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حضرت آیت اهلل ابراهيم اميني )دام ظله العالی(

امامت از حیاتی ترین مسائل اسالم است.

طليعه
نقش تربيتی ماه مبارک 

رمضان
به قلم حجۀ االسالم والمسلمین

 استاد گنجی دامت برکاته

بسم اهلل الرحمن الرحيم

همه می دانيم فلس��فه خلقت، بندگی 
حّق و به تهذیب نفس رس��يدن اس��ت 
که خدای مّنان دربارۀ آن یازده قس��م  

خورده است.
��ْمِس ... قَْد أَْفَل��َح َمْن َزكَّاَها  َوالشَّ

اَها َوقَْد َخاَب َمْن َدسَّ
قطعًا هرکه تزکيه نفس کرد، رستگار 
و ه��ر که رهای��ش کرد مح��روم از 

رحمت و در خسران است.
م��اه خدا بی نظيرترین زمان و فرصت 
برای به خدا رسيدن و از خود رهيدن 
است در این راستا به نکته هایی اشاره 

می کنيم:
1. کالس های تربيتی آن: 

خداوند در شب معراج فرمودند: 
ت��ورث الحکم��ۀ والحکمۀ تورث 

المعرفۀ و المعرفۀ تورث الیقین. 
ميراث روزه حکمت که فلسفه بعثت 
انبياء است می باشد و ميراث حکمت 
ش��ناخت قلبی و انفس��ی خدا و نتيجه 
معرفت ه��م به باور و یقين رس��يدن 

است )بحاراالنوار/ 77/ 27(.
2. گرس��نگی: ای��ن معل��م و مرّب��ی 
موج��ب صح��ت بدن و صف��ای دل و 
فاصل��ه گرفت��ن از ش��هوت و هزاران 

فایده دیگر است. 
من قّل طعامه صّح بدنه و صفا قلبه

هرکه غذایش اندک ش��د بدنش سالم 
و قلبش منور و ملکوت نما می ش��ود 

)سفينۀ البحار/ 1/ 25(.
3. مخالف��ت نف��س: در م��اه مبارک 
رمضان نبرد با نفس در چهره ش��هوت 
ش��کم و زب��ان و ش��هوت جنس��ی و 
خواب در س��حر بس��يار قوی است و 
تمام خي��رات نيز در مخالفت با نفس 

خالصه می شود.
قال موالنا الرضاC: سألنی رجٌل 

مّما یجمع خیرالدنیا و االخرۀ فقلُت 
خالف نفسک )سفينۀ البحار، کلمه َنَفس(.

عام��ل  پرس��يد  م��ن  از  م��ردی 
و  دني��ا  خوبی ه��ای  جام��ع 
آخ��رت در چيس��ت؟ ب��ه او گفت��م 

مخالفت نفس کن.
4. واليت: این مرّب��ی بی همتا که ماه 
رمض��ان به ب��رکات او ش��هر البرکه 
و ش��هر اهلل ش��ده اس��ت. در س��رعت 
و جامعي��ت، تربيت��ی بی نظي��ر دارد 
و رمض��ان م��اه اميرالمؤمني��ن C و 
حض��رت مه��دیC و در اص��ل ماه 
چه��ارده معص��ومE اس��ت ک��ه در 
تخليه و تحليه و تجليه بی رقيب است 
)بمواالتکم عّلمنا اهلل معالم دیننا...( 

)زیارت جامعه کبيره(
5. دعاء: که مغز عبادت است: 

ق��ال رس��ول اهلل : الّدع��اء مّخ 
العبادۀ )ارشاد القلوب 90/1( 

دعاء مغز عبادت اس��ت ک��ه ماه خدا 
محفوف به دعاست.

6. ق��رآن: کت��اب هدایت بخش کتاب 
بی نظي��ر که انس��ان را مجذوب و به 

حضرت حّق می رساند. 
قال رسول اهلل : من لم یستشف 

بالقرآن فالشفاه اهلل. 
هرکه از قرآن ش��فا نخواهد پس خدا 

شفایش ندهد.
این موارد تنها نمونه ای از نقش تربيتی 
مهمانی خدا بود و ااّل ما هنوز اندر خم 
یک کوچه ایم. باش��د از شهر ظهور، 
بيش از پيش بهره مند ش��ویم انشاءاهلل 
)قرائ��ت دع��ای 44 صحيفۀ س��جادیه 

توصيه می شود(.

امامت یک مس��ئله عقيدتی و غير مربوط به زندگی نيست بلکه در همۀ شئون 
زندگی تأثير دارد. به همين جهت معرفت امام، یکی از واجبات به ش��مار رفته 
 Cو عدم ش��ناخت آن، در ردیف کفر آمده است. امامت در فرمایش امام رضا
پایه های اس��الم پویا و فروع عالی آن است و به وسيلۀ امامCاست که نماز و 
روزه و حج و جهاد اقامه می ش��ود و حدود و احکام اجرا می گردد.هر انسانی 
صالحّي��ت تصّدی مقام امامت را ندارد بلک��ه از جانب خدای متعال انتخاب و 
مس��ئوليت های بس��يار مهّمی برعهدۀ امامC نهاده شده است. مهم ترین وظيفۀ 
مردم نس��بت به امامC این اس��ت که با تمام توان خود بکوش��ند و زمينه را 
ب��رای حاکمي��ت و اقتدار امام معصومC فراهم س��ازند و از حاکميت او دفاع 
کنند. امامت شيوۀ حاکميت اسالم و رهبری پيشوای معصومC است و در این 

زمان و همۀ اعصار می تواند کاربرد عملی داش��ته باشد. به شرط آن که درست 
شناخته شود و مورد بهره گيری قرار گيرد. یکی از مشکالت مهّم جهان اسالم، 
همين اس��ت که مسئله مهم و حياتی امامت، در طول تاریخ بدان گونه که باید 
و شاید و چنان که پيامبر اسالم خواسته، مورد عنایت مسلمانان واقع نشده و 
از مسير حقيقی خود به انحراف کشيده شده است.اگر مسلمانان در طول تاریخ، 
به وظایف خویش در شناخت صحيح امامت، و کوشش در زمينه سازی و تحّقق 
آن، عمل کرده بودند، وضع جهان اس��الم، قطعًا به گونه ای دیگر بود. متأسفانه 
مس��ئله امامت حتی در ميان شيعيان هم آن گونه که باید و شاید شناخته نشده 
و م��ورد بهره برداری قرار نگرفته اس��ت. تش��يع به معنای پي��روی و اطاعت از 
پيامب��ر و امامان معصومE اس��ت و نبای��د تنهادر اظه��ار محّبت و موّدت 

صوری خالصه ش��ود. البت��ه اگر همان 
اظهار محّبت که در قالب برپا س��اختن 
مجال��س اه��ل بي��تE و... مقدمه ای 
باش��د برای ش��ناخت واقعی و پيروی و 
اطاع��ت از معصومينE صحيح و مفيد 
است. به همين جهت است که در ذکر 
ث��واب زی��ارت امامانE آمده اس��ت 
»عارفًا بحّقه« و اگر جز این باش��د خود 
یک نوع عدم ش��ناخت امامت اس��ت.

امام شناسی در قرآن
آیه لیلۀ القدر

َّا أَنَْزلْنَاُه فِي لَْیَلِۀ الَْقْدِر )قدر/1( إِن
َّا ُكنَّا ُمْنِذِریَن     َّ��ا أَنَْزلْنَاُه فِي لَْیَلٍۀ ُمبَاَرَك��ٍۀ إِن إِن

)دخان/3(
الف. قرآن دو نزول داش��ته یک��ی دفعی در ماه 
رمضان به س��وی بيت المعمور بر قلب )یا روح یا 
صدر( پيامبر و یکی تدریجی در مدت 20 سال. 

امام صادقCفرمودند:
انزل القرآن جملۀ واحدۀ فی ش��هر رمضان 
الی البی��ت المعمور ثم انزل من البیت المعمور 

فی مدۀ عشرین سنۀ )بحاراالنوار/11/57(.
ب. بعضی اوصاف ش��ب قدر در قرآن این گونه 
است: لیلۀ المباركۀ، ظرف نزول قرآن، آمدن روح 
و مالئکه در آن، تفریق هر امر حکيم در آن و...

ج. بعضی اوصاف ش��ب ق��در در روایات   این 
 E گونه است: شب قدر، مخصوص پيامبر و ائمه
اس��ت: لیلۀ القدر خصصنا ببركتها لیست لغیرنا 

)بحاراالنوار/24/97(.
باید ب��ه آن ایمان آورد. پيامبر به اصحابش��ان 
فرمودن��د: آمن��وا بلیلۀ القدر انّم��ا تکون لعلی 
ب��ن ابیطالب و ول��ده االحد عش��ر من بعدی 

)بحاراالنوار/15/97(.
� ابتداء خلقت و ابتداء سال و انتهای آن است. 
ع��ن ابی عب��داهللC قال لیلۀ الق��در هی اول 

السنۀ و هی آخرها )بحاراالنوار/16/97(.
� علم مجمل نازل شده در آن تفسير می شود:عن 
ابی جعف��رC و كان كثیر من علم ذلک جماًل 

یأتی تفسیرها فی لیلۀ القدر )بحاراالنوار/83/25(.
� مختار خداوند و بهترین شبهاست.

م��ن  اخت��ار...   ...  اهلل رس��ول  ق��ال 
اللیالی لیل��ۀ القدر... لیلۀ القدر س��یدۀ اللیالی 

)بحاراالنوار/40/ 54(.
� و آن قل��ب ماه رمضان اس��ت. و قلب ش��هر 

رمضان ليلۀ القدر )بحاراالنوار/11/97(.
والی��ت اميرالمؤمني��نC در آن نازل ش��ده و 

والیت در آن مقدر می شود.
ق��ال انزلت والی��ۀ االمیرالمؤمنی��ن فیها... 
فیه��ا   Cامیرالمؤمنی��ن والی��ۀ  ق��درت  و 

)بحاراالنوار/18/97(.
د. امور ذکر ش��ده تناسب 
 Iکامل��ی با حض��رت زهرا
دارد چ��ون روح )و ص��در و 
پيامب��ر، حضرت زهرا قلب( 

I است.
قال النبی فاطمۀ بضعه 
منی و هی روحی التی بین 

جنبی )بحاراالنوار/63/27(.
و امام ص��ادقC فرمودند 

مراد از مش��کوه در آیه  َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَکاٍۀ )نور/ 
35( صدر محمد است )تفسير البرهان، ذیل آیه(. 

