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   ِ   ا ر ِحيمِ  ا ر ْ َنِ  ا  
ــدُ  َْم ِ  ا ْ ــ َ  َرب   ِ   َالةُ َو  الَْعلَِم ــص  َالم وَ  ا  ــس  ــدٍ  َ َ   ا   آِ ِ  وَ  ُ َم 

اِهِر نَ     .الط 

َالمُ  ِي ا َْمْهِدي   َ َ  ا س  ُ  َوَعدَ  ا   وََجل ا   َ مَ  بِهِ   َعز 
ُ ْ
نْ  ،األ

َ
 بِهِ  َ َْمعَ  أ

ِ  يَلُم   وَ  ،الَْ ِمَ  عَ  هِ ب   وَ  ،َث ا ش 
َ
ْرَض  بِهِ  َ ْمَأل

َ ْ
ـنَ  وَ  ،َعْدًال  وَ  قِْسطاً  األ  ُ َم  

  ١  .ا ُْمْؤِمنِ  َوْعدَ  بِهِ  ُ ْنِجزَ  وَ  ،َ ُ 
َوَجّل سالم برمهدی که خدای  او وعده داد، تا به وجود ) آمدن(ت ها را به ، اّم َعزَّ

زمین را پر از عدل و داد ع نماید، پراکندگی و پریشانی را گرد آورد، ماو سخنان را ج
  .ای که به مؤمنان داد وفا کند کند، و برای او تمکین سازد، و وعده

ْهلَـهُ 
َ
ْسـَالَم َو أ َك ِ  َدْولٍَة َكِر َمٍة تُِعز  بَِها اْإلِ  َو ،ا ل ُهم  إِن ا نَْرَغُب إَِ ْ

ْهلَهُ 
َ
َو الَْقاَدةِ ، َ ةِ إَِ  َطاَعتَِك  َو َ َْعلَُنا  ِيَها ِمَن ا   ،تُِذل  بَِها ا  َفاَق َو أ

ْ َيا َو اْآلِخَرة،إَِ  َس ِيلَِك    ٢. َو تَْرُزُ َنا بَِها َكَراَمَة ا  
ای که اسالم و  دولت کریمه) برای استقرار(خدایا ما مشتاقیم به درگاهت 

                                     
 .١٠١، ص١٠٢بحار األنوار، ج. ١

ــال إ، ١١١، ص٣، تهــذیب األحکــام، ج٤٢٤، ص٣الفــروع مــن الکــافی، ج. ٢ قب
 .٣٢٤مال، سّیدبن طاوس، صاألع
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 نفاق و منافقان را خوار گردانی، ما را در آن دولت از مسلمانان را عّزت بخشی، و
دعوت کنندگان به سوی طاعتت، و از راهبران به سوی راهت قرار دهی، و بدان 

  .وسیله کرامت دنیا و آخرت روزیمان فرمایی

   مقدمه

 بـرای »تمهـدویّ « عنـوان تحـت درسی ،۸۴-۸۳تحصیلی سال در

 نـواب عـالی هعلمّیـ ۀمدرسـدر  اسـالمی کـالم صیتخّص  رشته بطّال 

 حاصل تغییراتی با ،اثر این در جمندر مطالب که شد برگزار  حقیرتوسط

  .است درس آن

 جهـانی عدل حکومت ویدن« عنوان تحت اثر این تدوین از هدف
 کـه اسـت آیـاتی خـصوص در »سـّنی و شـیعه تفاسیر در 7َمهِدّی 

 7َمهــِدّی  حـضرت بـه مربــوط را آن نحـوی بـه تنّ ُســ اهـل مفـسران

 اهـل یرتفاسـ در بررسـی و تحقیـق از پس حقیر  جهتاین از ،دانند می

 نگاشـته کهام  یافته آیه دوازده همین در منحصر را نظر مورد آیات ،تسنّ 

  .است ششم و پنجم ،چهارم ،دوم آیه از برگرفته آن عنوان و. شود می

   ھا ویژگی

  :است زیر شرح به اثر این های ویژگی اما

   .7َمهِدّی  حضرت درباره نیْ فریَق  رانمفسِّ  دیدگاه بیان .۱



 ١١....................................................................................................مقدمه

 ،7هالّلـ یملـک موسی حضرت زمان یهودیان از یبخش فتنۀ بیان .۲

 و تفـسیر درضـمن ؛اخیـر روزگار صهیونیستی حزب تا پرستی گوساله از

 و) عتیـق عهـد( »مقـدس کتـاب« بـه اسـتناد بـا یـازدهم آیۀ نوشت پی

  .»مقدس کتاب قاموس«

 کـوروشبـا  ذوالقـرنین انطبـاق بلکه و تطبیق تصّح  و ییدتأ بیان .۳

  .رمزبو استناد به کبیر

 اسـتناد به خامنشیَه  پادشاهان از برخی هرزگی و کفایتی بی بیان .۴

  .میالد از قبل قرن پنج )تاریخ پدر( یونانی هرودوت تاریخ و مزبور

 و بینـداز تفرقـه« ،» َتـُسّد قرِّ َفـ« سیاست و المثل ضرب استمرار .۵

رِْض  ِ   َ ـ   ِ َْ ْ نَ  إِن  ( فرعون روزگار از »کن حکومت
َ
 َ ـَ   َ  وَ  اْ 

  َ  ْ
َ
 جامعه در انیِسْبط و یانِط بْ قِ  میان اختالف و تفرقه ایجاد با ١)ِ َ    أ

  .معاصر صهیونیستی جهانی استکبار حکومت تا ،مصر

 تـشکیل با بین المللی همبستگی و اتحاد به اسالم مکتب دعوت .۶

  .جهانی عدل حکومت

  .ینفریق از یک هر مقبول و معتبر مآخذ و منابع به استناد .۷

  

                                     
  ۴/َقَصص. ١





  

  

  

  آیه اول

  ایمان به غیب نقطۀ تمایز مؤمنان با دیگران

ِ َ   ُۡ  ِ ُ َن   ِّ ُۡ    َِ  ى َ ٰ َِ  ٱ ِۡ َ ُٰ  َ  َرۡ َ ۛ  ِ  ِ  ُ  ٗ   ٱ  
  ]   ه[    ِ  َۡ ۡ ِ  َو ُ ِ ُ  َن ٱ    َٰ ةَ َو ِ    َرزَۡ َ ُٰ ۡ   ُ  ُِ  نَ 

راهنمای پرهیزگاران ، دی در آن نیستکه هیچ تردی) باعظمتی است(آن کتاب 
آنان که به غیب، ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به ایشان  .است

  .روزی دادیم انفاق می کنند

  به ایمان
َ
  7ھدّی مَ  یبتغ

 آمـده »غیـب« واژه در طوسـی الطائفـه شـیخ »التبیان« تفسیر در

  : است

. هـماجاء ِمن ِعنداللَّـ: ن عباٍس أّنه قال َعن إبَي َفُحكِ » بالَغيْ «َو أّما 
ماغـاَب َعـِن  َب إّن الغْيـ: بن مسعوٍد وغِريهإَوقاَل مجاعٌة ِمن الّصحابة ك

عـامِل َو َغِريذلـك، َو علُمه ِمن أمِراجلنّـِة و النّـاِر َو األرزاِق َو األ الِعبادِ 
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 َو َوقِت ِن الغيبةِمن زماواه أصحاُبنا ، َويدخُل فيه ما رَ  ِألنَّه عامٌّ ُهواألوٰىل 
 7.١ُخرُوِج املهديّ 

  :است آمده »رازی ابوالفتوح شیخ« تفسیر در مچنینه

 و خلقـان دیـدار از است غایب که است اّمت مهدی یب،َغ  به مراد«

ُ (  :تعـالی قوله فی قرآن در اّما. قرآن و اخبار در است موعود وََ ـَ  ا  
ِ َ  آَ ُ  ا ِ  ُْ ْ  َو َ ِ  ُ ا ا  رِْض ا  

َ
ْ َ ْ  َِ   ُ ْ  ِ  اْ  َ َ        ِ  ِت  َ َ

 ْ  ِِ ْ  َ  ْ ِ  َ ِ َ  ا     . یةاآل الی آخر - )اْ َ ْ  َ

نيا اال  يَـْوٌم : 7قوله منها است، بسیار اخبار اّما و  َْو  َْم َ ْبَق ِمْن ا  

ُ ذ َِك اْ َْوَم َح   َ رَج رَُجـٌل     يُـوا   اْهـِل بَ ـْ   ِمـنْ َواِحٌد لََطّوَل ا  

 َ ْمَالُء االْرَض قِْسَطاً َو َعْدًال َكما ُ لَِئـْت   َو ُكْن َتُه ُكْن َ  اْسُمُه اْس 
  .ُظلْماً َو َجْوراً 

  راروز آن  ـجـّل  و عـّز   ـخدای روز، یك اّال  نماند دنیا از اگر: گفت

 کنیـت تشکنی و من نام نامش بیاید، من فرزندان از مردی تا گرداند دراز

  . باشد  شدهجور از پر که آن از پس کند باز عدل از پررا  زمین من،

: که گفتند قوم این که شخص این در االّ  نیست مجموع صفات این و

                                     
  ٥٥ص١التبیان فی تفسیر القرآن ج. ١



 ١٥............................................ایمان به غیب نقطۀ تمایز مؤمنان با دیگران: آیه اول

 و مؤالـف کتب در خبر این و. کند خروج زمان آخر به و است غیبت در

  ١.»است نوشته درست یداسان به مخالف

  :نویسد می »غیب« واژۀ تفسیر در طبرسی شیخ االسالم امین

 فيـه مـا ُل دُخ و َيـ ... هُ شهدْ  و مل تَ كنْ  عَ ما غاَب  ّل و كُ هُ فَ  الَغْيب اأمّ و
  ٢.هبة َو َوقِت ُخرُوجِ يْ ِمن زماِن الغَ نا  أصحابُ واهُ رَ 

ِ  َ ( ذیل در هم یفخرراز   :نویسد می ) ِ  َْ  ْ ِ   ُْ ِ ُ  نَ  ا  

 دَ َعـذي وَ  اّلـرُ ظَ نتَ مُ ـ الـهديُّ مَ ـ الـالغيِب  بِ املرادُ : ٣ةيع الّش عُض قال بَ 
ُ  وََ ـ َ (: هولُ  فقَ رآنُ ا القُ ، أمّ َرب خَ ـ ال وَ رآنِ  القُ ه ِيف عاىل بِ  تَ هُ ـاللّ  ِ ـ َ  ا    ا  

رِْض  ِ    َ َـْ َ ْ  َِ   ُ  ْ  ا ـ   ِ  تِ  َ ِ  ُـ ا وَ  ِ ـ ُْ  ْ  آَ ُ  ا
َ
 َ َ ـ  اْ 

  َ ِ  َ  اْ َ ْ  َ  . ٤) َ  ْ ِِ   ِ  ْ  ا  
ُ « :7ربفقولهأما اخلَ و  نيا اال  يَْوٌم َواِحٌد لََطّوَل ا    َْو  َْم َ ْبَق ِمْن ا  

ُه  َو ُكْن َُتـ  اْسُمُه اْس   يُوا   ِمْن اْهِل بَ ْ  ٌل  رَجُ جَ رُ ذ َِك اْ َْوَم َح   َ  

                                     
 ١٠٤: ص ،١ ج القرآن، تفسیر في الَجنان َرْوح و الِجنان روض. ١

 ۳۸ص۱مجمع البیان فی تفسیر القرآن ج. ٢

ظاهرا منظور فخر رازی از برخی شـیعه، شـیخ ابوالفتـوح رازی اسـت کـه مـتن . ٣
 .ه شدفارسی عبارت ایشان نگاشت

  ۵۵/نور. ٤
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  َ ْمَالُء  ُكْن َ 
َ
  .»َجْوراً ْرَض قِْسَطاً َو َعْدًال َكما ُ لَِئْت ُظلْماً َو األ

 ١. باطٌل ليلِ َّالد ن غريِ  مِ طلِق مُ ـ ال ختصيَص  أنَّ مْ لَ  اعْ وَ 
کـالم شـیخ  شـود کـه در رازی گفته مـی پایانی فخر سخنپاسِخ  در

 ]از باب تطبیق[یعنی ... ویدخل فیه «طوسی و شیخ طبرسی آمده است 

 بـه آن »غیـب« اسـت نـه اینکـه »غیـب«از مصادیق  7هدیوجود مَ 

تخـصیص مطلـق، بـدون : باشد تا گفتـه شـودحضرت تخصیص یافته 

  .دلیل، باطل است

 که غیب مطلق، فقط خداست، بقیه غیب هـا ماننـد شود یادآور می

 یعنی نـسبت بـه کـسی کـه .نسبی است 7قیامت، برزخ، امام مهدی

   .شهود نکرده

 ،»یـبَغ «معانی متعدد بـرای واژۀ  در بیان شافعی لسین انُد اابوَحیّ 

  ٢.»هيعَ  الّش عُض  بَ هُ ر، قالَ ظَ نتَ مُ ـ الّی  املهدأوِ « :نویسد می

ــین  ــافعی درهمچن ــشابوری ش ــسیر نی ــرآن، ج = تف ــب الق  ۱غرائ

اسـت کـه   دیدگاه شیعه که مراد از غیب، مهـدی منتظـرنقل در۱۱۵ص

                                     
غرائـب القـرآن و : ، همچنین بنگرید۲۸ص۲ جالکبیر مفاتیح الغیب او التفسیر. ١

  ).اعرج نظام(الدین نظام نیشابوری، تفسیر به معروف الفرقان، رغائب
  ۱۶۴ص۱تفسیر البحر المحیط، ج. ٢
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  :نویسد هور او را در قرآن وعده داده است، میخداوند ظ

ه  بِ هُ ـد اللّ عَ ي وَ ذّ  الرُ نتظَ مُ ـ ال املهديُّ الغيِب  بِ املرادُ :  الشيعهقال بعُض 
ْ َيا إِال  يَْوٌم َواِحٌد « :  lبی النّ نِ  عَ دَ رَ  ما وَ وَ  ١ القرآنِ ِيف   َْو  َْم َ ْبَق ِمَن ا  

ُ َذ َِك اْ َْوَم َح   َ ُْرَج رَُجٌل ِمْن ام  اْسُمُه اْسِ  َو ُكْن َُتـُه  َل ا   لََطو 
 .٢» َعْدًال َكما ُ لَِئْت ُظلْماً َو َجْوراً  َ ْمَالُء االْرَض قِْسَطاً وَ  ُكْن َِ  

ِ ـ َ (: لوّجـتفـسیر قـول خـدای عّز   درشیخ صدوق   ُْ ِ ُ ـ نَ  ا  
قَـر   «:کند که فرمود نقل می 7 در روایتی از امام صادق) ِ  َْ  ْ ِ 

َ
َمْن أ

ن ُه َحق  
َ
  کسانی که به حقانیـت قیـام قـائم اقـرار و ایمـان» بِِقَياِم الَْقائِِم  

  .دارند

 ِ ِ  َ ْبِد ا  
َ
ِ َعـز  َو َجـل  7َ ْن أ ُ ـ ًى  ِ ُْ    ِـَ  ( : ِ  قَـْوِل ا  

ِ َ   ُْ ِ ُ  َن  ِ  َْ  ْ ِ  قَر  بِِقَياِم الَْقائِمِ : قَاَل )ا  
َ
ن ُه َحق  7 َمْن أ

َ
  ٣.  

