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 * نفيسه زروندى رحمانى
**جواد زروندى 

چكيده
آنساند كه قرا به ذهن مى�ر،اين نتيجه ر�(ع)ندگى امامانه و زسى و مداقه در سيربرر

ا احاطهفتار و منش آنها رندگى،حاالت،رتاسر زتباط با خدا،سرحى و ارو كالم و
اف ناب الهى اين نكته ران معارد به پيـروندگى خوه ز�در شيو�(ع)ّهده است.أئمنمو

دن نيست،بلكه آنچهاندن و حفظ نمواى خوآن كتابى فقط برند كه قرمتذكر مى�شو
ندگىتاسر زآن در سرند بسيار مهم مى�باشد،عمل و تمسك به قرد خداوكه در نز

فتارف و رآن ناطقند و تمام اعمال،معارد قر�خو(ع)ه�ّو لحظه به لحظه مى�باشد.أئم
ا با تبيين آيـاتف ناب اسالمـى�ر�نيز معار(ع)د.امام صـادق�آن� دارآنها ريشه در قـر

آن چنان�(ع)�آن و امام صادقتباط ميان قردند.ارائه مى�كردم ارآن كريم به مرانى قرنور
ى از بيانات امام قابل مشاهده مى�باشد.در اينه آن در بسيارعميق است كه جلو

داختهآن پرصيW قرا كه به تومقاله بر آنيم كه بخش�هاى مختلفى از سخنان ايشان ر
ار دهيم.سى قرد برراست،مور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هى.اى دين پژوشته دكترى ر*دانشجو
آن و حديث.م قرشد علوشناسى ار**كار



٤ ٤  و قرآن(ع)امام صادق سال�نوزدهم

ايات،رو�(ع)آن،اهل بيت،قر(ع)امام صادق�ه ها:اژكليد و

مقدمه
ك پيامبـرحى بر قلب مبـارسط امين و سال تـو٢٣حى الهى است كه به مـدت آن،كالم وقر

ا با آن آشنا ساخته�اند.دم رائت،مرت و قرد آمده و ايشان از طريق تالوفرو(ص) امى�گر
ى سعادت و كمال و كتابىاى هدايت انسان به سوى است.كتابى برآن،كتاب انسان سازقر

آنن قرت بدوت و عترن عترآن بدوا به نور،هدايت مى�كند.قـرفته در ظلمت�هـا ركه انسان فرو ر
آن دو سويه است.ازت و قرتباط ميان عترد.ارد دست يازدى خوجوض و فلسفه واند به غرنمى�تو

فگاه ترين انسان�ها به معارفى مى�كند و از سويى آاالترين انسان�ها معرا ور(ع)�آن اهل بيت�فى قرطر
�مى�باشند.(ع)آن،اهل بيت�و حقايق قر
چه�انجام شده است. اگر(ع)ه�ّدم از طريق أئـمى ديگر،انتشار احكام الهى در بين مـراز سو
١ش احكام الهى داشتند.ى در نشر و گستر�سهم بيشتر�(ع)�و امام باقر(ع)امام صادق�

سى درب در كتاب معالم العلمـاء و طـبـرشاد و إبن شهر آشـوشيخ مفيد در كـتـاب ار
ت�كه از آن حضر(ع)شته اند:تعداد اصحاب ثقه امام صادق�ان نوى و ديگركتاب إعالم الور

ارهـزا چهار�ر�(ع)دند ـ بعضى تمامى�اصحاب امام صادقار نفر  بـوده�اند،چهار هزايت كررو
٢نفر مى�دانند ـ .

ديك به چهـار�گفته است كه نـز�(ع)صادقه امام جعفرائل كتاب «المعتبـر»�دربـارمحقق در او
ه زيادى از فقهاى فاضل وده اند.گـروايت كر�رو(ع)ت صادق�جال حديث از حضـرار نفر از رهز
اج،محمد بن مسلم،يزيدان،جميل بن درش بكير و حمرادرة بن أعين و دو برارن زرجسته همچوبر

ه بن سنان و أبـىّان حلبى، عبدالـله،محمد و عمـرّدو هشام،أبى بصير،عبدالـلبن معاويه،هـر
�به(ع)ه�ّدند تا آن جايى كه از پاسخ�هاى أئمت بوجسته آن حضردان بران از شاگرالصباح كنانى و ديگر

٣ل أربعمائة گذاشتند.ا اصوده و نامش رى كردآوراالت مختلW،چهار صد كتاب گرسؤ

آنىا با آيات قراالت آنها راهنمايى و مسائل و سؤآن رك صحيح قرا به دردم ره مرار�همو(ع)ه�ّأئم
ا در ميان آنها تقويت نمايد.در سخنان امامايى رآن گرحيه قردند، تا از اين طريق روموپاسخ مى�فر

ديده است.ه�هاى مختلفى از اين كتاب آسمانى بيان گر�نيز جلو(ع)صادق�
ار مى�دهيم.سى قرد بررآن  مور قرwها درباردر اين مقاله سخنان اين امام همام ر



٤ ٧٦شمار�  ٥ (ع)قرآن در بيانات امام صادق

انميثاق پيامبر
؛«به خاطر)٣/٨١ان ،(آل عمر»ËÓ≈–Ú√ ÓšÓcÓK�« ]tÔ� ¦OÓ‚UÓM�« ]³OÒsO«�در تفسير آيه كريمه:(ع)امام صادق�
اند از ميثاق پيامبردند:«مقصوموفت».فران گركد از پيامبرند پيمان مؤا كه خداوآوريد هنگامى�ر

(ع)ت على�ند و حضر�ايمان بياور(ص)ت محمد�فته تا به حضرند از ايشان پيمان گراين است كه خداو

ان وند تمامى�پيامـبـرا خـداوگند به خدا كه چنيـن اسـت زيـردند:«سـوموى كنند».و نيـز فـرا يار�ر
كابداند تا در رمان بار ديگربه دنيا باز مى�گر�تا اين ز(ع)ت آدم�مان حضرا � از زستادگان خويش رفر

�٤بجنگند.».(ع)ت على�حضر

مانانى كه از زد:«تمامى�پيامبرموايت شده است كه فر�رو(ع)ت صادق�در تفسير قمى�از حضر
منانمؤدند و أميرث شده�اند بار ديگر به دنيا باز مى�گـرند مبعوف خداون از طرت آدم تا كنوحضر
تان به حضر»�يعنى تا همه پيامبرمنن بهلتؤند�«ل خداوى مى�كنند و همين است تفسير قوا يار�ر(ع)على�

٥ى كنند».ا يار�ر�(ع)ند و على�ايمان بياور(ص)محمد�

�ËÓ�ÔqŽ« ÚLÓKÔ تفسير آيه كريم :«wه�دربار�(ع)ت صادقب بن شعيب گويد:از حضريعقو «uÓ ÓOÓdÓÈ

K�«]tÔŽ ÓLÓKÓJÔrÚË Ó—ÓÝÔ�uÔtÔË Ó�«ÚLÔRÚ�MÔÊuÓÚ «، منانستاده او و مؤند و فر؛«بگو عمل كنيد.خداو]٩/١٠٥[التوبة
�٦هستند».(ع)�هّن،أئممنود از مؤد:«مقصوموت فرسيدم.حضرا مى�بينند».پراعمال شما ر

اط مستقيمصر
»ËÓ√ÓÊ]¼ ÓcÓ* «dÓÞ«� wÔ Ú²ÓILOÎ� UÓðU]³FÔÁuÔ «…، اه مستقيم من است از آناين ر)؛«٦/١٥٣(األنعام

ى كنيد».پيرو
تده است كه فضل گفت:از حضرايت كرق با سلسله سند از فضل بن عمرو روصدو

ندفت خـداوسيدن به معراه راط ردند:«صـرموت فرسيدم؟حضراط پـره صردربار(ع)�صادق�
اط دنيا،امامى�استت.اما صراط در آخراط در دنيا و صرد:صرد دارجواط واست و دو صر

ىاه او پيروا شناخت و از ركس در دنيا امام خويش راجب است و هردم وكه اطاعتش بر مر
اد ركس در دنيا امام خود و هراهد كرت است،عبور خواط كه پل جهنم در آخرد،از صركر

٧اهد افتاد».خ خود و در دوزان مى�شوت لرزاط آخرنشناخت،قدمش بر صر

د از نورمقصو
cs¹Ó¹ Ó²]³?FÔÊuÓd�« ]ÝÔ‰u?ÓM�« ]³w]�_« Òw?]�« ]c¹ ÍÓ−bÔ½ËÓtÔ[»�«ه آيه كريمـه: �دربار(ع)ت صـادق� حضر



