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 تفسير شـده از(ع)مان لى عصر امـام زت وسط حضـرهش آياتى كه تـو در اين پژو
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ðÓAÓ¡U?ÔÊËÓ≈ √ ôÓÊÚ¹ ÓAÓ¡UÓK�« ]t?Ôå ،سط بيان شده است.و اين آيـات تـو)٣٠ / ٧٦(االنسان
 زيبا تفسير و.ه به شيو(ع)ه األعظم امام مهـدىّة اللّد شريI آن يگانه عالم بقيجوو

د دليلى بر امامت وت كه اين خودكى آن حضرتبيين شده است.آن هم در سن كو
ات است.ّم بر سر و خفيِدن ايشان مى باشد.كه عالحجت خدا بو

ايات.ال، رو، تفسير آيات، مو(ع)ت مهدى  حضره ها:اژكليد و

مقدمه
فئيل از طـرسط جبر تـو(ص)مآن كريم كتاب هدايت بشر است كه بر پيـامـبـر اكـر  قر

ه الهيات ،دانشگاه پيام نور*  استاديار گرو
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آن بياند.از آن جا كه قرب مى شوت محسـوات آن حضرستاده شده و از معجزند فرخداو
فىب مى باشد.و از طرسيدن به كمال مطلوى راهنماى بشريت به سو همه چيز و ر.كننده

 و أهل(ص)م آن كريم؛پيامبر اكراقعى قرد و مفسر وهم فهم بعضى آيات آن نياز به مفسر دار
آن كريم مى باشند كهدل قـرِت آنان عده آن حضرموت مى باشند.و طبق فـربيت آن حضر

ا بعـدىوّكتم بهما لن تضـلّتى إن تمـسه و عترّقلين كتـاب  الـلّك فيكم الثى تـارّد:« إنموفر
سلا، اگر به آنها متوا بين شما امانت گذاشتم،كتاب خدا و اهل بيتم ر؛من دو چيز رًأبدا

١اه نمى شويد».گز گمرشويد هر

آن كه معناى آنآن كريم هستند هر آيه اى از قر مفسر قر(ع) و أهل بيت (ص)م  پيامبر اكر
ال كنند،از اين رو بعدا از اهلش سؤند تفسير آن رظيفه داراى مسلمانان مبهم باشد آنها وبر

 حافظان و (ع)مده امام معصـوازت،يعنى:دو جانشينان آن حضر(ص)م حلت پيامبر اكراز ر
اقع و عمل به آن عيـن وّا آنها تفسير و تبيين كنند حـقآن كريم هستند،هر چـه ران قرمفسر

آنان قر مفسر(ع)مان امام عصردشان تا ز در عصر خو(ع)م مىpباشد.از اين رو امامان معصو
چه آنل شده است.گرت محومان ايشان هم اين منصب به آن حضرده اند.و در زكريم بو

ا در همان سن هم آياتىّاى شان آغاز شده است، امدكى غيبت صغرمان كوت در زحضر
د.ه مى شونه هايى از آن اشارده اند كه به نموا تفسير نموآن كريم راز قر

:(ع)ت مهدى سط حضرآيات تفسير شده تو
.)١٢ / ٢٠(طه،�ÓšUÚKÓlÚ½ ÓFÚKÓOÚpÓ≈ ½]pÓÐ �UÚuÓœ«�« ÚLÔIÓb]”Þ ÔuÎåÈ:«..آيه١ 

دهمو فر�ÓšU?ÚKÓlÚ½ ÓFÚKÓOÚåìp:«.سى صاحب تفسير مجمع البيان،ذيـل آيـهم طبرحو  مر
الى است؛ علت اين امر اقو.هاست:دربار

(ع)ده است.از امام صادقست ميته االغ بومه گفته اند: نعلين از پو.كعب و عكر١  

ايت شده است.نيز چنين رو
ست گاو تذكيه شده.حسن و مجاهد و سعيد بن جبير و إبن جريح گفته اند:از پو٢  

دد.ه مند گرادى مقدس،بهركت وهنه كند تا از برا برد ه كه، پا رده.منظور اين بوبو
اضع است.به همين جهت گذشتگان پادن نشان توهنه بو. أصم گفته است:پا بر٣  

دند.اف مى كرهنه طوبر
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ات حشرّد كه از پليدى و شرشيده بو نعلين پو(ع)سىت مو.أبو مسلم گويد:حضر٤  
ò½]pÓÐ �UÚuÓœ«≈مين پاك است.ى نيست و زا ايمن ساخت كه خطرند او رظ بماند.خداومحفو

�«ÚLÔI?Ób]”Þ ÔuÎåÈگـذار.همين مقدس اسـت.دربـارى» نام همان سـرز،«طـوpى آن علت نام
ك؛منظور اين است كه در آن جاگفتهpاند: دوبار تقديس شده است.مقدس:يعنى مبـار