                                     
ُ  َوَعــدَ . ١ ِيــنَ  ا   اِ اِت  َعِملـُـوا وَ  ِمــْنُ مْ  آَمُنــوا ا   ُهمْ لَ ـَـْس  ا ــص  ْرِض  ِ   َتْخلَِفن 

َ ْ
 َكَمــا األ

ِينَ  اْسَتْخلََف   ۵۵/نور ... َ ْبلِِهم ِمنْ  ا  

 معـروف بـه تفـسیر نیـشابوری، حـسن بـن محمـد ۱۱۵ص۱غرائب القرآن، ج. ٢
  )ق۴۰۶:م( نیشابوری شافعی

تفسیر نورالثقلین، سوره . ۱۹، روایت شماره ۳٣النعمة، باب  تمام و الدین کمال. ٣
 ۱۱ شماره بقره، روایت
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 َ   ا ِْ َ ـُ   ا ـ  َذا ِـَ  (: لّجـ و عّز قول خدای  همچنین در تفسیر
ِ  َ  ّ ِ ُْ    ِ  ُ ً ى   ِ  ِ  َر َْ    7از امـام صـادق )  ِ  َْ  ْ   ُْ ِ ُ  نَ   ا  

ُقوَن ِشيَعُة َ ِ  « :روایت کرده که فرمود ـُة 7ا ُْمت  ج  ُ َغْيُب َ ُهـَو ا ْ  َو الْ

َغائِب   .١» الْ

همـان » غیـب« هستند و یکـی از مـصادیق 7متقین شیعیان علی

   .حجت غائب است

خداوند در این آیه خبر داده است کـه از : نویسد  میعّالمه مجلسی

 است و غیب هم حجت است و مصداق آن این آیه مصادیق آیه، غیب

و مـریم را آیـه یعنـی حجـت قـرار ) عیـسی( ما پسر مریم:  شریفه است

  .دادیم

ـُة َو َتـْص  َوَجلَّ َأنَّ اْآلَيَة ِهَي اْلَغْيُب َو اْلَغْيُب ُهـَو اْحلُجَّ ِديُق َفَأْخَربَ َعزَّ
َوَجلَّ ِه ـَذلَِك َقْوُل اللَّ  ـ ُ  وَ  َ ـْ َ  َ  ا ْـ َ  َ َ  َْ   وَ ( :َعزَّ   

ُ
 َيْعنِـي ٢)آ َـ ً  أ

ةً    ٣.ُحجَّ

                                     
 .٢٠همان شماره . ١

  ۵۰/مومنون. ٢
 ۱۲، نورالثقلین، سوره بقره، روایت شماره ۱۲۴ص ،۵۲بحاراالنوارج. ٣
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   آخرالّزمان مؤمنان از ستایش و 7غیبت مھدی به ایمان

ـــ جـــابر ـــن عبدالّل ـــت طـــوالنی از ب ـــصاری در ضـــمن روای ه ان

کنـد کـه  نقل می 7درباره دوازده امام و حضرت قائم 6پیامبراکرم

ِقـَ  َ َ : آن حضرت فرمـود ابِِر َن ِ  َ ْي َتِـِه ُطـوَ   ِلُْمت  ُطـوَ   ِلـص 

ــاَل  ـِـِه َو قَ ُ ِ  كَِتاب ــَك َوَصــَفُهْم ا   وَ ِ
ُ
ــتِِهْم أ ج  ــ َن ( :َ َ ــَ   ُْ ِ ُ   ِ ا  
ــ ِ  ــاَل ) ِ  َْ  ْ ــ ُ ( : َو قَ  ُ ِ ــ َْب ا     إِن  ِ 

َ
ِ أ ــ ُْب ا   ــَ  ِ  و  ِ

ُ
 أ

  . ١)ا ُْ ْ  ُِ  ن

 و خوشـا بـه حـال اسـتواران بـر ، اوبه حال صابران در غیبـتخوشا 

باشـند کـه  کتـابش مـی ند که مورد توصـیف خداونـد دران آن،محبت او

ه آنـان حـزب الّلـ: مؤمنـان بـه غیـب هـستند، همچنـین فرمـود: فرمود

  .پیروزاند

  :کند نقل می 7همچنین در روایتی ابوبصیر از امام صادق

ِ قَاَل  ْصـَحابِهِ 9 َرُسوُل ا  
َ
 ا ل ُهـم  : َذاَت يَْوٍم َو ِعْنَدهُ َ َاَعٌة ِمـْن أ

ْصَحابِهِ 
َ
َ ْ ِ َ َقاَل َمْن َحْوَ ُ ِمْن أ ِ  إِْخَواِ  َ ر  َما َ ُْن : لَق 

َ
َك يَـا إِْخَوانُ أ

ِ َ َقاَل َال  ْصَحاِ  ،َرُسوَل ا  
َ
َماِن آَمنُوا  َو إِْخَواِ  قَْوٌم ، إِن ُ ْم أ ِ  آِخِر ا ز 

ْن 
َ
ْسَماءِ آبَـائِِهْم ِمـْن َ ْبـِل أ

َ
ْسَمائِِهْم َو أ

َ
ُ بِأ نِيِهُم ا   َو  َْم يََرْوِ  لََقْد َعر فَ

                                     
 ٦٠ ص عشر، اإلثني ةاألئم علی النص في األثر ةکفای. ١
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َهاتِِهمْ    
ُ
رَْحاِم أ

َ
ْصَالِب آبَائِِهْم َو أ

َ
ـًة َ َ ،ُ ْرَِجُهْم ِمْن أ َشد  بَِقي 

َ
َحُدُهْم أ

َ
 َأل

لَْماءِ ِدينِِه ِمْن َخرْ  َغَضا،ِط الَْقَتاِد ِ  ا ل ْيلَِة الظ  ْو َ لَْقابِِض َ َ َ ِْر الْ
َ
 ، أ

ُ ِمْن ُ   فِْتَنٍة َ ْ َاَء ُمْظلَِمةٍ  َ  ُ ْنِجيِهُم ا   وَ َِك َ َصا ِيُح ا  
ُ
  ١.أ

 بودنـد، او نـزد یارانش از ای عده که حالی در ،9خدا پیامبر روزی

 مرتبـه دو را سـخن ایـن ایـشان! بنمـا من به مرا درانبرا خداوندا: فرمود

 بودنـد حـضرت آن گـرد که یاران از گروهی هنگام این در. کردند تکرار

  نیستیم؟ شما برادران ما آیا! خدا پیامبر ای: گفتند

 در] کـه [هـستند قومی من برادران. هستید من یاران شما نه،: فرمود

 مـرا کـه حـالی در آورنـد مـی انایم من به آنها] آمد خواهند [آخرالزمان

 شناسـانده پدرانـشان نامهـای و نامهایـشان بـا را آنها خداوند. اند ندیده

 هـر. شوند خارج مادرانشان رحم و پدران پشت از که آن از پیش است،

 دسـت از عمـل این که حالی در ماند، می پایدار خود دین بر آنها از یک

 آتـش گـرفتن دسـت رد یـا و تاریـک شـب در گون خارهای بر کشیدن

 در فـروزان چراغـی چون ایشان .است دشوارتر گز درخت از برافروخته

 تـار و تیـره های فتنه همه از را آنها خداوند درخشند، می شب تاریک دل

                                     
، بـا ۱۶۹ص۲اصول کافی، ترجمـه کمـره ای، ج/ ١٢٤: ص ،٥٢ ج األنوار بحار. ١

  کمی  تفاوت
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  .دارد می نگه امان در

اِس  :کنـد نقل مـی 9 در روایتی ازپیامبراکرمِترِمذّی  ِ  َ َ ا ـ 
ْ
يَـأ

ابُِر ِمْنُهمْ  َْمرِ َزَماٌن ا ص    ١. َ َ ِدينِِه َ لَْقابِِض َ َ ا ْ

زمانی بر مردم می آید که مقاومت برای حفظ دیـن، هماننـد گـرفتن 

  .آتش گداخته در پنجۀ دست است

                                     
  ، با کمی تفاوت۸۷۱۱، مسند احمد، شماره ۲۲۶۰شماره سنن ِترِمذّی، روایت . ١





  

  

  

  

  آیه دوم

نوید حکومت جهانی مستضعفان و روزگار امن و 

  امان فراگیر

ُ  وََ  َ  ْ  َِ   ُ  ْ   ِ  تِ ا     َ ِ  ُ ا وَ   ِ ُْ  ْ  آَ  ُ ا ا    َ  ا   َ  َْ َ    ِ 
رِْض 

َ
ْ  ََ   َ َ   اْ  َ    وَ  َ  ْ ِ ِ ْ   ِ ْ  ا    َ  اْ  َ ِي د  َُ  ُ   َُ  ْ  َ َُ ّ ِ  ا  

َ  ُ  ْ  وَ   َُ  ْ   اْر َ  ِ ّ َ ُ َ  ْ ِ   ِ  ْ َ  ْ ِ ِ ْ  َ  ً   ْ
َ
ُ و َ  أ ُ  نَ     َ ْ  ُ ِ ُْ     

و  َِ   ذ ِ َ  َ ْ  َ  َ َ  َ  َ  ْ  وَ  َ  ْ  ً 
ُ
  ]  ره   ر[    ا ْ  ِ ُ  ن ُ  ُ   َ 

اند وعده  خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده
زمین خلیفه خواهد کرد، همان گونه که ) کره( ایشان را در روی داده است که قطعاً 

 نمود و) وی زمینر (خلیفه ) ١مانند قوم بنی اسرائیل( کسانی را پیش از ایشان
 ترسشان نمود و قطعاً که برای آنان پسندیده است مستقر خواهد را  دینشان قطعاً 

                                     
ْوَرْ َنا وَ : ۱۳۷/اعراف. ١

َ
ينَ  الَْقْومَ  أ َق   ُْسَتْضَعُفونَ   نُوا ا   ْرِض  َ شارِ

َ ْ
َ َها وَ  األ   الـ   َمغارِ

نا
ْ
 .فيها باَر 



  در تفاسیر شیعه و ُسنی7نوید حکومت عدل جهانی مهدی.............................٢٤

چیزی  کنند و مرا عبادت می) فقط(ل خواهد ساخت در حالی که یبدرا به امنیت ت
دهند و کسانی که پس از آن کافر شوند پس آنان همان  را شریک من قرار نمی

  )١پی نوشت ( .فاسقانند

  :فرماید  در تفسیر آیۀ یاد شده می شيخ طو

و سـپس   ١مَجـ العَ  وَ ِب رَ  الَعـنَ  ِمـنيَ كِ ِرش مُ ـ الم أرَض هُ ثُ ورِ  يُ عناهُ  مَ وَ 

َال ( :نقل میکند که فرمـود  6اکرم را از پیامبرروایت مقداد بن اسود 

ْرِض 
َ ْ
ِ ْيُت َمَدٍر َو َال َوَ ٍر  إّال   َ َ ْبَ  َ َ األ َعِز ٍز  ِعز   َو يَدُخلُُه اإلسالُم ب
   ٢.)أو بُِذل  َذ ٍل 

مانـد مگـر  باقی نمـی) خانه و خیمه( روی زمین خانه گلین و مویین

و یـا با پذیرفتن اسالم،  ،شود یا به عّزت کامل اینکه اسالم بر آن وارد می

  .به ذّلت و خواری با نپذیرفتن آن و پذیرش مالیات

 :مـده اسـت ضـمن بیـان اقـوال، آشیخ طبرسیهمچنین در تفسیر 

  .»َمهدِی ِمن آِل ُحمّمدٍ ـ أّهنَا فِی ال:َمروُی َعن َاهِل الَبيِت ـَال«

ُه َقَرَأ َهِذِه اْآلَيـ7َو َرَوى اْلَعيَّاِيشُّ بِإِْسنَاِدِه َعْن َعِيلِّ ْبِن اْحلَُسْنيِ   َو ةَ  َأنَّ
ُ َذ ِـَك « :َقاَل  ْهَل اْ َْيـِت َ ْفَعـُل ا  

َ
ِ ِشيَعُتَنا أ  بِِهـْم َ َ يَـَدْي ُهْم َو ا  

                                     
 .خداوند زمین عرب و عجم را به ارث آنان خواهد داد. ١

 ٤٥٥و۴۵۷:ص ،٧ ج القرآن، تفسیر في التبیان. ٢
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 ِ ِي قَاَل َرُسوُل ا   ِة ا   م 
ُ ْ
ا َو ُهَو َ ْهِدي  َهِذهِ األ   ِيِه  َْو  َْم 6رَُجٍل ِمن 

ِ َ رَُجٌل ِمْن 
ْ
ُ َذ َِك اْ َْوَم َح   يَأ َل ا   ْ َيا إِال  يَْوٌم َواِحٌد لََطو  َ ْبَق ِمَن ا  

ِ  اْسُمُه اْسِ  َ مْ  ْرَض َعْدًال َو قِْسطاً َكَمـا ُ لَِئـْت َجـْوراً َو ِعْ َ
َ ْ
 األ

ُ
َأل

 .8هـ َذلَِك َعْن َأِيب َجْعَفٍر َو َأِيب َعْبِد اللَّ ِمْثُل  َى ُروِ َو َقاَل َو  ١.»ُظلْما
اِحلاِت   املرادُ  هذا يكونُ ٰىل عَ فَ    و أهـَل النبيَّ بالذين آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ

 خالِف ستِ اإلم بِ هُ ـ لَ ةَ  البشارةُ  اآلينِت ضمّ يهم و تَ  علنِ محٰ  الرَّ ه صلواُت بيتِ 
 ،منهُ  مِ 7ِّهديمَ ـ ال قيامِ نهم عندَ  عَ وِف  اخلَ الد و ارتفاعِ  يف البِ نِ و التمكّ 

ِ َ  ِ ْ  َ  ْ ِِ  ْ ( بقوله ون املرادُ و يكُ  َ  ا   ل  جَعـ أنْ وَ  ُهـ)َ َ   اْ َ ْ  َ
 ذلك  عٰىل ّل دُ و يَ  .:ليامنَ ُس  و دَ  و داوُ  آدمَ ثَل مِ  خليفةً لخالف  لِ الَح الّص 

رِْض َ  ِ َ  ً (قوله 
َ
  داُوُد إِ    َ َ  ْ  َك َ  ِ َ ً   ٰ ( وَ   ٢)إِّ ِ   ِ ٌ  ِ  اْ 

رِْض 
َ
َ َ ْ  آ َ ْ   آَل إِ ْـ ا ِ َ  ا ِْ  ـ َب َو اْ ِْ َ ـَ  َو ( و قوله ٣)ِ  اْ 

 .٤)آ َ ْ  ُ ْ  ُ  ْ ً َ ِ    ً 

                                     
 ، البرهانةهمچنین بنگرید تاویل اآلیات الظاهر. ١

 ۳۰/بقره. ٢

  ٢٦/ص .٣
  ۵۴/نساء. ٤
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ــ ــ  هــذا إمجــاعُ ىلٰ و َع ــرتةِ الِع ــهم ُح  و إمجــاعُ ،اهرة الّط ــولِ لِ  ١،ةٌ جَّ  ق
ْهَل بَ ِْ  لَـْن : 9النبي

َ
ِ  أ ِ َو ِعْ َ إِ   تَارٌِك  ِيُ ُم اَ  َقلَْ ِ كَِتاَب اَ  

ْوَض  َ  .َ ْفَ ِقَا َح   يَرَِدا َ َ  اَ ْ
 وَ ُهـ فَ ىضيام مَ ق فِ فِ تّ  يَ  اإلطالق ملَ  عَىل  األرضِ  ِيف مكنيَ  التَ  فإنّ و أيضاً 

 ٢.»هعدَ  وَ ُف لِ ه الُخي سمُ  إزّ  عَ  اهللاَ ألنّ رٌ نتظَ مُ 
مهـدی از آل  روایت شده که این آیه درباره 6اهل بیت پیامبر از
  . استمحمد