٤ ٦  و قرآن(ع)امام صادق سال�نوزدهم

�ÓJÚ²ÔÐuÎŽ UMÚbÓ¼ÔrÚ� ²�« w]uÚ—Ó…«Ë Ó½ù«Ú−qO¹ ÓQÚ�ÔdÔ¼ÔrÚÐ �UÚLÓFÚdÔ·ËË Ó¹ÓMÚNÓ¼UÔrÚŽ Ós�« ÚLÔMÚJÓdË Ó¹Ô×q^� ÓNÔrÔD�« ]OÒ³Ó U

ËÓ¹Ô×ÓdÒÂÔŽ ÓKÓOÚNrÔ�« ÚFÓ³ÓzUËìYÓð«]³ÓFÔM�« «u^—uÓ�« ]c√ ÍÔ½Úe‰Ó� ÓFÓtÔ√ Ô�ËÓ¾pÓ¼ ÔrÔ�« ÚLÔHÚK×ÔÊu«؛)٧/١٥٧اف،(االعر
ات و انجيلى كه در دست آنهاست نگاشتهانى كه در تورل و پيغمبرسوى مى�كنند از ر«آنان كه پيرو

اع ره و مطبـود و بر آنان هر طعام پاكيـزاهد كرشتى خوا امر به نيكويى و نهـى از زمى�يابند،آنهـا ر
ه بهدند.آن گروى نمول شد پيروا كه به او نازى رداند…و نورام مى�گرا حرحالل و هر پليد منفور ر

�(ع)�و امامان�(ع)منان على�د از نور در اين آيه أمير مؤدند:«مقصوموان عالمند».فرستگارحقيقت ر
٨هستند».

تسيدم.حضـره نور پـر سور٥٥ه آيه دربـار(ع)�ت صادق�عبدالله بن سنان گويـد:از حـضـر
٩ه هستيم».ّد از آيه،ما أئمدند:مقصوموفر

نداه خداوگو
�«ه تفسير آيه:�دربار(ع)ت صادق�سماعة گويد:حضرÓJÓOÚnÓ≈ –Ół «¾ÚMÓ� UsÚP ÔqÒ√ Ô�]WÌÐ AÓNbOÌË Ół¾ÚMÓU

ÐpÓŽ ÓKÓ¼ vÓRÔ¡ôý ÓNbOÎ««،اهى براى هر امتى گونه است آن روز كه بر؛«حال آنها چگو)٤/٤١(النساء
دند:«اين آيه فقط در شـأن امـتمواهيم داد».فـرار خواه اينها قـرا گواعمالشان مى�طلبيـم و تـو ر

دم مى�باشد وند بر مراه خداوگو(ع)�نى امامى�از ما اهل بيت�ل شده است و در هر قر�ناز(ص)محمد�
١٠ند بر ماست».اه خداو�گو(ص)ت محمد�حضر

محاسبه اعمال شيعيان
»?òÊ]≈ �ÓOÚM?Ó≈ U¹ÓÐUÓNÔrÚŁ Ôr]≈ Ê]Ž ÓKÓO?ÚMÓŠ U ÓÐUÓNÔr≈ه آيه كريمه:دربـار�(ع)�ت صادققبيصة گويد:حضـر

هدم من از شما دربارض كرل شده است».عردند:«اين آيه در شأن ما نازمو؛فر)٢٦ـ ٨٨/٢٥(الغاشية،
ندسد،خـداوا رد:«بلى؛اى قبيصة آن گاه كه روز قيامت فرموت فرسيدم.حضـرتفسير اين آيه پر

هّند از حق الـلاگذار مى�كند،پس آنچه بين بندگـان و خـداوا به ما ومحاسبه اعمال شيعيـان مـا ر
دم و بين شيعيان از حقند مى�بخشد و آنچه بين مرا از جانب خداو�آن ر(ص)ت محمد�است حضر

ا ادا مى�كند و آنچه بين ما و شيعيان ما از حقف ايشان آن ر�از طر(ص)ت محمد�الناس است،حضر
١١ند».د بهشت شوارن محاسبه وايشان مى�بخشيم تا شيعيان ما بدوا بر است ما آن رّاليةالو

اخالص در عمل
؛«كه شما)٦٧/٢(الملـك،…»OÓ³ÚKÔuÓPÔrÚ√ Ó¹^JÔrÚ√ ÓŠÚ ÓsÔŽ ÓLÓö��در تفسير آيـه:«(ع)ت صادق�حضر



٤ ٧٦شمار�  ٧ (ع)قرآن در بيانات امام صادق

د اين نيست كه كدام يك از شـمـادند:«مقصـوموتر است»فركـارمايد تا كدام نيكـوا بيازبندگـان ر
د اين است كه كدام يك كار بهتر و صحيح تر انجـام داده�ايـد.ده ايد؛بلكه مقصـوبيشتر كار كـر

دند:موست و خالص است».سپس� فـرند و نيـت درس از خداوستى كار به تران خوبـى و درميز
د عمل است و عمل خالص، عملى�استص نيت در آن مشكل�تر از خو«ادامه دادن به عمل و خلو

١٢ا بستايد».ند  تو رخداوكه پس از انجام آن انتظار نداشته باشى كسى جز

مينند در ز9نشانه9هاى خداو(ع)ه9ّأئم
 شنيدم كه در تفسير آيه:(ع)ت صادق�ايت شده است كه گفت:از حضرد جصاص رواز داو

»ËÓŽÓ�öÓ UÌË ÓÐM�U]−Úr¼ ÔrÚ¹ ÓNÚ²ÓbÔÊË «، ار داد و شب هنگام آنها به؛«و نيز عالماتى قر)١٦/١٦(النحل
ـ ستاردند:«مقصوموند».مى�فرگان هدايت مى�شوسيله ستارو ـ  رد از نجم  �است و(ص)ه�ّل اللسوه 

�١٣هستند».(ع)ه�ّاز عالمات ـ نشانه�ها ـ ،أئم

  در(ع)ت صادقايت شده است كه گفت:حضردر كتاب كافى از صالح بن سهل همدانى رو
د از» مقصوK�«]tÔ½ Ô—uÔ �« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷� Ó¦ÓqÔ½ Ô—uÁP ÓLAÚJÓ…Uدند:«موه نور فر از سور٣٥تفسير آيه 

��است و«�(س)ت فاطمـهة:حضـرمشكـوN?OÓ� UB?Ú³ÓÕUاست.(ع)�د از مصباح،امام حـسـن�»مقـصـو
»�«ÚLBÚ³ÓÕUاست.(ع)�د امام حسين�»مقصو

»�“ wÔłÓłUÓWÌe�« ^łÓłUÓWÔP ÓQ?Ó½]NÓP UÓuÚPÓVÏœ Ô—ÒÍy«نان جهان�در ميـان ز(س)ت فاطمه�:يعنى:حضر
گان است.ان در ميان ستاره فروزن ستارهمچو
»¹Ô�uÓbÔ� sÚý Ó−ÓdÓ…Ì� Ô³Ó—UÓPÓWÌاست.(ع)اهيم�ت ابركه،حضره مبارد از شجر»:مقصو�
»“Ó¹Ú²Ô½uÓWÌý ô ÓdÚ�O]WÌË Óž ôÓdÚÐO]Wانى است.دى و نه نصر»:يعنى:نه يهو
»¹ÓJÓœUÔ“ Ó¹Ú²ÔNÓ¹ UÔC¡wديك است كه علم و دانش از آن جريان پيدا كند.»:يعنى: نز
»ËÓ�ÓuÚ� ÓrÚð ÓLÚ Ó ÚtÔ½ Ó—UÏ½ Ô—uÏŽ ÓKÓ½ vÔ—u.يعنى امامى�پس از امام ديگر مى�آيد:«
»¹ ÓN?ÚbK?�« Í]tÔ� M?Ô—uÁ� Ós?Ú¹ ÓAÓ¡U?اسطه امـامـاناهـد،بـه وا كه بخـوكـس رند هـر»يعنـى:خـداو
�هدايت مى�كند.(ع)م�معصو
»ËÓ¹ÓCÚd»ÔK�« ]tÔ�_« Ú¦Ó‰UÓ� MK]”U١٤ند».دم مثال مى�زاى مرند اين چنين بر»:و خداو

cð¬ Ås¹ÓOÚMÓ¼UÔr[»�«ه آيه:�دربار(ع)ت صادق�ايت شده است كه گفت:از حضـرالد روو از أبى و

�«ÚJ²Ó»UÓ¹ Ó²ÚKÔ½uÓtÔŠ Óo]ð ËöÓðt√ Ô�ËÓ¾pÓ¹ ÔRÚ�MÔÊuÓÐ t«…؛«كسانى كه كتاب آسمانى به ايشان)٢/١٢١ة،(البقر
تسيدم؟حـضـرند».پـرانند،اينان به پيامبـر ايـمـان مـى�آورى دقت مـى�خـوا از روداده ايم و آن ر



