـى:موسيدم،فرا پر ر]٣٥ / ٢٤ [النور،»÷K?�«]tÔ½ Ô—uÔ��« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Úمعناى آيه: «(ع) ضاXر
مين است».هادى اهل آسمان ها و اهل ز

ىت و پيامبرنبو
انده وا بر آنان خوانگيخت تا آيات او ردم برانى از جنس بشر در ميان مرند پيامبرخداو

غم ايـنند.على ردآورجـوا در آنها به وش حـق رده و آمادگى پذيـركيه نمـوا تزس آنها رنفـو
فته و گـاه بـاا در پيش گراه مخالفت با انـبـيـاء ردجو و نادان،رادسـومسأله،عده اى از افـر
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د و تكذيب،آميز،گاه با ردن الفاظ ناپسند و تمسخرامين آنها،گاه با به كاربرسرپيچى از فر
جب درخاسته اند.اين امر موه برا با آنها به مبارزگاه با جنگ و پيكار و گاه با تهمت و افتر

انى پيامبرات و داليل آشكار از سودن معجزه و آوره هاى مختل
 مبارزفتن شيوپيش گر
اد كه در صددى از افرار بماند. بسيارقرى برستگاراه رشن و ره رواراغ دين هموديده تا چرگر

ا دريافتـه ود رده اند،از طريق بحث و گفتگو پاسخ شـبـهـات خـوكش
 حقايق دينـى بـو
االتدن سئوح نموده اند، با مطرجا بود، ثابت و پا برست خوتعدادى نيز كه بر عقايد نادر

اه خدا بازا از رده و آنها ردم اقدام نموديد در ميان مرباطل و مغالطه آميز، به ايجاد شك و تر
د كهه در هر مجامع و محافلى ديده مى شواراد هموم اين افرد پاى افكار مسموداشته اند.ر

 با مخالفان (ع)ضاسى الرت على بن مواتى است  كه حضراز جمله اينها، مباحث و مناظر
داخته اند.ضمن آن كـه درح شده پـرد شبهات مطـرو معاندان دين داشته و طى آنـهـابـه ر

ده اند تامـوح فرا مطرده و مسائلـى رگر بحث بـود آغاز خـو(ع)ايات،امام بعضى از ايـن رو
ده و از نشر اكاذيبى كه با مقام عصمت انبياء مـنـافـاتد نموجه اشتباه خوا متـواشخاص ر

ند.ى به عمل آورگيرد،جلودار
ن و علماى اديان آمده كه امـام  در با مأمو(ع)ضا ت رن در باب مجلس حضـردر عيو

االت على بن جهم،از آياتى كه دربدو نظر مخال
 عصمت انبياء است،چنينپاسخ سئو
ËÓðÔQÚHwمايد:« ه او كه مى فرجل دربار و كالم خداى عـزو(ص)پاسخ مى دهد:«اما محمد

I½ wÓHÚ�p «… اى اين كه از اين آيهد؛ برت منافات ندار با عصمت آن حضر]٣٧ / ٣٣اب،[األحز
اج مى كند قبـالدوانى كه آن جناب با ايشـان ازند اسماى همـسـرد كه خداوم مى شومعلـو

دهموا و نيز فـرتش ران در آخرا و هم همسران در دنيايش رده است؛ هم همسرايش نام بربر
د به نام زينب دخترده بوايش نام برانى كه برمنين هستند و يكى از همسران مؤكه اينها مادر

ى  ـ زينب ـا كه ود و آن جناب اين معنا رثه بوها همسر زيد بن حارجحش و او در آن روز
نه زد تا كسى از منافقين نگويد درباردم پنهان مىXكرمى آيد از مراجش دردودى در ازبه زو

سيد،ن از جنجال منافقين مى ترمنين و چوان مؤدم مى گويد همسر من است و جزو مادرمر
تر است به ايناراوسى با اين كه خدا سزدم مى ترد كه: تو از مرنشان كرى خاطراين آيه به و
سى… » .سى يعنى در دل از او بتركه از او بتر

تد از إبن جهم از حضرى به سند خـوده كه وهان از ابن بابويه نقل  كرو در تفسير بر
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(ص)ّداميش محمد:«خداى تعالى به پيامبر گرمون فرده كه در مجلس مأموايت كر رو (ع)ضار

دمدى، خداى تعالى مريعنى: تو يتيمى بو؛]٦ / ٩٣[الضحى،Ó�ÓrÚ¹ Ó−bÚ„Ó¹ Ó²LOÎI UÓËPÓ åÈ√د: «موفر
مت گم شدهد قو؛ يعنى:تو نز]٧ / ٩٣ [الضحـى،»ËÓËÓłÓbÓ„Ó{ ÓI ôUÓNÓbÓÈد. «ا دور تو جمع كرر