ــیّ َع  ــ( ّی اِش ــّج ) رْض ابوالنَّ ــام س ــود از ام ــناد خ ــه اس ــّی ب ــن اد عل  ب

بـه :  روایت کرده که آن حضرت این آیه را خواند و فرمـود8الحسین

 ما اهل بیت هستند، خداوند به وسیله آنان بـه آنان شیعیانخدا سوگند، 

 وعده حکومـت مهدی این امت استدست مردی از خاندان ما که او 

                                     
عصمت ثقلین، لزوم تمسک : به خاطر نکات مستفاد از حدیث ثقلین،از جمله . 1

به قرآن و عترت، تالزم کتاب و عترت، ضرورت بقـای عتـرت تـا روز قیامـت، 
ــت ــسنده : ک.ر. ( َاعلمّی ــه نوی ــشکاه  شــماره مقال ــه م ــستان ١١١ درمجل ، تاب
 .»:تحت عنوان حجّیت احادیث اهل بیت. ش١٣٩٠

 َال «: قال أنّه 7عنه ا قدادُ  روى و: ، جوامع الجامع۴۲۰ ص ۷مجمع البیان ج. ٢
 ،َعز ـزٍ  بِِعـز   اإلسالِم،  َِمةَ  ا    أدَخلَهُ  إالّ  َوَ رٍ  َال  وَ  َمَدرٍ  َ ْيُت  األرِض  وَجهِ  َ   َ ْبَ  

ا َ َيديُنونَ  يُُذ ُّهم أن و إّما أهلِها ِمن هم اهللاُ َ َيجَعلُُهميُِعز   إّما :َذ ٍل  بُِذل   أو
َ
 «  
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اگر از :  فرمود6جهانی را انجام می دهد، و او همان است که پیامبر

قـدر  دنیا بـاقی نمانـد مگـر یـک روز، خداونـد آن یـک روز را آنعمر 

زمـین ) وکـرۀ(  که همنام من است بیایددانمطوالنی کند تا مردی از خان

کنده از عدل و داد کند آنسان که از ظلم و ستم  وچنین . شده باشدپر را آ

  . هم روایت شده است8سخنی از امام باقر و امام صادق

 )ا ـ   ِ  تِ  َ ِ  ُ ا وَ  ِ  ُْ  ْ  آَ ُ  ا ا    َ ( بنابراین مصداق کامل

 آیـه ایـن و .سـت ـ اات الـرحمن علـیهمصلو ـ پیامبرو اهل بیت پیامبر

 و ،بـالد در یـافتن قـدرت و شدن خلیفه با است آنان برای مژده متضمن

 حضرت قیام زمان آنان در از ترس، شدن برطرف )با تامنیّ  احساس(
  .6پیامبر خاندان از 7مهدی

يـنَ  اْسَتْخلََف  َكَما(  ازمراد    قـبالً  کـه اسـت ایـن )َ ـْبلِِهم ِمـنْ  ا  

ــدخداو هــم ــرای صــالح اشــخاص ،ن ماننــد آدم و داود و  را خالفــت ب

   کـه اسـت آیـاتی ایـن بـر شـاهد و ،داد قرار زمین رویخلیفۀ سلیمان، 

 بـر 6پیـامبر پـاک دودمـان اجمـاِع  بنـابراین .است شده یاد متن در

 بـه هم آنان اجماع و است زمین کرۀ در 6محمد آل مهدی خالفت

 میـان در مـن :فرمود 6پیامبر زیرا است حجت نیْ لَ َق ثَ  حدیث استناد

 کـه بیتم هلاَ عترتم  و خدا کتاب :گذارم می جای به ارزنده چیز دو شما
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بـر مـن  )کوثر در بهشت( تا در کنار حوض شوند نمی جدا هم از هرگز

  .وارد شوند

 اسـالم تـاریخ گذشـتۀ در ،زمـین در ای همطلق قدرت چنین وانگهی

 خداوند ۀوعد زیرا ،است انتظار مورد ق،اتفا آن پس ،است نیفتاده اتفاق

 ،فراگیـر مـانا و نمـاَ  روزگـار و مستـضعفان جهـانی حکومـت بر مبنی

  .است ناپذیر فتخلّ 

 نقـل مـی 7 در روایتی از امام صـادقنیُکَلیْ  االسالم ةقثهمچنین 

ُ  وََ  َ ( ند که مصداق کامل آیهک  َ ِ  ُـ ا وَ  ِ ـ ُْ  ْ  آَ ُ ـ ا ا   ـ َ   ا  
ْ  َِ   ُ  ْ  َ   ا    ِ  تِ  رِْض   ِ     َْ  َ

َ
ْ  ََ    َ َ    اْ   : ) َ  ْ ِ ِ    ِ ْ   ا    َ   اْ  َ

  .»١ُهُم األئّمة«

  . طاهرین هستندأئمۀ

 روایتی نقل شـده کـه 7 هم از امام صادقعمانیغیبت نُ کتاب  در

ــریفه  ــۀ ش ــن آی ــائِم «ای ــْت ِ  الَْق ــائم آل » ٢ َو أصــحابِه نََزلَ ــاره ق درب

  .حضرت نازل شده است و یاران آن 6دمحّم 

                                     
 .۵۷۱، تفسیر فرات، روایت شماره ۳۶۹ص۱اصول کافی، ترجمه کمره ای، ج. ١

  ۳۵، روایت شماره ۱۳غیبت نعمانی، باب . ٢
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 7 در روایتی از امیرالمـومنین١ نیشابوری حنفیحاکم َحسکاِنّی 

   :کند که نقل می

نْـَزَل :  قَاَل 7ن  َعلِّياً إ
َ
 ال  َسَمَة َو أ

َ
َة َو بَرَأ ب  َ ِي فَلََق ا ْ ْقِسُم بِا  

ُ
إِ   أ

ٍد ِصْدقاً َو َعْدًال َ َْعِطَفن  َعلَ  وََ َ  (: ْيُ ْم َهِذهِ اْآليَةُ الِْكَتاَب َ َ ُ َم 
ــْ َ ْ  َِ   ُ ْ  ِ   ــ   ِ  ِت  َ َ ــ ا ا  ــ ُْ ْ  َو َ ِ  ُ ــ ا ِ  ــَ  آَ ُ   ِ ُ ا   ا  

رِْض 
َ
  ٢.)...اْ 

خورم به کسی که دانـه را شـکافت و  سوگند می:  فرمود7امام علی
                                     

 طبقــات از ۱۴ طبقــۀ در »ظالُحّفــا ةتــذکر  «کتــاب در َذَهبــّی  الــّدیِن  َشــمُس . ١
 ابوالقاسـم المحدث القاضی ــ الَحسکاِنّی  :نویسد می ،۱۰۳۲ شمارۀ حافظان،

 الُقرشـّی  َحسکان محمدبن أحمدبن محمدبن أحمدبن بن عبدالله بن الله عبید
 ُمتَقن شیخ ،الحافظ الَحّذاء بابن ُیعَرُف  الحاکم، الَحَنِفی النیشابوری العامرّی 

  .الحدیث لمبع ةتامّ  ةعنای ذو
 و عثمان زمن خراسان افتح الذی ُکَریز عامربن بن األمیرعبدالله ذرّیه من وهوـ 
) أحمد(=جده عن حّدث و َجمَع  و األبواب فی صّنف اإلسناد، عالی معمراً  کان
 ۴۹۰ متوفـای ... و طاهر، وأبی الحاکم، عبدالله وأبی العلوی الحسن أبی وعن
  .ق.ه

عهتش علی یدل مجلسا له وجدُت   َردِّ  َخَبـر تـصحیح هـو و بالحـدیث ِخبَرِته و یُّ
  ...الشمس الّنواصب ترغیم و عنه الله َرِضَی  ِلَعلّی  الّشمس
 تجلیـل ذکـر از پـس »الُحّفـاظ طبقـات «کتاب در هم سیوطی الدین جالل
  ق.ه ۴۷۰ بعد متوفای: نویسد می ذهبی مشابه

 ۵۷۰شواهد التنزیل، روایت شماره . ٢
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نـازل  6دمحّمـانسان را آفرید و قرآن را براساس صـدق و عـدل بـر 

  . این وعدۀ الهی به شما روی خواهد آوردعاً فرمود قط

 کنـد کـه اس درباره آیۀ یادشده نقل مـیهمچنین در روایتی از ابن عبّ 

دٍ «   . نازل شده است6دربارۀ آل محمد: گفت» ١نََزلَْت ِ  آِل ُ َم 

 در تفسیر خود روایتی از مقداد بن بّی مالکیُقرُط  و ماَورِدّی شافعی

مـا َ َ « :يقـول lهِ ـَسِمْعُت َرُسوَل اللَّـ: کنند که گفت أسود نقل می

ْرِض 
َ ْ
   َ ْيُت َحَجٍر َو الَظهِر األ

َ
 اإلسـالم بِِعـز  مـةَ  َ ِ له ا   دخَ َمَدٍر إالّ أ

ا  هم يُ َعِز ٍز أو ُذل  َذ ٍل إم  م، يُ ، أو َ َيجَعلُُهم ِمن أهلِهاِعز  َ َيديُنوَن ِذ ه 

ا
َ
 «٢.  

خانـۀ ( هیچ خانه سنگی و گلـی: مودفر  شنیدم که می6از پیامبر

ماند مگـر اینکـه خداونـد کلمـه  در روی زمین نمی) شهری و روستائی

کند، یا به عزت کامل یا به ذلـت کامـل، امـا بـه  اسالم را در آن وارد می

اما با ذلت به  دهد و عزت به اینکه آنان را اهل کلمه اسالم و دین قرار می

  .هنداینکه با خواری به اسالم گردن ن

                                     
 ۵۷۱مارۀ همان، روایت ش. ١

الجامع األحکام القرآن، = النکت و العیون، و تفسیر الُقرطبّی = تفسیرالماَورِدّی . ٢

َقَلین  ۵۵سوره نورآیه ،مجمع البیان، جوامع الجامع، تفسیر نور الثَّ
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: ن قـالمَ ـ لِـةً جّ  ُح املاَورِدیُّ ره ذكَ : گوید آنگاه قرطبی در ادامه آن می
  .جمالعَ   ورِب  العَ الدُ راد باألرض بِ مُ ـ الإنّ 

مانند شـیخ (ماَورِدّی این روایت را حجت و دلیل دانسته برای کسی 

آیه شریفه بالد عرب و   در)ِفِی األرض(که گفته است منظور از ) طوسی

  .است)  زمین کرۀهمهو (عجم 

ترســیم و نویــد حکومــت جھــانی اســالم در کــالم پیــامبر 
  6اعظم

  : آمده استابن کثیرتفسیر  در

ه أَنـ بِ يـهِ لَ  عَ هُ المُ  َسـ وَ هِ ـ اللّ واُت لَ ه َص سولِ رَ عاىل لِ  تَ هِ ـ اللّ نَ  مِ دٌ عْ ذا وَ هَ 
م  ِهبِـيهم، وَ َلـعَ  الةَ الـوُ  و  النـاسِ أئمةَ أي  ، األرضِ فاءَ لَ ه ُخ تَ مَّ  أُ ُل جعَ يَ َس 
 نَ م ِمـهِ وفِ  َخـعـدِ ن بَ م ِمـهُ نّ لَ دِ بَ يُ  لَ وَ . بادُ  العِ مُ هُ ـ لَ عُ َض  َخت ، وَ الدُ  البِ ُح صلَ تَ 

 ...، فيهمامً كْ  ُح  وَ  أمناً اسِ النّٰ 
 او بـر خـدا سـالم و صلوات ـ پیامبرش به خدا از است ای عدهاین و

 قرار مردم والیان و پیشوایان یعنی زمین خلفای را اواّمت  زودیب کهـ  باد

 آنـان بـرای بنـدگان و یابـد مـی سامان الدبِ  ،خلفا این وسیله به ،دهد می

 در حکومـت و امان و مناَ  به مردم از آنان ترس قطعاً  و گردند می خاضع
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   ....کند می تبدیل مردم میان

ى وٰ  زَ هَ ـ الّلـنَّ إِ  «:ال قَ lهِ ـ اللّ سوَل  رَ أنَّ  ١حيِح  الَص  ِيف َت بَ هذا ثَ ـ لِ وَ 
  ِيل َي وِ تـي مـا زُ مَّ  أُ ُك ْلـ مُ غُ بُلـ يَ ا، وَ َهبٰ غارِ ها و مَ قَ شارِ  مَ ُت أيْ رَ  فَ  األرَض ِيلَ 
 .»هانْ مِ 

 6خـدا رسـول کـه شـد ثابـت صحیح حدیث در خاطر بدین و

و مـن ) جمـع و کوچـک کـرد و(اوند زمین را برایم گرد آورد خد :فرمود

تمام شرق و غرب آن را دیدم و پادشاهی و حکومت ُاّمتم تا آن سرزمینی 

  .می رسد که برایم گرد آمد که همه کره زمین است

َثنَا اْبـُن َأِيب ُعَمـَر، : اج يف صـحيحهجّ بن احلَ  ٢ مسلمقال اإلمامُ  َحـدَّ
َثنَا ُسْفَياُن، َعْن َعْبِد الْ  ، َعْن َجـابِِر ْبـِن َسـُمرَ ـَحدَّ : ، َقـاَل ةَ َملِِك ْبِن ُعَمْريٍ

 «:  َيُقوُل lَسِمْعُت النَّبِيَّ 
َ
اِس َماِضـًيا َمـا َوِ َُهـُم اْ َنـا َال يََزاُل أ ْ ُر ا ـ 

َم النَّبِيُّ »َعَ َ رَُجًال  ، َفـَسَأْلُت َأِيب ةٍ  بَِكلِمَ l، ُثمَّ َتَكلَّ َمـاَذا :  َخِفَيْت َعَيلَّ
 .»ُ  ُهْم ِمْن قَُر ٍْش «: ؟ َفَقاَل lهِ ـَقاَل َرُسوُل اللّ 

                                     
، و همچنین مجمع البیان، جوامع الجامع، ٢٨٨٩صحیح مسلم، روایت شمارۀ . ١

َقَلین، سوره نورآیه   ۵۵ تفسیر نور الثَّ
  ۱۸۲۱صحیح مسلم، روایت شمارۀ. ٢



 ٣٣......................نوید حکومت جهانی مستضعفان و روزگار امن و امان فراگیر: آیه دوم

 .ري بهمَ  عُ ك بنلِ مَ ـالن عبدِ  عَ ةعب ُش ن حديِث  مِ ١و رواه البخارّي 
 کـه کـرده روایـت مرهس جابربن از خود صحیح در حجاج بن مسلم

 جریـان مـردم کـار همـواره :فرمـود می که شنیدم 6پیامبر از :گفت

ــد مــی ــان مــرد دوازده کــه مــادامی یاب  ســپس ،نماینــد سرپرســتی را آن

 کـه پرسـیدم پـدرم از ،شـد پوشـیده من رب که گفت یسخن 6پیامبر

 دوازده آن تمـام :فرمـود پیامبر :گفت مپدر ؟گفت چی 6خدا رسول

   .قریشند از ،نفر

  .است کرده روایت را مزبور حدیث هم بخاری

  نتیجه

  با توجـه بـه مطالـب یـاد شـده بـدیهی اسـت کـه ُمفـاد آیـه شـریفه

و احادیث صحیح یاد شده در گفتار مفـّسران شـیعه وسـّنی، مبتنـی بـر 

کنون تحقق مین، تاانی اسالم در تمامی کرۀ زتحّقق حکومت مقتدر جه

الُبّد ِمن ُوُجوِد إثنـي َعـَرشَ «: نیافته است، از این رو طبق گفتۀ ابن کثیر
َمهِدّي اّلـذي إسـُمُه ُيطـابُِق إسـَم َرسـوِل ـَو ِمـنُهُم الـ...َخليفًة عاِدالً 