٤ ٨  و قرآن(ع)امام صادق سال�نوزدهم

�١٥هستند».(ع)ه�ّد از آن اشخاص،أئمدند:«مقصوموفر

قائل به تفويض
به تفويضه بن سبا قائل ّندان عبداللدى از فرزدم مرض كر�عر(ع)ت صادق�ة گويد:به حضرارزر

ت  متعال حضرندى مى�گويد: خداودم:وض كردند:«تفويض چيست؟»عرموت فراست.حضر
د و از آن پس ايشان خلقاگذار كرا به ايشان وا آفريد و سپس امر آفرينش رر(ع)�و على�(ص)�محمد�

غ مى�گويددند:«آن دشمن خدا دروموت فراندند.حضردند و ميرنده كرى دادند و زدند و روزكر
ÓÂÚł ÓFÓKÔ� «uK]tý ÔdÓPÓ¡UÓ√«ان :عد است بر او بخوه را كه در سورآن رگشتى اين آيه قرى او برقتى به سوو

šÓKÓIÔP «u?ÓFÓKÚIt?� Ó²ÓAÓÐUÓtÓ�« ÚF?ÓKÚoÔŽ ÓKÓOÚN?rÚ� ÔqK�« ]t?Ôš Ó�UoÔP ÔqÒý ÓwÚ¡ÌË Ó¼Ôu?Ó�« ÚuÓŠ«bÔ�« ÚIÓN?]—U«١٣عد ،[الر/
ار دادند به سبب آن كه آنان همانند خدا آفرينش داشتنـد وند قراى خداو؛آيا آنها شريكانى بر]١٦

اين آفرينش�ها بر آنان مشتبه شد؟بگو خدا خالق همه چيز است و خداى يكتايى است كه هـمـه
ا به او گفتم و او چنانگشتم و اين پاسخ امام رد بازى آن مرست».سپس به سواده اوعالم مقهور ار

١٦م شد كه گويا گنگ و الل شده است.با اين دليل محكو

سلطنت عظيم
�ÓcÓŽ «ÓDÓƒUÔ½Ó¼«ه تفسير آيـه:�دربـار(ع)زيد شحام گويد:از امام صـادق� U?Ó�UÚMÔsÚ√ ÓËÚ√ Ó�Ú p?ÚÐ GÓOÚd

Š Ó»U«،است كـه(ع)�ت سليمان�ه حضـردند:«اين آيه دربارمـوت فرسيدم؟حضـرپر؛)٣٨/٣٩(ص
 نيز صدق مى�كنـد و(ص)ل سوت ره حضرند سلطنت عظيمى�به او بخشيد و ايـن آيـه دربـارخداو
اهد نبخشد.كس نمى�خواهد ببخشد و به هركس آنچه مى�خواند به هر�مى�تو(ص)ت محمد�حضر

دتر و بهتر بو�بخشيد بر(ع)ت �سليمان��بخشيد از آنچه به حضر(ص)ت محمد�ند به حضرآنچه خداو
��Óð¬ UÓPUÔrÔd�« ]ÝÔ‰uÔ«دند:مو�فر(ص)ه پيامبر اسالم�ند دربارا خداوزير ÓFÔcÔÁËÔË Ó�Ó½ UÓNÓPUÔrÚŽ ÓMÚtÔ� Ó½UÚ²ÓNÔu«]

١٧».]٥٩/٧الحشر،

ندخشم خداو
�«ه تفسير اين آيه:�دربار(ع)ت صادق�ة بن بزيع گويد:حضرحمزÓKÓL]Ý¬ UÓHÔ½uÓ½« UÚ²ÓIÓLÚMÓ� UMÚNÔr«…

نددند: «خداوموفتيم».فردند،از آنها انتقام گرا به خشم آور؛«اما هنگامى�كه ما ر)٤٣/٥٥ف،خر(الز
ا جسم نيست ـ  ـ زيرد»قات خشمگين مى�شويم،خشمگين� نمى�شـومتعال آن چنان كه ما مخلـو

نند و همچود مى�شود و ناخشنود كه ايشان خشنود،خلق كرا از جانب خوليايى رند اوبلكه خداو
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ا خشمد و خشم ايشان ردى خوا خشنودى ايشان رند خشنوق هستند،خداوديگر آفريده�ها مخلو
ار داده است ودم قراهنماى مرد،داعى و رف خـوا از طرند ايشان را خداوار داده است زيرد قرخو

دمند هم مثل مـرنيست كه خداوند است و آن طوراى همين است كه خشم ايشان،خشم خداوبر
دا به جنگ با خولى من اهانت كند،گويا مركس به ومايد:هرند فرد.خداود شود و ناخشنوخشنو

��ÓsÚ¹ ÔDld�« ]ÝÔ‰uÓ«مايد:آن فرانده است و نيز در قرا خوفر ÓIÓbÚ√ ÓÞÓŸUÓK�« ]t«،كس از؛»هر]٤/٨٠[النساء
Ê]�« ]cs¹Ó¹ Ô³Ó¹UFÔ½uÓpÓ≈ ½]LÓU≈«دند:مـوده است».و نيز فرند اطاعت كر�اطاعت كند از خداو(ص)پيامبر�

¹Ô³Ó¹UFÔÊuÓK�« ]tÓ¹ ÓbÔK�« ]t� ÓuÚ‚Ó√ Ó¹ÚbN¹r«، ٤٨/١٠[الفتح[.
اشفاعتگند به خدا كه ما شيعيان گناهكار ردند:سومو فر(ع)ت باقر��و حضر(ع)ت صادق�حضر

�«مى�كنيم تا دشمنانمان بگويند:ÓLÓ� UÓMÓ� UsÚý Ó�UFsOÓË¿ Ó* ôÓbo¹ÌŠ ÓLrOÌ  «؛]١٠١ـ ٢٦/١٠٠اء،[الشعر
١٨م و پر محبتى».ست گرند و نه دود ندارجواى ما وس كه امروز شفاعت كنندگانى بر«افسو

آيه امانت
»≈Ê]K�« ]tÓ¹ ÓQÚ�ÔdÔPÔrÚ√ ÓÊÚð ÔRÓœ̂�_« «ËÓ½UÓ U≈ �Ó√ vÓ¼ÚKNÓU« ،مان مى�دهدند به شما فر؛«خداو]٤/٥٨[النساء

د از آيه امانت، مـادند:«مقصومـو�فر(ع)ت صادق�سانيد».حضـرا به صاحبان آن بركه امانت�هـا ر
دست به امام پس از خود اول،آنچه از كتاب و علم و سالح كه نزه هستيم به اين معنا كه امام اوّأئم

١٩د».مى�سپار

انجامع علم پيامبر
ته حضردند:«شيعيان دربـارمو�به من فر(ع)ت صادق�ايت شده كه گفت:حضراز زيات رو

تدم: فكر مى�كنند كه حضرض كر�چه فكر مى�كنند ؟ ».عر(ع)منان�مؤ�و امير(ع)و عيسى�(ع)�سى�مو
ا�آنچه ر(ع)منين�ند كه امير المؤل داردند:«آيا قبـوموتر هستند.فر�بر(ع)�از على�(ع)�و عيسى��(ع)سىمو

لى آنها هيچدم:بلى؛وض كرد؟». عرگاهى دارفته و به آنها آا گرمى�دانست فر (ص) ل خداسوكه ر
آناب ايشان به قـردند:«پس در جـوموت فرتر نمى�دانند.حـضـرم بـرالعزلوان اوا از پيامبـركسـى ر

�(ع)سـى�ه موند درباردند:«خداوموآن استدالل كنم؟ فـردم به كدام آيه قرض كـراستدالل كن».عر
�ËÓPÓ²Ó³ÚMÓ� UÓtÔ«د:موفر �_« wÚuÓÕ«� sÚP ÔqÒý ÓwÚ¡Ì� ÓuÚŽEÓWÎË ÓðÓHÚB� öOJÔqÒý ÓwÚ¡Ì«اى؛ «بر]٧/١٤٥اف،[االعر

ËÓÐ_ÓOÒsÓ� ÓJÔrÚ«د: مو فر(ع)ت عيسـى�ه حضرشتيم».و دربارعى نوضـوى از هر مواح اندرزتو در الو

ÐÓFÚiÓ�« ]c?ð ÍÓFÚ²ÓKH?ÔÊuÓ� tO «؛«و بعضى احكامى�كه در آن اختالف مى�كنـيـد از]٤٣/٦٣ف،خـر[الز
»»ËÓł¾ÚMÓÐ UpÓŽ ÓKÓ¼ vÓRÔ¡ôý ÓNbOÎ«د:مو�فر(ص)ت محمد�ه حضرند دربارم».و خداوات بيان سازتور
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اهى بر اعمالشان مى�طلبيم واى هر امتى گونه است آن روز كه بر؛«حال آنها چگو]٤/٤١[النساء،
اهيم داد».ار خواه اينها قرا گوتور