٢ان است.بعضى گفته اند يعنى:تطهير شده است.اوى فرق و روزنعمت ها و رز

ى كتاب هايى كه  مشتملدآورق زيادى به گرسعدبن عبدالله قمى نقل مى كند:من شو
ا به أهلد ناصبى ـ كسى كه ناسزم مشكله باشد داشتم تا اين كه،يك روز با يك فربر علو

د واب هاى زيادى بين ما رال و جودم،سؤه كردم با او مناظرد كرخور مى گويد ـ  بر(ع)بيت 
دهى تهيه كرماردم، پيش از آن طولى خشمگين بوبدل شد، به هر شكل از او جدا شدم.و

اى آنها نيافـتـهئى بـردم كه پاسخ گـوشته بـوا نـوار ردم و در آن چهل و چند مسـألـه دشـوبو
محمد اماماليمان أبواه مود أحمد بن اسحاق كه همـراستم از عالم شهر خـودم،مىpخوبو

 از قم(ع)ف يابى حضور امـاماى شرفتم او  بـرسم،به دنبـال او رد بپربو(ع) ى حسن عسكـر
دم؛گفت:ن با او مصافحه كرسيدم. چوا، به او رل سامرد و در يكى از منازفته بون ربيرو

م،گفت:ال هايى از شما دار:سـؤًدم.و ثانيا:مشتاق ديدار شما بوًّالخير است،گفتم أو
اهـم هستم.و مى خـو(ع)اليم أبو محـمـد ابريم.من هم مشتـاق مـود با هم بـردر اين مـور

سم.ا از ايشان بپرمشكالتى در تأويل و معضالتى در تنزيل ر
سيد كه عجايباهى رسيله آن به دريايى خوا به وك است، زيرفاقت مبارد: اين رموفر

د و او امام ما است.ايب آن فانى نمى شوآن تمام،و غر
استيم به ماه خوسيديم.اجازاليمـان را آمديم و به در خانه موبعد از آن با هم به سامر

د كه در آن يكصد و شصت كيـسـهد دادند،بر شانه أحمد بن اسحاق انبانـى بـوه ورواجاز
د.ده بوهر زُا صاحبش مد و سر هر كيسه رهم بودينار و در

ا در آن لحظه كـه ر(ع)محمـد د أبوالى خوانم مـوه گفت:من نمـى تـوّسعدبن عبدالـل
ده تشبيه كنم.ى جز ماه شب چهارد،به چيزفته بوا گرا فردم و نور سيمايش ما رديدار كر

د.و درى بوه مشترد كه در خلقت مانند ستاراستش پسر بچه اى نشسته بوى رانو و بر ز
د كه نقش هاى بديع آن در ميان دانه هاى قيمـتـى آنى طالئى بوالى ما انـارى موپيش رو

د.و در دستش قلمىده بوه به ايشان تقديم كـرساى بصرا يكـى از رؤخشيد.كه آن رمىpدر
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الى،ما آن انارفت و موا مى گراست بنويسد آن پسر بچه،انگشتانش رن مى خود، چوبو
د.شتن باز ندارا از نود تا او رم مى كرگردن آن سرا با آورد و او رها مى كرا مقابلش رطالئى ر

شت،أحمد بنا نود كه بنشينيم.نامه رموه فرمى داد و اشارديم.و او پاسخ گربر او سالم كر
د و به آن پسر بچه نگـاه كـر(ع)ا مقابلش نهـاد.امـام د،و آن رن آورا بيـرواسحاق انبانـش ر

الى مندار».و او گفت:«اى موستانت برهر از هداياى شيعيان و دوُد:«پسر جان مموفر
اليماز كنم؟» موام كه در هم آميخته اند درال حالل و حرا به امواست، دست طاهر رآيا رو

ا جدا كند».ام آن رن بياور تا حالل و حرد:«اى أبا اسحاق آن چه در انبان است بيروموفر
اه هاى به دستد و را بـرال رد.آن پسر بچه اسم صاحبـان امـون آورا بيروتك تك آن هـا ر

است گفتى».سپس به أحمدد:«پسر جان رموالى ما فرد.سپس موا بيان كردن آن ها رآور
ش كن به صاحبانشدان يا سفارگردار و به صاحبان آن ها بـرا برد:«همه رموبن اسحاق فر

ا بياور».أحمد گفت: آن لباسن ره زدانند ما به آنها احتياجى نداريم.و جامه آن پيـرگربر
فت تا آن لباسن أحمد بن اسحاق، ردم،و چوده بوشش كرامود كه من فردر جامه دانى بو

اى چه آمده ايد؟»گفتم:د:« اى سعد شما برمود به من و فر رو كر(ع)د؛أبو محمد ا بياورر
سى؟»استى بپرد:«مسائلى مى خومود.فراليمان تشويق كرا به ديدن موأحمد بن اسحاق مر