َئـْت ُظْلـامً ُه ُكنَيتَ ، و ُكنَيتُ  lهـاللّ   َو ه، َيْمَألُ اْألَْرَض َعْدًال َو ِقْسطًا َكـَام ُملِ
                                     

  ۷۲۲۳و۷۲۲۲صحیح بخاری، روایت شمارۀ . ١
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عتقد به وجود دوازده خلیفۀ عادل بود کـه از جملـۀ باید مناچار  »١َجْوراً 

اش مطـابق بـا نـام و کنیـۀ رسـول  آنان مهدی است، کسی که نام و کنیه

کنده و سرشار از عدل و 6خدا  است، کسی که تمامی کرۀ زمین را آ

  .سازد همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد قسط می

                                     
 ناگفتـه ـــ ۷۰ص۶، ج ۵۵تفسیرالقرآن العظیم، سـورۀ نـور، آیـۀ  =تفسیر ابن کثیر. ١

 و نیـز شـاگرد ابـن ابن کثیر َسَلفی شاگرد و شیفته و تـابع ابـن تیمیـهنمانـد 
  .عساکر است



  

  

  

  آیه سوم

  رادۀ الهی بر استقرار حکومت جهانی مستضعفانا

نْ   ُ   ُ  وَ 
َ
ْ  ُِ  ا ا    َ  َ َ  َ ُ     أ رِْض  ِ   اْ  ُ

َ
 ِ   ً  َ َْ  َُ  ْ  وَ  اْ 

َ
 وَ  أ

رِْض  ِ    َُ  ْ  ُ َ ّ ِ َ  وَ    ا ْ ارِ   َ َْ  َُ  ُ 
َ
     نَ  وَ   ِ َْ ْ نَ   ُ ِيَ  وَ  اْ 

  ] ََ  [   َ َْ ُرون  ُ ا      ِ ُْ  ْ  ُ  ُ َدُ    وَ 
اراده کردیم بر کسانی که در روی زمین به ضعف کشانده شدند مّنت نهیم و 

و به آنان در روی زمین تمّکن و قدرت . آنان را پیشوا و وارث روی زمین قرار دهیم
هامان و سپاهیانشان آنچه را که از آن بیم داشتند ) وزیرش(بخشیم و به فرعون و

  .بنمایانیم

  : در تفسیر دو آیه مزبور می نویسدشیخ طبرسیین االسالم ام

ة ّبـ ا َ َق لَ ي فَ  ا   وَ  :اله قَ  أنَّ 7ن أمرياملؤمنني عَ ةُ  الروايِت حَّ د َص قَ 

وِس َ َ ة مَ َس أ ال   رَ  بَ وَ  ُ ْ َيا َعلَْيَنا َ ْعَد ِشَماِسَها َ ْطَف ا    َ َْعِطَفن  ا  

ُ  ا ِ  (لَِك َو َتَال َعِقيَب ذَ . َوَ َِها ِ ـَ  اْ ُ ـْ  ِ ْن َ ُ    َ َ ا  
َ
َو  ُ ِ ُ  أ
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ُ ُ  ا ْ ارِ ِ َ 
ً  َو َ َْ  َ   ِ 

َ
ُ ْ  أ رِْض َو َ َْ  َ

َ
 .ةاآلي ١)اْ 

ــوى العَ رَ  وَ  ــاإلســنادِ  بِ اِيش ّي ــصَّ ن أَ  َع ــاِينّ  الكِ اِح بَ يب ال ــن ــ نَ اَل  َق  رَ َظ
هـَذا ِمـَن ]  هـَذا؟ تَـرى[ :َفَقاَل   َيْمِشی7بداهللا عَ  أبی إىل7رعفَ وَج أبُ 

ِيَن قَاَل ا ل   ُ  ا ِ  ( :َجل   ُه َعز  وـا   ِ َ  اْ ُ ْ  ِ ْن َ ُ    َ َ ا  
َ
َو  ُ ِ ُ  أ

ُ ُ  ا ْ ارِ ِ َ 
ً  َو َ َْ  َ   ِ 

َ
ُ ْ  أ رِْض َو َ َْ  َ

َ
  .٢)اْ 

ُد اْلَعابِِديَن َعِيلُّ ْبُن اْحلَُسْنيِ  اَل قَ وَ  ق  َو ا :7َسيِّ َ داً بِا ْ ِي َ َعَث ُ َم    

ْهَل اْ َْيِت َو ِشـيَعَتُهْم بَِمْ ِلَـِة ُ ـوَ  َو 
َ
ا أ بَْراَر ِمن 

َ ْ
 َِش اً َو نَِذيراً إِن  األ

ْشَياِعه
َ
ْشَياَ ُهْم بَِمْ ِلَِة فِْرَعْوَن َو أ

َ
نَا َو أ  .٣ ِشيَعتِِه َو إِن  َعُدو 

                                     
، تفـسیر ُفـرات کـوفی، ٣٧٥: ص ،٧ ، ج۶و ۵البیان، سـوره قـصص آیـه  مجمع. ١

 .۶ و۵تفسیر البرهان، تفسیر نورالثقلین، سوره قصص آیه 

 والـنّص علـی ابـی ةبـاب االشـار( ۱۱۲ص۲اصول کافی، ترجمـه کمـره ای، ج. ٢
 ۲۴کمـی تفـاوت، بحـاراالنوار، ج بـا) 8بن محمد الصادق عبدالله جعفر

  ۱۶۷ص
، شرح نهـج البالغـه ۵۹۰وایت شمارۀ شواهد التنزیل حاکم َحْسکانّی حنفی، ر. ٣

 األرَض  يَملُِك  بِإمامٍ  َوعدٌ  إنَه: ۲۰۵  حکمت شماره۲۹ص۱۹ابن ابی الحدید ج
 نویـد از پیـشوایی اسـت کـه 7، سخن حضرت علـی ا َمما ِـِك  َ    َسَتو  وَ 

شـرح نهـج . یابـد تمـامی کـشورها اسـتیال مـی شود و بر زمین می فرمانفرمای
 ۵۰۶، نهــج البالغــه صــبحی صــالح ص۴۷ص۴جالبالغــۀ، محمــد عبــده، 

  .۲۰۹حکمت شمارۀ 
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سـوگند بـه :  است که فرمود7روایت صحیح از امیرالمؤمنین علّی 

خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، دنیا پس از سرکشی قطعـًا بـه 

گیر بـه بچـه ن مهربان شدن شتر مادۀ بدخوی گازآورد همچو ما روی می

خـواهیم برآنـان کـه در زمـین   میـ:  ـ سپس این آیه را تالوت فرموداش

  .وا و وارث قرار دهیمناتوان شمرده شدند مّنت نهیم و آنان را پیش

امـام : لّصباح ِکنـانی روایـت کـرده کـه گفـتّیاشّی از ابواَع رْض ابوالنَّ 

 ایـن: رود، به من فرمود  کرد که راه می نگاهی7 به امام صادق7باقر

کـسانی اسـت کـه بینـی؟ ایـن از مـصادیق آن  را مـی) 7امام صادق(

نْ   ُ ِ ـ ُ  وَ (: خداوند متعال فرمـود
َ
ِ  َ َ  َ ُ ـ    أ ُ  ا  ـ َ ا    ِ   اْ ُ ـْ  ِ

رِْض 
َ
  .)...اْ 

کـه  سـوگند بـه خـدایی:  فرمود8سرور عابدان علّی بن الحسین

محمد را به حّق بشارت دهنده و هشدار دهنده برانگیخت، نیکان از مـا 

 وشــیعیان همچــون موســی و شــیعۀ او هــستند و 6خانــدان پیــامبر

  .ان او هستنددشمنان ما و پیروان دشمنان ما همچون فرعون و پیرو

 سـوره ۵بـاره آیـۀ  درشـیخ طوسـی روایتـی از نورالثقلین درتفسیر

ُ  : فرمود7کند که امیرالمومنین ص نقل میَص قَ  ٍد َ ْبَعُث ا   ُهْم آُل ُ َم 
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ُهمْ  ُهمْ :َ ْهِد   ُهْم َو يُِذل  َعُدو    .١ َ ْعَد َجْهِدِهْم َ ُيِعز 

 6دند، آل پیـامبرازمصادیق آنانی که در زمین ضعیف شمرده ش

ــامبر  را 6هــستند کــه خداونــد پــس از تــالش آنــان، مهــدّی آل پی

  .انگیزاند تا آنان را عزیز و دشمنان آنان را خوار و ذلیل نماید برمی

ل بِن ُعَمـر نقـل  حنفیحاکم حسکانّی  با ذکر سلسله سند از ُمَفضَّ

  :می کند

ِ َ َظـَر إَِ  َ ِ  إِن  « :َسِمْعُت َجعَفَربَن ُحمََمَد الّصاِدق َيُقوُل   َرُسوَل ا  

َُسْ ِ َ َبَ  َو قَاَل  ََسِن َو ا ْ ْ ُتُم ا ُْمْسَتْضَعُفوَن :َو ا ْ
َ
 . ٢»...َ ْعِدي أ

 به علـّی و 6اسالم پیامبر: فرمود  شنیدم که می7از امام صادق

بـه ضـعف کـشانده :  نگاه کرد و گریـست و فرمـود:حسن و حسین

  .هستیدشدگان پس از من شما 

                                     
 ۱۱۳ص  الطوسیة، غیب۵، سوره َقَصص، آیه١١٠: ص ،٤ ج الثقلین، نور تفسیر. ١

 مبنـی بـر اینکـه ۵۹۷، همچنین تـا شـماره ۵۸۹شواهد التنزیل، روایت شمارۀ . ٢
 . هستند6مستضعفان، عترت و خاندان پیامبر



  

  

  

  

  آیه چهارم

  صالحان وارث حکومت زمین خواهند شد

َ  ْ  وَ  ُ  رِ  ِ   َ َ  ْ    َ ْ  ِ  َ ْ  ِ  ِ  ْ  ا    ن   اّ ِ
َ
رَْض  أ

َ
يَ   َ ِ ُ ـ  اْ   ِ  ـ دِ

  )۲تشوی نپ (] ء ا  [   ا    ِ ُ ن
نوشتیم که بندگان صالح من زمین را به ) موسی(پس از تورات ) داود(در زبور 

  .خواهند بردارث 

ن  ( ،ا ِذْكـرٌ ُكلُّهٰ اْلُكُتُب « :می آمده استر علی بن ابراهیم قُ در تفسی
َ
أ

َي ا    ِ ُ نَ  رَْض  َ ِ ُ   ِ   دِ
َ
ُبوُر فِيـِه   اْلَقاِئُم َو َأْصَحاُبه: َقاَل )اْ   َو الزَّ

ِميٌد َو َمتِْجيٌد َو ُدَعاء   .١»َمَالِحُم َو َحتْ

سـت، و مـصداِق کامـِل بنـدگاِن صـالِح کر اهمۀ کتابهای آسمانی ذِ 

                                     
، نـورالثقلین ۷۲۲۱ه انبیاء، البرهان روایـت شـمارۀ  سور۱۰۵تفسیر قمی ذیل آیه . ١

  ۳۷ص ۱۴حاراالنوار ج ، ب۱۸۹روایت شماره  ۴۶۴ ص ۳ج
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 حوادث سـخت ، زبور کتاب و یاران او هستند، در7وارِث زمین، قائم

  .و نیایش است)  خداذاِت (مجید آینده، حمد و ت

 درباره گـسترش اسـالم در شـرق و غـرب 6کالم پیامبر
  زمین

 6اسـالم شـده از پیـامبر سنی در ذیل آیه یـاد تفاسیر شیعه و در

ْرُض «: فرمودروایت شده که 
َ ْ
 رَ فَ ُزوِ َْت ِ َ األ

َ
ُت َ َشارَِ َها َو َمَغارَِ َهـا يْ أ

م ِ  َما ُزوَِي ِ  ِمْنَها
ُ
ُك أ  زمین برای مـن جمـع و فـراهم ١»َو َس َْبلُُغ ُ لْ

، و )و به من نشان داده شـد( ق و غرب آن به من نمایان گردیدهشده، شر

کـه بـرای مـن جمـع شـده پادشاهی و اقتدار امت من به آنچه به زودی 

  .خواهد رسید

 پس از نقل روایت یاد شده، از شیخ طبرسیتفسیر امین االسالم  در

                                     
 ۶۲۰ص۳ جتفسیر نور الثقلین، ۱۱۲ص۱، مناقب آل ابی طالب جمجمع البیان. ١

غرائــب =تفــسیر نیــشابوری، ۱۳۶ص۱۸، بحــاراالنوار ج ۲۲۷روایــت شــماره 
 سوره نور، ۵۵، ابوحیان، درآیه حر المحیطالب سوره توبه، ۳۳القرآن در ذیل آیه 

 بـن حنبـل مـسند احمـد سوره انبیـاء، ۱۰۵ در ذیل آیه تفسیر آلوسی بغدادی
 شـماره ُسـَنن ِترِمـذّی ، ۴۲۵۴ شـماره ُسـَنن ابـی داود، ۱۶۴۹۲روایت شماره 

 و همچنـین ۲۱۷ ص۷ ابن ابـی الحدیـد جشرح نهج البالغه ، ۲۱۷۶، ۲۱۰۲
 . سورۀ نور٥٥ر ذیل آیه ، دابن کثیربنگرید تفسیر 
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َمـانِ :  نقل می کنـد7امام باقر ْصـَحاُب ا َْمْهـِدي  ِ  آِخـِر ا ز 
َ
 ١.ُهـْم أ

  .مان هستندالّز   یاران مهدی در آخر ومصداق کامل آن بندگان صالح

 نِ ام َعـ الّعـ َمـا َرواُه اخلَـاّص وَ كی ذلـَو َيُدلُّ َعلـ: آنگاه می نویسد
ِ َعز   « :نه قالأ 6بیالنّ  َل ا   ْ َيا إِال  يَْوٌم َواِحٌد لََطو   َْو  َْم َ ْبَق ِمَن ا  

   ْهِل بَ ْ  أَو َجل  َذ َِك اْ َْوَم َح   َ ْبَعَث رَُجًال َصا اً ِمْن 
ُ
 االْرَض  َ ْمـَأل

  .»ا ُ لَِئْت ُظلْماً َو َجْوراً َعْدًال َو قِْسَطاً َكم

 الَبعـْث «يُّ يف كتاب قِ  احلسني الَبيهَ  بنُ  أمحدُ  أبو بكرٍ  اإلمامُ ردَ وْ د أَ َو قَ 
نـه حافِـُده أبـو هـا عَ ميعِ جَ ا بِ ثنٰ دَّ أخبارًا كثريًة يف هذا املعنى َح » ورو النُُّش 

 و ةَرش  َعـامِينَ نة َثـَسـهور  يف ُشـ أمحـدَ  بـنِ دِ  حمّمـ بـنِ هِ ـ الّلـ ُعبيدُ نِ َس احلَ 
 ٢.ةئَ سِام َمخْ 

 و گسترش عـدالت اسـالمی در جهـان 7دلیل بر کالم امام صادق

الزمان، روایتـی اسـت کـه شـیعه و سـّنی از   در آخر7با ظهور مهدی

                                     
جمیع ذلـک ... ، درتفسیرآلوسی آمده است ةالبیان، تاویل اآلیات الظاهر مجمع. ١

 7یام المهدی رضی الله تعالی عنه و نزول عیـسیأالمومنین  ةیکون فی حوز
 سوره شعراء مـی نویـسد و کـأّن ذلـک فـی زمـان ۴، همچنین در تفسیر آیه ...