و ق��ال ابی محمد... المش��کوۀ قلب محمد 
)بحاراالن��وار/289/50(.و ا مام ص��ادقC فرمودند: 
»المش��کاۀ فاطم��ه«؛ پس قل��ب و روح و صدر 

پيامبر حضرت فاطمهI است.
� از اسامی حضرت زهرا مبارکه است و روح 

فاطمه است. امام صادقC فرمودند: الق��دس در 
روح الق��دس و ه��و ف��ی فاطمۀ الروح، 

)بحاراالنوار/97/25(.
� مخت��ار خداوند در س��یدۀ النس��اء اهل 

الجنه اند )سيدۀ الليالی( و...
گرچه ليالی عشر به ائمهE تفسير شده 

ع��ن ابی عبداهللC قال قوله تعالی و الفجر 
و هو القائم و اللیالی العش��ر االئمۀ من الحسن 
الی الحس��ن و الش��فع امیرالمؤمنین و فاطمۀ 

)بحاراالنوار/78/24(.
یعنی فج��ر امام زمانC و ش��ب های ده گانه 
از امام حس��ن مجتبیC تا امام 
حس��ن عسگری Cاست و شفع 
ه��م اميرالمؤمني��ن و حض��رت 
زهراI هس��تند ولی شب قدر 

حضرت فاطمه است.
امام صادق فرمودند: 

م��ن  خی��ر  الق��در  لیل��ۀ 
فاطم��ه  یعن��ی  الش��هر  ال��ف 

)بحاراالنوار/97/25(.
آری ثقلين جدا ش��دنی نيستند 
)انّ��ی تارک فیکم الثّقلی��ن كتاب اهلل و عترتی 
اه��ل بیتی... و انهما لن یفترقا( و حضرت زهرا 

ثقل اکبر است.
ََّها  عن اب��ی جعفرC ف��ی قوله تعال��ی  إِن
إلْح��َدی الُْکبَِر نَِذیًرا لِْلبََش��ِر قال یعنی فاطمه 

)بحاراالنوار/331/24(.
)ادامه در صفحه 2(

دراينشمارهمیخوانيد:
قطره اي از درياي معارف اهل بيت/2

ليلة القدر در قرآن و روايات/1
قرآن به سوي امام هدايت مي كند/1

آثار تربيتي ماه مبارك رمضان/1
برتری اهل بيتE بر قرآن/3

مناظره با وهابيت )4(/3
عالئم اختصاصی ظهور/4

هدايت امامCچگونه است/4
هدايتگري حضرت مهديCدر قرآن/4

بهترين دعا در ماه مبارك رمضان/4
معراج جسماني و روحاني/2

4/ امام شناسي در معراج پيامبر اكرم

Eهدایت به سوی امام
مرحوم کلينی در اصول کافی بابی را با 
عنوان »اّن القرآن یهدی لالمام« عنوان می کند 
 C و در آن ب��اب روایت��ی را از امام صادق
مط��رح می کن��د ک��ه حض��رت فرمودن��د:

»معنای قول خداون��د متعال در قرآن که 
فرموده اس��ت: إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن یَْهِدي لِلَّتِي ِهَي 
أَْقَوُم )اسراء/9( به درستی که این قرآن به راهی 
که اس��توارترین راههاست هدایت می کند... 
 E ای��ن اس��ت که ق��رآن ب��ه س��وی امام
راهنمای��ی و هدای��ت می کن��د )کاف��ی/ 315(.

آری! اگر کس��ی با دیدۀ تدّب��ر و تفّکر و 
خارج از تعصب به آیات الهی بنگرد به طور 
قط��ع و یقين از هدایت الهی بهره مند خواهد 
ش��د و به راه مستقيم امامت رهنمون خواهد 
شد. حجۀ االسالم انصاریان از قول سيد حسن 
نص��راهلل رهب��ر مؤمن عربی نق��ل می فرمود: 

»یک��ی از ب��زرگان فلس��طين ب��ه مکتب 
از  ش��د.  ش��يعه  و  گروی��د   E اهل بي��ت
او س��ؤال ک��ردم چگونه ش��يعه ش��دی؟ آیا 
کتاب های ش��يعيان را مطالعه کردی؟ گفت: 
نه! س��ؤال کردم: با علمای ش��يعه در ارتباط 
ب��ودی؟ گفت: خير! پرس��يدم: پس چه ش��د 
که مذهب اهل بي��ت E را اختيار کردی؟

گفت: یک روز که مشغول خواندن قرآن 
بودم به این آیه رس��يدم: لَتَِجَدنَّ أََش��دَّ النَّاِس 
َعَداَوًۀ لِلَِّذیَن آَمنُوا الْیَُهوَد... )مائده/ 82 ( به طور 
مسّلم بدترین دش��منان اهل ایمان را یهودیان 
خواهی یافت. و در خصوص این آیه مشغول 
تفکر شدم که به راستی مؤمنان حقيقی و اهل 
ایمان واقعی چه کس��انی هستند که یهودیان 
به سختی با آنها دشمنی می کنند. اگر منظور 
ما مس��لمانان هس��تيم که با یهود و اسرائيل 
مش��کلی نداریم و س��ران ما با س��ران یهود 

س��ازش دارند و بر سر ميز شراب با یکدیگر 
ميگساری می کنند. اگر منظور وهابيت است 
که آنها نيز از اس��رائيل حمایت می کنند. به 
خص��وص در جنگ حزب اهلل با اس��رائيل و 
در جنگ غزه ک��ه وهابيت کوچک-ترین 
حمایت از مس��لمانان مظلوم غزه را حتی در 
قال��ب راهپيمایی تحریم نمود. بعد از تفکر و 
تأمل متوجه شدم که اسرائيل با شيعيان و به 
خصوص با ایران که کش��وری شيعه می باشد 
دش��منی سرس��ختی دارد و متوجه ش��دم که 
اه��ل ایمان و مؤمنان حقيقی که یهود با آنان 
دش��منی می کند و خداوند متعال در قرآن به 
آن اشاره کرده همان شيعيان هستند به همين 
دليل بالفاصله شيعه شده و مذهب اهل بيت 
عصم��ت و طه��ارت E را اختي��ار کردم«.
حجۀ االسالم مهدي هادي
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معرفی کتاب
القطره من بحار مناقب الّنبی و العترۀ 

 تالیف حضرت آیت اهلل س��ید احمد مستنبط
)2 جل��د، عرب��ی( و ترجمه فارس��ی آن ب��ا عنوان 
قطره ای از دریای فضایل اهل بیتE که توس��ط 
محم��د ظریف ترجمه و با مقدمه حجۀ االس��ام 
و المسلمین س��ید مرتضی مجتهدی سیستانی توسط 
نش��ر حاذق به زیور طبع آراس��ته گردیده اس��ت. 
مرحوم مس��تنبط اهل تبریز و از علمای مشهور 
نجف اش��رف و ام��ام جماعت ح��رم مطهر امیر 
المؤمنی��ن علیC بود که این کت��اب نفیس را در 

سال 1360 هجری قمری تألیف نمود.
 مرحوم آیت اهلل مستنبط به مدت چهل سال 
کلید دار ح��رم مطهر امیر المؤمنین علیC بود و 
هر روز هنگام س��حر پس از گش��ودن درب حرم 
وارد ش��ده و با محاسن خود غبار ضریح مقدس را 
پ��اک می نم��ود آنگاه درب را ب��ه روی مردم باز 
می ک��رد. و ه��م اینک م��زار ش��ریفش در صحن 
امیرالمؤمنینC و در کنار مرقد حضرت آیت اهلل 

خویی می باشد.
مؤلف محت��رم در مقدمه کتاب القطره به طور 
مفص��ل پیرام��ون محبت به اهل بی��تE و انواع 
آن مطالب��ی را بیان داش��ته و آث��ار و عائم آن را 
مط��رح می کند و در نهایت نتیجه می گیرد که بر 
هر ش��خصی واجب اس��ت اجمااًل به آنچه امامان 
معصومE مناقب و فضائل دارند اعتراف کند چه 
به او رس��یده باشد و یا آن که نرسیده باشد آن گاه 
قطره ای از فضیلت ه��ای پیامبر اکرم، حضرت 
زه��راI و امامان معصوم E را در حدود 1800 

صفحه به رشته تحریر در می آورد.
گزیده ای از کتاب:

در کتاب بصائر از کامل تّمار نقل کرده اس��ت 
که امام صادقC فرمود:

»ی��ا کامل! اجعلو لنا ربًّا نوؤب الیه و قولوا 
فینا ماش��ئتم ثم قال: و ما عس��ی ان تقولوا و 
عس��ی ان نقول: ما خرج الیک��م من علمنا ااّل 
الفا غیر معطوفه« )بصائر/ 507 و بحاراالنوار/ 283/25(. 
ای کامل! برای ما پ��روردگاری قرار دهید که 
رجوع ما به س��وی اوست )یعنی ما را خدا ندانید( 
آن��گاه آن چ��ه می خواهید در فضل م��ا بگویید. 
پ��س فرمودند: و ممکن نیس��ت بتوانید حق آن را 
ادا کنی��د. چراک��ه از علوم و معارف ما به ش��ما 
نرس��یده است مگر الفی که به چیز دیگری عطف 
نشده اس��ت )کنایه از کمی و قّلت آن است به این 
معن��ا که وقتی حرف ال��ف در بین حروف الفبا به 
حروف دیگر عطف نش��ده باش��د تنها یک حرف 

بیشتر نیست.( )القطره/ 72/1(. 