»ËÓËÓłÓbÓ„ÓŽ ÓzUI öÓQÓžÚMÓvد،«فت تو هدايت نموى معـرا به سوم تو ردى،«فهدى» يعنى: قوبو
ند».مأمـوا مستجاب نمواه كه دعايـت رد از اين را بى نياز كر؛ يعنى: تـو ر]٨ / ٩٣[الضحى،

ه.ّل اللسوكت دهد يأبن را شنيد،گفت: خدا در تو برن اين تفسير رچو
دارده كه گفت:من وايت كرد بن جهم روّد از على بن محمن به سند خودر كتاب عيو

تن رو به آن حضر نيز در آنجا حضور داشتند.مأمو(ع)سىن شدم و على بن مومجلس مأمو
د:مـومند؟ فـره آيا نظر شما اين نيـسـت كـه أنـبـيـاء مـعـصـوّل اللسـود و گفت: يـأبـن ركر

ŽÓHÓK?�« U]tÔŽ ÓMÚpÓ� rÓسيد: يا أباالحسن پس آيـه «د پرسش هاى خون در ضمن پـرا».مأمو«چر

√Ó–½ÚXÓ� ÓNÔr«،ف:د: «اين از قبيل مثل معرومو فر (ع)ضات رد؟ حضر چه معنا دار] ٤٣ / ٩ [التوبة
ا بهد رى سخن خـوار تو بشنو » است.خداى تعالى در اين آيه رودر به تو مى گويم ، ديو

[?�Ó¾?sÚ√ ÓýÚdÓ$ÚXÓ� ÓOÓ×Ú³ÓDÓsست.و هم چنين است:«دش امـت اوليكن مقصوده وش كرپيغمبـر

ŽÓLÓKÔp «… اند و مسلما از  زيانكارى،عملت بى اجر مى شوك بورز؛«اگر شر] ٦٥ / ٣٩مر، [الز
ادكه ما تو ر ؛«اگر نبو]٧٤ / ١٧اء، [اإلسر…» ËÓ�ÓuÚ√ ôÓÊÚŁ Ó³]²ÚMÓ„UÓ� ÓIÓbÚ$ bÚ Óاهى شد» و نيز آيه «خو

ى نمى ماند كه تو هم مقدار كمى متمايل به ايشان  مىXشدى».ديم چيزده بوثابت قدم كر
ه.ّل اللسودى يأبن رموست فرن گفت: درمأمو

(ص)م اكرامامت و اهل بيت پيامبر

حى به آنده كه از طريـق وى الهى بـو امر(ص)ممسأله خالفت و جانشينى پيامـبـر اكـر
ديده است.از آنجايى كه امر خالفت مسلمين بايد بـر عـهـده كـسـانـىت ابالغ گرحضـر

دارباشند، لذاخورى و ايمان از تأييد الهى نيز بره بر داشتن علم و تقود كه عالوگذاشته شو
دن دستا با باالبرد رع خالفت و جانشينى پس از خوضوند مو به امر خداو(ص)مپيامبر اكر

ده نفر أهل بيتازفى دودم ابالغ و با معـر در محلى به نام غدير خم به مـر(ع)ت علىحضر
دند.دند،تثبيت نموموى فره انصارّد،در ضمن حديثى كه خطاب به جابربن عبداللخو

ن هرق در عيوآن سخن مى گوييم كه:كلينى در كافى و صدودر اين گفتار ابتدا از قر
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aده اند،مشعر به اين كه آيـه آور(ع)ضا ت رايتى با سند از عبدالعزيز مسلـم از حـضـردو رو
»�«ÚOÓuÚÂÓ√ Ó$ÚLÓKÚXÔ� ÓJÔrÚœ M¹ÓJÔ r «…،ل شده است. و در كافىاليت نازص ودر خصو] ٣ / ٥[المائدة

ديده كهنقل گر(ع) ضا ده شده است، از امام راجع به امامت امت آورن در حديثى كه رو عيو
ـ حضرد:«سپس خداى عزوموفر ـ  رت ابرجل او  ار دادا امام قرد به اين كه او رام كرا اكراهيم 

ËÓËÓ¼Ó³ÚMÓ� UÓtÔد:«موار داد و فرت از ايشان قرت و طهاره او يعنى: أهل صفوّا در ذريو امامت ر

≈ÝÚ×Ó‚UÓË Ó¹ÓFÚI?Ô»uÓ½ ÓIUKÓWÎ «…،د و هر يكـى ازو امامت همچنان در ذريه او بـو] ٧٢ / ٢١ [األنبيـاء
ا آن ر(ص)ل خدا سون و دست به دست گشت تا رن به قرد و همچنان قرث مى برى ارديگر

»Ê]√ ÓËÚ�ÓM�« v]”U?Ð SÐÚd?Ó¼«r?OÓ� ÓK]cs?¹Óð« ]³ÓF?ÔÁuÔË Ó¼ÓcÓ≈د:«مـوه فرد و خداى تعالـى در ايـن بـارث برار