 .المهدی رضی الله عنه

  البیان مجمع. ٢
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اگر از عمر دنیـا بـاقی نمانـد مگـر یـک روز، : اند  نقل کرده6پیامبر

 بیت خداوند همان یک روز را آنقدر طوالنی کند تا مردی صالح از اهل

برانگیزد که زمین را از عدل و داد پرکند همان گونـه کـه از ظلـم و را من 

  .جور پر شده باشد

ـشور و الَبعـث« در کتاب َبیَهقّی بن حسین  امام ابوبکر احمد » النُّ

 اخبار فراوانی در این باره آورده است کـه همـۀ آن اخبـار را نـوادۀ او أبـو

 ق برای ما ۵۱۸ماه های سال أحمد، در  بن محمد بن الله ُعبید الحسن

  .حدیث کرده است

  7ترسیم و نوید حکومت جھانی اسالم در روزگار َمھدی

وأخـرج :  در ذیل آیه یاد شـده مـی نویـسد شافعی بغدادیآلوسی
  :lهـقال رسـول الّلـ: ، قال َعن َثوبانَ ٣ و الِرتِمذّی ٢و ابو داود ١مسلم

يْ «
َ
ْرَض فَرَأ

َ ْ
َ َزَوى ِ َ األ م ِ  إِن  ا  

ُ
 َس َْبلُُغ  ُت َ َشارَِ َها َو َمَغارَِ َها َو إِن  أ

  .»ُ لَْكها َما ُزوَِي ِ  ِمْنَها

 م عـىلٰ هِ تيالئِ  اْسـه وَ  أهلِ  و إعزازِ ينِ  بإظهار الدِّ نه تعاىلٰ  مِ عدٌ ذا وَ  هٰ وَ 
                                     

  بعضهم ببعضة باب هالک هذه األمّ ۲۸۸۹/صحیح مسلم. ١

  ، ِکتاب الِفَتن۴۲۵۲/داود ابی  سنن.٢

 ، ِکتاب الِفَتن۲۱۷۶/ِترِمذّی   سنن.٣
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 ا ملَ  األرض ٰمـنَ ِمـ فَ  إليهـا و إّال افرينَ ٰس  املُ دُ تي يكثر تردّ  الّ املعمورةِ أكثر 
و إن د الغـريب، نْـاهلِْ  و بِ ةديدَ اجلَ نيا  بالدُّ هريةالّش   كاألرضِ نونَ ؤمِ طأها املُ يَ 
 هُ ـ الّلـِيض  رَ يِّ هدِ مَ ـ اْلـامَ  أيّ ؤمننيَ مُ ـ الةِ وزَ ون يف َح  يكُ لَك  ذٰ يعَ  َمج  بأنّ لناٰ قُ 

 .١كر ما ذُ  حاجة إٰىل  فٰال 7 عيسىٰ زولِ عنه و نُ 
ــانمــسلم  ــذّی، از َثوب ــوداود، ِترِم ــشابوری، اب ــد کــه نی ــل کردن ، نق

ای کـه  خداوند زمین را برای من گـرد آورد بـه گونـه:  فرمود6پیامبر

تمام شرق و غرب آن را دیدم، قطعًا از اّمت من به پادشاهی و حکومـت 

  .رسد تمامی آن زمین که برایم نمایش داده شد می

گوید این وعـدۀ الهـی مبنـی بـر پیـروزی و اسـتیالی  و سرانجام می

 8 و مسلمانان در روزگـار مهـدی و نـزول عیـسیجهانی دین اسالم

  .شود محّقق می

                                     
  . سورۀ نور٥٥، در ذیل آیه ابن کثیرروح المعانی، همچنین بنگرید تفسیر . ١





  

  

  

  

  نجمآیه پ

نوید استیالی حکومت عدل جهانی حضرت 

  ّنیدر تفاسیر شیعه وُس  *مهدی

ي ُ  َ  رَْ َ   ا  
َ
َ هُ  اْ َ ِّ  د  ِ  وَ    ِ  ُْ  ى رَُ  َ ُ  أ  وَ  ُ ِّ ِ  اّ ِ  ِ  َ َ  ِ ُْ  ِ

ُ  ن  َ  ِهَ   َ ْ    ]         و   [ا ُْ ْ ِ
که ریشه در طبیعت (  و دین حق)قرآن( او کسی است که پیامبرش را با هدایت

 فرستاد تا آن را بر همۀ ادیان پیروز گرداند، )دارد و هماهنگ با فطرت است
  .هرچند مشرکان نخواهند

ي ُ  َ  رَْ َ   ا  
َ
َ هُ  اْ َ ِّ  د  ِ  وَ    ِ  ُْ  ى رَُ  َ ُ  أ  وَ  ُ ِّ ِ    ِ اّ ِ  َ َ  ِ ُْ  ِ

  َ   ِ   ]   [   َ    ا  ِ   
او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همۀ ادیان 

  .پیروز گرداند، خدا برای گواهی بس است

 )۲۸/ و فـتح۹/، صـف۳۳/توبـه( این آیه در سـه سـورۀ قـرآنتکرار 
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سـورۀ  ۱۵۸ن آیـۀ آیـاتی همچـوبه موجـب . حکایت از اهمیت آن دارد

َ       ُ ْ (اعراف    
َ
ِ  رَُ  ُل  إِّ ِ  ا   ُس     ۲۸ و آیـه )َ   ـ ً  إَِ ُْ ـ ْ  ا  

رَْ  ْ  كَ     وَ (سورۀ سبأ 
َ
ـ س َ    ً  إِ    أ  وَ ( سـوره انعـام ۱۹ و آیـه ) ِ   

وِ َ 
ُ
 ـْـِ َرُ  ْ  ا ُْ ــْ آنُ   ــَ ا إَِ    أ

ُ
امبر ، رســالت پیــ)  َ َــ  َ ــ ْ  وَ   ـِـ ِ  ِ 

 جهانی و برای همۀ جوامع بشری، طبقات، اقشار و اصناف 6اسالم

 نوید پیـروزی 6است، و در آیۀ مورد بحث، خداوند به پیامبر اسالم

دین اسالم را برای همۀ ادیان با تشکیل حکومـت واحـد جهـانی اعـالم 

  .دارد می

  راز پیروزی

ضــمن بیــان اقــوال  ســوره فــتح ۲۸ در تفــسیر آیــه شــیخ طبرســی

 يـعِ ىل َمج  َعـاهـنيِ  الَرب  وَ ِج جَ  بـاحلُ  اإلسـالمِ يـنَ  دِ رَ ظِهـيُ أي لِ  :ویسدن می
 ذلك  امَ  َمت نّ إَل َو قيِ  . لدانِ  البُ  ِيف نتشارِ اإل  وَ هرِ  القَ  وَ الغلبةِ  بِ يَل  قِ وَ  .األديانِ 

  .  اإلسالم دينِ وىٰ  ِس ينٌ دِ   َفَال َيْبَقى ِيف اْألَْرض 7َمهِديّ ـِعنَد ُخروِج ال
رش را با هدایت و دین حق که ریشه در طبیعـت دارد و خداوند پیامب

هماهنگ با فطرت است، فرستاد تا دین اسالم را با دالئـل و بـراهین بـر 

همۀ ادیان پیروز گرداند و این پیروزی منطقی و غلبـه جهـانی در زمـان 
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جـز اسـالم بـاقی ه کـرۀ زمـین دینـی بـ  اسـت کـه در7ظهور مهدی

  .ماند نمی

   غیبتستایش از مومنان عصر

  :می نویسدبا اشاره به آیه مزبور  در روایتی شیخ صدوق

و  ُُهـْم : 7َقاَل اْحلَُسْنيُ ْبُن َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب 
َ
ا اْ َنا َعَ َ َ ْهـِديّاً أ ِمن 

ِ  َطالٍِب َو آِخـُرُهُم ا  اِسـُع ِمـْن ُوْ ِي َو ُهـَو 
َ
ِمُ  ا ُْمْؤِمنَِ  َ ِ  ْ ُن أ

َ
أ

َما ْرَض َ ْعَد َ ْوتِها َو ُ ْظِهُر بِـِه ِدْ ـَن اْإلِ
َ ْ
ُ بِِه األ ق  ُ ِْ  ا   َ ُم الَْقائُِم بِا ْ

ُ ونَ  يِن ُ  ِه َو  َْو َكرِهَ ا ُْمْ ِ ق  َ َ ا   َ ْقـَواٌم َو ،ا ْ
َ
 َ ُ َ ْيَبٌة يَْرتَد   ِيَهـا أ

يِن آَخُرونَ  ُبُت  ِيَها َ َ ا     َ ا ا ْ َْ ـُ   َ  ( :َو ُ َقاُل  َُهمْ َن َ ُيْؤُذو ،يَ ْ
ابَِر ِيف َغْيَبتِـِه َعـَىل اْألََذى َو التَّْكـِذيِب  ١)إِْن ُ  ُْ ْ    دِ ِ َ  َأَما إِنَّ الـصَّ

ِزَلِة الْ  ْيِف َبْنيَ َيَدْي َرُسوِل اللَّ ـبَِمنْ  .6٢هِ ـُمَجاِهِد بِالسَّ
ان ازمـا خانـد:  فرمـود8طالـب  بـن ابـیامام حـسین بـن علـّی 

ــامبر ــن . هــدی اســت دوازده مَ 6پی ــان امیرالمــؤمنین علــی ب اول آن

  و آخر آنان نهمین از فرزندان من است و او امام قائم به حّق 7ابیطالب

                                     
  ۳۸/انبیاء. ١
 .۳، روایت شماره۳۰، باب ۱کمال الدین، ج. ٢
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است، خدای به وسیلۀ او زمین را پـس از مـرگش زنـده مـی کنـد، و بـه 

وسیلۀ او دیِن حق را بر همۀ ادیان، آشـکار و چیـره مـی گردانـد اگرچـه 

که اقـوامی در آن ) طوالنی( غیبتی است  اوناخوش آید، برایمشرکان را 

مانند  ان غیبت، مرتّد گردند، و دیگرانی در آن بر دین حق، استوار میردو

  :شود شوند و به آنان گفته می و اذّیت می

گاه باشید کسی کـه . رسد گویید کی این وعده فرا می اگر راست می آ

ابر و اســتوار بمانــد هماننــد  صــ،آزار و تکــذیب در دوران غیبــت او بــر

  .خداست رکاب پیامبر مجاهد با شمشیر در

 بـشری،  جهـانی و بـرای همـه جوامـع6اسـالم رسالت پیـامبر

  .طبقات، اقشار و اصناف است

 نوید پیروزی دیـن اسـالم را 6از این رو خداوند به پیامبر اسالم

  .دارد عالم می اِ جهانیبر همه ادیان با تشکیل حکومت واحد 

  : نویسد  میّف سوره َص ۹ در تفسیر آیه شیخ طبرسی االسالم امین

د ه َقـبحانَ ه ُسـّنـ ألَ 6دٍ نـا حمّمـبيّ  نَ ةِ وَّ بُ  نُ ةِ حَّ  ِص  عىلٰ ةٌ الل دَ ذهِ  يف هٰ وَ 
 عدهُ  وَ  كامٰ أنِ ء الشَّ  و إعالٰ هرِ  القَ  وَ ءِ عٰال االستِ  بِ  األديانِ يعِ  َمج ه عىلٰ  دينَ أظهرَ 

 األديـان نَس  ِجـينِ الـدّ  بِ  و أرادَ عـوانِ  األةلَّـ قِ عف وَ  الـضَّ ك يف حالِ لِ ذٰ 
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 ١. مَ  و الّال َف  األلِ دخَل لك أَ ذٰ فلِ 
، 6در این آیه رهنمودی است  بر صّحت نبّوت پیامبر مـا محّمـد

زیرا خدای سبحان، دین اسالم را با برتری که دارد بر تمامی ادیان، غلبـه 

  .داده است

م يـثَ  مِ  بنِ مرانِ  عِ ن باإلسناد عَ ٢ياِيشّ و روى العَ : نویسد همچنین می
رَْ ـَ  ( : يقـول7 أمرياملـؤمننيعَ مِ ه َس أنّ  ٣ِعّی بْ رَ  ةِ بايَ ن عَ عَ 

َ
ي أ ِ ُ ـَ  ا  

ْ ِ َ هُ َ َ اّ ِ ِ  ُ ِّ ِ  رَُ  َ ُ  ِ  ُْ  ى ُ ِ ِ ّ َهَر ذلك َبعـُد؟ َأظَ  ) َو دِ ِ  اْ َ
 أن ال ةِ هادَ َش يها بِ ى فِ نادَ  يُ  وَ  إّال ةً ريَ ى قَ بقَ  تَ تى َال ه َح دِ يَ  بِ فِيس  الذي نَ وَ  فَ ّال كَ 

  ٤.اً يّ ِش  عَ  وَ ةً كرَ  بُ هُ ـ اللّ إله إّال 

 دربـاره ایـن آیـه 7المومنینی در روایتی نقل می کند که امیراِش یّ َع 

 سـوگند !آیا تاکنون مصداق این آیه تحقق پیدا کرد؟ هرگز: فرمودنـد

به خدایی که جـانم در دسـت اوسـت، حتـی آبـادی و روسـتایی بـاقی 

اللـُه  إّال  إلـه ال که صبحگاهان و شامگاهان شهادت بهد مگر اینمان نمی

                                     
 ۲۸۰: ، ص۱۰-۹ ج البیان،  مجمع.١

  ۸۷ ص ۲ج) متوفای اواخر قرن سوم قمری( تفسیر الَعیاِشّي . ٢
  )تنقیح المقال( 7اصحاب خاص امیرالمومنین علی بن ابیطالب از. ٣
  .۵۰، شماره ۸۷ ص ۲، تفسیر الَعیاِشّي ج۲۸۰: ص ،۱۰-۹ ج ، البیان  مجمع.٤
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  .شود آن نداء داده می در) هرسول اللّ  محمد و(

َو َقـاَل :  سوره توبه می نویسد۳۳ در ذیل آیه شیخ طبرسیهمچنین 
ِ  َك  ذَ ن  إِ  : 7َأُبوَجْعَفرٍ  ال  فَـّمدٍ  ُ َ ن آلِ  مِ يّ هدِ  ا مَ روِج  خُ ندَ  عِ ونُ  ُ  ي

  بَ  يَ 
َ
ِ ر   أقَ إالّ  دٌ حَ  أ دِّ  .6دٍ م  حَ مُ  ب   .ّي َو ُهَو َقوُل السُّ

 الَيبَقى ِديٌن إّال َظَهَر َعليه اإلسالُم َو َسَيُكوُن ذلَك َو َمل بِّي لْ َو َقاَل الكَ 
 . َحّتى َيُكوُن ذلَك ةُ َيُكن َبعُد، َو الَتُقوُم الّساعَ 

َال َ ـْبَ  َ   : َيُقوُل  هـلَّ  َسِمْعُت َرُسوَل ال:ِمْقَدادُ  ْبُن َأْسَودـَو َقاَل الْ 

  اإلسـالمِ ةَ َمـ  ِ هُ ـ ا لّ هُ لَ ِر األرِض َ ْيُت َوَ ٍر َو َال َ ْيُت َمَدٍر إّال أدخَ َظهْ 
ِ مّ إِ  ِ ز زٍ  عَ ز  عِ ا ب م هُ لُ جعَ يَ  َ ـ ]مهُ زَّ ِعـإّمـا أن يُ [ ّمـا يُِعـّزهمإ . ٍل  ذَ ل  ذُ  أو ب