)ادامه از صفحه 1(
و اگر لیلۀ القدر برداش��ته ش��ود قرآن برداشته 
می ش��ود. امام ص��ادقC فرمودند:لو رفعت لیلۀ 

القدر لرفع القران )بحاراالنوار/17/97(.
در ش��ب قدر امر والیت و حقانیت اهل البیت 
تعیین می ش��ود و هرکس به هر اندازه معرفت به 
حضرت فاطمهI پیدا کند به همان میزان ش��ب 
قدر را درک کرده است. امام صادقC فرمودند:

انّ��ا انزلناه ف��ی لیلۀ الق��در، اللیلۀ فاطمه و 
القدر اهلل فمن عرف فاطم��ۀ حق معرفتها فقد 
ادرک لیل��ۀ الق��در و انّما س��میت فاطمۀ الّن 

الخلق فطموا عن معرفتها )بحاراالنوار/65/43(.
لیل��ه به معن��ی فاطمه اس��ت پ��س هرکس به 
حضرت زهرا معرفت حقیقی پیدا کند ش��ب قدر 
را درک کرده اس��ت و فاطم��ه را فاطمه نامیدند 
چون خالیق از )کنه( معرفت او جدا ش��ده اند. و 

برای یافتن آن امام صادقC فرمودند:
اذا اتی ش��هر رمضان فاقراء سورۀ الدخان 
ف��ی کل لیلۀ م��أۀ مّرۀ فاذا ات��ت لیلۀ ثالث و 
عش��رین فانک ناظر الی تصدیق الذی سالت 

عنه )بحاراالنوار/83/25(.
هنگامی که ماه رمضان آمد هر ش��ب س��ورۀ 
دخان را صد مرتبه بخوان وقتی شب بیست و سوم 
شد تصدیق )معنی شب قدر( را نظاره خواهی کرد.
در دعای وداع ماه مبارک رمضان می خوانیم:

السالم علیک و علی لیلۀ القدر التی جعلتها 
خیراً من الف شهر )بحاراالنوار/175/95(

حجۀ االسالم والمسلمین عباس شواخي

معراج حقيقتی مسّلم

اعتقاد به مع��راج یکی از ضروریات 
دین مقدس اس��الم اس��ت ک��ه خداوند 
متع��ال در آیاتی از ق��رآن کریم )ابتدای 
س��ورۀ اس��راء و النجم( ب��ه آن تصریح 
فرموده است. امام صادقC می فرمایند: 
کسی که یکی از سه چيز را انکار کند 
از ش��يعيان ما نيس��ت. معراج، سؤال در 

قبر و شفاعت )بحاراالنوار 6/ 223(.
معراج پيامبر اکرم در شب 17 یا 
21 رمضان المب��ارک در مّکه مکّرمه 
و 12 س��ال پ��س از بعثت اتف��اق افتاد. 
روایات تع��داد مع��راج را دو مرتبه تا 
120 مرتب��ه ذکر کرده اند و چه بس��ا 
دومرتب��ه مع��راج پيامب��ر اک��رم به 
صورت جسمانی و روحانی بوده و 120 
مرتبه معراج روحانی یا در عالم رؤیا و 
ی��ا به صورت مکاش��فه بوده که در هر 
س��ه صورت برای شخصيتی نظير رسول 
خدا حّج��ت و مطابق با واقع خواهد 

بود.
معراج جسمانی

عالم��ه  تش��رفات،  صاح��ب 
ميرجهان��ی که م��ورد وثوق و توجه 
مرج��ع عصر خ��ود حض��رت آیت اهلل 
ابوالحس��ن اصفهانی ب��ود واز  س��يد 
جانب ایش��ان ب��رای مأموریت هایی به 
س��امراء رفت و آمد داشت می فرمود: 
به خدام عس��کریين مبلغ��ی پول دادم و 
از آنها خواس��تم که تا ده شب در حرم 
ش��ریف عس��کریين و س��رداب مقدس 
بيتوته نمایم. دو ش��ب ت��ا صبح در کنار 
قبر آن دو امام معصومC احياء نمودم. 
اول فجر روز ده��م که مصادف با روز 
جمعه بود به س��رداب مقدس مش��رف 
ش��دم و از پّله ها پایين رفتم با آنکه آن 
موقع برق نبود فضای سرداب روشن بود 
و س��يد بزرگواری را دیدم که مش��غول 
ذکر و عبادت است. از مقابل او گذشتم، 
ایس��تادم و زیارت حض��رت ولی عصر

C راخوان��دم و آم��دم جلوی آن آقا و 
مش��غول نماز ش��دم. پس از نماز دعای 
ندب��ه را خواندم و رس��يدم ب��ه جلمه 
»عرجت بروحه الی س��مائک« در این 
لحظه آن آق��ا فرمودند: این جمله از ما 
نرس��يده است، بخوانيد: »عرجت به الی 
س��مائک« آنگاه فرمودند: چرا رعایت 
 Cوظيف��ه نمی کنيد و جلوت��ر از امام
نماز می خوانيد؟ )در برخی نقل ها آمده 
آق��ا فرمودن��د: اگر »عرج��ت بروحه« 

ب��ود چه نيازی به براق داش��ت؟( من از 
فرمای��ش آن بزرگوار غفل��ت کردم و 
هنگامی که برگشتم سرداب را تاریک 
دیدم و کس��ی آنجا نبود. فهميدم که به 
چه توفيقی رس��يده بودم و به راحتی از 
 Cدس��ت دادم. آن آقا حض��رت مهدی
بودند که اواًل دعای ندبه را منتس��ب به 
خود نمودند ثانيًا معراج جسمانی رسول 
خدا را با استداللی زیبا مطرح نمودند 
ثالثًا یک وظيفه ش��رعی را )نایس��تادن 
جل��وی امامC به هن��گام نماز( متذکر 

.)239 /1/Cشدند )شيفتگان حضرت مهدی
والیت اميرالمؤمنينC در معراج

ش��يخ صدوق در علل الشرایع روایتی 
را از ام��ام صادق C نق��ل می کند که 
 120 حضرتش فرمودند: پيامبر اکرم
مرتب��ه به معراج رفتند و در هر بار که 
به معراج رفتن��د خداوند متعال والیت 
اميرالمؤمنين و ائمه اطهارE را توصيه 
نمودند حتی بيش از دیگر فرایض توصيه 

نمودند )سفينۀ البحار/198/6(.
پيامب��ر اک��رم فرمودن��د: بدانيد 
همان��ا وقتی که در ش��ب معراج مرا به 
آسمان س��وم بردند، منبری از نور برای 
من گذاش��تند که من بر ب��االی آن منبر 
نشس��تم و حض��رت ابراهي��مC پله ای 
پایين ت��ر از من نشس��ت و تم��ام انبياء 
در اطراف منبر نشس��تند. پ��س ناگهان 
علی C را دیدم در حالی که بر ناقه ای 
از نور س��وار و به س��مت ما می آمد و 
صورتش مانند ماه می درخشيد در حالی 
که گروهی همانند ستارگان اطراف او 
را گرفته بودن��د. پس ابراهيمC گفت: 
یا محمد !این ش��خص کدام نبّی معظم 
و ک��دام ملک مقّرب اس��ت، گفتم: او 
نه پيامبر اس��ت و نه ملک. او برادرم، 
پسر عمویم، دامادم، وارث علم من علی 
بن ابيطالبC اس��ت. ابراهيمC سؤال 
کرد: آنه��ا که مانند س��تارگان اطراف 
او را گرفته ان��د چه کس��انی هس��تند؟ 
ج��واب دادم: آنها ش��يعيان او هس��تند. 
پس ابراهي��م C دعا کرد: خدایا مرا از 
ش��يعيان علیC قرار ب��ده. پس جبرئيل 
ب��ا نزول این آی��ه آمد: »اّن من ش��یعته 
البراهی��م...« و به همين دلي��ل بود که 
حضرت ابراهيم به این مقامات رس��يد.

)مجمع البحرین354/4(
دست دادن پس از نماز

در روای��ات اس��ت ک��ه جبرئي��ل و 
ميکائي��ل و اس��رافيل ب��ا انبوه��ی از 
مالئک��ه و وس��يله ای به نام ب��راق به 
حضور رس��ول خدا مش��رف شدند 
و جبرئي��ل مأموریت خ��ود را عرضه 
داش��ت و عرض کرد: برخيز ای رسول 
خدا که خداوند تو را تکریم نمود و 
احدی را چنين اکرامی نکرده، آن گاه 
جبرئي��ل رکاب ب��راق و ميکائيل عنان 
آن را گرف��ت و پيامبر اک��رم را بر 
براق سوار نمودند، پس مالئکه اطراف 
پيامبر اک��رم را احاطه نمودند و به 
عالم باال بردند. در آن شب تمامی انبياء 

الهی به حضور رس��ول خدا مش��رف 
ش��دند و مهي��ای نم��از ش��دند. پيامبر 
اک��رم فرمودند: گمان من این بود که 
جبرائيل امامت نماز را خوهند نمود اما 
جبرئيل جلو آمد و بازوان مرا گرفت و 
عرض کرد جلو بایست و نماز را بخوان. 
رسول خدا به نماز ایستاد و 124000 
پيامبر مرس��ل پش��ت س��ر آن حضرت 
ایس��تاده بودن��د. درحالی ک��ه حضرت 
ابراهيم س��مت راس��ت رسول خدا و 
اميرالمؤمني��ن علیE در س��مت چپ 
پيامبر اکرم ایس��تاده بودن��د. پس از 
نماز، حضرت ابراهيم برخاستند و ابتدا 
با رس��ول خدا مصافحه نمودند )دس��ت 
دادند( سپس با اميرالمؤمنينC مصافحه 

نمودند )سفينۀ البحار/6/ 195، ماده عرج(.
طب��ق تصری��ح بس��ياری از روایات، 
پيامبر اکرم در قسمت های مختلفی 
از س��فر با عظمت معراج، حضرت علی

E را در کنار خود مش��اهده می نمود 
که این خودگ��واه مهمی از عظمت فوق 
العاده مقام اميرالمؤمنين علیE است.

هدف معراج
امام صادقE در پاس��خ س��ؤالی از 
علت مع��راج فرمودن��د: خداوند متعال 
مح��دود به م��کان و ج��اری در زمان 
نمی باش��د و لکن خدای منان به وسيله 
مع��راج می خواس��ت که فرش��تگان و 
س��اکنان آس��مان را ب��ا ق��دوم مبارک 
رس��ولش در ميان آنان احترام کند واز 
ش��گفتی های عظمت��ش ب��ه پيامبر خود 
نش��ان دهد تا پ��س از بازگش��ت برای 
مردم بازگو کند )تفس��ير نمونه/12/ 16، به نقل 

از تفسير برهان/ 2/ 400(.
معراج و بهشت و جهنم

 بهشت و دوزخی که پيامبر اکرم
در سفر معراج مشاهده نمودند و کسانی 
را در آن متنعم یا معذب دیدند، بهشت 
و دوزخ قيام��ت نب��ود، بلکه بهش��ت و 
دوزخ برزخ��ی بود. زیرا طبق نقل آیاتی 
از قرآن، بهش��ت و دوزخ رستاخيز بعد 
از قي��ام قيام��ت و فراغت از حس��اب 

نيکوکاران و بدکاران برپا می شود.
معجزۀ بزرگ معراج

س��فر معراج هرگز یک س��فر عادی 
نبود که با معيارهای عادی سنجيده شود. 
نه اصل سفر عادی بود و نه مرکبش، نه 
مشاهداتش، مش��اهداتی عادی بود و نه 
گفتگوهایش، نه مقياس های آن همانند 

مقياس ه��ای مح��دود و کوچک کرۀ 
خاکی ماس��ت و نه تشبيهاتی که در آن 
آمده بيانگر عظمت صحنه هایی اس��ت 
که پيامبر خدا مشاهده کردند. بلکه 
هم��ه چيز آن به صورت یک معجزه و 
یک امر خارق العاده و در مقياس های 
خ��ارج از مکان و زمانی ک��ه ما با آن 
آشنا هس��تيم رخ داد. بنابراین جای هيچ 
تعجب نيست که این همه عظمت و این 
همه اتفاق در یک شب یا کمتر از یک 