س»؛و بهد:«از نور چشمم بپرمود است.فرالى من آن مسائل نيز به حال خوگفتم: اى مو
ال كن».گفتم:اهى سؤد:«از هر چه مى خومود.و آن پسر بچه فرموه فرآن پسر بچه اشار

(ع)سـىت موش حضرك و تعالى به پيامبرند تبارمان خـداول خدا،معناى فرسوند راى فرز

نا بيرود ر ؛«نعلين خـو)١٢ / ٢٠(طه،�ÓšUÚKÓlÚ½ ÓF?ÚKÓOÚpÓ≈ ½]pÓÐ �UÚuÓœ«�« ÚLÔIÓb]”Þ ÔuÎåÈد:«موكه فر
ند،نعلين اوى هستيد» چيست؟ كه فقهاى فريقين مى پندارادى مقدس طوآور كه تو در و

ا بستهافتـر(ع) سى ت مود:«هر كه چنين گويد به حـضـرمـوده است؟ فردار بوست مـراز پو
(ع)سىن نيست،يا نماز موا امر از دو حال بيـروتش نادان دانسته،زيرا در نبواست،و او ر

ده جايز است كه با آن نعلينده؟ اگر نماز در آن صحيح بوده،يا صحيح نبودر آن صحيح بو
دهتر نبور باشد؛از نماز مقدس تر و مطهرّس و مطهّدر آن جا پا نهد؛هر چند آن بقعه مقد

 حالل و(ع)سىم مى آيد كه موده است،الز در آن صحيح نبو(ع)سى است.و اگر نماز مو
د كفرى غير صحيح است،كه اين خوى در نماز صحيح و چه چيزا نداند كه چه چيزام رحر

است».
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شدگارادى مقدس با پرور در و(ع) سىد:«مومود از آن چيست؟ فرگفتم:پس مقصو
سـت دلم و از هر چه غير توست دارا دوالها من خالصانه تـو رد؛و گفت:بـارمناجات كر

دد:نعلين خوموست مى داشت؛خداى تعالى به او فرا بسيار دود ركنده ام با آن كه اهل خو
د تهـىا از محبت اهل خـوى قلبـت رست دارا،خالصانـه دون بياور يعنى:اگـر مـرا بيـرور

٣ساز».

.)١ / ١٩(مريم،»!hFON:«..آيه٢
ده است:اختالف علمـامو فركهيعـص» صاحب تفسير منهج الصادقين در ذيل آيـه«

دهpامه آور بقر.همى در سورت عموه ها آمده است،به صورايل سورف معجمه كه در اودر حرو
ه مى كنم.ل اشارت خاص به چند قوو اين جا به صور

د آن اينّ نامى است از نام هاى الهى.و مؤيكهيعص»د: كه «موعبدالله بن عباس، فر
ده اند:«كه،يا كهيعص يـا حـمـعـسـقمـودر بعضى دعاهـا فـر(ع) منيـنالمـؤاست كه أمـيـر

د اختصاص دادها به خوند آن رده اند:كه اين ثنائى است كه خداوموفره)(رلى».و كلينىاغفر
دهبير نقل كرُد.و عطاء بن ثابت از سعيد بـن جو كسى بر حقيقت معناى آن اطالعى ندار

ك و تعالى است كه به جهتند تباره به صفات خداوف اشارد:اين حروموكه ابن عباس فر
ه بهده است.پس «كاف» كليد اسم كافى و كريم و كبير است و «ها» اشارموك ذكر فرتبر

ه بـرحيم و مجيد و حميد است.و «عيـن» اشـاره به حكيم و حليـم و راسم هادى و اشـار
ايتعليم،و عزيز و عظيم و عادل است.و «صاد» خبر دهنده از صادق است.و يك رو

ايت شده كه معنايش كفايت كننده خلقش و هدايت كننده بـنـدگـانـشديگر از كلينـى رو
استگـواست.و دست او از باالترين دست هاست.دانا به خـلـقـش اسـت و صـادق و ر

ه است به «يا من يجيرو ال يجار عليه؛عده هايش.و در لباب آمده است:اشارنسبت به و
ه به «يا من يجيبل ديگر اشارد» و به قواى كسى كه پناه مى دهد و به كسى پناهنده نمى شو
د بعضى اين اسم بهتريناند».و نزا بخومن دعاه؛اى كسى كه اجابت مى كند كسى كه او ر
اد قسم است به صفات ذكـر شـده و بـراسم هاى الهى است.و بعضى گفـتـه انـد كـه مـر

ه است و ما بعد آنه است.گفته اند كه اين اسم سورده در اين سورموحقانيت آن چه ذكر فر
٤دگار تو».دن بخشش پرور«ياد كر؛)٢ / ١٩(مريم،ò!ÚdÔ— ÓŠÚLÓW— ÓÐÒ åp–خبر او 

 از(ع)ىندامام عسكـرفرزه مى گويـد ازّدر ادامه حديث سابق الذكر سعد بن عـبـدالـل
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ف از أخبار غيبى استد:«اين حرومودم؟ فـرال كر سؤ)١ / ١٩(مريم،»كهيعـص:«.تفسير آيه
گفتهباز(ص) ا به محمدده است.و بعد از آن داستان آن رلع كرّا از آن مطا رّكريند زكه خداو
است».