دند:«اى أبا محمدمو�به من فـر(ع)ت صادق�ايت شده است كه گفت:حضراز أبى بصير رو
�نيز بخشيد(ص) ت محمد�بخشيد به حضر(ع)ان�ا كه به ديگر پيامبرند متعال تمام آنچه رهمانا خداو

؛اين گفتار]٨٧/١٩[االعلى،»Ô×Ôn≈ ÐÚdÓ¼«rOÓË Ó�ÔÝuÓv*« د:موند فرد ماست صحفى كه خداوو در نز
م آيادم:فدايت شوض كرسى بيان شده است».عـرات مـواهيم و تورص در صحW ابـربه خصو

٢٠دند: «بلى».مود؟فرشته شده بواح نود صحفى است كه در الومقصو

اهل علم
نـد:ل خداوه قو�دربار�(ع)ت صادقايت شده است كه گفت:از حـضـراز عبدالله بن سـنـان رو

»ËÓ�ÓIÓbÚP Ó²Ó³ÚMÓ� Ue�« w]ÐÔ—u� sÚÐ ÓFÚbc�« ÒPÚìd«،شتيمد نو؛«ما بعد از ذكر در زبور داو]٢١/١٠٥[االنبياء
د از زبور در اينسيدم كه مقصواهند شد».پرمين خومت زث حكواركه البته بندگان صالح من و

�(ع)د�ت داود خداست و زبور،كتابى است كه بر حضردند:«ذكر،در نزموت فرآيه چيست؟حضر
٢١د اهل علم است و ما اهل علم هستيم».ل شده در نزند نازف خداول شد و هر كتابى كه از طرناز

نة همچوّسيدم كه آيا علم شما أئم�پر�(ع)هّه علم أئم�دربار�(ع)ت صادقه گويد:از حضرأبى حمز
اد شماست و شما آن رد و يا اين كه كتابى در نـزان مى�آموزعلمى�است كه يك دانشمند از ديگـر

دند:«علم ما از اين هم مهمتر و عظيم تر است،آياموت فرانيد و از آن علم مى�آموزيد؟حضرمى�خو
PòÓc?Ó�pÓ√ ÓËÚŠÓOÚM?Ó≈ U�ÓOÚp?Ó— ÔŠËÎ� UsÚ√ Ó�Úd?½Ó� UÓP UÔMÚX?Óð ÓbÚ—� ÍÓUد:موا كه فـرند رل خداونشنيـده اى قـو

�«ÚJ²Ó»UÔË ÓL¹ù« ôÓÊU« ه چهستان شما در اين باردند:« دوموت فر».سپس حضـر]٤٢/٥٢ى ،[الشور
آن و ايماننمى�دانست قرد كه �در حالى بو(ص)ده اند كه پيامبر�جه كرمى�گويند ؟ آيا به اين مسأله تو

دند:«بلى؛پيامبرموت فر حضرم نمى�دانم ايشان چه مى�گويند.دم فدايت شوض كرچيست؟».عر
آن از آن يادا كه در قرح رند رود كه نمى�دانست كتاب و ايمان چيست تا اين كه خداودر حالى بو

سيله آن،علم و فهمت به وستاد،حضرت فرا بر حضرن آن رستاد و چوت فرشده است بر آن حضر
ح برن آن رواهد مى�بخشد و چوكس كه بخوا به هرند آن رى است كه خداوح چيزخت و آن روآمو

٢٢د».ك مى�آموزبنده�اى بخشيده شد به او فهم و در

تبيان
ايت شده است كهه بن بشير خثعمى�روّة و عبد األعلى و أبى عبيدة و عبداللث بن مغيراز حر



٥ ٧٦شمار�  ١ (ع)قرآن در بيانات امام صادق

مين و آنچه دردند:«من به آنچه در آسمان�ها و زمو�شنيديم كه مى�فر(ع)ت صادق�گفتند:از حضر
ت�اندكىد من است.» سپس حضرقايع گذشته و آينده نزگاهم و نيز علم وبهشت و جهنم است،آ

ا من ازدند:«اين علم رموان آمد، فرندگان گرك اين سخن بر شنون فهميد كه درد و چوت كرسكو
؛ما اين كتاب آسمانى]١٦/٨٩[النحل، »ð³ÚOÓ½UÎ� UJÔqÒý ÓwÚ«مايد:ند مى�فرآن دريافتم آن جا كه خداوقر
٢٣ديم كه بيانگر همه چيز است».ل كرا بر تو نازر

9(ع)سLاهن يوپير 

اهندند:«آيا مى�دانى كه پيرمو�به من فر(ع)ت صادق�ايت شده است كه گفت حضراز مفضل رو
استنـدخته شد و مى�خـوافرودند:«هنگامى�كه آتش بـرمـودم: نه.فرض كرد؟» عر�چه بـو(ع)س�Wيو

د وت آوراى آن حضرا برئيل لباسى از لباس�هاى بهشتـى را در آن بيفكنند جبر�ر(ع)اهيم�ت ابرحضر
تت حضرديك فون نزساند و چوى نمى�رى ضررما به وما و سرشاند و لذا گرت پوا به تن حضرآن ر

ت� آويخت.حـضـر(ع)ت اسحـاق�دن حضرگـرار داده و برى قرا در حـرز�شد آن لبـاس ر(ع)اهيـم�ابر
 به دنيـا آمـد،(ع)سـ�Wت يون حضـر�آويخـت و چـو(ع)ب�ت يعقـودن حضـرا بر گـر�آن ر(ع)اسحـاق�

ادثى كهد تا پس از حوت بوى آن حضربست و همچنان بر بازو(ع)��س�Wى يوا بر بازو�آن ر(ع)�ب�يعقو
ت�د و حضـرآورا از حرز دراهـن رسW آن پيـرت يـوسW گذشت،در مصـر حـضـرت يـوبر حضـر

/١٢سW، [يو» Òł_ w?bÔ— `¹Ó¹ ÔÝu?ÔnÓ� ÓuÚ√ ôÓÊÚð ÔHÓM?ÒbÔÊË½«د:موا دريافت و لذا فـر�بويش ر(ع)ب�يعقـو
ا احساس مى�كنم». و ايـنسW رى يوا تخطئه نكنيد مـن بـوب گفت:اگر مرشان يعقـو؛«پدر]٩٤

اهن به چـهم آن پيردم فدايت شـوض كرستاد».عرا از بهشت� فـرند آن رد كه خداواهنى بوهمان پيـر
ى آنچه از علم ود:«هر پيامبرموت فردند:«به اهلش».سپس حضرمواگذار شده است.فركسى و

٢٤اگذار شده است».�و(ص)ت محمد�ها به اهل بيت حضرانجام همه آن چيزده،سرث برغير علم، ار

أهل الذكر
ه ايـن�دربار(ع)ت صـادق�ايت شده است كـه گـفـت:از حـضـرحمن بن كـثـيـر رواز عبـدالـر

�«آيه:ÓÝUÚQÓ�Ô√ «uÓ¼ÚqÓc�« ÒPÚd≈ ÊÚP ÔMÚ²ÔrÚð ô ÓFÚKÓLÔÊu«، ال؛«اگر نمى�دانيد از اهل الذكر سؤ)٦٦/٤٣(النحل
 است و مـا(ص)ت محمد�د از ذكر در اين آيه حـضـردند:«مقصـوموت فـرسيدم؟حضـركنيد»،پـر

ه اينده است ».و نيز دربارمـوال از ما امر فرا به سؤدم رند مره،اهل بيت او هستيم كـه خـداوّأئم
م توى تو و قو؛و اين مايه يـادآور)٤٣/٤٤ف،خر(الز»ËÓ≈½]tÔ� Óc?PÚdÏ� ÓpÓË Ó�IÓuÚ�pÓË ÓÝÓuÚ·Óð Ô ?ÚQÓ�ÔÊu«آيه

ه هستيـم و مـاّد از ذكر،ما أئمدند:«مقصـوموسيدم.فـراهيد شد»،پرال خودى سـؤاست و به زو
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٢٥ال مى�كنند».دم از ما سؤأهل الذكر هستيم و مائيم كه مر

مى �هستيم كهدند:«ما قومو�فر(ع)ت صادق�ايت شده است كه حضراز أبى الصباح كنانى،رو
اسخاننده مال ماست.ما رال ارزده است و انفال و امواجب كردم وا بر مرند اطاعت از ما رخداو

ÓÂÚ√«ه مى�گويد:آن   در اين باراقع شديم كه�قرد حسادت ودر علم هستيم و ما كسانى هستيم كه مور