شب واقع شده باشد )تفسير نمونه/22/ 506(.
امام شناسی در معراج

مرح��وم حاج ش��يخ عب��اس قمی در 
کتاب س��فينۀ البحار م��ادۀ عرج )ج 6، ص 
198( روایتی را از علل الش��رایع و عيون 
اخبار الرض��اC نقل می کند که پيامبر 
اکرم فرمودند: زمان��ی که به معراج 
رفتم ندایی از جانب خ��دای مّنان آمد: 
ی��ا محّمد! گفتم لبي��ک ای خدای من و 
س��عدیک و تبارکت و تعاليت. ندا آمد 
ای محم��د! تو بنده من هس��تی و من 
پروردگار تو، پس تنه��ا مراعبادت کن 
و ب��ر من توکل کن. تو ن��ور من در بين 
بندگان من و فرس��تاده من به سوی خلق 
من و حجت من بر مخلوقات من هستی. 
بهشت را برای تو و برای کسی که از تو 
پيروی نماید خلق کردم و جهنم را برای 
کسانی که با تو مخالفت کنند آفریدم و 
بر جانشينان تو کرامت خودم را واجب 
س��اختم. همان گونه که برای ش��يعيان 
آنها پ��اداش و ث��واب خ��ودم را فرض 
ک��ردم. گفتم: ای خدای من! جانش��ينان 
م��ن چه کس��انی هس��تند؟ ن��دا آمد یا 
محمد! نام جانش��ينان تو بر س��اق عرش 
نوش��ته شده اس��ت. پس هنگامی که در 
برابر خدای خود ایس��تاده بودم به ساق 
عرش نگریستم 12 نور دیدم که در هر 
نوری به رنگ س��بز نام یکی از اوصياء 
من نوشته شده بود و اول آنها علی بن ابيطالب 
و آخرین آنها مهدی اّمتم بود. پس گفتم: خدایا 
اینان جانشينان من پس از من خواهند بود؟ پس 
ندا آمد: ای محمد! آنها اولياء من و دوستان 
من و برگزیدگان من و حجت من بعد از تو بر 
بندگان من هستند و آنها اوصياء و جانشينان تو 
و بهترین خلق من پس از تو خواهند بود. قسم به 
عزت و جاللم که با آنها دین خود را آشکار و 
با آنها کلمۀ خود را برتری می دهم و با آخرین 
آنها زمين را از دشمنان خود پاک خواهم نمود 
و او را بر ش��رق و غرب عالم مس��لط خواهم 
س��اخت و باد را به تس��خير او درخواهم 
آورد و ابره��ا را در اختيار او قرار خواهم 
داد و او را با س��پاهيان خود یاری نموده و 
مالئک خ��ود را به کم��ک او خواهم 
فرستاد تا دعوت مرا آشکار نموده و خلق 
را بر توحيد من جمع نماید و ملک او را 
ادامه خواهم داد بين دوستانم تا روز قيامت. 

)بحار االنوار337/26(
 )جهت مطالعه بيشتر در خصوص معراج ر.ک: 
تفسير الميزان، ترجمه فارسی، ج 13، ص 7 به بعد و ج 
19، ص 41 الی 56 و تفس��ير نمونه، ج 12، ص 11 به 

بعد و ج 22، ص 501 به بعد(.
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Cیهود، قاتل امیرالمؤمنین
 یهود قوم غضب ش��ده الهی اس��ت ک��ه در فرمایش 
رسول خدا مصداق »مغضوب علیهم« در سوره حمد 
می باشند )نورالثقلین/ 24/1( بنی اسرائیل سابقه بسیار شومی 
در انح��راف بش��ریت از راه صحیح و صراط مس��تقیم 
داش��ته و یکی از جنایات آنها طبق قول خداوند متعال 
 ِ در قرآن، کش��تن انبی��اء الهی بود  َوُكْفِرِه��ْم بِآيَاِت اللهَّ
َوقَْتلِِهُم األنْبِیَاَء بَِغْیِر َحقٍّ  )نس��اء/ 155( انحراف مسیحیت 
از مس��یر دین الهی و انحراف اسالم از والیت یکی از 
نقشه های ش��وم قوم یهود بوده که به اجرا درآمد. اما 
گذش��ته از هم��ه این موارد که مس��تندات فراوانی در 
آیات و روایات دارد و در طول تاریخ به اثبات رسیده 
است، نکته قابل توجه در فرمایش امیرالمؤمنینC به 

قاتل خود ابن ملجم می باش��د و پرده از رازی عمیق بر 
می دارد. و آنان که گمان می کردند ابن ملجم مسلمان 
عابد و زاهدی بوده را از خواب غفلت بیدار می سازد.

مرحوم عالمه مجلسی در کتاب جالءالعیون )تاریخ چهارده 
معصومE / 318( به نقل از خرایج/181/1 روایتی را از قطب 
الدین راوندی نقل می کند که:روزی امیرالمؤمنینC به ابن 
ملجم ملعون فرمود که بنشین. آنگاه نظر طوالنی به او نموده 
و او را س��وگند دادند که آنچه از تو می پرسم راست بگو! 
پ��س فرمودند: آیا تو نبودی که در کودکی هرگاه کودکان 
دیگر تو را می دیدند، می گفتند: فرزند چرانندۀ سگها آمده؟ 
آن ملعون گفت: آری! حضرت فرمودند: چون به سن جوانی 
رسیدی بر راهبی گذشتی و چون به تو نگاه کرد گفت: ای 
شقی تر از پی کنندۀ ناقۀ صالح، گفت: آری! چنان بود. و باز 
حضرتC فرم��ود: آیا مادرت به تو خبر نداد که در ایام 

حیض به تو حامله شده بود؟ ابن ملجم ملعون چون این سخن 
شنید، دچار اضطراب ش��د و گفت: آری مادرم مرا چنین 
خبر داد. حضرت C فرمودند: از رسول خدا شنیدم که 
فرمودند: یا علی! کسی که تو را می کشد شبیه است به یهود 

بلکه از یهود است!!!
آری! این اس��ت معن��ای قول خداوند متعال:»أََش��دهَّ 

النهَّاِس َعَداَوًة لِلهَِّذيَن آَمنُوا الْیَُهوَد« )مائده/ 82(. 
    و این یکی از ش��یوه های یهود اس��ت که در لباس اسالم 
در بدنۀ مس��لمین نفوذ می کند. همان طور که کعب االحبار 
یهودی در زمان خلیفه دوم وارد اسالم شد و تحریفات فراوانی 
مشهور به اسرائیلیات را وارد منابع و متون دینی مسلمین نمود 
و همان گونه که یک یهودی دیگر صدها سال قبل از آن در 
لباس مسیحیت وارد دین مسیح شد و انجیل، این کتاب مقدس و 

آسمانی را کامال تحریف نمود.
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برتری اهل بيتE بر قرآن 
در برخ��ی از منابع بعد از ذک��ر حدیث ثقلين این 
جمله از لس��ان ش��ریف رس��ول خدا آمده است: 

»احدهما أفضل یا أعظم من األخر«
یک��ی از آن دو )قرآن و عت��رت( افضل و برتر از 

دیگری است )بحاراالنوار/132/23 و کمال الدین/237/1(. 
اهل بيتE تمام ویژگی های قرآن را دارا هستند 
و تمامی صفات و کماالت اهل بيتE نيز در قرآن 
است اما این س��ؤال مطرح می شود که جایگاه کدام 
یک از دیگری باالتر و در رتبه و مقام باالتر اس��ت 
و ب��ه تعبير دیگر کدام یک اکبر و کدام یک اصغر 
است یا به تعبير حضرت امام خمينی کبير و اکبر 

.) است )وصيت نامه سياسی الهی امام خمينی
آنچ��ه مس��لم و قطعی اس��ت و دالی��ل و براهين 
فراوان��ی آن را تأیيد می کند برتری اهل بيتE بر 
قرآن اس��ت که برای اثب��ات این مطلب به 5 دليل بر 

وجه اختصار اشاره می کنيم.
دلي��ل اول: صغری: پيامبر اک��رم برتر از قرآن 
اس��ت. )چون قرآن یکی از ش��ئون پيامبر اکرم و 
به خاطر وجود ش��ریف آن حضرت نازل شده است 
مضافًا بر این که قرآن جانش��ين پيامبر اکرم است 
»انّ��ی تارک فیکم الثقثلین« و نائب هيچگاه افضل از 

منوب عنه نيست(.
کب��ری: اهل بيتE در تمامی صفات و کماالت 
و فضائل و مناقب با رس��ول خدا مساوی و برابر 
هس��تند. )خداون��د متعال در آیه مباهل��ه خطاب به 
پيامبرش می فرماید:» فَُقْل تََعالَْوا نَْدُع أَبْنَاَءنَا َوأَبْنَاَءُكْم 
َونَِساَءنَا َونَِس��اَءُكْم َوأَنُْفَسنَا َوأَنُْفَس��ُکْم« )آل عم��ران/61( 
خداوند حضرت علیC را با پيامبر ا کرم یکی 

حساب کرده )انفسنا( نه اتحاد در جسم که این معنی 
ن��دارد بلکه اتحاد در تمامی ابعاد فضيلت و صفات و 
کماالت و با صدها روایت معتبر و مس��تند ش��يعه و 
 Cسنی این مسأله ثابت شده است که حضرت علی
در تمامی ابعاد )به غير از نبوت( هم شأن و هم رتبه 
رسول خداست )تفسير کبي��ر، فخر رازی(. و اگر در حدیث 
منزلت، رسول اهلل نبوت را استثناء کرده اند نه به 
خاط��ر عدم صالحيت احراز نبّوت توس��ط حضرت 
علیC بلکه به دليل ختم نبّوت بوده اس��ت گذشته 
از آن ک��ه مق��ام امام��ت برتر از مقام نبوت اس��ت 
همان طور که خداوند متعال پس از امتحانات متعدد 
از خليل الرحمن حضرت ابراهيم C و پيروزی در 
امتحان��ات و ابتالئات او را به مقام امامت رس��اند: 

»قَاَل إِنِّي َجاِعُلَک لِلنَّاِس إَِماًما« )بقره/124(.
نتيج��ه: بنابراین اهل بيتE ني��ز برتر از قرآن 

هستند.
دليل دوم:حضرت علیC می فرمایند: 

»نزل القرآن اثالث��ًا: ثلث فینا و ثلث فی عدونا و 
ثلث فی االحکام و الفرائض« )کافی/627/2(.

آیات قرآن سه دسته اس��ت: ثلث آیات درباره ما 
اه��ل بي��تE و ثلث دیگر در مورد دش��منان ما و 
ثلث دیگر درباره احکام و فرایض نازل ش��ده است.