د تا أسماء خمسهاست كرخوش دردگارا از پرورّكريار است كه زو داستان آن از اين قر
ا به او تعليم داد.ستاد و آن اسماء را  بر او فرئيل رد.و خداى تعالى جبرا به او بياموزبه رّطي

فطرهش برد اندوا،ياد مى كر ر(ع) و حسـن(ع) و فاطمه(ع)،و على(ص)ن محمد ا چوّكريز
قتـى آنا والها،چرى گفت:بارد مى گريست.روزا ياد مى كـر ر(ع)ن حسينمى شد،و چو

ا يادن حسين را چوّد؟ امف مى شوطرهم بـرا ياد مى كنم تسلى مى يابم و انـدوچهار نفر ر
گاها از اين داستان آد؟ خداى متعال او رد و ناله ام بلند مى شوى مى شومىpكنم اشكم جار

ت است.ياء:مز هالكت عتر»؛كاف:اسم كربالست.و هاء:ركهيعصد:«مود.و فركر
ست.ه به عطش است. و صاد:نشان صبر او است.عين:اشار(ع)نام يزيد ظالم بر حسين 

ن نيامد.و بها شنيد،غمگين شد و تا سه روز از مسجدش بـيـروكريا اين مطلـب رن زچو
الها:از مصيبتى كـهد:بـارحه او اين چنين بود و نـود و گريه كرد او بروه نداد نـزكسى اجاز

ا در آستانهدمندم.خدايا:آيا اين مصيبت رده ايد درد مقدر كـرند بهترين خلق خواى فرزبر
شانى؟ و آيا اين فاجعها بر تن على و فاطمه مى پو اين مصيبت ر.ل مى كنى.آيا جامهاو ناز

ندى به من عطا كن تاالها:فرزى؟ و بعد از آن مى گفت بارد مى آورا در ساحت آن ها فرور
د منا نزلت او رار ده، و منزصى من قرث و وارا وشن باشد و او رى چشمم به او رودر پير

دان هم چنان كه حبيبتا شيفته او گرا به من دادى مرن او رار ده و چولت حسين قرمانند منز
ى ساخت.دمند وا درا به او داد و او رند يحيى رداندى.و خداوندش گردمند فرزا درمحمد ر

اى آن نيـزد، و بر نيز شش ماه بـو(ع)ى از حسيندارد و بـاره حمل يحيى شش ماه بـوو دور
٥النى است.داستانى طو

ËÓš«Ú²Ó—UÓ% ÔÝuÓ' vÓuÚ%ÓtÔÝ Ó³ÚFsOÓ— ÓłÔ� öLIOÓðUMÓ� UÓKÓL]√ UÓšÓcÓðÚNÔrÔd�« ]łÚHÓWÔ' Ó‰UÓ— Ó»Ò� ÓuÚý ¾ÚXÓ:«..آيه٣

√Ó¼ÚKÓJÚ²ÓNÔrÚ% MتIÓ³ÚqÔË Ó≈¹]ÍUÓ√ ÓðÔNÚKJÔMÓÐ ULÓ� UÓFÓqÓI�« ĤÓNÓ¡UÔ% M]≈ UÊÚ¼ wÓ≈ � ô²ÚMÓ²ÔpÓð ÔCq^Ð NÓ% UÓsÚð ÓAÓ¡UÔË ÓðÓNÚbÍ

%ÓsÚð ÓAÓ¡UÔ√ Ó½ÚXÓË Ó�O^MÓ� UÓžUÚHdÚ� ÓMÓË UÓ—«ÚŠÓLÚMÓË UÓ√Ó½ÚXÓš ÓOÚdÔ�« ÚGÓ�Uds¹«١٥٥ / ٧اف،(األعر(.
د بر اين كـهده است:اين آيه داللـت داران،در ذيل اين آيه آورصاحب تفسير الـمـيـز

اى امر عظيمى در آن ميقـاتد تا برده بوائيل ميقاتى معين كـراى بنى اسـرخداى سبحان بر
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د.و اما اينpكه ايناى اين كار انتخاب كرا بر هفتاد نفر از ايشان ر(ع)سىند.و موحاضر شو
د؛ كه بعد ازا ذكر كر شريفه از آن ساكت است و تنها اين جهـت ر.ده؟ آيهامر عظيم چه بو