M�«]³ w «…اهـد پس مسأله امامت مقام خاصى است كه خدا به هر كه بخـو]٦٨ / ٣ان،[آل عمـر
جل متقبل آن شد و بـه به امر خداى عزو(ع)،على(ص)ل خـدا سوى مى كند. بعد از رروز

ندان اصفيايش كه خدا علم و ايمان دادهندان آن جناب؛ البته فرزسم در ميان فرزهمان ر
ندانديد كه تا روز بعث در ميان فرز بگر]٥٦ / ٣٠م،[الرو…» aÓ‰UÓ�« ]cs¹Ó√ ÔðËÔ�« «uÚFKÚrÓË ÓL¹ù«ÓÊUد؛«بو

١٠د».اهد بوى نخو ديگر پيغمبر(ص)ل خداسون بعد از رآن جناب هست، چو

اترا از روز غدير نيز فـرر(ع) مين مسأله امامت معصـو(ع)اساس اين أحاديث، امـام بر
ديعه نهاده شـده و بـهبه و(ع)  اهيمت ابرا ادامه امامتى دانسته كه در ذريـه حـضـرده و آن ربر

د كه ،خو(ع)اهيمت ابراى حضرا جز برسيده است.يعنى امامت ر ر(ص) مخاندان پيامبر اكر
ستى است،و ذريه او شايسته نمى داند.حيد و يكتاپرمان توقهر

ى گفت:از آن جناباوده كه رايت كررو(ع) احمد بن محمد بن أبى نصر از أبى الحسن
اكـه رى خداست هـرد:« آرموسيدم؟ فـر پر]١٢ / ٩٢ [الليـل،» a»:≈Ê]Ž ÓKÓO?ÚMÓ� UÓK?ÚNÔbÓÈاز معناى آيـه

ا اصالحت رضه داشتم خدا اموراه مى كند». عراهد گمـرا بخواهد هدايت و هر كه ربخو
ستا درد رفت اكتسابى است ؛هر كس فكر خوان ما پنداشته اند كه معركند؛جمعى از يار

د:«اينهاموست دانست و فرا نادر اين سخن ر(ع)سد؟ امام فت مى رد، به معربه كار بينداز
د كسب نمى كنند؟نه ،چنين نيست كه هراى خوا برا اين خير رست مىXگويند، چراگر در

ادم رفت كسب كند.هيچ احـدى از مـراند معـراهد بتواهد و به هر مقدار كه بـخـوكه بخـو
نمىXبينى مگر آن كه از جهاتى از بعضى ديگر بهتر است و آن بعض از جهاتى ديگر از او

لسوابتشان با رضعى است كه مى دانى،قرضعشان مونه اش بنى هاشمند كه موند؛ نموبهتر
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ند به خالفت از شما،تراراوى است كه مى دانى و همه مى دانيم كه آنان سزّ به حد(ص)خدا 
انىدند؟ و آيا مىXتود نبوخو به فكـر(ص)ند.گمان مى كنى آل محمـدمع ذالك از آن محرو

(ع)جعفرد:«أبوموا مى دانيد و ايشان نمى دانند؟» آن گاه فرندگى رسم زاه و ربگويى كه شما ر

ايت نيزست مى داشتند». بيان ايـن روا دود، همه ما راى همه مقدوربود: اگر برمومى فر
ىديده و به مقدارل هدايت الهى گر مشمو(ع)ميناثبات شايستگى است كه در اثر آن معصو

دار شدهXاند.بر همين اساسخورگ او برده است، از اين نعمت بزرمواده فرند اركه خداو
د و پيرو آنانك حق و حقيقت بايد به آنها اقتدا كراالى انسانى و درسيدن به هدف واى ربر

سيد.ى  رستگارشد، تا به ر
ان و شيعيان نشان داده و ضمـنا نسبت به پيرود رانى خوايتى ديگر نگردر رو(ع) امام 
دن ازثر مى داند، غافل نبوابطه مؤا در اين رهنگى رى و فرضاع اجتماعى، فكـراين كه او

مايد. آنجا كه شخصى به ايشانا در ميان آنها،بيان مىXفرال آنها و حضور دائم امام راحو
مايد:«مگر من دعا نمى كنم؟ بهما.مى فراده ام دعايى فراى من و خانوض مى كند: برعر

انىا نمىXخود.آيا كتاب خدا رضه مى شوگند، اعمال شما هر روز و شب بر من عرخدا سو
گنـد به خدا سو]١٠٥ / ٩[التوبة،…»  ËÓaÔqŽ« ÚLÓK?ÔI «uÓ�ÓOÓdÓK�« È]tÔŽ ÓLÓKÓJÔrÚË Ó—ÓÝÔ�uÔtÔمايد:«كه مى فر