آیات امامت و والیت � که برترین آیات قرآن است 
� از آیات کریمۀ قرآن هستند. سؤال اساسی این است 
که آیا می ش��ود آیات والیت � که باالترین و برترین 
آیات قرآن اس��ت � از خود والی��ت و امامت باالتر 
و برتر باش��ند؟آیا ممکن اس��ت آیه »لیلۀ المبیت« و 
دیگر آیاتی که در ش��أن اميرالمؤمنينC نازل شده 
اس��ت از خود حضرت اميرالمؤمنين علیC باالتر 

باشد؟آیا می توان گفت که مقام قرآن صامت از مقام 
قرآن ناطق باالتر اس��ت؟پس مسلمًا اهل بيتE از 
قرآن برتر هس��تند زیرا که ثلث قرآن در شأن آنها و 
ثلث دیگر درباره دش��منان آنها نازل شده است یعنی 

دو ثلث قرآن مربوط به آنهاست.
دلي��ل س��وم:قرآن به تنهای��ی نمی توان��د هدایت 
مطلوب را عهده دار شود بلکه نياز به مترجم، مفّسر، 
مج��ری و مبّي��ن دارد که آن هم حض��رات چهارده 
معصومE هس��تند و شواهد محس��وس و عينی هم 
 Eهمي��ن ام��ر را ثابت می کند. هرکج��ا اهل بيت
باشند قرآن هم وجود دارد. قال علی C: انا كالم اهلل 
الناطق )بحاراالنوار/546/30(. چگونه ممکن اس��ت قرآن 
صامت برتر از قرآن ناطق باشد اگر قرآن، امام علمی 

است حضرت علیC امام عينی است.
دلي��ل چه��ارم:در روای��ات متع��دد اس��ت ک��ه 
حضرات چهارده معصومE اولين مخلوق و اشرف 
مخلوقات، فيض نخست و صادر نخستين حتی قبل از 
قرآن هس��تند. اّول ما خلق اهلل نوری )بحاراالنوار/97/1(. 
به طور قطع و یقين می توان گفت که فيض نخس��ت 
و نخس��تين باالتفاق افضل است از فيض های دیگر و 
اول مخلوق یقينًا شرافت و برتری بر دیگر مخلوقات 
دارد چرا ک��ه خداوند متعال به ط��ور حتم از تقدم 
در آفرینش آنها منظوری داش��ته حتی فالسفه هم که 
اعتقاد به عقول عش��ره دارند می گویند خداوند عقل 
اول را آفری��د و عقل اول عق��ل دوم را آفرید و عقل 
دوم س��وم را تا عقل دهم و اعتقاد دارند که عقل اول 
حضرات چهارده معصومE هس��تند و به طور حتم 
قرآن کریم در خلقت متأخر از اهل بيتE اس��ت 
بنابرای��ن اهل بيتE ک��ه در خلقت تقدم بر قرآن 

دارند برتر و افضل از آن هستند.
دليل پنجم:تمام عالم هس��تی تجلی خداست نشانه 

خداست آئينۀ خدانماست.
به صحرا بنگرم صحرا تو بينم!   به دريا بنگرم دريا تو بينم

َوفِ��ي األْرِض آیَ��اٌت لِْلُموقِنِیَنَ فِي أَنُْفِس��ُکْم أَفاَل 
تُْبِصُروَن )ذاریات/20 و 21(

اال كل شیء له آیٌۀ دلیل علی أنّه واحٌد
حضرت آیت اهلل اراکی می فرمود: »االنسان هو 

المرأۀ المجلوۀ ینظر الحق«
انسان آینه ای جال داده و به جانب خدا قرار داده 

شده است )به نقل از استاد گنجی(.
خ��دای متعال ما را به گونه ای خلق کرده اس��ت 
که به جانب او باش��يم و او را نش��ان دهيم.قرآن هم 
از آن آیاتی اس��ت که انسان را به خداوصل می کند 
و آینۀ تمام نمای ذات اقدس الهی است و تجلی عظيم 
اوس��ت. َولََقْد آتَْینَاَک َسْبًعا ِمَن الَْمثَانِي َوالُْقْرآَن الَْعِظیَم 

)حجر/ 87 (.
الف��اظ قرآن، معانی قرآن، ظاه��ر و باطن قرآن و 
هم��ه چيز قرآن در وجود مب��ارک، مقّدس، منور و 
ش��ریف حضرات چه��ارده معصومE اس��ت. قرآن 

یکی از شئونات اهل بيتE است.
قال علیC: ان��ا المثانی و القرآن الحکیم انا نقطۀ 

تحت الباء )القطره/243/1؛ بحاراالنوار، ج 39 و ج 24، ص 198(.
آیت اکب��ر، نبأ اعظ��م و حجت کب��ری چهارده 

معصومE هستند که برتر از قرآن هستند.

حجۀ االسالم سيد علی شکری
 به نقل از امام شناسی استادگنجی/صفحه 95 

با اندکي تلخيص

مناظره با وهابيت )4(

حضرت حجۀ االس��الم والمسلمین شيخ االسالمی 
در مناظ��ره ای ک��ه ب��ا وهابي��ت )فروردی��ن س��ال 
ج��اری در مدین��ه( داش��تند مطال��ب مهم��ی را بيان 
داش��تند ک��ه در ش��ماره های گذش��ته بخش های��ی 
ماج��را... ادام��ه  این��ک  و  ش��د  منتش��ر  آن  از 

 ش��يخ االس��المی: ش��ما از عترت رس��ول خدا
چ��ه بهره ای می بری��د، جز آن که مش��تاقان آنان را 
از حریمش��ان منع کرده، آنان را اموات به حس��اب 
می آوری��د، از حض��رت علی بن اب��ی طالبC که 
طبق روایات بس��يار در کتب فریقيي��ن چه تعبيراتی 
شده است؟ در همين کتاب که در نزد شماست )صحيح 
مس��لم باب فضائ��ل الصحابه، ج 7، ص 120( س��عد بن ابی وقاص 
از پ��درش نقل کرده، با س��ند صحيح که »قال رسول 
اهلل  لعل��ي: أنت مني بمنزلۀ هارون من موس��ي، ااّل 
انه ال نبي بعدي« رس��ول خ��دا به علیC فرمود: 
تو نس��بت به من به منزله هارون نس��بت به موس��ی 
هس��تی، جز آن که پيامبری بعد از من نيس��ت و در 
دهه��ا کتب دیگر این روایت معتب��ر از کتب فریقين 
مش��اهده می ش��ود.و در قصه خيبر فرمود: »العطین 
الّرایۀ رجال یحب اهلل و رس��وله و یحبّه اهلل و رسوله« 
رس��ول خدا پرچم را به دست علیC داد )مسلم 7/ 
121 – 120( و در ش��أن نزول آی��ه مبارکه »فقل تعالوا 
ندع ابنائنا و ابنائکم« رس��ول خدا حضرت علی و 
فاطمه و حسن و حسين را خواند سپس فرمود: »اللهم 
هوالء اهلي« بارالها اینان اهل بیت من هستند« )مسلم 
/ 7 / 120( و در تفاسير شيعه و سنی این شأن نزول ذکر 
ش��ده اس��ت. آیا وجود این روای��ات و روایات دیگر 
در کتاب ه��ای صحي��ح و معتبر خود و کتب بس��يار 
دیگ��ر از اکابرتان را می توانيد نادیده بگيرید، و غير 

از علیC را برای خالفت برگزینيد، حدیث منزلت 
 گویای این نيست که اگر بنا بود بعد از رسول خدا
نبوتی باش��د حضرت علیC نبی می شد، یعنی آنچه 
یک پيامب��ر، )آن هم نه هر پيامبری(، پيامبری مانند 
رس��ول خدا از فضائل و مناقب در کتب آس��مانی، 
و در آخ��ر آنها قرآن، برای هر پيامبری ذکر ش��ده، 
در وجود مب��ارک حضرت علیC متصور اس��ت. 
مسلمان بيدار، و هوش��يار و معتقد به خدا و رسالت 
نمی تواند به آس��انی از کنار آن بگ��ذرد، باید فردای 
قيامت جوابگو باش��د، از این برهان و این همه دليل 
و منط��ق چه دليل و برهان��ی می تواند مقاومت کند، 
مس��لمان یعنی معتقد به والی��ت و امامت و خالفت 
امي��ر المؤمنين علیC وگرنه اس��الم بدون پذیرش 
والیت متصور نيس��ت، علیC رک��ن دیگر وصّيت 
رس��ول خدا است، در حدیث ثقلين که شيعه و سنی، 
بر روی آن اتفاق دارند کس��انی که علیC را کنار 
زدند و یا به  افرادی غير از علیC تمس��ک جسته 
و غي��ر او را برای خود رهب��ر قرار داده، مخالف نبی 
گرامی اسالم اند، که نمی توان نام مسلمان را بر آنان 
نهاد، و کسی که با رسول خدا مخالفت کند با خدا، 
مخالفت ک��رده، زیرا همه اینها ب��ا هم گره خورده، 
یک صراط اس��ت، و آن صراط مس��تقيم الهی است. 
وهابی: شما با این مطالب ميان مسلمين ایجاد تفرقه 
می کنيد، اگ��ر این گونه مذاکرات ص��ورت نگيرد، 
مسلمانان از وحدت بيشتری برخوردار خواهند شد. 
مس��ئله  و  مس��ئله خالف��ت  االس��المی:  ش��يخ 
والیت مس��ئله ای اس��ت که از صدر اسالم تا قيامت 
مسئله ایس��ت زنده،قاب��ل توجه، اختص��اص به یک 
زمان خاص ندارد، مس��ئله خالفت و والیت، مسئله 
خود دین مقدس اس��الم است، کس��ی که خالفت و 
والی��ت را قبول ندارد مس��لمان نيس��ت، دینی ندارد. 
ش��ما موض��وع غدیر خ��م را چگون ح��ّل می کنيد؟

وهابی: این که رسول خدا ما را در آن روز امر 
به م��وّدت و محبت عترت کرد، چي��ز تازه ای نبود. 
ش��يخ االس��المی: تقاض��ا دارم تعص��ب را کنار 
بگذاری��د، گفت��ار پيش��ينيان را ب��ر زب��ان نياورید، 
مق��داری بيندیش��يد، خ��دا را در نظ��ر بگيری��د، آیا 
عقاًل درس��ت اس��ت کس��ی که اش��رف مخلوقات و 
سيد انبياء و مرسلين اس��ت، دستور »الصالۀ جامعۀ« 
بدهد، اعالم کند، رفتگان برگش��ته، و عقب ماندگان 
قافل��ه برس��ند، در مکانی که اکثر م��ردم از گرما به 
س��ایبان مرکب هایش��ان پناه بردند، حدود صد هزار 
یا کمتر و بيش��تر اجتم��اع کنند، بفرمای��د برای وی 
منبری تش��کيل داده، باالی منبر رفته و خطبه مفّصلی 
را ایراد نمایند، آنگاه دس��ت مب��ارک حضرت علی

C را بگي��رد و به م��ردم معرفی کن��د، و بفرماید 

»كانّ��ي دعیت فاجبت« از رس��يدن مرگ خود خبر 
دهد س��پس بفرماید: »معاشر الناس الست اولي منکم 
بانفسکم« که این عبارت، اشاره است به آیه مبارکه 
در ق��رآن »النبي اولي بالمؤمنین من انفس��هم« )احزاب 
/ 6( هم��ه کس��انی ک��ه در آن کاروان بودن��د که از 
جمل��ه آنان خلفاء ثالثه بودند، گفتند بلی یا رس��ول 
اهلل، هم��ه پذیرفتند که نبی گرامی اس��الم از خود 
مؤمنين به جان خودش��ان اولویت دارد، سپس فرمود: 
)ج��ای دقت اس��ت در اینج��ا باید مناس��بت حکم و 
موضوع مالحظه ش��ود( »من كنت م��واله فهذا علي 
مواله« یعن��ی همان اولویتی ک��ه، همگی در حق من 
اقرار کردید و همان س��لطنت عامه ای که همه شما 
در حق من پذیرفتيد، و همان ریاس��ت و زعامتی که 
در حق من اقرار نمودید، در حق علیC وجود دارد.