ا هالكله مهيبى ايشان رلزدند زتكب شده بوگى كه مرحضور در ميقات به خاطر ظلم بزر
استى من،وا اگر مى خودگارد:«پرورض كر عـر(ع)سىد كه مون در آيه شريفه دارد.چوكر

شتى كه،سفيهانى  از مـاا به خاطر كـار زدى، آيا ما را،قبل از اين هالك مى كـرم راين قو
اند ايشان رمايى؟».از اين جمله به خوبى بر مى آيد كه خداوتكب شده اند هالك مى فرمر

مى آيد كه نساء  بر.هسور١٥٣جفه هالك ساخته.سپس ايشان ادامه مى دهد: و از آيه :با ر
 اتفاق افتـادهًستى ايشان بـعـداساله پـرده و گول كتاب بـوط به نـزواست رؤيت مربـوخودر

 به اين منظور در ميقات حاضر شدند(ع)سىاهان مود كه همراست.چنين استفاده مى شو
ا ناظر باشند.و شاهد ديگر اين معنا اين است كه از ظاهر آيـه اسـتـفـادهات رل توركه نزو
ض آنها ازى ايمان داشته اند و غرت و نسبت به اصل دعـو(ع)سىاهان مود كه همرمىpشو

اد رده كه ايمان خوا ببينيم» اين بوا آشكارگز ايمان نمى آوريم تا خدا راين كه گفتند:«ما هر
(ع)سىمى آيد كه موع آيات برده باشند.از مجموط بر مشاهده كرات مشرول توراز جهت نزو

اائيل اين هفتاد نفر را دريافت كند از ميان بنى اسرات رد و توراست به ميقات بروقتى خوو
دند كه تا خدااست كرخوى دردند،از ود.آنها با شنيدن صداى خدا قناعت نكرانتخاب كر

ندد.خداوا هالك كرل شد و همه را به آنها نشان دهد به اين جهت صاعقه اى بر ايشان نازر
د و آناست رؤيت نمـوخوسى درد مود آن گاه خـونده كرا زه آنها ر دوبار(ع)سـىبا دعاى مو

(ع)سىام غيبت موّد در أيائيل بوستى بنى اسرساله پرقايع پيش آمد.از جمله آنها داستان گوو

٦د شده.ار نيز و(ع)ه أهل بيتّده از أئمارو اين معنا در أخبار و

الىدم اى موال كر سؤ(ع)در ادامه حديث سعد بن عبدالله مى گويد:از امام مهـدى
د:«اماممـوع شده اند؟ فراى خويشتن ممنـوگزيدن امام بـردم از برمن علت چيست كه مـر

.گزيدهد كه برد:« آيا امكان ندارموفسد؟» گفتم:امام مصلح.فـرُگزينند  يا امام ممصلح بر
ى كه صالح است يا فاسد مطلع نيست».گفتم:ن ديگرن كسى از دروآنها مفسد باشد؟ چو

ام كه عقلت آن رى بياوراى تو دليل ديگرد:«علت همين است و بـرمود.فرى امكان دارآر
ستادگزيد و بر آنها كتاب فـرا،برالن الهى كه،خداى تعالى آنـهـا رسود:« رمود».فربپذيـر
ندگزيدن شايستهpترايان امت هستند و بر بر كه پيشو(ع) و عيسى(ع)سىنه اند؟ آيا مثل موچگو
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گزينند؟».من برا به جاى مؤو عقلشان بيشتر و عملشان كامل تر آيا ممكن است منافق ر
حى بر اول وه است كه با عقل و علم كامل و نزوّسى كليم اللد:«اين موموگفتم:خير.فر

د خداىگزيده بوا برش هفتاد تن ردگاراى ميقات پرورد برگان لشكر خوم و بزراز اعيان قو
�ÓsÚ½ ÔRÚ%sÓ� ÓpÓŠ Ó²]v:«. آيهتاËÓš«Ú²Ó—UÓ% ÔÝuÓ' vÓuÚ%ÓtÔÝ Ó³ÚFsOÓ— ÓłÔ� öLI?OÓðUMÓ åìUمايد:«تعالى مى فر

½ÓdÓK�« È]tÓł ÓNÚdÓ…Îå د:مو تا آنجا كه فرو )٥٥ / ٢ة،(البقر�òÓQÓšÓcÓðÚNÔrÔB�« ]ŽUIÓWÔÐ EÔKÚLNrÚå® ،١٥٣ / ٤النساء(.
ده،نه اصلح در حالى كه مى پنداشته افسد بو(ص)گزيده پيامبرن مى بينيم كه برو چو

ا در سينه هاىص كسى است كه آنچـه رگزيدن مخصـوآنها اصلح هستند،مى فهميـم بـر
گزيـدهد،جائى كه بـرشى نـدارگزيدن،مهاجريـن و انـصـار،ارزدم است، بدانـد.و بـرمر