١١ندان او ـ است». ـ و امامان ديگر از فرز(ع)منان على ابن ابيطالب منظور از مؤ

» نيامده،¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔ«uآن در هيچ جايى جمله «ده است:«در قرمو فر (ع)ضاامام ر
ايات و نظاير آن از باب تطبيق كـلـى، بـرل شده است».ايـن رومگر آن كه در حق ما نـاز

چه از معناى. و اگر١٢آن استشن ترين مصداق آن داللت داشته  و يا از باب باطن قررو
(ع)مينايات و أحاديث در باب معصود،لكن آنچه از روداشتى نمى شوى آيات چنين برظاهر

ف پاكى و اصطفـاىاند مصداق هر يك از آياتى باشد كـه مـعـرگفته شده  است، مـى تـو
ا نسبت به سايرين نشان مى دهد. و اين نيز درتريشان رند است و برى خداو از سو(ع)هXّأئم
نده است،آمده است .مأموه كرن اشار با مأمو (ع)ضاى امام رايتى كه ضمن آن به گفتگورو

د:موت فرى داده است؟ حضرتردم برا بر ساير مر ر[ص]ت پيامبرند عترد: آيا خداوال كرسئو
سيد: درن پرده است».مأموشن كرآن رودم در آيات قرا بر ساير مرت رى عترترند بر«خداو

Ê]K�« ]tÓH« ÚDÓHÓœ¬ vÓÂÓË Ó½ÔŠuÎË UÓ‰¬Ó≈ ÐÚdÓ¼«rOÓË Ó‰¬ÓŽ LÚdÓÊ«Ó≈د: در آيه:«موفر (ع) ضاآن؟ امام ركجاى قر

ŽÓKÓ�« vÚFÓ�UÓLsO«١٣.]٣٣ / ٣ان، [آل عمر
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آن كريمتفسير آيات قر
ه جاويد پيامبـرآن كريم، اين معجـزد آيات محكم و متشابه در قـرجومعانى بلنـد و و

ند داللت كنندخى آيات، بر معنايى جز آن چه كه دارديده است تا برجب گر ،مو(ص)م اكر
دار باشند؛  بديهى است اين آيات،خورى،از معناى باطنى نيز بره بر معناى ظاهرو عالو

ده و با شناساندنحى بود كه متصل به منبع وا دارى كسانى رح و تفسير بيشتر،از سونياز به شر
ا نيز بر آنها آشـكـارآن ردم و بيان آيات محكم و متشابه ،بـاطـن قـرآن و احكام آن به مـرقر

اى  نمايند. زيرگيردد، جلوآن مى گرجب تحري
 قرساخته و از خطاها و اشتباهاتى كه مو
ا به آيـاتديده است:«كسى كه آيات متشابـه ر نقل گـر(ع)ضا ايتى كه از امـام راساس روبر

١٤است هدايت شده است».اه رداند، به رگرمحكم باز

ابا از صوآن و بيان معناى باطنى آنها،خطا رح و تفسير آيات قربا شر(ع) ضا ت ر حضر
شن نگه داشته است.كه در اين گفتار بـهدمان روا در دل مراغ هدايت رده و چرم نمومعلو

د.ه مى شود آمده است،اشارايات كه در اين موربعضى رو
نده حمد، از خداواندن سورقات نماز با خوا كه مسلمانان در اواط مستقيم ر صر(ع)امام

جب شناخت بيشتردن به آن ، مواست مى نمايند، حبل متينى دانسته اند كه چنگ زخودر
د.اهى مى شودد و سبب نجات بخشى انسان از ضاللت و گمرى مى گرب به وخدا و تقر

Úb½ÓB�« U»¼ده است:«مود فر در اين مور (ع)ضات رحضر
ÒdÓ◊«Ó�« ÚLÔ�Ú²ÓI

rOَ «،استخو در] ٦ / ١[الفاتحة
نـدنى در شناخت خداودن به ريسمان او و افـزواهنمايى به دين خدا، چنـگ زهدايت و ر

 مغضوبين(ع)ضا .از ديدگاه امام ر١٥ست»گى و جالل اوگداشت بزرجل به منظور بزرعزو
تاليت حضر كسانى هستند كه از و]٧ / ١[الفاتحة،»  žÓOÚd�« ÚLÓGÚCÔ»uŽ ÓKÓOÚNrÚد نظر در آيه:«مور
 در اين (ع)ده اند». اماماهم نمـود فراى خوا برنـد رده و خشم خداوسرپيچى نـمـو (ع) على
 سرپيچى كند، پس او جـزو(ع)منين علىالمؤاليت اميرده است:«كسى كه از ومود فرمور

١٦اهان هستند».ند بر ايشان است و هم از گمركسانى است كه غضب خداو

K?�«]tÔ¹ Ó�Ú²ÓNÚe∆Ôه اين جمله كه « دربار(ع)ضا ش از امام رحسن بن على بن فضال از پـدر