ب��ود،  م��ودت   پيغمب��ر مقص��ود  وهاب��ی: 
بس��ياری  نمی ش��ود،  اس��تفاده  آن  از  والی��ت 
گفته ان��د. را  مطل��ب  ای��ن  م��ا  ب��زرگان  از 

ش��يخ االس��المی: درس��ت نگفته اند، بنده عرض 
کردم که هيچ عاقلی چنين کاری نمی کند، چه رس��د 
به اش��رف مخلوق��ات، عقل کل  و هادی س��بل، و با 
توج��ه به نزول حضرت جبرئي��ل با آن پيام تاریخی.
حض��رت. نگوی��د  جبرئي��ل  ب��ه  وهاب��ی: 

ش��يخ االس��المی: این گفتار جهت ش��أن مقام و 
منزل��ت اوس��ت که خداون��د علّی اع��ال از او تعبير 
می کن��د به »ش��دید القوي« )نجم / 5( و چه اش��کالی 
دارد، از بح��ث دور نش��ویم، جبرئيل ن��ازل گردید، 
آی��ه مبارکه »یا ایها الرس��ول بلغ م��ا انزل الیک من 
رب��ک« )مائ��ده / 67( را آورد، ب��ا آن تهدی��د و تحذیر 
»و ان ل��م تفعل فما بلغت رس��الته« اگ��ر این کار را 
نکن��ی آن چه تا به ح��ال از وظائف رس��الت بر تو 
ف��رود آمده تبلي��غ ننمودی، و تمام زحمات رس��الت 
ت��و هب��اًء منث��وراً خواه��د ش��د و از بين م��ی رود.
وهاب��ی: ممکن اس��ت حکم دیگری بوده باش��د؟

شيخ االسالمی: یعنی چه حکمی؟ اگر نماز بوده 
که فرموده، اگر روزه بوده که فرموده، اگر حج بوده 
که فرموده، و این حج آخرین حج آن بزرگوار بوده 
)اتفاقًا این بحث با یکی از علماي ریاض در مس��جد 
اتفاق افت��اد، وی می گفت: قرآن ش��ما غير از قرآن 
ماس��ت، بنده قرآن را که در ميان قفس��ه بود بيرون 
آوردم گفتم: این قرآن شماس��ت یا قرآن ما )تفاوتی 
ميان قرآن ما و شما وجود ندارد( قرآن را باز کردم 
اتفاق��ًا همين آیه مبارکه بيرون آم��د، گفتم این آیه 
چه می گوید، ایشان گفت: مقصود از آیه حج است، 
ب��ا خنده به وی گفتم، در حجۀ الوداع این آیه نازل 
شده، موضوع چه بوده که در چنان روزی، در غدیر 
خ��م، جبرئيل بر نب��ی اکرم فرود آم��د، آیه ای 

تهدی��د آميز با تحذیر بس��يار محک��م بر حضرتش 
ف��رود آورد، که اگر ای��ن کار را انجام ندهی، تمام 
زحمات بيس��ت و سه س��اله ات به هدر رفته است.

وهابی: چه بوده؟
ش��يخ االس��المی: معلوم اس��ت، با تف��اق فریقين 
موض��وع تعيين وصای��ت و جانش��ينی حضرت مولی 
الموحدی��ن امير المؤمنين علیC بوده که مکرر در 
مک��رر خالفت او را به مس��لمين گوش��زد کرده، به 
هر عنوان که ش��ده، برای مردم بي��ان کرده، که بعد 
از من علیC خليفه مس��لمين اس��ت، از راه حدیث 
منزلت، حدیث رایت، حدیث طير مش��وی، حدیث 
اخوت، و دهها احادیث دیگر، اما چنين دس��توری و 
چنين مجلس��ی برای حضرت پيش نيام��ده تا این که 
بتواند موضوع خالفت او را با عموم مسلمين در ميان 
بگذارد، تا حجۀ الوداع چنين دس��توری نداش��ته، و 
در  حجۀ الوداع چون خبر رس��يدن رحلت آن عقل 
کل و هادی س��بل به وی رسيده بود، و از طرف خدا 
مأموریت داش��ت که تا دیر نشده خالفت و وصایت 
علیC را به مردم گوش��زد کن��د، و به مردم ابالغ 
نمای��د که علی ه��م مانند من اولی به تصرف اس��ت، 
در ميان مس��لمين، ل��ذا حضرت خات��م النبيين از 
آن وحش��ت داش��ت، ک��ه در ميان دو چه��ره نماها 
)منافقي��ن( چگون��ه اعالم کن��د، که بقّي��ه آیه نازل 
گردی��د »و اهلل یعصمک من الناس« خدواند تو را از 
مصونيت خود برخوردار می کند، خوف و خش��يتی 
نداش��ته باش، خداوند علی اع��الء که قدرت بر همه 
چي��ز دارد ت��و را حفظ و نگه��داری خواهد کرد، و 
همين گونه هم ش��د که در آن روز مانند خليفه اول 
و دوم گفتند: »بخ ب��خ لک یا بن ابي طالب اصبحت 
و امس��یت م��والي و مولي كل مؤم��ن و مؤمنۀ« که 
از ای��ن عبارت می ت��وان فهميد مقص��ود نبی گرامی 
اس��الم ریاس��ت و زعام��ت، والی��ت و اول��ی به 
تصرف بودن علیC اس��ت، ن��ه مودت و محبت، و 
 از خود خليفه دوم نقل شده که »نصب رسول اهلل
علیًا علم��ًا، فقال: من كنت م��واله فعلي مواله آلخ« 
رس��ول خدا علی را َعَل��م معرفی کرد، و به عنوان 
امام��ت و زعامت نصب فرم��ود: و گفت: هر که من 
م��والی اویم علی موالی اوس��ت. )ینابيع الم��ودۀ / ص 249(

چ��ه  خ��دا  رس��ول  صحاب��ه  از  وهاب��ی: 
اس��ت؟ ک��رده  نق��ل  را  خ��م  غدی��ر  کس��ی 

ش��يخ االسالمی: خوب ش��ما به کتب اکابر خود 
مراجعه فرمائيد بعد از تتّبع بسيار خواهيد فهميد بيش 
از صد نفر از صحابه غير از تابعين آن را نقل کرده اند.
ادامه دارد...
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عالئم اختصاصی ظهور 

   مرحوم كلينی  و شيخ صدوق
روايتی را با سند صحيح درباره عالئم 

حتمی نقل كرده اند:
قال الصادقC: »قبَل قياِم القائِم خمُس 
فيانی  عالماٍت محتوماٍت؛ اليمانی و السُّ
و الصيحَة و قتُل النَّفِس الزكيَِّة و الَخْسُف 
بِالبَْيداِء.)كاف��ي 258/8 و كم��ال الدي��ن 650/2(

پي��ش از قي��ام قائ��مC، پنج نش��انه 
حتم��ی اس��ت، يمانی، س��فيانی، بانگ 
آس��مانی، قت��ل نف��س زكّي��ه و ف��رو 
بي��داء. س��رزمين  در  زمي��ن  رفت��ن 

وق��وع اي��ن پنج عالم��ت در آس��تانه 
ظه��ور حتمی اس��ت، و زم��ان ظهور 
را به طور دقيق مش��خص می س��ازند، 
و ل��ذا بس��يار مه��ّم می باش��ند، ول��ی 
ديگ��ر نش��انه های ظه��ور )عالئم غير 
ندارن��د.  حتم��ی(، چني��ن كارب��ردی 

بازشناسی عالئم حتمی
خوش��بختانه عالئم حتمی در روايات 
اسالمی، با سند صحيح و به طور دقيق 
و شفاف، بيان شده است كه به اختصار 
پيرام��ون آن بح��ث خواهي��م ك��رد.

1- خروج سفيانی
از نظر زمانی، اولين نش��انه حتمی كه 
قبل از نش��انه های ديگر تحقق می يابد، 
و فرا رسيدن موعود تورات و انجيل و 
زبور و ق��رآن را نويد می دهد، خروج 
س��فيانی اس��ت. »عثمان ابن عنبسه« از 
تبار ابوسفيان و از نسب بنی اميه و از 
بطن هند جگر خوار می باشد؛ پليدترين 
انس��انها با چهره ای وحش��تناك، بور، 
س��رخ روی و زاغ چشم، س��ر ستبر و 
آبل��ه روی می باش��د، و هرگز خدای 
را نپرس��تيده؛ از دمشق خروج می كند 
و آن ق��در قت��ل ع��ام می كن��د، تا آن 
جا كه ش��كم زن��ان را می ش��كافد، و 
كودكان آنه��ا را از دم تيغ می گذراند. 
خباث��ت، پليدی، قس��اوت، س��نگدلی 
و كينه توزی نس��بت ب��ه خاندان اهل 
بيتE در او نمايان اس��ت، و ش��ش 
م��اه به قت��ل و غارت و وي��ران كردن 
مساجد، سوزاندن قرآن ها، مباح كردن 
محرمات، جلوگيری از فرائض، تجويز 
اعمال ناشايس��ت، فرمان به نوازندگی 
و كش��تار تمامی كس��انی ك��ه نام های 
اه��ل بي��تE را دارند، می پ��ردازد.