٧اد فاسد باشند».اد صالح افران به جاى افرپيامبر

.)٧١ / ٤٣ف،خر(الز»�ËòNOÓ% UÓð UÓAÚ²ÓNtO½_« ÚHÔfÔË ÓðÓKÓc^Ž_« ÚOÔsÔ:..آيه٤
^�ËòNOÓ% UÓð UÓAÚ²ÓNtO½_« ÚHÔfÔË ÓðÓKÓc:.ده اند،آيهمو تفسير فر(ع)ا كه،امام عصرجمله آياتى ر از

Ž_«ÚOÔsÔد».د دارجود ود و چشم از آن لذت ببراسته شو»؛«در بهشت آن چه خو
ده است:مو» فر�ËòNOÓ% UÓð UÓAÚ²ÓNtO½_« ÚHÔfÔË ÓðÓKÓc^Ž_« ÚOÔsÔنه،ذيل آيه:  صاحب تفسير نمو

ى جهان در آن جمعه مى كند كه تمام نعمت هاى مادى و معنوند به دو نعمت اشارخداو
دجود مـوت مى برّاهد و چشم از آن لـذمايد:«در بهشت آن چه دل مـى خـواست.مى فـر

صيIند تا توسى در «مجمع البيان» اگر تمام خاليق جمع شوم طبرحو مر.است».به گفته
ى بر آن چه در اين جمله آمدهد چيزاهند بوگز قادر نخوا كنند هراع نعمت هاى بهشتى رانو

ايند.بيفز
دگى عالم هستى است.ى كه به گستر؟ تعبيرى از اين زيباتر و جامع ترچه تعبير

است دل از «لذت چشم» جدا بيان شده است،و اين جدايىخو در.جالب اين كه مسأله
پر معنا است.

قآيا از قبيل ذكر خاص بعد از عام است؟ از اين جهت كه «لذت نظر» اهمـيـت فـو
òÓð UÓAÚ²ÓNtO½_« ÚHÔfÔå% .تر و باالتر است.يا از اين كه جملهات ديگر برّد كه از لذالعاده اى دار

 بيان گـرðÓK?Óc^Ž_« ÚOÔås «.لى جملها بيان مى كنـد. وات ذائقه و شامه و سامعه و المـسـه رّلذ
ه به تمام لذات،اشارò Óð UÓAÚ²ÓNtO½_« ÚHÔåf%.ند: جملهلذت چشم است؟ بعضى،نيز عقيده دار

تى درّحانى است.چه لذ بيانگر لذات روðÓKÓc^Ž_« ÚOÔås «.جسمانى است.در حالى كه جمله
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دگار نگاه كند كه يكبهشت باالتر از اين كه انسان با چشم قلب به جمال بى مثـال پـرور
تر است. آن از تمام نعمت هاى مادى بهشت بر.لحظه

ق يار بيشتر باشد،لذت ديدار بيشتر است.بديهى است هر قدر شو
ميت وح شده، و آن اين است كه: آيا عموان مطراى مفسرالى بردر اينجا سؤال:سؤ

ام است در آن جاا كه در دنيا حرم اين آيه دليل بر اين است كه اگر مطالبى رش مفهوگستر
ند به آنها مى دهد؟تقاضا كنند،خداو

جه به يك نكته است و آن اين كه:ال در حقيقت به خاطر عدم توح اين سؤطرپاسخ:
ًح انسان، و مسلمااى رون غذايى است نامناسب برشتى ها در حقيقت همچومات و زمحر

م واح بيمار است كه گاه به سـمـوح سالم اشتهاى چنين غذايى نمى كـنـد، و ايـن ارورو
د.غذاهاى نامناسب متمايل مى شو

ىدن خاك يا اشياء ديگرض حتى تمايل به خورا مى بينيم كه،در هنگام مرانى ر بيمار
د آن اشتهاى كاذب ساقطف شوطرى برد اين كه بيمارا به مجرّاز اين قبيل پيدا مى كنند،ام

ا كه تمايل ود،چراهند كرگز تمايل به چنان اعمالى پيدا نخـوى؛بهشتيان هـردد.آرمى گر
خى است.اح بيمار دوزگى هاى اروكشش نسبت به آنها،از ويژ

(ص)د پيامبرابى نزد شده كه يك نفر اعرارى است كه در حديث وال شبيه چيزاين سؤ

ا من بسيار به شتر عالقه مندم!د؟زيرد! آيا در بهشت شتر هم پيدا مى شوض كرآمده و عر
اد رابى شتر خود اعرد آن مرجوكه مى دانست در آنجا نعمت هائى است كه با و(ص) پيامبر