¹Ó×Ú ÔbÔÊËÓM�« ]”UÓŽ ÓKÓ� vÓð¬ UÓ¼UÔrÔK�« ]tÔ� sÚ� ÓCÚKt«… ،٢٦.]٤/٥٤[النساء

ند:ل خداوه قو�دربار(ع)ت صادقايت شده است كه گفت:از حضردر كتاب كافى از فضل رو
»ËÓ�JÔqÒ� ÓuÚÂÌ¼ ÓœUÌ«مـى�دم و قود:«هر امامى�هدايت كننده مـرموت فرسيدم.حضر،پر)١٣/٧عد،(الـر

٢٧ندگى مى�كند.است كه در بين ايشان ز

½]LÓ√ UÓ½ÚXÓ≈ه تفسير آيه:«�دربار(ع)ت صادق�ايت شده است كه گفت:از حضراز أبى بصير رو

�ÔMÚc—ÏË Ó�JÔqÒ� ÓuÚÂÌ¼ ÓœU«ا ازمى�رسانيدن خلق است و هر قوظيفه تو اندرز و تر؛«تنها و)١٣/٧عد،(الر
 بيم دهنده است و(ص)ل�سوت ردند:«حضرموت فـرسيدم ؟حضراهنمايى است».پرف خدا رطر

دند:«اى أبا محمد آيا امروز هدايت كننده اى است؟».موهدايت كننده است».سپس فر(ع)�على�
�هستند كه هـدايـت(ع)مان�ها امامانى از شما اهل بـيـت�م در همـه زى فدايت شـودم: آرض كرعر

حمت كند اى أباا رد:«خدا تو رموت فرسيده است.حضرن آن مقام به شما ركننده هستند و اكنو
گذشت آن شخص،آنل مى�شد پـس از درى نازمحمد،اگر آيتى از آيات الهى بر شخص ديگـر

ماندگان و جانشينانـشا بازنده است زيـر�ز(ص)ل�سوت رلى حضرفت وحى الهى نيز از بين مـى�رو
�در(ص)ت�سالت آن حضـرا ادامه مى�دهند.همان طـور كـه رت رسالت آن حضـرنده هستنـد و رز

٢٨صياى پيشين نيز جريان داشت».ان و اوت پيامبردعو

اى آنند كه بـراى پايانى هستند جز ذكر خـداوهـا داردند:«همه چيزمو�فـر(ع)ت صادق�حضر
فتم و يا با اواه مى�رمان كه با او رم ذكر بسيار مى�گفت و هر زدند:«پدرموپايانى نيست».سپس فر

دم سخن از غير ذكر خدا مى�گفت مى�ديدمدم ذكر خدا بر لب داشت.هنگامى�كه با مرغذا مى�خور
٢٩».ّه اللّال اله االكه زبانش به سقW دهان چسبيده و مى�گويد: 

فت الهىمعر
دند:«شما شايسته و صالـحموايت شده است كه فررو(ع)�ت صادق�در كتاب كافى از حضر

استگواستگو باشيد و رفت پيدا نمى�كنيد مگر اين كه رفت پيدا كنيد و معرنمى�شويد تا اين كه معر
امر الهى باشيد.چهار عامل�[توبه،ايمان، عمل صالح،هدايت]�نمى�شويد مگر اين كه تسليم او

م غافللى از عامل چهـارل دست يابـد وكس به سه عامل اومنان است.هـرى مؤستگـارجب رمو
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طفاى به شروند متعال جز عمل صالح و ولناكى دچار شده است.همانا خداواهى هوباشد به گمر
ا در پيمانشطش عمل كند و آنچه رضاى خدا به شراى ركس برد.پس هـرا نمى�پذيرو پيمان�ها ر

ا به اوند آنچـه رد ساخته است و خـداود خشنـوا از خوند رمتعهد شده است،انجام دهـد،خـداو
ا بهى رستگاراه�هاى هدايت و رند رعده داده است،به طور كامل به او مى�بخشد. همانا خـداوو

خته است.آنا به ايشان آموندگى رش زخته و روافرواه ايشان برا را فراغ هدايت ردم نشان داده و چرمر
؛«من]٢٠/٨٢[طـه ، »ËÓ≈½Ò� wÓGÓH]—UÏ� L?ÓsÚð Ó»UÓË Ó�¬ÓsÓË ÓŽÓL?qÓ* Ó�U×ÎŁ U?Ôr]¼« Ú²ÓbÓÈ«مايـد:جا كه مى�فـر

م».ند،مى�آمرزند و عمل صالح انجام دهند و سپس هدايت شوا كه توبه كنند و ايمان آوركسانى ر
انكارهيزند تنها از پر؛«خداو]٥/٢٧[المائدة،»½]LÓ¹ UÓ²ÓIÓ³]qÔK�« ]tÔ� sÓ�« ÚLÔ²]IsO≈ده است :«موو نيز فر

ا پيشه كند،با حالت ايمان بـهند راى خداوامين الهى،تقود».پس آن كس كه در انجام فرمى�پذير
دندد.چقدر دور از حقيقت بـواهد كـرا مالقات خوده است،خدا رآور(ص)�ت محمـد�آنچه حضر

ده اند در حالى كـهدند كه ايمـان آورلى گمان كـردند وند،مرستگار شـومى�كه پيـش از آن كـه رقو
د،هدايتد شواردى خانه،واه ورودند.همانا آن كس كه از رك ورزيده بوند شرندانسته به خداو

لىى از ودارمانبرند فرد و از آن جا كه خداواه مى�شود گمرد شوارى وكس از در ديگرمى�يابد و هر
ابستهد متصل و وا به اطاعت از خو�ر(ص)ل�سـوت رو اطاعت از حضر(ص)�ل�سوا به اطاعت رامر ر

ده است.ا اطاعت نكرلش رسوش سرپيچى كند خدا و رلى امرمان ومى�داند،پس آن كس كه از فر
ستادهدم فراى هدايت مرند برف خداوى است كه از طراف به آن چيزار و اعتراطاعت به معناى اقر

ا بهد رندان آدم زينت خو؛«اى فرز]٧/٣١اف ،[األعر…»šÔcÔ“ «ËM¹Ó²ÓJÔrÚŽ MÚbÓP ÔqÒ� Ó Ú−b«شده است.
داريد».د برفتن به مسجد با خوهنگام ر

�Ó–ÊÓK�« ]tÔ√ ÓÊÚð ÔdÚ√«ا كه:و جستجو كنيد خانه هايى رÓlÓË Ó¹ÔcÚPÓdÓ� NOÓÝ« UÚLÔtÔ «…، ؛«در]٢٤/٣٦[النور
د».فعت يابد و در آن ذكر نام خدا شوخصت داده است كه آن جا رخانه�هايى كه خدا ر

łÓ‰UÏð ô ÔKÚNNOrÚð −Ó—UÓ…ÏË ÓÐ ôÓOÚlÏŽ ÓsÚ—«ده است:فى كرا به شما چنين معرند امامان را خداوزير

–PÚdK�« ]tË Ó≈�ÓÂUB�« ]…öË Ó≈²¹Ó¡Ue�« ]PÓ…U¹ ÓFÓ�UÔÊuÓ¹ ÓuÚ�Îð UÓ²ÓIÓK]VÔ� tO�« ÚIÔKÔ»uÔË ÓÐ_«ÚBÓ—U«، ؛]٢٤/٣٧[النور
كات غافل نمى�كندا از ياد خدا و برپا داشتن نماز و اداى زت و نه معامله،آنها ردانى كه نه تجار«مر

ب است».ان و مضطرسند كه دلها و ديده�ها در آن روز حيرى مى�ترو از روز
اگزيد تا ايشان را برانى راى ايشان پيروگزيد و برا بران راى امر خويش پيامبرند برهمانا خداو

�ËÓ≈ÊÚ� sÚ√ Ô�]WÌ≈ š ôÓ«ده�انـد:مودر بيم و اندرز دادن تصديق كنند.لـذا فـر öNOÓ½ U?Ócd¹Ï« ، ٣٥[فاطر/
ده است».ساننده اى بوده جز آن كه در ميانشان تر؛«و هيچ امتى نبو]٢٤



٥ ٤  و قرآن(ع)امام صادق سال�نوزدهم

ستگارت پيدا كنـد،رگاهى و بصيـرد و كسى كه آاهد بـودان خوگركسى كه نادان است سـر
�«ده�اند:مواهد شد.همانا خداندمتعال فـرخو ÓS?½]NÓð ô UÓFÚLÓÐ_« vÚBÓ—UÔË Ó�ÓJs?Úð ÓFÚLÓ�« vÚIÔKÔ�«Å»u]²w

�B�« w^b?Ô—Ë«،چه كور نيست لكن چشم بـاطـن وا چشم سر گران ر؛«كه اين كافـر]٢٢/٤٦[الحج
د كسىت دارنه بصيرد و چگوت ندارد كسى كه بصيرستگار مى�شونه رديده دلها كور است».چگو