2- خروج يمانی
»يمانی« از تبار زيد بن علی بن الحسين 
ب��ن علی ب��ن ابيطالبC  می باش��د، و 
تابع مذهب اهل بي��تE بوده، و از 
يمن هم زمان با جنبش »س��يد حسنی« 
خ��روج می كند، و نبرد س��ختی بين او 
و س��فيانی آغاز می ش��ود، ك��ه در اين 
نبرد س��فيانی و پس��رش به دست او به 
هالكت می رسند. در روايات به لزوم 
ياری رساندن به »يمانی« اشاره شده، و 
اين كه پرچم او، پرچم هدايت است، 
و بر هيچ مس��لمانی جايز نيست كه بر 
او بت��ازد؛ زيرا او به س��وی حق، و به 
راه راس��ت فرا می خواند، و شما را به 
س��وی صاحبتان، دعوت خواهد كرد.

3- بانگ آسمانی
در آخرين ماه مب��ارك رمضاِن زمان 
غيب��ت و در ش��ب بيس��ت و س��وم، 
فرشته ای در آسمان ندا می دهد: »آگاه 
باش��يد كه حجت خدا در كنار خانه 
كعب��ه ظهور ك��رد، از او پيروی كنيد 
كه ح��ّق با او و نزد اوس��ت«؛ آن گاه 
ظهور محقق ش��ده، و قي��ام جهانی در 
عاش��ورای همان س��ال آغاز می ش��ود.

از ويژگی ه��ای اين ندای آس��مانی، آن 
اس��ت كه همه مردم از شرق و غرب 
عال��م آن را، ب��ا زب��ان م��ادری خود 
می ش��نوند، خفت��گان را بيدار می كند، 
و بي��داران را ب��ه وحش��ت می اندازد، 
و هم��ه دش��منان در براب��ر آن خاضع 
و ن��رم می ش��وند، فرم��ان پيوس��تن به 
و  می ده��د،  را   Cمه��دی حض��رت 
اطاع��ت از آن واج��ب و الزم اس��ت.

امام صادقC در مورد ندای آس��مانی، 
ب��ه اين دو آيه قرآن اس��تدالل نمودند:

}َو اْس��تَِمْع يْوَم يناِد الُْمن��اِد ِمْن َمكاٍن 
بِالَْحقِّ  ْيَح��َة  الصَّ قَريٍب يْوَم يْس��َمُعوَن 
)ق/41و42( الُْخ��ُروج{  ي��ْوُم  ذلِ��َك 

و گوش فرا ده و منتظر روزی باش كه 
منادی از مكان��ی نزديك ندا می دهد، 
روزی كه همگان صيحه آسمانی را به 
حق می شنوند، آن روز، روز قيام است.

4- َخسف َبيداء
در مي��ان مك��ه و مدين��ه، س��رزمين 
پهناور و دش��ت ش��ن زاری اس��ت كه 
»بيدا« نام دارد، و همان مكانی اس��ت 
كه س��پاه س��فيانی بعد از قتل و غارت 
مدين��ه من��وره، هنگام��ی ك��ه برای 
جنگ با حضرت مهدیC به س��وی 
مك��ه معّظم��ه حرك��ت می كنند، در 
آن فرو می روند. س��فيانی لش��گر خود 
را به س��وی مدينه گس��يل می دارد، و 
در آنج��ا جناياتی بس��يار ش��ديدتر از 
»فاجع��ه حّره«  را مرتكب می ش��ود، 
و پ��س از خروج از مدين��ه، چون به 
س��رزمين بيدا می رس��د، جبرئيل امين 
فرياد بر م��ی آورد كه: »ای س��رزمين 
بيدا، اين گروه ستمگر را در كام خود 
ف��رو ببر« پس س��رزمين بيدا دهان باز 
می كند، و همه افراد لش��گر سفيانی را 
به جز سه تن، در كام خود فرو می برد. 

5 - قتل نفس زكّيه
پنجمين و آخرين نش��انه از نشانه های 
حتم��ی قيام قائ��م آل محم��دC، قتل 
جوان بی گناه از تبار امام حسينC به 
نام محم��د � ُملّقب به نفس زكيه � به 
 C هن��گام قرائت پيام حضرت مهدی
در مك��ه بين رك��ن و مقام می باش��د. 
امام باق��رC در اين ب��اره می فرمايند: 
قائمC، به يكی از يارانش می فرمايند: 
ب��ه س��وی اهل مكه ب��رو، و ب��ه آنها 
بگو كه من فرس��تاده مهدیC هستم.

او می آي��د و می گويد: »م��ا اهل بيت 
رحم��ت و معدن رس��الت و خالفتيم، 
ما ذرّي��ه پيامبر و از تب��ار پيامبرانيم، 
ما مورد س��تم واقع ش��ديم، م��ا پايمال 
ك��ه  روزی  از  ش��ديم،  منك��وب  و 
پيامب��ر اك��رم رحلت ك��رده، تا به 
امروز حّق ما گرفته ش��ده، ما از ش��ما 
ي��اری می طلبيم، م��ا را ي��اری كنيد.«

هنگامی كه آن جوان اين پيام را ابالغ 
می كن��د، به س��ويش حمل��ه می برند، 
و در مي��ان رك��ن و مقام س��ر از تنش 
جدا می كنند، او نفس زكيه اس��ت.  و 
هنگامی كه نفس زكي��ه مظلومانه به 
شهادت می رسد، ساكنان زمين و آسمان 
بر قاتالن او خشم گرفته، و ديگر هيچ 
عذری از آنها پذيرفته نش��ود، و بعد از 
آن حض��رت مه��دیC قي��ام می كند.

نتيجه 
عالئم حتمِی بش��ارت دهن��ده ظهور 
نش��انه  پن��ج   ،Cمه��دی حض��رت 
می باشد كه فراگيری آنهاطبق فتواي 
برخي مراجع واجب ش��رعی اس��ت 
)آيت اهلل صاف��ي گلپايگاني، منتخ��ب االثر303/3(:

 خروج سفيانی و يمانی، 8 ماه 
قبل از ظهور می باشد.

 بانگ آسمانی و ظهور حضرت 
مهدیC هم زمان، و در شب 23 
ماه مبارك رمضان اتفاق خواهد 

افتاد.
 »خسف بيدا«، حدود يك ماه 

پس از بانگ آسمانی و ظهور واقع 
خواهد شد.

 قتل نفس زكيه سه ماه و دو روز 
پس از ظهور در روز 25 ذيحجه به 

وقوع می پيوندد.
 قيام جهانی حجت خدا حضرت 

مهدی آل محمدC، 15 روز پس از 
قتل نفس زكيه صورت می گيرد. 

روز دهم محرم الحرام، روز عاشورای 
از  بع��د  روز   9 و  م��اه   3 حس��ينی، 
ظه��ور، قي��ام جهان��ی موع��ود اديان 
و مذاه��ب و منج��ی جهان بش��ريت 
ب��رای رس��يدن ب��ه عدال��ت جهان��ی 
محق��ق خواه��د ش��د. در زمان��ی كه 
دني��ا را ظلم و جور فرا گرفته اس��ت؛ 
َّه��م يرونَه بَعي��داًَ و نَري��ه قريبًا{.  }إن

)انبياء/105(

استاد علي اكبر مهدي پور، لزوم تفكيك 
عالئم حتمي ظهور از عالئم غير حتمي

)1( Cنح�وه هدای�ت ام�ام
امام��ت عبارت اس��ت از تحقق بخش��يدن 
برنامه های دینی اعم از حکومت به معنی 
وس��يع کلمه و اجرای حدود و احکام الهی 
و برقراری عدال��ت اجتماعی و نيز تربيت 
و پرورش نفوس در ُبع��د ظاهری و باطنی 
که این مقام از مقام نبوت و رسالت باالتر 

است. 
مقام امامت، هدایت به معنی ایصال الی 

المطلوب است نه ارائه طریق. 
مرحوم عالم��ه طباطبای��ی در مورد 
هدای��ت ام��ام معص��ومC می فرماید: این 
هدایت که خ��دا آن را از ش��ؤون امامت 
قرار داده، هدایت به معنای تصرف تکوینی 
در نفوس اس��ت که با آن تص��رف، راه را 
برای بردن دل ها به س��وی کم��ال و انتقال 
دادن آنه��ا از جایگاهی ب��ه جایگاه باالتر 
هم��وار می س��ازد و چ��ون تصرفی اس��ت 
تکوینی و عملی اس��ت باطنی، ناگزیر مراد 
از امری که با آن هدایت صورت می گيرد 
نيز امری تکوینی خواهد بود نه تشریعی  و 
این هدایت به امر خدا از فيوضات معنوی 
و مقامات باطنی است که مؤمنين به وسيلۀ 
عمل صالح به س��وی آن هدایت می شوند و 
هرکس به قدر اس��تعداد خود و بر حسب 
آن  از  دارد  مقام��ات  در  ک��ه  اختالف��ی 
بهره مند می ش��ود. پس امامC رابطه ميان 
م��ردم و پروردگارش��ان در اخذ فيوضات 

ظاهری و باطنی است. )الميزان 428/14(

هدایت گری حضرت مهدیC در قرآن
یک��ی از زیباتری��ن و پرمعناترین آیات 

قرآن »آیه نور« در سورۀ نور است.  
اَواِت َواألْرِض َمثَُل نُوِرِه  ��مَ ُ نُ��وُر السَّ اهللَّ
َكِمْش��َکاٍۀ فِیَها ِمْصبَاٌح الِْمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍۀ 
يٌّ یُوقَُد ِمْن َشَجَرٍۀ  ََّها َكْوَكٌب ُدِرّ َجاَجُۀ َكَأن الزُّ
ُمبَاَرَك��ٍۀ َزیْتُونٍَۀ ال َش��ْرقِیٍَّۀ َوال َغْربِیٍَّۀ یََکاُد 
َزیْتَُه��ا یُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْس��ُه نَاٌر نُوٌر َعَلی 
 ُ ُ لِنُوِرِه َمْن یََش��اُء َویَْضِرُب اهللَّ نُوٍر یَْهِدي اهللَّ

ُ بُِکِلّ َشْيٍء َعلِیٌم )35( األْمثَاَل لِلنَّاِس َواهللَّ
خدا نور آس��مان ها و زمين است. مثال 
ن��ور او ب��ه چراغ داني مي مان��د که در آن 
چراغي نهاده باشند و آن چراغ در شيشه اي 
قرار گرفته که مانند س��تاره اي درخش��ان 
نورافش��اني مي کند و از درخ��ت زیتون با 
برکتي ش��عله ور گردد و آن درخت، شرقي 
یا غربي نباش��د و بدون آن که روغن آن با 
آتشي برخورد داشته باشد روشنایي بخشد. 
نوري است بر فراز نور و خدا هر کسي را 
بخواهد به طرف نور خود هدایت مي کند 
و خدا این مثال ه��ا را براي مردم مي زند و 

او بر همه چيز دانا است.
س��يد هاش��م بحرانی در کت��اب »غایۀ 
الم��رام« در تفس��ير این آی��ه، حدیثی را از 
اميرالمؤمني��ن علیC نقل کرده اس��ت که 
آن حضرت هر قس��مت از این آیۀ ش��ریفه 
 Cرا به وج��ود مقدس یکی از معصومين
تفسير و تأویل نموده اند و آخرین فراز این 
ُ لِنُوِرِه َمْن یََش��اُء« را به قائم  آیه »یَْهِدي اهللَّ

آل محمدC یعنی حضرت مهدیC تفسير 
فرموده است. 