ÐNrÚ «هند مسخرد:« خداومو فر(ع)د. امامال كره مى كند، سئوا مسخرخدا آنها ر] ١٥ / ٢ة،[البقر
اتشان مجازدن و مكره كرا به دليل مسخرلى آنها رنمى كند و مكر و خدعه نيز نمى كند، و

]٤٣ / ١٧اء،[اإلسر» »ðÓFÓ�UÓŽ vÓL?]¹ UÓIÔ�uÔÊuÓŽ ÔKÔuÒÎ$ «Ó³d?OÎد: «موت فرا تالومى كند». سپس اين آيـه ر
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١٧ان مى گويند».تر است از آن چه كه ستمگرند برخداو

]٣٤ / ٧٠ج،[المعـار»  ËÓ�«]c?s¹Ó¼ ÔrÚŽ ÓK?ÓH vÓðöN?rÚ¹ Ô×ÓIU?EÔÊuÓ در مجمع البيان در ذيـل آيـه «

ادد:«اينان آن افرموده كه فرايت كر رو (ع)ت أبى الحسنمىXگويد:محمدبن فضيل از حضر
ند».كعت نمازاى پنجاه راز شيعيان ما هستند كه دار

سيد:د و پرال كرد سئو هوaكه مبارaه از سور٤٦ه آيه د دربارستان خواز دو(ع) ى امامروز
د: بعضى معتقدندكهض كران عرنه تفسير مى كنند؟» يكى از حاضرا چگودم اين آيه ر«مر

د:«نه،چنين نيست. اومو فر(ع)د.امامند حقيقى او نبوح فرزمعناى آن اين است كه پسر نو
ابطه او وند نيـز رد، خداوكشى كرح سرمان نـود؛ اما هنگامى كه از فـرح بوند نوقطعا فـرز

ـ  از ما باشد وا نفى كرش رپدر ـ در ظاهر  لى از خدا اطاعت نكند،د؛ همچنان كه هر كس 
١٨از ما نيست».

 است(ص)تباط ميان اطاعت خدا و أهل بيت پيامبرايت،ارجه در اين رونكته قابل تو
هXمندى از شفاعـتان الهى و بهـرجب غفرتى كه در كنار هم و با هم باشـد مـوكه در صور

دد.مىXگر
دم به خدا ايمانمرمايد:«و بيشتر كه مى فر (ع)س
 يوaه سور١٠٥ در تفسير آيه (ع) امام 

ا ذكر مىXكند كه اگراقعى صفاتى رمنين واى مؤند» هم برك شوند مگر آن كه مشرنمى آور
ته انديشى كنند.حضرد چاراى خوده و برد شك كراى آنها نباشند، بايد در ايمان خودار

د مگر اين كه سه خصلت داشتهاهد بومن نخومن ،مؤمايد:«مؤد مى فر در اين مور(ع)ضا ر
دگارش و سنتى از امامش. اما سنت  پـرورش و سنتى از پيامبردگارباشد:سنتى از پـرور

ابر شكيبايى در بر (ع)دم است و سنت اماما با مر مدار(ص)ار است؛ سنت پيامبركتمان اسر
و (ص) فتن سنت پيامبـرار گر.كه در اين حديث نيـز قـر١٩احتى ها و مشكالت اسـت» نار

Xتباط آنها با يكـديـگـر،سيله ضمن بيـان ارده و بديـن وموند ذكر فـرا بعد از خـداو ر(ع)امام
گـوات و احكام الهى بازدي
 عمل به دستـورا در راتشان رى از آنها و عمل به دستـورپيرو

ا طى مى كننداحلى رل مدت عمر خويش مرده است.به طور كلى همه انسان ها در طوكر
مند الطاف الهى هستند و اگر به اين مهم دست پيدا نكـنـنـد بـهكه در هر لحظه از آن نيـاز

حشتنـاكده است: «ومود فر در اين مـور (ع)ضاد.امام راهند كـراه پيدا نخوحله بعـدى رمر
د و چشمش به دنيا مىXافتـد، آنلد مى شـوحله است:آن روز كه متواحل،سه مـرترين مر
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د و احكام وانگيخته مى شـوامىXبيند و آن روز كه بـرت و اهل آن رد و آخرروز كه مى ميـر
حلـها در اين سه مرند سالمت رد.خـداوما نبوا مى بيند كه در اين جهان حكمفـرانينـى رقو

ËÓÝÓÂöÏŽ ÓKÓOÚtد:«موامش داد و فرحشتها امنيت و آرابر وا در برد و او ر كر(ع)شامل حال يحيى