دارا وابى اگر خدا تو رد:«اى اعرموتاه و پر معنا فرتى كوش مى كند؛در پاسخ با عباراموفر
٨اهى يافت».د در آن جا خواهد و چشمت از ديدنش لذت ببربهشت كند آن چه دلت بخو

د و بهاقعيت ها هماهنگ مى شـو با وً و به تعبير ديگر،آن جا عاملى است كه كامـال
گفته شاعر:

اهد دلت همان بينىاهد                          آن چه خو   آن چه بينى دلت همان خو
ا ازدانى باشد بهشتيان رش نعمت هنگامى است كه جاو  به هر حال،از آن جا كه ارز

٩اهيد ماند».دانه خومايد:«شما جاوده خاطر ساخته،مى فراين نظر آسو

ال شد از اهل بهشت آيا سؤ(ع)ت حجت  آمده است از حضره)(رسىدر احتجاج طبر
اب داد:«كه در بهشتت جو؟حضرند يا خيرد بهشت شدند بچه دار مى شوارقتى كه وآنها و
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دجود و نه حيض و نه نفاس هيچكدام وت نمى گيرليد مثل صورند و تونان حامله نمى شوز
دجود واهند و چشم لذت ببـراد بخـوى .در بهشت آنچه افـرد و نه مشكالت بچـه دارندار
اى اوند تعالى بـراست خداوندى خودى دلش فـرزقتى فرد:ومـوند فرد.چنانچه خـداودار

تاهد چنانچه حضرت كه او بخولد شدن به همان صورن حاملگى و متوخلق مى كند بدو
١٠د».ا خلق كرآدم ر

.)٣١ / ٧٤ر،ّ (المدث »ËÓ%Ó¹UÓFÚKÓrÔł ÔMÔœuÓ— ÓÐÒpÓ≈ ¼ ôÔuÓ:«..آيه٥
ËÓ%Ó¹U?ÓFÚK?ÓrÔł ÔMÔœuÓ— ÓÐÒp?Ó≈ ô :«.تفسير شده آيـه(ع) سط امام مـهـدى  از جمله آياتى كـه تـو

¼ÔuÓداندلشكرpا مگر او»مى باشد.ت ردگارهاى پرور»؛«و نمى
 »ËÓ%Ó¹UÓFÚKÓrÔł ÔMÔœuÓ— ÓÐÒpÓ≈ ¼ ôÔuÓ:«.امع الجامع ذيل آيـهسى صاحب تفسير جوم طبرحو مر

ل استده است:در معناى اين آيه دو قوموفر
ت و حكمتى كه در عدد هر لشكر هست كـسـىدگار.جز خدا از لشكريان پـرور١  

د چنان كه كسى حكمت عدد آسمان هـا واه ندارگاه نيست و هيچ كس به شناخـت آن رآ
ا نمى داند.كات و جز آن رها و نصاب هاى زج ها و نمازگان و برستار

گاه نيست.ت،بسيار زياد است؛كسى جز خدا از آن ها آدگارن لشكريان پرور.چو٢  
لى در اين عـددا بيست نفر كامل كند.وخ ران دوزار نيست كه تعداد مأمـورو بر خدا دشو

١١ص حكمتى است كه جز خدا كسى نمى داند.مخصو

(ع)ضاpاب ديدم،در حالى كه،در مشهد الرده اند:من در خوموم عالمه حلى،فرحومر

د شدم بر اوارلـش و ودم از محل منـزال كر داخل مشهد شـدنـد.سـؤ (ع)دم امام مهـدىبو
د شـدمارد داشت  بر او وجوتى ودند در باغى كه در آن عمارساكن قسمت غربى مشهد بو

دد بيست مـرد.در آن مجلس حـدوضى بوسط آن حـودند در مكانى كـه وايشان نشسته بـو
د همه ما از آنلى لذيذ بود ودند كم بوديم و غذا آورف زحضور داشتند.ساعتى با هم حر

ى از آن كمد و چيزليه  باقى بوه اوديم و سير شديم در حالى كه غذا به همان اندازغذا خور
 كه بيـش از(ع)دم كه اصحاب امام مهـدىدن دست كشيدم فكر كـرقتى كه از خـورنشد.و

ده با او لشكر كمى هـسـت.آيـادم گفتم:امام ظهور كـرد نمى باشند.بـا خـوچهل نفر مـر
ننه بر آنها بـدوى مى كنند؟ يا با آنها مى جنگنـد؟چـگـومين از او پيـروى زايان رومانـروفر

دند و پيش از آن كه من سخندند و تبسم كرمود ؟ ايشان به من نگاه فرلشكر پيروز مى شو
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دانى هستـمى از مراى لشكران من كم هستند.من داران نباش كه پيـرود:«نگرموبگويم فر
دنا حاضر مى كنند و گرا از پادشاهان و غير آنها رمان دهم تمام دشمنان مرا فركه اگر آنها ر