ل شدهند نازف خداوى كنيد و به آنچه از طر�و اهل بيتش پيرو(ص)ل خدا�سوكه ديندار نيست.از ر
�نشانه�هاى امامت(ع)ه�ّا أئمى كنيد.زيرار كنيد.از نشانه�ها و آثار هدايت پيرواف و اقراست،اعتر

ل داشتهقبوا ان رلى ديگر پيامبـرا انكار كند و�ر(ع)ت عيسى�ا هستند و بدانيد اگر كسى حضـرو تقو
ا  آثار هدايت رده�هاا بپيماييد و از پشت� پـراه رشنگر،راغ�هاى روسيله چرمن نيست.به وباشد،مؤ

٣٠دگار شماست ايمان بياوريد».ند كه پرورا كامل كنيد و به خداود رجستجو كنيد تا دين خو

ترين نعمت9هابر
دند كه :«به نظر توال كرايت شد ه است كه ايشان از أبو حنيفه سؤرو(ع)�ت صادق�از حضر

ا از نعمت�هاى؛«آن گاه شما ر]١٠٢/٨[التكاثر،»ŁÔr]� Ó²Ô ÚQÓ�Ôs]¹ ÓuÚ�Ó¾cÌŽ ÓsM�« ]FrOد از نعيم در آيه:«مقصو
تاست.حضراراكى و آب گود:منظور غذاى خورض كرسند»چيست؟» عـردر آن جا باز مى�پر

ده و آشاميدهه آنچه خورند از تو دربارند بايستى و خداوابر خداود:«اگر در روز قيامت در برموفر
م پس منظور از نعيم در ايـن آيـهد فدايت شوض كـرا مى�كشد».عرازسد،ايستادنـت بـه دراى بپر

سيلهند به و �هستيم كه خداو(ص)ل�خدا�سود:«منظور از نعيم،ما خاندان رموت فرچيست؟حضر
اد ما بين آنها همبستگى ايجاد و قلب�هايشان رجود ما به بندگان نعمت بخشيده و به سبب وجوو

دند و بهده است.در حالى كه از پيش با هم اختالف داشتند و دشمن يكديگر بوديك كربه هم نز
ندد.خداوا هدايت مى�كند و اين نعمت،نعمتى است كه از بين نمى�روند بندگانش رسيله ما خداوو

٣١سيد».اهد پرت خوو خاندان آن حضر(ص)�د پيامبر�جوه نعمت ودر قيامت از بندگان دربار

Ó�ÓrÚð ÓdÓ≈ �Óv√«ه آيه:�دربار(ع)ت صادق�ايت شد كه گفت:از حضـرحمان بن كثيـر رواز عبدالر

�«]cs¹ÓÐ Ób]�Ô½ «uFÚLÓWÓK�« ]tP ÔHÚdÎ««دند:«منظور از كسانى كه نعمتموت فرسيدم؟حضرپر]١٤/٢٨اهيم ،[ابر
به دشمنى و جنگ(ص) ل خدا�سـودند،قريش و تمامى�كسانى هستند كه بـا ران كـرا كفرند رخداو

٣٢دند».ا انكار كرى رخاستند و خالفت جانشين وبر

��آيه:«(ع)ت صادق�ايت شده است كه گفـت:حـضـراز نيـز روسW بزاز أبو يـوÓ–U?ÚPÔdÔ¡ô¬ «ËÓ

K�«]t«د:«آيامود و به من فـرت كرا تالوا».رند ر؛«به ياد بياوريد نعمت�هاى خـداو]٧/٧٤اف ،[االعر
َآالءد از «دند: «مقصومودم :نه.فرض كرد از« آالء الله» در اين آيه چيست؟».عرمى�دانى مقصو
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�٣٣است».(ع)�اليت ما اهل بيت�ند است و آن وترين نعمت�هاى خداو »نعمتى است كه برهَّالل

مينى زند در روجانشين خداو
ش ندا مى�كند:د:«در روز قيامت منادى از عرمو�فر(ع)ت صادق�ايت شده كه حضراز أبان رو

د.از جانب خدا ندا مى�آيد�بر�مى�خيز(ع)د�ت داومين؟پس حضرى زند در روكجاست جانشين خداو
ه ندا مى�آيد كه كجاستده اى.سپس دوبارمين بوند در زچه جانشين خداواستيم گرا نخوكه تو ر

د. از جانب خدا ندا مى�آيد كه اى�به پا مى�خيز(ع)منان على�مؤمين؟و أميرى زجانشين خدا در رو
ند براه خـداومين است و گوى زقات اين على بن أبى طالب است كه جانشيـن خـدا در رومخلو

بندگانش مى�باشد.
ن نيز در كنار او باشد و از نور اوده است اكنوى چنگ زاليت وكس در دنيا به ريسمان وهر

د:در اين هنگامموت فرى كند.حضرجات باالى بهشت از او پيروسيدن به درد و تا رانى شونور
ند و سپس ازد مى�شوارت به بهشـت وده اند به دنبال آن حضـر�بو (ع)دمى�كه در دنيا پيرو عـلـىمر

ن نيز بايد درده اكنوى مى�كركس در دنيا از هر امامى�پيروگاه باشيد هرجانب خدا ندا مى�آيد كه آ
–Úð Ó³Ód]√Ó≈آيد و دنباله رو او باشد.در اين هنگام اين آيه معنا پيدا مى�كـنـد كـه: «ان او درشمار پيـرو

�«]cs?¹Óð« ^³FÔ� «u?sÓ�« ]cs?¹Óð« ]³ÓFÔË «u?Ó—Ó√ÓËÔ�« «ÚFÓc?Ó»«ÓË ÓðÓIÓD]F?ÓXÚÐ Nr?ÔÝ_« Ú³Ó»U«؛«در آن)٢/١٦٦ة،(البقـر
ا مشاهدهى مى�جويند و كيفر خدا رارد بيزان خودان انسانى و شيطانى از پيروان و معبوهبرهنگام،ر

٣٤د».تاه مى�شومى�كنند و دستشان از همه جا كو

علم الكتاب
انده�اى؟»آن�خودند:«اى سدير آيا قرمو�به من فر(ع)ت صادق�از سدير نقل شده كه گفت:حضر

مايد:ندمى�فرانده�اى كه خداوا خوآن اين آيه رت قردند:«آيا در هنگام تالومودم :بلى.فرض كرعر
»�Ó‰UÓ�« ]cŽ ÍMÚbÓÁÔŽ KÚrÏ� sÓ�« ÚJ²Ó»U√ Ó½Óð¬ UpOÓÐ t� Ó³ÚqÓ√ ÓÊÚ¹ ÓdÚðÓb]≈ �ÓOÚÞ pÓdÚ�Ôp «ض.عر] ٢٧/٤٠[النمل،؟

د ودند:«آيا مى�دانى چه كسى گوينده اين كالم بـوموانده ام.فرا خوم آن ردم :بلى فدايت شـوكر
دند:موت فرگاه كن.حضرا از آن آدم: خير؛مرض كرده است؟» عرا بوا دارعلم كتاب رچقدر از
ده است».ده است و علم چندانى نبوه اى از آب دريا بوه قطرخيا]�به اندازى�[آصW بن بر«علم و

دند:«اى سدير آياموت فرده است.سپس حضرد او بوم چه علم اندكى نزدم: فدايت شوض كرعر
�ÔqÚP ÓHÓÐ vK�U]tý ÓNbOÎÐ «ÓOÚMË wÓÐÓOÚMÓJÔrÚË Ó�ÓsÚŽ MÚbÓÁÔ«د:موند فرانده اى كه خداوا نيز خوآن اين آيه ردر قر

ŽKÚrÔ�« ÚJ²Ó»U«؛ «آنها  كه كافر شدند مى�گويند تو پيامبر نيستى بگو كافى است كه]١٣/٤٣عد، [الر
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دم :بلىض كراه بين من و شما باشـنـد».عـرد آنهاست،گوند و كسانى كه علم كـتـاب نـزخداو
اى تمامى�علم كتاب استدند:«آيا كسى كه دارموت فرانده ام.سپس حضرا خوفدايت شويم آن ر

دم:البته كسى كه تمامـى�ض كراست؟»عـرا داربهتر مى�فهمد يا كسى كه بعضى از علم كـتـاب ر
دند:موفردند وه كرت با دست به سينه اش اشاراست بهتر مى�فهمد.سپس حضرا دارعلم كتاب ر

٣٥د ماست».گند به خدا كه تمامى�آن نزد ماست.سوند كه تمامى�علم كتاب نزگند به خداو«سو

�Ó‰UÓ�« ]c?Íاى تفسير اين آيه :«�بيان شده است كه بـر(ع)ت صادق�ى از حضرايت ديگردر رو