¹ÓuÚÂÓË Ô�bÓË Ó¹ÓuÚÂÓ¹ ÓLÔ uÔË Ó¹ÓuÚÂÓ¹ Ô³ÚFÓYÔŠ ÓOÒÎU«،هم چنان كه عيسى هم در اين سه مو]  ١٥ / ١٩ [مريم
ق
»?ËÓ�?�«]Âö?ÔŽ ÓK?Ów?]¹ Óu?ÚÂÓË Ô�b?Ú ÔË Ó¹Óu?ÚÂÓ√ Ó�Ô u?ÔË Ó¹Óu??ÚÂÓ√ ÔÐÚF?ÓY?ÔŠ ÓO?ÒÎUگـفـت:«د ود سـالم كـربـر خـو

٢٠».]٣٣ / ١٩[مريم،

ا بيانده و منظور از آنهـا رى و باطنى سخن به ميان آورن گناهان ظاهـرامو پير(ع)امام 
ده كه درايت كـررو(ع) د از على بن يقطين از أبى الحسـنمايد: در كافى به سند خـومى فر

د:مـوفر] ٣٣ / ٧اف، [األعر…» aÔqÚ≈ ½]L?ÓŠ UÓd]ÂÓ— ÓÐÒwÓ�« ÚHÓu?ÓŠ«gÓ� Óþ UÓNÓd?Ó� MÚNÓË UÓ�ÓÐ UÓD?ÓsÓتفسير آيـه:«
ن اين عمل در جاهليت بىد. چونايى است كه علنا انجام شوى زاحش ظاهر«منظور از فو

اشتند وقى مىXافرد بيرخانه هاى خـونان فاحشه آن روز، بر سر درده انجام مى يافتـه و زپر
گدم در جاهليت پس از مرن مراج با همسر پدر است، چودواحش باطنى ازمنظور از فو

ند دردند، خداود در مـى آورا به عقد خون رنى مى داشت آن زشان زپدر،اگر غير از مادر
است».د و منظور از« اثم» همان خمرام كراحراين آيه آن ر

د ازايتى آمده است؛در كافى به سند خـوكه انعام  روه مبار از سور٩٨  در تفسير آيـه 
اند انبياء رد:«خداوموده كه فرايت كر رو(ع)ت أبى الحسن نس از بعضى شيعيان از حضريو

منا هم بر ايمان آفريده ، آنان نيز جز مؤمنين رد؛مؤانند بوت آفريده و آنان جز نبى نتوبر نبو
اى ايشاناست تا به آخر بـرا به عاريت داده كه اگر خودمى ديگر ايمـان رد؛ به مرانند بونتو

IÓLÔ�Ú²ÓIÓdyمايد:«ه است كه مى فراست از آنان مى ستاند و در اين بارد و اگر نخوباقى مى گذار

ËÓ�Ô�Ú²ÓuÚœÓŸ «،قتى ديد بهند ود كه خداودع بود: «ايمان فالنى مستومو».آن گاه فر] ٩٨ / ٦[االنعام
ايتى ديگر آمده است؛ در انعام روaه سور٣٨فت».و در معناى آيه گرغ بست از او بازما درو

جل پيغمبرد:«خداى عزوموده كه فرنقل كر(ع) ضا ت رع از حضرفوكتاب كافى به سندى مر
ا كه در آن بيان هرآن رد و قرايش تكميل نموا برد مگربعد از آن كه دين رح نكرا قبض روما ر
اد و احكام و جميع مايحتاج بشر رام و حدود و در آن حالل و حرمول فرى است، نازچيز

 »¡�ÓI U?Ód]ÞÚMÓI U?�« wÚJ²?Ó»U� sÚý Ów?Úد: «مودش در اين كتاب فـرح داد و خوبه طور كامـل شـر
ديم».گذار نكرا فروى ر ؛«ما در اين كتاب هيچ چيز]٣٨ / ٦[االنعام،



١٦٨ (ع)ى قرآن در كالم امام رضا ّتجل سال!بيست و دوم

 از]١٦٣ / ٣ان،[آل عمر…» ÔrÚœ Ó—ÓłÓ UÏŽ MÚbÓK�« ] t¼و نيز در كتاب تفسير عياشى در ذيل آيه «
هآن قدر بلند است كه بـه انـدازد نظـرجه مورد:« درمـوده كه فرايت آور رو (ع)ضـات رحضر

تحضرسد».در كتاب فقيه هم آمده است كه شخصى ازمين و آسمان مـىXرفاصله بين ز
]٣١ / ٧اف، [األعر »šÔcÔ“ «ËM¹Ó²?ÓJÔrÚŽ M?ÚbÓ$ ÔqÒ� Ó�Ú−?bسيد: منظور از زينـت در آيـه:« پـر (ع)ضار

ى است».در مجمع البياندن قبل از هر نمازد: «از آن جمله شانه زموت فرچيست؟ حضر
ت نقل شده،ايتى كه از آن حضر در رو]٢٦ / ٧٦[االنسان، »  a» ËÓÝÓ³Ò×ÚtÔ� ÓOÚÞ öÓuö¹در ذيل جمله