ا نمى دانند مگـرت ردگار »؛«لشكريان پـرورËòÓ%Ó¹UÓFÚK?ÓrÔł ÔMÔœuÓ— ÓÐÒpÓ≈ ¼ ôÔu?Óنند.ا مـى زآنها ر
اب به اتاقىاى خوديم سپس برف زشحال شدم و ساعتى با هم حراو»!.با اين سخن خو

ج شدم و در حالىج شدند و من هم خارستان خارق شدند و از بودم متفرفتند و مرديگر ر
ا به هديه ود مرد و امر مى كرى مى كرا مأمور به كـاردم گفتم كاش مرفتم با خواه مى ركه ر

م نشستم.ج شواه داشتم كه خارسيدم اكرستان رب بوديك درقتى كه نزك واى تبرنفقه اى بر
د با نفقه اى و به مـننگ كه از پنبه و ابريشم بـوغالمى آمد پيش من با يك خلعتى سفيـدر

دىدم ـ «به زواده كرا ارد كه من آن رى بومايد:ـ اين آن چيزاليت به شما مى فـرگفت: مو
١٢اب بيدار شدم .ا مأمور مى كنم به خدمتى».سپس از خوشما ر

ËÓ%Óð UÓAÓ¡UÔÊËÓ≈ √ ôÓÊÚ¹ ÓAÓ¡UÓK�« ]tÔåÆ:«..آيه٦

ËÓ%Óð UÓA?Ó¡UÔÊËÓ≈ √ ôÓÊÚ¹ ÓA?Ó¡UÓK?�« ]tÔåده انـد.« تفسيـر نـمـو(ع)از جمله آياتى كـه امـام عـصـر

ت بهالنى حضرايج در حديثى طوائح و خرالثقلين آمده و كتاب جردر تفسير نورÆمىpباشد
ـ مفو سؤ.ضهّمايد:«آمده اى از سخن مفواهيم مدنى مى فركامل بن ابر ضه كسانىّال كنى؟» 

د:«آنهاموت فر ـ حضر(ع)ه ّده به أئماگذار كرا وهايش رند كاردند كه اعتقاد داشتند خداوبو
اهدقت او بخو است، هر وّجلوّند عزف مشيت خداوغ بسته اند بر ما، دل هاى ما ظردرو

١٣اهد».ند بخواهند مگر آنكه خداومايد: نمى خوند مى فراهيم خداوما هم مى خو

ىنتيجه گير
ل شخص پيامبرّحله اوآن كريم در مراقعى قرشن شد كه مفسر واز آن چه بيان شد،رو

لينت كه اوش ايشان،جانشينان آن حضرت طبق سفارحلت آن حضر و بعد از ر(ص)م اكر
(ع)ت امام مهـدىp و آخرين آنها،حـضـر (ع)ت علـىمنان،حضـرمـؤك أميرد مبـارجوآنهـا و

ى،تفسير و تبيينه از گناه و اشتباه مى باشند.حق داورم و منزمىpباشد .و همه آنها معصو
اى حقيقى جامعه اسالمىن آنان امام و پيشـوه آنها مى باشد.چو.آن كريم به عهـدآيات قر

اجعهند بايد با مرآن ندار مى باشند.و كسانى كه  شناخت از آيات قر(ص)مبعد از پيامبر اكر
ال كنند كه بـها نمى دانند سؤو استفاده از محضر آنها آن چـه ر(ص) مبه أهل بيت پيامبر اكر



٦٤ (ع)قرآن و امام زمان  سال�بيست و يكم

(ص)أهل بيت پيامبر) ٤٣ / ١٦(النحل،»�ÓÝUÚQÓ�Ô√ «uÓ¼ÚqÓc�« Ò!Úd?≈ ÊÚ! ÔMÚ²ÔrÚð ô ÓFÚKÓLÔÊuآن كريم«تعبير قر

دند.انى كرشن و نورا روخشيدند و جامعه ردشان درمان خواحدند هر كدام در زهمه نور و
مان بـهت زچه سن آن حضر گر(ع)مان لى عصر امام زمان امامـت وى تا زيكى بعد از ديگر

ا تفسيرآن كريم ردكى بعضى از آيات قـرد، اما در همين سن كوسيدن شان كم بوامامت ر
اجع به امامـت آنال كنندگان شده است و بر ايمان آنـان رت سـؤده اند كه باعث حيـرنمو

جانشين پدر و(ع) ىشان امام حسن عسكرارگوت بعد از پدر بزرت و اين كه آن حضرحضر
آنت از بعضى آيات قرجه به تفسير آن حضرمين است.با توى زند روحجت به حق خداو

شيدهدن شان بر كسى پوكريم،حقانيت ايشان جهت تصدى امامت امت و حجت خدا بو
اهد ماند.نخو
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