ŽMÚbÓÁÔŽ KÚrÏ� sÓ�« ÚJ²Ó»U√ Ó½Óð¬ UpOÓÐ t� Ó³ÚqÓ√ ÓÊÚ¹ ÓdÚðÓb]≈ �ÓOÚpÓÞ ÓdÚ�Ôp« ، ؛«كسى كه دانشى از)٢٧/٤١(النمل
تد».حضراهم آورد تو خونى نزا پيش از آن كه چشم بر هم زكتاب آسمانى داشت گفت:من آن ر

گند به خدا تمامى�عـلـمد: «سوموده و بر سينه گذاشت سپـس فـرا باز كـر�انگشتانـش ر(ع)صادق�
٣٦د ماست».آن] نزكتاب[قر

اسخان در علمر
لت در تفسير قوده است كه حضرايت كررو(ع)��يا امام صادق�(ع)بريد بن معاويه از امام باقر�

�ËÓ�Ó¹ UÓFÚKÓr?Ôð ÓQÚËK¹ÓtÔ≈ K?�« ô]tÔË Ód�«]Ý«FÔÊuÓ«خداى تعالـى، �« w?ÚFKÚr«؛«در حالى كه)٣/٧ان ،(آل عمـر
اسخانأس ر�در ر(ص)ل خدا�سودند:«رموفراسخان در علم نمى�دانند».ند و را جز خداوتفسير آن ر
ستاد اعم از تنزيل و�فرو فر(ص)ل�سوت را كه بر حضـرند تمامى�آنچه را خداود.زيرار داردر علم قر

ا ندانـد وتأويلش ر(ص)�ل�سوت رستاد كه حضـرا فرو نفـرى رند چيزخت و خداوى آمـوتأويل،به و
تا مى�دانند».تا آن جا كه حـضـرت تمامى�تفسير و تـأويـل امـور رهمچنين جانشينـان آن حـضـر

اسخان درخ مى�باشد كه راى عام و خاص و محكم و متشابه و ناسخ و منسـوآن داردند:«قرموفر
٣٧گاهند».علم به آنها آ

اسخان در علم هستيم و به تأويـلدند:«ما رمو�فر(ع)ت صادق�أبى بصير نيز گويد كه حضـر
٣٨گاهيم».آن آقر

ندمى�هستيم كه خـداودند:«ما قومو�بيان شده كه فر(ع)ت صـادق�ى از حضرايت ديگردر رو
اسخان دره از ماست و ما از رال پاكيزده است و انفال و امواجب كرا وى از ما ردارمانبر فرّجلوّعز

هند در اين بارخداوندو  دم به ما حسادت مى�ورز�كسانى هستيم كه مر(ع)علم هستيم.ما اهل بيت�
�ÓÂÚ¹ Ó×Ú ÔbÔÊËÓM�« ]”UÓŽ ÓKÓ� vÓð¬ UÓ¼UÔrÔK�« ]tÔ� sÚ√مايد:«مى�فر ÓCÚKt«،دم در«يا اين كه به مر؛)٤/٥٤(النساء

٣٩ند».ابر آنچه خدا از فضلش به ايشان بخشيد،حسد مى�ورزبر



٥ ٧٦شمار�  ٧ (ع)قرآن در بيانات امام صادق

اليت اهل بيتو
ددم مقصوض كر�عر�(ع)ت صادقايت شده است كه گفت:به حضراز حسين بن أبى العال رو

تاجب است، چيست؟حضر�مى�گوييم اطاعتشان بر ما و(ص)ه جانشينان پيامبراز اين كه ما دربار
?ÓÞFOÔK?�« «u]tÓË Ó√ÓÞFOÔ«u√«ده است:مـوه ايشان فرند دربـاردند:«ايشان كسانى هستنـد كـه خـداوموفر

d�«]ÝÔ‰uÓË Ó√Ô�Ë�_« wÚd� MÚJÔr«،ا وديد، اطاعت كنيد خدا راى كسانى كه ايمان آور؛«]٤/٥٩[النساء
½]LÓË UÓ�OĴÔrÔ≈ده است:«موند فرا»و ايشانند كسانى كه خداواطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر ر

K�«]tÔË Ó—ÓÝÔ�uÔtÔË Ó�«]cs¹Ó�¬ ÓMÔ«u.« ، ند است و پيامبرهبر شما تنها خداوست و ر؛«سرپر]٥/٥٥[المائده
٤٠ده�اند».او و آنها كه ايمان آور

آنگاهى از قرآ
دايت  مى�كررو(ع)�ت على��از حضر(ع)ت صادق�ايت شده است كه حضراز مسعدة بن صدقة رو

اآن رد و قرث كرا مبعو�ر�(ص)ماى شما پيامبر اكرند متعال بردم خداودند:«اى مرموت فركه آن حضر
نچه شما از بطـوآن،كسب علم كنيد.گـردند:«پس از قرمـوستاد…» تا اين كه فربه حق بر او فـر

قايع گذشته و آينده تا روزآن،علم وگاه مى�كنم كه در قرا آلى من شما راهيد شد وگاه نخوآن آقر
اهيـده آن اختالف داريد و آنچه در آينده بر سر آن اختالف خـون دربـارقيامت و حكم آنچه اكنـو

و از گذشته٤١م.ا به شما مى�آموزال كنيد آن رآن سؤه قرداشت،بيان شده است و اگر از من دربار
٤٢گاهيم».فع اختالفات شماست،بيان شده است و ما اهل بيت به آن آجب رو آينده و آنچه مو

حه روسش دربارپر
ËÓ¹Ó ÚQÓ�Ô½uÓpÓŽ Ósd�« ^ÕË« ند متعال :ل خداوه قودربار(ع)�ت صـادق�أبى بصير گويد:از حضر

�Ôqd�« ^ÕËÔ� sÚ√ Ó�Úd— ÓÐÒw«…مانح از فرال مى�كنند،بگو روح سؤه رو؛«از تو دربار)١٧/٨٥اء ،(االسر
ئيل و ميكائيلگتر از جبرقى است بزرح مخلودند:«روموت فرسيدم؟حضردگار من است».پرپرور

٤٣د آمده است».مين فروت به زده و از ملكواه بو�همر(ع)�و امامان��(ص)لسوت ركه با حضر

اهلدى�از  دم مرايت شده است كه گفت:در مجلسى كه من حاضر بواز أسباط بن سالم رو
؛]٤٢/٥٢ى،[الشـور»?ËÓPÓc?Ó�p?Ó√ ÓËÚŠÓOÚM?Ó≈ U�ÓO?Úp?Ó— ÔŠËÎ� Us?Ú√ Ó�Úd½Ó Uند:«ل خـداوه قـو�دربار(ع)هيـت از امـام�

ستاده است،هنوز به�فـر(ص)ا بر محمد�ح رند آن رومانى كه خداودند:«از زموت فـرسيد،حضرپر
٤٤ن در ميان ما اهل بيت مى�باشد».ده است و اكنود نكرآسمان صعو

تايت شده است كه گفت:از حضرل كافى در حديث صحيح از أبى بصير رودر كتاب اصو



٥ ٨  و قرآن(ع)امام صادق سال�نوزدهم

?ËÓPÓcÓ�pÓ√ ÓËÚŠÓOÚM?Ó≈ U�ÓOÚpÓ— ÔŠËÎ� U?sÚ√ Ó�Úd½Ó� UÓP U?ÔMÚXÓð ÓbÚ—� ÍÓUل خداى متعـال :«ه قـودربار(ع)�صادق�

�«ÚJ²Ó»UÔË ÓL¹ù« ôÓìÊU«ستاديم بر توحى فران پيشين ونه كه بر پيامبر؛«همان گو]٤٢/٥٢ى،[الشور
سيدمديم و تو پيش از اين نمى�دانستى كتاب و ايمان چيست»،پرحى كرد ومان خوا به فرحى رنيز رو

ند وح،آفريده اى از آفريدگان خداودند:«روموت فرح در اين آيه چيست؟حضرد از روكه مقصو
اهگاه و به رقايـع آا از ود و او ر بو(ص)ل خدا سوئيل و ميكائيل است و هميشـه بـا رگتر از جبـربزر

٤٥اه است». همر�(ع)ّهح پس از پيامبر با أئمد.آن رواست هدايت مى�كرر

اليتى و وهبرر
تى گفت:بر حضرايت شده كه وى روايتى در كتاب كافى با دو سند از ابى اسحاق نحورو

اند، وا با محبت خويش بپرورش رند پيامبردند:«خـداومود شدم و شنيدم كه مى�فرار�و(ع)صادق�
؛«و در حقيقت تو به نيكو خلقى عظيـم]٦٨/٤ [القلم ،»ËÓ≈½]pÓ� ÓF?Óš vKÔKÔoÌŽ ÓErO«ده�اند:مولذا فر