سيد كه منظور از اين تسبيح چيسـت؟گفته كه أحمد بن محمد از آن جناب از اين آيـه پـر
د:«منظور نماز شب است».موفر

(ع)ضاالحسن رده كه گفت:امام أبوايت كرد از جعفر بن خالد رودر كافى به سند خو

ه اش مى گذاشت و نخست ازفى در كنار سفرد ظرقتى غذا مى خوردكه وسم چنين بوا رر
ف مى گذاشت،آن گـاهمىXداشت و در آن ظـردند، برده بوايـش آوربهترين طعامى كـه بـر

»IÓa« ö?Ú²Ó×Ór?Ó�« ÚFÓIÓ³?ÓWاند:«ا مى خـوا به مسكينان بدهند؛ بـعـد ايـن آيـه ردستور مـى داد آن ر
اددم قادر بر بنده آز مى دانست كه همه مرّجلوّد:«خداى عزموو سپس مى فر] ١١ / ٩٠[البلد،

د و آن اطعام مسكين است».ى بهشت بر ايشان باز كرى به سواه ديگردن نيستند و لذا ركر
ن بهده است:در عيوشمـرا برم «لغو» و يكى از مصاديـق آن رايتى مفهـودر رو(ع) امام
ده است،ف بواب مويز معـروشيدن شرقص و نود از محمد بن أبى عباد،كه بـه رسند خو

هد:أهل حجاز دربارموسيدم، فرقصيدن پر از ر (ع)ضات رده كه گفت: از حضرايت كررو
ا اگراست كه حكمش رد يكى از مصاديق باطل و لهوقصيدن خوليكن رند؛وايى دارآن فتو

.]٧٢ / ٢٥قان،[الفر » ËÓ≈–Ó� «Ód^Ð «ËK�U]GÚu� Ód^$ «ËdÓ�«ÎUده است :«آن كريم بيان كرشنيده باشى،قر
دهايت كر رو (ع)د از حسين بن سعيد از أبى الحسندر كتاب معانى األخبار به سند خو

د: «درمو فـر]٤٢ / ٦٨[القلـم،» ¹ÓuÚÂÓ¹ ÔJÚA?ÓnÔŽ ÓsÚÝ Ó‚U?ÌË Ó¹ÔbÚŽÓuÚÊÓ≈ �Ó�?�« v^−Ôœuكه در تفسيـر آيـه «
منين همه به سجده مى افتند،د، مؤده مى شوقتى كنار زقيامت حجابى از نور هست كه و

ـ پشت منافقانلى پشتشان خم نمى شواهند سجده كنند، واما منافقين با اين كه مى خو د». 
ند ـ .ت بر سجده ندارد كه قدرچنان خشك مى شو

(ع)ش حسين بن خالد از أبى الحـسـند از پدرايت أبى الجـارو در تفسير قمـى در رو

ا از معناى كـالمضه داشتم،مـرى گفت:من به آن جنـاب عـرد كه وايم حديث كـرضا بـرر



١٦٩ ٨٧ و ٨٦شمار�  (ع)گفتارهاى قرآنى امام رضا 

  خبـر]٧ / ٥١[الـذاريـات،» ?ËÓ�?�«]L?Ó¡U?– Ó «�« Ú×?Ô³?Ôpمـايـد:«جل آنـجـا كـه مـى فـرخـداى عـزو
د وهم كـرا درد رمين است». آن گاه امام انگشـتـان خـوك به زد:«آسمان محبـوموبده.فـر

مينك به زضه داشتم: چطور آسمان محبـومين است».عرك به زد:«اين طور محبوموفر
]٢ / ١٣عد، [الر»ÓIÓlÓ��« ]LÓËUÓ «Ð GÓOÚdŽ ÓLÓb?Ìð ÓdÓËÚ½ÓNÓU—مايـد:«است  با اين كه خداى تعالى مى  فـر

مى آيد كه آسمان بهم كه از اين آيه براشت.و معلـوافرنى كه ببينيد،بـرا بى ستوآسمان ها ر
د:موفتهXاند؟ فـرمين به هم فـرورنه مى گوييد آسمـان و زد، پس شما چگومين تكيه نـدارز

ن هايى كه به چشـمن ستومايد:بدوه مگر اين خداى سبحان نيست كه مى فـرّ«سبحان الل
لى بهن هايى هسـت ود ستوم مى شود:«پس معلـوموضه داشتم: بله.فـرشما بيايد؟» عـر

نه اسـت؟ن ها چگوا فدايت كند، آن سـتـوضه داشتم: خدا مـرچشم شما نمى آيـد».عـر
اد راست خود و دست را باز كرد ر ك
 دست چپ خو(ع)حسين بن خالد مى گويد: امام 