ِ عزّ يَ ه  َ ن أهلِ  مِ هُ ـا لّ   ١. َ  ونَ دينُ يَ   َ ]إّما أن يَُذ ُّهم[ مهُ  ّ ذُ ّما يَ إ ه وَ وا ب
یفه:  فرمود7امام باقر  زمـان ظهـور ،تحقـق مـصداق آیـه شـر

ت ماند مگر اینکه بـه نبـّو  ، پس کسی باقی نمیمهدی آل محمد است

  . اقرار نماید6محمد

محمـد بـن سـائب کلبـی متوفـای  مفسر عالی قدر ابونضر، ـ کلبی

ند مگر اینکـه دیـن اسـالم بـر آن ما  دینی باقی نمی: گفته است ـق١٤٦
                                     

 ۲۵، ص ۵-۶البیان ج  مجمع.١
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چیره شود و چنـین خواهـد شـد، و تـاکنون چنـین نـشد و قیامـت برپـا 

  .شود تا چنین شود نمی

هیچ خانه : فرمود  شنیدم که می6از پیامبر: مقداد بن اسود گوید

ماند مگر اینکـه  باقی نمی) خیمه=ریری و سَف خانه حَض ( گلی و پشمی

کند یا بـه عـّزت و بزرگـی و یـا بـه  رد میخداوند کلمۀ اسالم را در آن وا

دهـد  ذّلت و خواری، اما با عّزت به اینکه آنان را اهل دین اسالم قرار می

  وشوند و اما به ذّلت به اینکـه خـوار شـوند و گـردن نهنـد پس عزیز می

  .مالیات بپردازند

 سوره مبارکه توبـه آمـده ۳۳ در ذیل آیه فخر رازی و َثعَلِبّی  تفسیر در

  :است

ّدي   ِيف َل َخـ دَ إّال  َأَحـٌد  الَيبَقى، َمهِديّ ـالَذلَك ِعنَد ُخروِج : قال السُّ
 ١.راَج ى اخلَ دَّ و أَ  أَ اإلسالمِ 

در زمان بیرون آمدن و ظهور مهدّی است کـه ) جهانی( این پیروزی

مـی شـود و یـا » دیـن اسـالم« ماند مگر اینکه وارد هیچ کس باقی نمی

  .پردازد اینکه ِجزیه می

                                     
مفـاتیح  ،)ق۴۲۷:م (ن فی تفسیر القرآن، معروف به تفسیر ثعلبیالکشف و البیا. ١

 ) ق۶۰۶: م(الغیب، او التفسیر الکبیر، فخر رازی
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ّدي؛ َذلـَك ِعنـَد ُخـروِج :  آمـده اسـتُقرُطِبـّی سیر تفـ در قـال الـسُّ
ْزَيةَ ى دَّ  َأَحٌد إالّ َدَخَل ِيف اإلسالِم َأو أَ  َمهِدّي، الَيبَقىـال   .اْجلِ

 نَّ  ِأل ، صـحيٍح و غـريُ  ُهـقـط، وَ  فَ يـسٰى  عِ وَ  ُهـيَّ هدِ مَ ـ النَّ إ : قيلوَ [
 سـولِ  رَ ةِ ْرتَ ن ِعـ ِمـهديَّ مَ ـ الـ أنّ  عـىلٰ رْت واتَ د َتـحاح َقـ الـصِّ األخبـارَ 

 ه ٰال رد أّنـذي وَ  اّلـو احلـديُث :  قال عيسٰى ه عىلٰ لُ ز َمح وُ  َجي ٰال ، فَ lهـاللّ 
 .حيٍح  َص ريُ  غَ يسٰى  عِ  إّال هديَّ مَ 

  خالـدِ  بـنِ  حمّمـدِ ةَ وايـ رِ  ألنّ :شورث و النُّ عْ  يف كتاب البَ يّ قِ يهَ البَ قال 
  عنِ  ـوكٌ رتُ و هو مَ  ـاش يّ  بن أيب عَ روي عن أبانِ  يَ ،ي و هو جمهولدِ نَ اجلَ 

  .] و هو منقطعlبي النّ  عنِ احلسنِ 
 و فيهـا هديِّ مَ ـ الـ خـروِج  عىلٰ صيصِ نْ  التَّ ه ِيف لَ بْ تي قَ  الّ و األحاديُث [

 . أصّح إسناداً lبيِّ  النَّ ةِ رتن عِ  مِ هديِّ  املَ  كونِ يانُ بَ 
كرنـا  و ذَ )ةرَ كِ ذْ كتاب التَّـ(نا تابِ  يف كِ ياناً اه بَ نٰ دْ  و زِ هذاا نٰ رْ كَ د ذَ  قَ :لُت قُ 

 ]١. هـو احلمد للّ  ةً اوفٰ تَ ْس  مُ يِّ هدِ مَ ـ الْ أخبارَ 
 مـریم عیـسی بـن همـان مهـدی :انـد گفته بعضی :ویدگ قرُطبی می

                                     
  . سوره توبه۳۳الجامع الحکام القرآن، درتفسیر آیه . ١
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 متـواتری صـحیِح  اخبار زیرا نیست درست گفته این که حالی در ،است

 اینکـه نـه اسـت 6خـدا رسـول دودمان و عترت از مهدی که است

 ،نیست عیسی جز به مهدی ،شد وارد که حدیثی و باشد مریم بن عیسی

 بـن محمـد یعنی حدیث اینراوی  زیرا نیست درستی و صحیح حدیث

 فـرد النیسَق َعـ و بیَه ذَ  مانند رجال فن صانمتخّص  نظر در جندی خالد

   .است جاعل و کمترو ،مجهول

 ظهـور و خـروج بـر نـّص  در که یسنادإلا صحیح احادیث وانگهی

 6پیـامبر مانددو و رتعت از مهدی هک است این بیانگر است مهدی

  .است

 خالد بن محمد روایت ردّ  از پس »الّنشور البعث و« کتاب در بیهقی

 طـور بـه »التـذکره« کتاب در را مهدی به مربوط اخبار گوید می جندی

  .شدم یادآور فیُمستو

ّدي:  در تفسیر خود در بیان اقوال می نویسدابوحّیان َذلَك : قال السُّ
ــىَمهِدّي ـالــ ِعنــَد ُخــروِج  َخــَل ِيف اإلســالِم َأو أّدى  َأَحــٌد إالّ دَ  ، الَيبَق

  ١.راجاخلَ 

                                     
 و تفسیر قرطبـی ۳/۲۹۰:  زاد المسیر البن جوزی(، ۳۴ ص ۵ج المحیط، البحر. ١

 )۸/۱۲۱ج
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َسـِمْعُت َرُسـوَل : ِمْقَداُد ْبـُن األَْسـَودـَقـاَل اْلـ: نویسد همچنین می
ِر األرِض َ ْيـُت َمـَدٍر َو َال َوَ ـٍر إّال َال َ ـْبَ  َ  َظْهـ : َيُقـوُل lهـاللَّ 

إّمـا يُِعـّزهم اهللاُ . ِم إِّما بِِعز  َعز ٍز أو بُِذل  َذ ٍل أدَخلَُه ا    َِمَة اإلسال

  ١.َ َيجَعلُُهم ِمن أهلِه َ َيعّزوا، َو إّما يَُذ ُّهم َ َيديُنوَن َ  

ّدي؛ َذلـَك ِعنـَد و :  آمـده اسـتنیرالسراج الُم تفسیر  در قـال الـسُّ
  ٢.راَج اخلَ ى دَّ  َأو أَ  َدَخَل ِيف اإلسالمِ  َأَحٌد إّال  َمهِدّي، الَيبَقٰى ـُخروِج ال

  :  آمده است حنبلیه انصاریخواجه عبداللّ تفسیر  در

ي ُ  َ ( ِ رَْ َ   ا  
َ
َو ( بـالقرآن و االيـامن  ) ِ  ُْ ـ ى( داً مّ ُحم  )رَُ  َ ُ  أ

ق   َ   فـٰال ديـانِ األ ائرِ  ٰس ه عىلٰ لبَ غْ يَ لِ  ى أهه دينَ ـ اللَّ رَ ظهِ يُ سالم لِ  اإل)ِديِن ا ْ
ْ لِ  ذٰ ونُ يكُ  و َس سالمُ  اإلر عليهِ هَ ظَ  الّ إ  دينٌ قٰى بْ يَ  وم قُ تَ  و ٰال عدُ ن بَ كُ  يَ ك و َمل

  .َك لِ  ذٰ  يكونَ  حّتٰى اعةُ الّس 
 َبـَالًء ُيـِصيُب َهـِذِه 6هِ ـَذَكَر َرُسوُل اللَّ : ُرِوَی َعْن َأِيب َسِعيٍد َقاَل 

ى َال ةَ اْألُمَّ  ُجُل َمْلَجًأ َيْلَجُأ إَِلْيِه ِمَن الظُّ   َحتَّ ُه َرُجـًال ـْلِم َفَيْبَعُث اللَّـَجيَِد الرَّ
                                     

 )۶/۱۴مجمع الزوائد.(۳۶همان ص. ١

 ه ق، ۹۷۷الــسراج المنیــر، خطیــب شــربینی مــصری متوفــای حــدود  تفــسیر. ٢
  )که ترجمه هم شده است(محمدبن احمد 
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ِيت َو أهل َبيتِی َفَيْمَألُ اللّ  َئـْت ـِمْن ِعْرتَ ُه بِِه اْألَْرَض ِقْسطًا َو َعـْدًال َكـَام ُملِ
َامُء  َامء َو َساكُِن اْألَْرِض، َال َتـَدُع الـسَّ ُظْلًام َو َجْورًا َيْرَىض َعنُْه َساكُِن السَّ

َصبَّْتُه ِمْدَرارًا َو َال َتـَدُع اْألَْرُض ِمـْن َنَباِهتَـا َشـْيئًا إِالَّ ِمْن َقْطِرَها َشْيئًا إِالَّ 
ى َيَتَمنَّى اْألَْحَياُء   ...ْمَواِت أألَ َأْخَرَجُه َحتَّ

 : َيُقـوُل 6هـَسِمْعُت َرُسوَل اللَّـ:  قاَل  األَْسَودْبنِمْقَداِد ـَو َعن الْ 
ُ إّال  َو َال َوَ ٍر  َمَدرٍ َ ْيٌت ِمن األرِض وِجهِ َال َ ْبَ  َ  «   َِمَة  أدَخلَُه ا  

 .١»اإلسالمِ 
 و ،ایمـان و قـرآن به هدایت با را دمحّم  پیامبرش که است خدایی او

 پیـروز و الـبغ ادیـان سـایر بـر را اسـالم دین تا فرستاد اسالم حّق  دین

 و ،شـود چیـره آن بـر اسالم اینکه مگر ماند نمی باقی ، پس دینیگرداند

 چنـین تـا شـود نمی برپا قیامت و ،نشد چنین هنوز و ،شد دخواه چنین

   .شود

 را بالیـی 6خدا رسول :گفت که شده روایت ُخدِرّی  ابوسعید از

 را پناهگـاهی مـرد کـه ای گونـه بـه شـود می تامّ  دامنگیر که شد یادآور

 دودمـان از مردی خداوند پس ،ببرد پناه آن به ستم و ظلم از که یابد مین

                                     
  .۱۱۹ص۴ توبه، ج۳۳ االبرار، َمیُبدی، درتفسیر آیه ةکشف االسرار و ُعّد .١
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 کند می پر داد و عدل از را زمین او ۀوسیل به که انگیزاند می برم خاندان و

 او از زمـین و آسـمان ساکنان ،است شده پر رجو و ظلم از که همانگونه

 اینکـه مگـر دارد نمـی نگـه را بـاران از ای قطره آسمان ،شوند می خشنود

 بیرون را آن اینکه مگر دارد نمی نگه را گیاه از چیزی زمین و ،ببارد بسیار

   .کنند می آرزو را مردگان )شدن زنده( ،زندگان که چندان ،ریزد

 6خـدا رسـول شـنیدم :گفـت که شده روایت اسود بن مقداد از

 اینکـه مگر ماند نمی باقی ای خیمه و کلوخی خانه زمین روی بر :فرمود

  .کند می داخل آن در را اسالم کلمه خداوند

 ِيف 7هِ ـ َأُبوَعْبِد اللَّ َقاَل : روایتی معتبر نقل می کند در شیخ صدوق
رَْ َ  رَُ  َ ُ  ِ  ُْ ـ ى( :ِه َعزَّ َو َجلَّ ـَقْوِل اللَّ 

َ
ي أ ِ  َو دِ ـِ  اْ َـّ ِ  ُ َ  ا  

ُ  نَ  ْ ِ َ هُ َ َ اّ ِ ِ  ُ ِّ ِ َو  َْ  َ  ِهَ ا ُْ ـْ ِ ِ َمـا نَـَزَل : َفَقـاَل  .)ِ ُ َو ا  

ُل  وِ لَُها َ ْعُد َو َال َ ْ ِ
ْ
وِ لَُهـا َحـ   َ ْـُرَج الَْقـائِمُ تَأ

ْ
 فَـإَِذا َخـَرَج 7 تَأ

ِ الَْعِظـيِم َو َال ُ ـْ ٌِك 7الَْقائِمُ  َمامـ  َْم َ ْبَق َ فٌِر بِـا    إِال  َكـرِهَ ةِ بِاْإلِ

ْو ُ ـْ ِ ً ِ  َ ْطـِن َصـْخَرٍة لََقالَـْت يَـا 
َ
ْن  َْو َ َن َ فِراً أ

َ
ُخُروَجُه َح   أ

ِ  َو اْ ُتلْهُ ُ ْؤِمُن ِ     ١. َ ْطِ  َ فٌِر فَاْكِ ْ
بـه خـدا : ره مبارکه توبه فرمـود سو۳۳ در تفسیر آیه 7امام صادق

                                     
 ۷ باب فی نوادرالکتاب، روایت شماره ۲،در اواخر ج الدین کمال. ١
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سوگند تأویل این آیه هنوز تحّقق پیدا نکرده و محّقق نخواهد شـد 
 و چون آن حضرت ظهور کند هیچ کـافری کند  ظهور7تا اینکه قائم

مانـد مگـر  شرکی به امامت نمیماند و هیچ م به خدای بزرگ، باقی نمی

اینکه ظهور او را ناخوش دارد، تا آنجا که اگر کـافری یـا مـشرکی در دل 

ای مـؤمن، در دل مـن : ای پنهان شـود آن صـخره خواهـد گفـت َصخره

  .کافری است مرا بشکن و او را بکش

صـحیح ، صـحیح بخـاریهای معتبر اهل سـّنت ماننـد  کتاب در
  :  روایت شده که فرمود6اسالم از پیامبر...  وِترِمذّی  ننَ ُس ، مسلم

َجـِر، ُ َقاتِلُون اْ َُهوَد  َ َتبَِئ أَحُدُهْم ِمْن َوَراءِ ا ْ  يـا: َ َيُقـوُل َح   َ ْ
ِ َهَذا َ ُهوِدي  َوَراِ  فَاْ ُتلْهُ    .َ ْبَد ا  

رسانید حتی یکی از یهودیان، پشت سر سنگ،  یهودیان را به قتل می

ای بندۀ خدا این یهودی پشت سـر مـن : گوید نگ میشود، س پنهان می

  .است او را به قتل برسان

اَعُة َح   ُ َقاتِلُوا ا َُهـود َحـ   َ ُقـوَل : همچنین فرمود َال َ ُقوُم ا س 

َجُر َوَرائَهُ  َ   ١.يا ُ ْسلُِم َهَذا َ ُهوِدي  َوَراِ  فَاْ ُتلْهُ : ا ُهوِدي   ا ْ