�ËÓ�Óð¬ UÓPUÔrÔd�« ]ÝÔ‰uÔ«ده�اند:مود و فرا به او تفويض كراليت رى و وهبراسته اى».سپس رآر ÓFÔcÔÁËÔ

ËÓ�Ó½ UÓNÓPUÔrÚŽ ÓMÚtÔ� Ó½UÚ²ÓNÔ«u« ، چهند دستور دهد،بگيريد و هرل خداوسوو شما آنچه ر؛«]٥٩/٧[الحشر
اگذاريد».نهى كند و

��ÓsÚ¹ ÔDld�« ]ÝÔ‰uÓده9است:«موو نيز فر ÓIÓbÚ√ ÓÞÓŸUÓK�« ]t« …،(ص)؛«كسى كه ازپيامبر�]٤/٨٠[النساء�
ده است».ند اطاعت كراطاعت كند از خداو

�(ع)ا به علـى�ين اختيـار  ر(ص)ل�سوت ردند:«پس از آن،حضـرمو�فـر�(ع)ت صادقسپس حضـر
دم،امامتلى ديگر مر�شديد و(ع)اليت على�ار داد.شما تسليم ود قرا امانتدار خود و او رتفويض كر

تمانى كه ما سخن مى�گوييم و سكوگند به خدا اگر سخن بگوييد تا زدند و سوا انكار كر�ر(ع)على�
اسطه بيـناهيم داشت.ما وست خوا دوديم،بى گمان شمـا رت اختيار كرقتى كه ما سكـوكنيد تا و

٤٦ار نداده است».ى قراى هيچ كس در مخالفت با امامت ما،خيرند برند هستيم و خداوشما و خداو

جعتر
�–Úł ÓFÓqÓ≈«ه تفسير آيه:دربار(ع)�ت صادق�سليمان ديلمى�گويد:از حضر JOÔrÚ√ Ó½Ú³OÓ¡UÓ Ë ÓłÓFÓKÓJÔrÚ

�ÔKÔPuÎU«،ا به ياد آوريد آن گاه كه درم نعمت خدا رد گفت:«اى قوم خوسى به قومو؛]٥/٢٠[المائده
د ازدند: «مقصـوموت�فـرسيدم؟حضـرا پادشاهى داد».پـرستاد و شـمـا رانى فرميان شما پيـامـبـر

ـهّك أئمد از ملواهيم،اسماعيل و خاندان ايشان است و مقـصـو،ابـر(ص)ت محمد�انبياء،حضـر
ند ملك بهشتدند: «خداوموت فرند چه ملكى به شما بخشيد؟حضردم خداوض كرهستند».عر



٥ ٧٦شمار�  ٩ (ع)قرآن در بيانات امام صادق

٤٧ا به ما بخشيده است».جعت]�ره�[رو ملك كر

�ËÓ¹ÓuÚÂÓ½ Ó×ÚAÔdÔ� sÚP ÔqÒ√ Ô�]WÌ«ه تفسير آيه كريمـه:�دربـار�(ع)ت صادقحضر Óu?ÚłÎ U«، ؛]٢٧/٨٣[النمل
دند،ا تكذيب� مى�كرا از كسانى كه آيات مـا رهى را كه ما از هر امتى گروى ر«به خاطر بيـاور روز

اهند گشـتدى به دنيا باز خوند،بزومنانى كه كشته مى�شودند:«همه مؤمومحشور مى�كنيم».فر
ند،گ طبيعى مى�ميـرمنانى كه به مرند و همه مؤگ طبيعى بميرندگى ادامه مى�دهند تا به مرو به ز

٤٨ند».دند تا كشته شودى به دنيا باز مى�گربزو

 است و با�(ع)دد حسين بن علىلين كسى كه به دنيا باز مى�گردند:«اومو�فر�(ع)ت صادقحضر
شاند»و نيز درا بپوى چشمانش ران وندگى ادامه مى�دهد تا اين كه از زيادى سن،ابروكت به زشو

�Ê]�« ]c≈«تفسير آيه: ÍÓdÓ÷ÓŽ ÓKÓOÚpÓ�« ÚIÔdÚÊ¬Ó� ÓdÓœ«^„Ó≈ �Ó� vÓFÓœUÌ«،؛ «آن كس كه احكام]٢٨/٨٥[القصص
ى شما بازدند: «پيامبر شما به سوموداند».فرا به جايگاهت باز مى�گرد تو رض كرا بر تو فرآن رقر

٤٩اهد گشت».خو

ىنتيجه گير
اندا بخواهد كالم خدا رحيانى است و اگر انسان بخوآن كريم،كالم آسمانى و وديد قربى�تر

ه ماندگار الهى و حـجـتى ديگر تنها مـعـجـزد و از سوآن برواغ قرش دهد بايد تنهـا سـرو يا گـو
ه مندى كامل و همه جانبه از اين كـتـابند به شمار مى�آيد.به همين دليل،آشنايـى و بـهـرخداو

آن شناسان است.از اين روى قرمند تفسير و تبيين از سوندگى نيازصه�هاى زآسمانى در تمامى�عر
حيـل درم رحى و مفسر اصلى آن به شمار مى�آيد � هـنـگـام عـزد اميـن و�كه خو(ص)پيامبـر اسـالم�

آن وا هم عدل قر�ر(ع)ن ـ از جمله حديث ثقلين ـ اهل بيت�ناگومناسبت�هاى مختلW با بيانات گو
آنن قرت بدوت و عترن عترآن بدود.قرفى كرانبها در ميان امت مسلمان معرهر گران دو گوبه عنو
آن دو سويه است،ازت و قرتباط ميان عترد.ارد دست يازدى خوجوض و فلسفه واند به غرنمى�تو

فگاه ترين انسان�ها به معارفى مى�كند و از سويى آاالترين انسان�ها معرا ور�(ع)�آن اهل بيتفى قرطر
�كه(ع) مى�باشند.در اين مقاله بخش�هاى مختلفى از سخنان امام صادق�(ع)آن،اهل بيت�و حقايق قر

فته است.ار گرسى قرد بررداخته است،مورآن پرصيW قربه تو



٦ ٠  و قرآن(ع)امام صادق سال�نوزدهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمـهت جامعـه«تـرح زيـاراليت شـران تابنـاك و. با اخـتـر١

سلطانى گلشيخى».
٢٧٧ى/،إعالم الور٢٧١شاد/ . اإلر٢
.٥ح المختصر/. المعتبر فى شر٣
.٥٠ـ٥٣/٣٩ار،األنو. بحار٤
. همان.٥
١/٢١٩. الكافى،٦
٣٢.معانى األخبار/٧
١٩٦و ١/١٩٤ .الكافى،٨
.١٩٣.همان/٩

.١٩٠.همان/١٠
.٤٥٦ـ ٤/٤٥٥هان ،.تفسير بر١١
.٢/١٦.الكافى،١٢
.١/٢٠٦.همان،١٣
.١٩٥.همان/١٤
.٢١٥.همان/١٥
.١٠٠ق»/.اعتقادات اإلمامية«للصدو١٦
.٤/٤٩هان،. تفسير بر١٧
.٣/٦٠. نور الثقلين،١٨
.٢٧٧ـ ١/٢٦٧.الكافى،١٩
.٢٥٥.همان/٢٠
.همان.٢١
.٢٧٤ـ ٢٧٣.همان/٢٢
.٢١٦.همان/٢٣
.٢٣٢ـ ٢٣١.همان/٢٤
.٢١٠. همان/٢٥

.١٨٦.همان/٢٦
.١٩١.همان/٢٧
.١٩١ـ ١٩٢.همان/٢٨
.٢/٤٩٩.همان،٢٩
.١/١٨١.همان،٣٠
.١٠/٥٣٥.مجمع البيان،٣١
.١/٢١٧.الكافى،٣٢
.همان.٣٣
.٨/١٠ار،.بحار األنو٣٤
.١/٢٥٧.الكافى،٣٥
.٢٢٩.همان/٣٦
.٢١٣.همان/٣٧
.همان.٣٨
.١٨٣ـ ١٨١.همان/٣٩
.١٨٧.همان/٤٠
.١/٣اهيم قمى�. تفسير على بن ابر٤١
٤/١٩٦جات، .بصائر الدر٤٢
.٢٧٤ـ ١/٢٧٣.الكافى،٤٣
.همان.٤٤
.٢٧٣.همان/٤٥
.٢٦٥.همان/٤٦
.٥٠ـ ٥٣/٣٩ار،.بحار األنو٤٧
.همان.٤٨
wجمـهت جامعه،تـرح زياراليت شـران تابناك و. با اختـر٤٩

ـ٥٣/٣٩ار،سلطانى گلشيخى به نقـل از بـحـار األنـو
٥٠.