مينمين قبه اى است و زمين دنياست و آسمان دنيا برباالى زد:«اين زموار داد و فردر آن قر
مم باالى آسمان دومين سوم باالى آسمان دنيا و آسمان دنيا قبه اى است بر باالى آن و زدو
م است وم باالى آسمان سومين چهارم قبه اى است بر باالى آن و زفته و آسمان سوار گرقر

م است و آسمان پنجممين پنجم باالى آسمان چهارم بر باالى آن قبه است و زآسمان چهار
مين ششم بر باالى آسمان پنجم است و آسمان شـشـم قـبـه اىى آن و زقبه اى اسـت رو

اقع است و آسمان هفتم قبـه اى اسـتمين هفتم باالى آسمان شـشـم وى آن و زاست رو
د و اين كالم خداىار دارك و تعالى بر باالى آسمان هفتم قرحمان تبارش رباالى آن و عر

 و اما]١٢ / ٦٥[الطالق،» ÷c?š ÍÓKÓoÓÝ Ó³ÚlÓÝ ÓL?ÓËUÓ «ÌË Ó�sÓ—_« Ú[»�مايد:«تعالى است كه مى فـر
ى اومين است كه امر تنها به سوجه ز كه قائم بر و (ص)ل خداسومنظور از صاحب األمر ر

ضهد مى آيد».عرمين هاى هفتگانه فرود.يعنى: از آسمان هاى هفتگانـه و زل مىXشوناز
ى زير پاى ما تنها يـكد:آرمود نمى بينيم.فـرمين زير پاى خوداشتم:ما كه بيش از يـك ز

ند».ار دارق ما قرمين ديگر فومين است و آن شش زز
ايت در كافى آمده كه عده اى از اصحاب ما از أحمد بن محمد از معمر بن خالد رو

ÓŠÓ�?VÓM�« ]”UÔ√ ÓÊÚ¹ Ô²ÚdÓ$Ô√ «uÓÊÚ√د:«مو شنيدم كه مى فر(ع)ده اند كه گفت:من از أبى الحسنكر

¹ÓIÔ�uÔ�¬ «uÓM?]Ë UÓ¼ÔrÚ¹ ô ÔHÚ²ÓMÔåÊu?د. بعدا به منا اضافه مى كـره» رّ  و كلمه «بالـل]٢ / ٢٩ت، [العنكبو
م منظور فتنه در دين است.ضه داشتم :فدايت شود:«هيچ مى دانى فتنه چيست؟» عرموفر



١٧٠ (ع)ى قرآن در كالم امام رضا ّتجل سال!بيست و دوم

ل. قسمت او/ ١. تفسير تسنيم،١
م. قسمت سو/.همان  ٢
.١٠٠  خطبه /.نهج البالغه ٣
ان «شخصيت علمى امامنتى تحت عنوى اينتر.جستجو٤

 » . (ع)ضا   ر
.همان.٥
 قسمت دهم./ ٢.تفسير تسنيم ،٦
ان..تفسير الميز٧
.٢٩٨ / ٢٠نه، .تفسير نمو٨
 قسمت پنجم./ ١.تفسير تسنيم،٩

.٢٠٠ ـ ١٩٨ / ١. الكافى،١٠

.١٢٥ / ٨نه،.تفسير نمو١١
ان.. تفسير الميز١٢
.١٩٤ و ١٩١ / ٣نه،. تفسير نمو١٣
.٤٣٠ / ٢.همان،١٤
 هشتم./ ١.تفسير تسنيم،١٥
 قسمت نهم./.همان  ١٦
.١٦٣ /ق حيد صدو.تو١٧
.١١٨ / ٩نه ،.تفسير نمو١٨
.٣١٨ /.همان ١٩
.٢٧ /  ١٣.همان،٢٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دند كه طـالد و آن چنان خالص مى گـرند كه طال مـى شـومايش مى شـود:«چنان آزمـوفر
اهيم تا خالص شويم ؛ همچـنـان كـهدد.پس بايد كه با او باشيم  و جـز از او نـخـومىXگر
ديد».خالص شد و خليل خدا گر(ع) اهيم ت ابرحضر

فت،دگرا خليل خو ر(ع)اهيمند ابر آمده است:«اگر خـداو(ع)ضا ايتى از امام ر در رو
د و از هيچ كس جز خداد نمى كرا راست كننده اى رخواست هيچ دردكه در خواى اين بوبر

است».ى نمى خوچيز
ا نداشت،ستان،گنجايش تمام گل ها رن اين بوو گل اين گلستان بسى است اما چو

ىاجعه به كتب تفسيرديم باشدكه عالقمندان با مرا گلچين نموخى از آنها رپس به ناچار بر
ند.و من اللـها به عطر آنها معطـر سـازد ره مند شده و جان خـواز شميم ساير گل ها بـهـر

فيق و عليه التكالنالتو