                                     
َیر، و ادالجهـ کتـاب بخاری، صحیح. ١  ،۲۹۲۵-۶شـماره روایـت ،۹۴ بـاب الـِسّ

 ، ۲۹۲۲ روایـت شـماره ،ةالّساع أشراط و الفتن کتاب مسلم، ، صحیح۳۵۹۳
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هودیان را به قتل برسـانید، حّتـی سـنگ کـه شود تا ی قیامت برپا نمی

ای مسلمان این یهودی پـشت سـر : گوید پشت سر او یهودی است می

  .من است او را به قتل برسان

                                                                       
 فـی لألصـول الجـامع ، التاج۲۲۳۶الفتن، روایت شماره  ِترِمذّی، کتاب سنن

 .۳۳۵ ص ۵ج الّرسول أحادیث



  

  

  

  

  آیه ششم

  است6 پیامبردوازدهمین خلیفۀ 7امام مهدی

 ْ  َ َ  َ  َو  َ
َ
ُ  أ  َ ـَ َ  ا ْـَ ْ  ِ ـ ُْ  ُ  َ َ  ْ ـ  وَ  إِْ ا  َ     َ      َق  ا  

  ]    ه[   ....١ َ    
 از )و سرپرست(  خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و دوازده نقیبهمانا

  .میان آنان برانگیختیم

  :آمده است ابوالفتوح رازیتفسیر  در

 بنـی بـر کـه پیمـانی و عهـد آن گفـت بـاز آیـت این در تعالی حق«

 میثـاق و ،ایـشان کتابهـای و کـرد را ایشان که اوامری به گرفت اسرائیل

 اسـرائیل بنـی و باشـد، استواری وثیقه ،ِمَن الَوثيَقة باشد مؤّکد سوگندی

 تعـالی خدای بودند، فرزند دوازده آن و  ـالّسالم علیه  ـیعقوبند فرزندان

                                     
  ...و کمحا سرپرست، عریف، بزرگ، یعنی است عشر اثنی از تمیز  نقیباً .١
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 سـبطی فرزنـدی هـر چـه بداشت، نقیبی ایشان اسباط از سبطی هر در

 شـد، بـسیار سلتنا و توالد و آمدند پدید بسیار قومی ایشان از و شدند،

 نقیبـی سـبطی هـر از را ایـشان نباشـد خـالف ]که[ آن برای تعالی حق

  .برانگیخت

 پـس بایست، نقیب دوازده سبط، دوازده برای عهد یك در عجب ای
 .نبایـد نقیـب دوازده نداند خدای جز ایشان عدد که خالیق چندان برای
 نقیـب یك از کم عهد یك در نباشد، بسیار نقیب دوازده عهد یك در اگر

  . نشاید
  ـما پیامبر اّمت احوال تا کرد دوازده را اسرائیل بنی ُنَقبای تعالی حق
ه صّلی  قـول مـصداق مانـد اسـرائیل بنـی احوال با  ـآله علی و علیه اللَّ

ه صلوات  ـرا رسول م ِ  َما َ َن ِ  بَـِ   :گفت که  ـعلیه اللَّ
ُ
َسَيُكوُن ِ  أ

ا ِيَل َحْذوَ  ة] َحْذوَ [ْعِل بِا  ْعِل َو  ا   إِْ َ ةِ بِالُْقذ    .١الُْقذ 
 پـای کـه چنـان باشـد من اّمت در بود اسرائیل بنی در چه هر: گفت

  .تیر پر با تیر پر و ماند نعل پای با نعل
                                     

، روایـت شـماره ة، بـاب فـرض الـصال۲۰۳ص۱من الیحضره الفقیـه، ج: ک.ر. ١
 مـسند/ ِشبرًا ِشبرًا َو ِذراعًا ِبِذراع: ۷۳۲۰ و ۷۳۱۹صحیح بخاری، شمار / ۶۰۹
ــن احمــد ــل ب ــت حنب / ۵۹۴۳المعجــم الکبیر،شــماره / ۱۶۵۱۲شــماره  روای

، بـاکمی ۸۴۴۸و۳۲۱۸المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، شماره 
 .تفاوت در تعبیر
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ِة َعَددُ  :گفت. ائّمه عدد از پرسیدند ـ الّسالم علیهـ  را رسول و ئِم 
َ ْ
 األ

ا ِيلِمن بَعِدی َعَدُد ُ َقَباءِ بَ   نقیبان عدد من پس از امامان عدد  ؛ ِ  إِْ َ

  ١».باشد اسرائیل بنی

ْهِل بَ ِْ  اْ َنا َعَ َ نَِقيبـاً «:  فرمودند6همچنین پیامبراکرم
َ
ِمْن أ

ُموَن ِمْنُهْم الَْقـائِمُ  ثُوَن ُمَفه  ْرَض َعـْدًال َكَمـا  7ُ َد 
َ ْ
 األ

ُ
ق  َ ْمـَأل َ بِـا ْ

ث و  از خا٢»ُ لَِئْت َجْورا مندان من دوازده نقیب ُمحدَّ  هستند که از ُمَفهَّ

آنان است قائم به حق که زمین را پر از عدل می کند همان طوری که پر 

  .از ظلم شده باشد

 l، پس از توجه به حدیثی که از پیامبر اسالم٣ابن کثیرتفسیر  در

 و نقل حدیث منقـول در صـحیح تدر صحیح بخاری و مسلم آمده اس

 زاُل اليَ  : ـ مسلم
َ
ن م ِمـهُ  ُ ّ  رجالً َ َ ثناعَ إم هُ ِ َ  ما وَ ياً  ماِض اِس  ا ّ  رُ  أ

یابد مادامی که دوازده مرد از قریش  کار مردم همواره جریان می»  ٍش رَ قُ 

  :نویسد می،  ـآنان را سرپرستی نمایند
                                     

 ۱۲، در ذیـل آیـه ٢٩٤ ص ،٦ ج القـرآن، تفسیر في الَجنان َرْوح و الِجنان روض. ١
  .سوره مائده

 ۳۶ و بحــاراالنوار ج۳۰۰ ص۱متــشابه القــرآن، المناقــب ابــن شهرآشــوب، ج. ٢
 ۲۳۳ص

 . سوره مائده۱۲تفسیر القرآن العظیم، ذیل آیه . ٣
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 قـيمُ  يُ  صـاحلاً ليفةً  َخ َرشَ عَ  ْي نَ ثْ إِ  بوجود ةُ  البشارذا احلديِث عنى هَ  مَ وَ 
 ، وَ الـةَ م ال َحم هُ تَ الَيـ وِ ى تكونَ تّ ة َح اعَ  الّس  التقومُ وَ ... م فيهِ ُل عدِ  يَ  وَ قَّ احلَ 

ُ بَ مُ ـ الهديُّ مَ ـ المُ نهُ  مِ  أنّ الظاهرُ   ...هذكرِ  بِ ةِ دَ  الوارِ ١ به يف األحاديثرشَّ
                                     

 در ۴۱ص) خّطـی (»المالحـم و الفـتن «در َمرَوِزّی  ادَحّم  بن ُنَعیم روایت مانند. ١
 تَُ ـونُ : کنـد مـی نقل 6پیامبر مسعود، بن عبدالله از مسروق، از روایتی
  .ُ و  ُ َقباءِ  ِعَدةُ  ا ُلَفاءِ  ِمنَ  بَعِدی
 که کند می نقل مسروق  از۳۸۵۹ و ۳۷۸۱ روایت شمارۀ حنبل بن احمد مسند
 6پیـامبر خلیفـه کـه را امـت این بر انحاکم تعداد مسعود، بن عبدالله از

 إثناَعـَ َ : فَقـاَل  lاهللاِ رسـوَل  َسئلنا لََقد: گفت مسعود ابن پرسیده شد، باشند
 ِ   .اسرائیل بنی نقیبان تعداد به نفر دوازده : فرمود »إ ائيل بَ  ُ َقباءِ  َكِعّدة

 ابـی سـنن ،۱۸۲۱ / مـسلم صحیح ،۷۲۲۳ ،۷۲۲۲ /بخاری صحیح همچنین
  .۲۲۲۳ / ِترِمذّی  ،۴۲۸۰ ،۴۲۷۹/ داود

  .۴۵۵-۴۴۸ص سنت اهل طریق از مهدویت احادیث روایان طبقات: ک.ر(
  : مالحظه

 ضـمن ُیوَحّنـا، مکاشـفات تفـسیر در  موسوم به عبـدالبهاءَاَفنِدی میرزا عباس
 اّدعـای و اسـالم و مسیحیت یهودیت، آسمانی ادیان با بهائّیت مسلک مقایسۀ
 در َامـر والیـت سلـسلۀ کـه کنـد مـی تصریح ادیان، ینا بر بهائّیت آیین برتری
  .یابد می استمرار نفر ۲۴ تا بهائیان جامعۀ
 اصـفیاء، و اوصیاء دوره هر در «:است آمده ۴۶ و ۴۵ صفحه »مفاوضات«در

 حضرت ایام در و بودند، پسر دوازده یعقوب حضرت اّیام در: بودند نفر دوازده
 مـسیح حـضرت ایـام در و بودند) ائفطو (َاْسباط رؤسای نقیب دوازده موسی
 لکـن و بودند امام دوازده 6محمد حضرت اّیام در و بودند، حواری دوازده
یرا جمیع، برابر دو هستند، نفر چهار و بیست اعظم حضور این در  این عظمت ز
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معنای این حدیث، بشارت به وجود دوازده خلیفۀ صالحی است که 
و ناچار قیامت برپا ... کند دالت میدارد و در میان مردم ع حق را برپا می

ظاهر ایـن اسـت کـه  شود تا اینکه این دوازده نفر، والیت نمایند، و نمی
  . از همین دوازده نفر است6 مورد بشارت در احادیث پیامبرمهدّی 

  َبـذُل الَمجُهـود « شرح ُسَنن أبـی داُود بـه نـام  در حنفیَسهاْنفوری

  دگاههای مختلـف دربـاره حـدیث  پـس از بیـان دیـ١»ِفی َحلِّ أبی داود

دی  ا َمهـدّی َرِ  اهللا عنـه، و ِعْنـوآِخرُهم اإلمامُ : نویسد مزبور می

  .هذا ُهو اَ ّق 
                                                                       

  ».نماید اقتضا چنین این ظهور
 ت بهائّیـ :۵۳ ، ۵۷ صـفحه ،۸۶ ،مهـر ۶۱ شـماره ۶سال، »زمان ماهنامه «در
  .العدل بیت و أمرالله ولی: باشد استوار رکن دو بر باید
 عبـاس اسـت کـه حالی در افندی، شوقی توسط أمر ولی جانشین نشدن تعیین
 کنـد مـی تاکیـد صراحت با »وصایا الواح «در) بهائیان پیشوای دومین (افندی
 ینتعیـ را َبعـَده ُهـَو  َمـن خویش حیات زمان از أمر ولی! الهی احّبای ای«: که

   »نگردد حاصل اختالف صعودش از بعد تا نماید
 و ُغـصن بایـد نباشـد، جانـشین و خالفـت شایـسته أمر ولی ذکور فرزند اگر و

 لـذا. گردد بهائیان جامعه فروپاشی مانع وحدت، محور عنوان به دیگری فرزند
 متوفـای بهائیـان، پیـشوای سـومین (شـوقی توسط بعدی أمر ولی نشدن معّین

 اداری منــشور صــریح نقــض) ق.ه ۱۹۵۷ = ســالگی ۵۸ ســن در ش.ه ۱۳۳۶
 مسلک در برآشفتگی است روشنی گواه و بهائی کارگزاران نصوص و دستورات
 .بهائیت

  ١٩٠ص١٧ ج.١
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ه عنـه ، امام مهدی رضـی الّلـ6آخرین آن دوازده خلیفۀ پیامبر و

  .است و به نظر من این قول حّق است

 از تبار عبدالله بـن مـسعود )ق.ـ ه٣٤٦متوفای ( مسعودی شافعی

صحابی هم روایت مفصلی را دربارۀ مبـدء و شـأن خلقـت، و خانـدان 

 نقل مـی کنـد کـه آن 7 از امیرالمومنین علّی بن ابیطالب6پیامبر

ـِة و ُمنِقـُذ و بَِمهدِ «: ضرت فرمودح ي نا تَنَقِطُع اُ َجُج َ ُهَو خاتُِم األئم 

ِة  ُ ورِ ُة ا   و  يَ االُم 
ُ
  .١»...ور َو َ صَدُر األ

هـا گسـسته مـی شـود، او پایـان بخـش سلـسلۀ  ی ما حّجتبا مهد

  .امامان، نجات بخش اّمت، اوج نور و مصدر امور است

  شایان توجه

 6ین احادیث صحیحی از پیامبردر کتاب های معتبر روایی فریَق 

، روایت شده که خلفای آن  حضرت دوازده نفر هـستند و ایـن احادیـث

ار در دوازده خلیفـه متضمن خصوصیات و قیودی اسـت ماننـد انحـص

ُقریشی صالح تا قیام قیامت، و عّزت و واالیـی و قـوام و اسـتواری دیـن 

  . اسالم بستگی به وجود آنان دارد
                                     

، خاتمـه ٣٠٠ص٧٧، بحاراألنوار، ج٣٣ص١عادن الجوهر، جب ومَ َه مروج الذَّ . ١
  .١٢٢ص١المستدرک ح
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 روایت، از جمله روایـت ٧، کتاب اإلماره، صحیح مسلم: از جمله

يَزاُل االِسالُم َعز زاً اِ  اِْ َ  َعَ َ َخليَفًة ُ ُُهْم ِمـْن  ال«: ١٨٢١شماره 
، اَْو  ا ـّساَعةُ  قائِمـاً َحـ  َ ُقـومَ اليَزاُل اّ ينُ «: ١٨٢٢شماره . »قُر ٍْش 

ابـی درمـسند . »ُ  ُهْم ِمـْن قُـَر ٍْش   َعَ َ َخليَفةً ا َعلَْيُ ْم اِثْنيَُ ونَ 
َزاُل هـذا اْالَْ ـُر َاليَ « : ٦٩٧٦ روایت از جمله شماره ٢٠ بیش از َعوانه

 َعـَ َ  اِ  اِْ ـَ   ا ـّساَعةُ  َمـن نَـاَواَهُ َحـ  َ ُقـومَ هُ ا الَ يَُ   فً نِيَعِز ًزا مُ 
، کتـاب األحکـام، بـاب صـحیح ُبخـاری. »َخلِيَفًة ُ  ُهْم ِمْن قُـَر ٍْش 

سنن  .»ُهم ِمْن قَُر ٍش     َعَ َ اَم اً اي وُن اِثْن«: ٧٢٢٢اإلسِتخالف،
 هـذا َال يَـَزاُل  «:٤٢٨٠ و ٤٢٧٩، شـماره »کتاُب المهـدی«: أبی داُود

يُن قَائًِما ح    َتِمُع عليه ْم اْ َنا َعَ َ َخلِيَفًة  يَُ وَن َعلَْي ُ ا   ُ  ُهْم َ ْ
ُة ُ  ُهْم ِمْن قَُر ٍْش  يـُن َعز ـزاً اِ  اِْ ـَ  َعـَ َ  «،»اْالُم  اليَزاُل هـذا ا  

، ١٩٩١٢، ١٩٩٠١، ١٩٨٨٧، ١٩٨٨٤ ، شـمارهمسند َاحمد.  »َخلِيَفةً 
، ١٢، مّتقی هنـدی حنفـی جالُعّمال کنز. ماره های فراوان، و ش١٩٩٢٠

يُن قَائِماً اَِ  اْ َ ْ َعَ َ ِمـْن قُـَر ٍْش، «: ٣٣٨٦١شماره لَْن يََزاَل هذا ا  
  .»فَاَِذا َهلَُكوا َماَجِت االَْرُض بِاَْهلَِها

از این رو علمای عاّمه در شرح و تفسیر و ارائه مصادیق این احادیث 
، سـخت 6اعظم اجد شرایط و صالحیت خالفت پیامبرو خلفای و

 بلکه در تحّیـر و بـن بـست عجیبـی گرفتـار شـدند بـه ءدچار تشّتت آرا
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فـتح «ای که ابن َحَجر َعسَقالنی در شرح صـحیح بخـاری بـه نـام  گونه
و بدرالّدین َعینی حلبی حنفی در شرح صحیح بخـاری بـه نـام » الباری

بی شارح صحیح بخـاری را ری ُقرُط سخن ابن َبّطال بک»  القاریةعمد«

  ـديِث ا احلَـ ٰهـذَ  يفعُ ْقَطـ أحـدًا يَ ْلَق  أَ ملَ  : چنین نقل می کنند»بلّ هَ مُ «از 
ٍ عَ  مُ ءٍ َيش يعنی بِ  : واالُ  ٰقـومٌ م، وَقـِهتِ مـارَ والی إِ تَ  بِ ونَ ونُ كُ يَ : واالُ  قٰ قومٌ  فَ ـ نيَّ

لـی  عَ ُب لِـغْ  يَ يذِ اّلـ وَ :، قـاَل ةَ  اإلمارَ يعدَّ م يَ هُ لُّ كُ  َزَمِن واحدٍ  يفونَ ونُ كُ يَ 
 نِ تَ  الِفـنَ  ِمـهُ دَ ْعـ بَ ونُ  تكُ أعاجيَب  بِ َربَ ْخ الم أَ السَّ  وَ الةُ  الصَّ يهِ لَ ه عَ نَّ  أَ نِ الظَّ 
کسی را دیدار نکردم که در تعیین مصادیق این حدیث، قطع داشـته  ،...