فرمودند:»م��راد   Cعل��ي حض��رت 
محّمداس��ت  حض��رت  »مش��کوۀ«  از 
و »مصب��اح« م��ن هس��تم، و مقص��ود از 
»زجاجه« حس��ن و حس��ينC هس��تند و 
»كوك��ب دّري« امام س��ّجادC، »ش��جرۀ 
مبارك��ه« ام��ام باق��رC، »زیتون��ه« امام 
صادق C، »الشرقیه« امام موسي بن جعفر

C، »الغربیه« ام��ام رضاC، »یکاد زیتها 
یضی��ئ« امام جواد C، »و لو لم تمسس��ه 
نار« امام هاديC، »ن��ور علي نور« امام 
حس��ن عس��گريC و »یه��دي اهلل لنوره 
من یش��اء« قائم آل محّمد حضرت مهدي 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف است«.)القطره 

/734/1و غایۀ المرام/317(
آری حض��رت مه��دیC آخری��ن نور 
خداس��ت که زمي��ن و آس��مان را به نور 
خویش روش��ن نموده »و اَش��َرقَِت االرَض 
بنوركم«  و خداوند متعال هر کس��ی را که 
اراده کن��د به نور او هدایت خواهد کرد و 
خوش��ا به حال آن کسی که به نور هدایت 
حضرت مهدیC هدایت ش��ود که دیگر 
هي��چ گمراه��ی در او راه نخواهد یافت. و 
در زی��ارت امام زم��انC در روز جمعه 
مي خوانيم:الس��الم علیک یا ن��وراهلل الذي 

یهتدي به المهتدون
سالم بر تو اي نور خدا که به وسيلۀ آن 

نور راه جویان هدایت مي شوند. 

بهترین و مهم ترین دعا
اهل وال چو روی به سوی خدا کنند
اول به جان گمشدۀ خود دعا کنند

دع��ا ک��ردن ب��رای آخری��ن 
برای  اله��ی خصوص��ًا  حجت 
و  س��يره  ایش��ان،  س��المتی 
سّنت پيش��وایان دین، در همه 
در  و  مکان ه��ا  و  زمان ه��ا 
بهتری��ن حاالت و ب��ه هنگام 
نماز و نياز بوده است. مرحوم 
صاحب مکيال المکارم در اثر 
ارزش��مند خود بيش از یکصد 
دع��ا را که از ناحي��ه مقدس 
صادر   E معصومين حضرات 
ش��ده، تقدیم منتظ��ران نموده 
است )مکيال المکارم/25/2 الی 103(.
دع��ای الله��م ک��ن لولي��ک...

بهتری��ن ای��ام س��ال، در بي��ان 
امامان معصومC ماه مبارک 
رمض��ان، م��اه ميهمانی خدای 
مّنان اس��ت و بهتری��ن ایام ماه 
ش��ب های  رمضان،  مب��ارک 
بي��ن  در  و  می باش��د  ق��در 
ش��ب های قدر، ش��ب بيست 
و س��وم، با عظمت ترین ش��ب 
اس��ت ک��ه از هزار م��اه بهتر 
است و تنها دعایی که در شب 
بيست و سوم سفارش شده در 
حال س��جده، درحال نشستن و 
ایس��تادن بلک��ه در همه حال 
خوانده ش��ود دع��ای معروف 
و مش��هور اللهم کن لوليک... 
 E می باش��د. ع��ن الصادقين

»تک��ّرر ف��ی لیل��ۀ ث��الث و 
عش��رین من شهر رمضان هذا 
الدعاء، ساجداً و قائمًا و قاعداً 
و علی كّل حال و فی الش��هر 
كّل��ه و كیف أمکن��ک و متی 
حض��رک من دهرک تقول بعد 
تمجید ا هلل تعالی و الصلوۀ علی 
اللهم كن لولیک... «   :النبی
)103/3/ تهذی��ب  /162/4و  )کاف��ي 

این دعا را در ش��ب بيس��ت و 
س��وم ماه مبارک رمضان در 
حال س��جده، ایستاده و نشسته 
و در هم��ه ح��ال و بلک��ه در 

همه ای��ام ماه مب��ارک بلکه 
در تم��ام عم��ر خود ت��ا زنده 
هس��تی بخ��وان و البت��ه پ��س 
از تمجي��د خداون��د متعال و 
. صلوات ب��ر پيامب��ر اکرم

 Cام��ام فرمای��ش  از 
می گيری��م: نتيج��ه  چني��ن 

1. تکرار این دعا مطلوب است.
2. ش��رط ورود ب��ه دعا حمد 
و مج��د و تکری��م خداون��د 
متع��ال و س��الم و درود ب��ر 
اس��ت.  پيامب��ر آخری��ن 

ش��ب  و  م��اه  بهتری��ن  در   .3
اس��ت. ش��ده  وارد  س��ال 

4. در تمام حاالت و س��اعات 
ش��ود. خوان��ده  ش��ب  ای��ن 

5. دعا برای ولی نعمت و امام 
زمانC است که صاحب شب 
قدر و واس��طۀ فيض الهی است 
که سرنوش��ت تمام مخلوقات 
و  محض��ر  ب��ه  ش��ب  آن  در 
می رس��د.  Cام��ام امض��ای 

سيد بن طاووس، قبل از مطرح 
نمودن این دعا می فرماید: »از 
وظایف هر شِب روزه دار است 
که دعای خود را با یاد کس��ی 
آغاز کند که جانش��ين خدای 
من��ان در ميان خل��ق او و قّيم 
و سرپرس��ت روزه داران است 
و اعمال��ش را نيز ب��ا یاد او به 
پایان برساند )اقبال االعمال/191/1(.
سند دعای اللهم کن لوليک...

از قرن ه��ای گذش��ته تاکنون 
علما و محدثان بزرگ شيعه، 
این دعای ش��ریف را در کتب 
معتبر خود به مناس��بت اعمال 
شب بيست و سوم ماه مبارک 
رمضان ثبت و ضبط کرده اند. 

مانن��د: مرح��وم کلين��ی در 
کت��اب کاف��ی، ج 4، ص 162؛ 
کت��اب  در   طوس��ی ش��يخ 
ارزش��مند تهذی��ب، ج 3، ص 
103 و مصب��اح المتهج��د، ص 
630؛ محمد بن مش��هدی در 
کت��اب مزار کبي��ر، ص 611؛ 
س��يد بن ط��اووس در کتاب 
االقب��ال، ج 1، ص 191 و فالح 
السائل، ص 113 و دیگران که 
همگ��ی اعتب��ار و صحت این 
دعای شریف را ثابت می کنند.

سيرۀ علما
 مرحوم آی��ت اهلل بهاءالدینی
معم��واًل در قن��وت نمازه��ای 
خ��ود آی��ات نورانی ق��رآن و 
را  دعاه��ای مرس��وم  برخ��ی 
می خواندن��د ت��ا این ک��ه نوع 
دعای ایش��ان در قن��وت تغيير 
ک��رد و هم��واره دع��ای اللهم 
کن لولي��ک... را می خواندند. 
هنگام��ی که عل��ت تغيير دعا 
را از ایشان پرسيدند معظم له 
در یک جمله کوتاه فرمودند: 
»حضرت پيغام دادند در قنوت 
نماز خ��ود به من دع��ا کنيد« 
)آی��ت بصيرت/107(. حضرت آیت 
می فرمودند:  خوییني��ز  اهلل 
»ح��دود 50 س��ال اس��ت که 
نمازهای��م  در  را  دع��ا  ای��ن 
ان��س  آن  ب��ا  و  می خوان��م 

دارم.« )مس��جد مقدس جمکران/192(
Cحکمت دعا برای امام زمان

طبق نقل روای��ات متعدد امام 
مهدیC واسطۀ فيض و محور 
عالم هس��تی اس��ت. بقای عالم 
هستی وابسته به وجود شریف 
اوست و تمام انسان ها موظف 
به ت��الش برای حفظ ایش��ان 
از تم��ام حوادث و آس��يب ها 
هس��تند و کمتری��ن تالش در 
عم��ل به این وظيف��ه در قالب 
دع��ا نمایان می ش��ود. چرا که 
ب��رای ایش��ان نيز س��ختی ها، 
گرفتاری ه��ا و بالهایی وجود 
دارد ک��ه هم��ه ای��ن رن��ج و 
غصه ه��ا با ف��رج آن بزرگوار 
برطرف خواهد ش��د. اگر چه 
ام��ام زم��انC از دعاهای ما 
بی نياز اس��ت و تنه��ا نيازمند 
خدای مّنان اس��ت و حضرت 
ب��اری تعال��ی خ��ود می تواند 
او را از ه��ر ش��ّر و گزن��دی 
مص��ون و محف��وظ دارد، اما 
یک مسلمان نيز وظایفی دارد 
و حداقل به وس��يلۀ دعا می-

خویش  معنوی  ارتب��اط  تواند 
را ب��ا خليفۀ خدا برقرار نماید 
تا مش��مول عنای��ات خاص آن 
حض��رتC ش��ده و موفق به 
توفيقات الهی گردد )ش��رح دعای 
اللهم کن لولي��ک...، محمدرضا فؤادیان(.

ماه نامه امام شناسی
)ويژه نامه مجمع جهاني شيعه شناسی(
طراحي و نشر : انتشارات سبط النبي

به کوشش جمعي از علماء، طالب و فضالي حوزه علميه قم
پيشنهادات شما در قالب پيام کوتاه: 09356570085

تماس های ضروری: 01 29 251 0912
ارسال مقاالت و نامه ها: 45 متری عمار یاسر پالک92

 صندوق پستی 644- 37185
تلفن: 73 37 771 – 74 37 771.- 0251 

ماهنامه امام شناس��ی در هر م��اه قمری و با توجه به مناس��بت های 
هم��ان م��اه، فضائل اهل بي��ت عصم��ت و طه��ارتE را مطرح 
می س��ازد و صفح��ه پایان��ی آن ویژه آق��ا امام زمانC می باش��د.
توزی��ع: پن��ج روز اول ه��ر ماه قمری م��دارس فيضيه و دارالش��فاء.
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