باشد و دوازده خلیفه را مشخص کند، از این رو اقـوال مختلفـی اسـت، 
های عجیب و غریب پس از خود خبـر   از فتنه6مبروبه گمان من پیا

  ١.داده است
 ناگفته نماند که شماری از علمـای عاّمـه ماننـد ابـن کثیـر، :تبصره

 را از خلفـای 7امـام مهـدی و سـهانفوری، ٢جالل الّدین سـیوطی
  . که نگاشته شداند  معرفی کرده9 درحدیث پیامبردوازده گانۀ

                                     
  . متن یاد شده از فتح الباری است.١
  .6الَمهِدّی من آل بیت محمد: ١٨ص  الخلفاء تاریخ.٢



  

  

  

  

  آیه هفتم

  است 6د قائم آل محمّ ، صاحب الزمانمهدّی 

َ   ُِ  ِ  َ  ْ  وَ  و  َِ   ا   ُ  َل  وَ  ا  
ُ
 َْ  َ  ا    َ  َ  َ   َ 

َ
   ُ   ِ َ  َ  َ ْ ِ ْ  ا  

ّ ِ   َ  وَ  ا   ِّ ِ َ  َ  اءِ  وَ  ا ّ ِ و  ِ َ  َ ُ  َ  وَ  ا    ِ  َ  وَ  ا   
ُ
   َر    ً  أ

  ]   ء[
ان با کسانی خواهند بود که پس این کسانی که خدا و پیامبر را اطاعت کنند

آنان ارزانی فرموده، یعنی پیامبران، صّدیقان، شهیدان و صالحان  خدا نعمت را بر
  .و اینان رفیقان خوبی هستند

 :البیـت اهـل تفـسیر در «:اسـت آمده رازی ابوالفتوح درتفسیر

 محّمـد ،پیغـامبران بـه  مـراد:کـه البـاقر علـّی  بن محّمد از آمد چنین

 حـسن شهیدان به و است، طالب ابو علی صّدیقان به و است، مصطفی

 بـه تـا العابـدین زین از حسین فرزندان از  تنهنُ  صالحان به و حسین، و
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و  َِ   َ ُ  َ  وَ (. عسکری حسن
ُ
  .١»است اّمت مهدی ،)َر ِ   ً  أ

ِيف َتْفِسِري َعِيلِّ ْبِن إِْبَراِهيَم :  آمده استنورالَثَقلینهمچنین در تفسیر 
ُ (: ا َقْوُلهُ َو َأمَّ  َ ـَ  ا   ْ 

َ
ِ ـَ    و  َِ  َ َ  ا  

ُ
َ َو ا   ُ  َل  َ  َو َ ْ   ُِ ِ  ا  

َ  اءِ َو ا ـ   ِ َِ  َو َ ـُ َ   َ  َو ا ـ   ِ  ِ ّ َ  َ ِْ ْ  ِ َ  ا   ِّ َِ  َو ا ّ ِ
و  ـِـَ  َر ِ  ــ ً 

ُ
ــنيَ :  َقــاَل )أ ــ،النَّبِيِّ يقِ ،هِ ـ َرُســوُل اللَّ دِّ ، َو ، نيَ  َو الــصِّ َعــِيلٌّ

َهَداءُ  نيَ ، اْحلََسُن َو اْحلَُسْنيُ ،الشُّ اِحلِ ـُة، ، َو الـصَّ و  ِـَ  ( اْألَِئمَّ
ُ
َو َ ـُ َ  أ

ٍد َصَلَواُت اللَّ )َر ِ   ً    ٢.ِه َعَلْيِهمْ ـ اْلَقاِئُم ِمْن آِل ُحمَمَّ

  : نویسد  میکانی حنفیْس حاکم َح 

ُد ْبُن َعِيلٍّ  َنا َأُبو َسِعيٍد ُحمَمَّ ُد ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َأْخَربَ ِرييُّ َو َأُبو َبْكٍر ُحمَمَّ  اْحلِ
، َقاال َنا َأُبو َسِعيٍد َعْبُد اللَّ : اْجلُوِريُّ اِزيُّ َقـاَل ـَأْخَربَ ٍد الـرَّ َئ َقـرَ : ِه ْبُن ُحمَمَّ

اِمِع َو َأَنـا  َأِيب اْحلََسِن َعِيلِّ ْبِن َمْهَرَوْيِه اْلَقْزِوينِيِّ ِهبَـا ِيف اْجلَـلٰی عَ ) خواند(
َثنَا :  َقـاَل  ـ)٣٠٩ سال( ةٍ  تِْسٍع َو َثَالثِِامئَ ةَ َسنَ  ـ )خود شنيدم(َأْسَمُع  َحـدَّ

َضـا، َقـاَل : َأُبو َأْمحََد َداُوُد ْبُن ُسَلْيَامَن َقاَل  َثنِي َعـِيلُّ ْبـُن ُموَسـى الرِّ : َحـدَّ
                                     

، سـوره نـساء آیـه ١٤: ص ،٦ ج القـرآن، تفـسیر في الَجنان َرْوح و الِجنان َرْوض. ١
۶۹. 

 .۳۹۵، روایت شماره ٥١٦: ص ،١ ج الثقلین، نور تفسیر. ٢
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ِين َأِيب، َعْن َأبِيِه َجْعَفٍر، َعْن َأبِيِه ُحمَمَّ  ٍد، َعْن َأبِيِه َعِيلٍّ َعْن َأبِيِه اْحلَُسْنيِ َأْخَربَ
: ةِ  ِيف َهِذِه اْآلَيـlهِ ـَقاَل َرُسوُل اللَّ  : َقاَل :َعْن َأبِيِه َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب 

) ْ ِ ْ َ  َ ُ  َْ َ  ا  
َ
   َ ِ و  َِ  َ َ  ا  

ُ
ٌد، َو ِمَن ) ا   ِّ ِ َ (   ِمنَ :   َقاَل )  َ   ُحمَمَّ
َ  اءِ ( َعـِيلُّ ْبـُن َأِيب َطالِـٍب، َو ِمـَن )  ِ َ ا ّ ِ ِّ ( ، َو ِمـَن ةُ  َمحْـزَ )ا ـ  
و  َِ  َر ِ   ً ( اْحلََسُن َو اْحلَُسْنيُ َو )ا    ِ ِ َ (

ُ
اْلَقـاِئُم :  َقـاَل )َ ُ َ  أ

دٍ   6.١ِمْن آِل ُحمَمَّ
 از ضـا،الّر  موسـی بـن علـّی  از خود اسناد به َحَنفی َحسکانّی  حاکم

علـّی،  پدرش از او محمد، و پدرش از او جعفر، و پدرش از وپدرش و ا

 روایـت :طالـب ابـی بـن علـّی  پدرش از و او حسین پدرش از او و

و  ِـَ  ( از مـراد :فرمـود آیـه این درباره 6پیامبر که اند کرده
ُ
 َ ـ َ   َ 

َ ـ َ  ا    َ  ْ 
َ
   ُ ّ ِ   َ  وَ  ا   ِّ ِـ َ  ِ ـ َ  َ  َـ ِْ  ْ  ا    وَ  َ  اءِ ا ـ    وَ  ا ـّ ِ

و  َِ   َ ُ  َ  وَ  ا    ِ  َ 
ُ
 علّی   صدیقین،  و  ،محمد پیامبران، از )َر    ً  أ

 از و حـسین، و حـسن صـالحین از حمـزه، و شـهدا، از و ابیطالب، بن

و  َِ   َ ُ  َ (
ُ
  .است 6محمد آل قائم )َر    ً  أ

                                     
حافظ حسکانی حنفی َحـّذاء نیـشابوری، از اعـالم قـرن پـنجم  التنزیل، شواهد. ١

 ۲۰۷مارۀ ش هجری، روایت
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  : از َاصَبغ بن ُنباَته روایت می کند که گفتهمچنین

ـَني : َفَقاَل  ةَ َتَال اْبُن َعبَّاٍس َهِذِه اْآليَ :  ُنَباَتَة َقاَل َعْن َأْصَبَغ ْبنِ  ِمـَن النَّبِيِّ
َزُة َو َجْعَفـٌر،  َهداِء َمحْ يِقَني َعِيلُّ ْبُن َأِيب َطالٍِب َو ِمَن الشُّ دِّ ٌد، َو ِمَن الصِّ ُحمَمَّ

َني اْحلََسُن َو اْحلَُسْنيُ َو َحُسَن ُأولِئَك َرفِ  اِحلِ َمْهِديُّ ـيقًا َفُهـَو اْلـَو ِمَن الصَّ
 ١. َزَمانِهِ  ِيف 

از پیـامبران، محمـد و از : این آیه را ابن عباس تـالوت کـرد و گفـت

صدیقین، علی بن ابیطالب و از شهداء، حمزه و جعفر، و از صـالحین، 

و  َِ   َ ُ  َ  وَ (حسن و حسین، و از 
ُ
 مهـدی در زمـان خـود ،)َر ِ   ً  أ

  .است

کنـد کـه تأویـل آیـه را از  ان روایـت مـی بـن یمـه از ُحذیفهمچنین

  : فرمود6 پرسید و پیامبر6پیامبر

 َذاَت َيـْوٍم َو َقـْد 6َدَخْلُت َعَىل النَّبِـيِّ :  ْبِن اْلَيَامِن َقاَل ةَ َعْن ُحَذْيفَ 
ُ َ  َـ ِْ ْ  ِ ـَ  ا   ِّ ِـَ  َو (: ةُ َنَزَلْت َعَلْيـِه َهـِذِه اْآلَيـ َ ـَ  ا   ْ 

َ
ِ ـَ    ا  

ــّ ِ ِّ  ــ ً ا  ــَ  َر ِ   و  ِ
ُ
ــُ َ  أ ــ   ِ َِ  َو َ  َ  اءِ َو ا  ــ   َ  َو ا  ِ  ( 

ي َمْن َهـُؤَالِء إِينِّ َأِجـُد ـَيا َنبِيَّ اللَّ :  َفُقْلُت 6َفَأْقَرَأنِيَها ِه فَِداَك َأِيب َو ُأمِّ
                                     

  .، جهت اختصار، سند آن حذف شد۲۰۸شمارۀ  التنزیل، شواهد. ١
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 ؟َه ِهبِْم َحِفّياً ـاللَّ 
ِذيَن أَ ةُ َيا ُحَذْيفَ : َقاَل  ُهلُـْم ِيف ،ُه َعَلـْيِهمْ ـْنَعَم اللَّ  َأَنا ِمَن النَّبِيَِّني الَّ  َأَنـا َأوَّ

يِقَني َعِيلُّ ْبـُن َأِيب َطالِـٍب، َو َلـِة النُُّبوَّ  دِّ امَّ ـَو آِخُرُهْم ِيف اْلَبْعِث، َو ِمَن الصِّ
َهداِء ـَبَعَثنِي اللَّ  َق ِيب، ُثمَّ ِمـَن الـشُّ َل َمْن َصدَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ بِِرَساَلتِِه َكاَن َأوَّ

زَ  َدا َشَباِب َأْهِل اْجلَنَّ ُة َمحْ َني اْحلََسُن َو اْحلَُسْنيُ َسيِّ اِحلِ ، ةِ َو َجْعَفٌر، َو ِمَن الصَّ
و  َِ  َر ِ   ً (

ُ
 ١.َمْهِديُّ ِيف َزَمانِهِ ـ الْ )َو َ ُ َ  أ

 من از پیامبرانی هستم کـه خـدا نعمـت را برآنـان ارزانـی ای حذیفه

و آخرین آنان در بعثـت هـستم، و از  من نخستین آنان در نبّوت  وفرمود

چـون خـدای   بـن ابیطالـب اسـت، ویقان، علـّی ّد ِص ] جمله مصادیق[

عّزوجّل مرا به رسالت خود مبعوث کرد علّی بن ابیطالب نخستین کسی 

شـهیدان، حمـزه و جعفـر ] جمله[ بود که رسالت مرا تصدیق کرد، و از

وانـان اهـل صالحان، حسن و حـسین سـروران ج] جمله[هستند، و از 

و  َِ   َ ُ  َ  وَ (] جمله[بهشت هستند، و از 
ُ
 مهدی در زمـان )َر ِ   ً  أ

  .خود است

                                     
  ۲۰۹همان، شماره . ١





  

  

  

  

  آیه هشتم

  7هدّی  تن از یاران مَ ۳۱۳

ْ     َ ِ ْ  وَ    
َ
     إِ  ا َْ  اَب  َ  ُْ  ُ  أ

ُ
  َ ْ ُِ  ُ     َ َُ   ُ    ةٍ َ ْ ُ ودَ   ٍ أ

َ
 أ

   ِ ْ   َ ْمَ 
ْ
و  ً   َ َْ    َ      َْ َ ْ  ُِؤن  ِ ِ    ُ ا     ِ ِ ْ    َق  وَ  َ  ُْ  ْ  َ ْ ُ

  ]  د[
) استهزاء به( قطعاً  اندازیم تأخیر به محدود مدتی تا آنان از را عذاب اگر و

 به عذاب که روزی باشید آگاه دارد؟ می باز را آن چیزی چه گفت خواهند
 و )شد نخواهد آن عمان چیزی هیچ و( شود نمی بازگردانده آنان از بیاید سراغشان

  .گیرد می افر  را آنان گرفتند می استهزاء به که را آنچه

 ةَ  األَمـ إنّ :قيـل«:گوید  بیان مصادیق آیۀ مزبور می در شیخ طبرسی
  وَ ائـةٍ مِ  ُث المـان َثـالزّ   آخـرِ  ِيف 7هدّي مَ ـ الـم أصحاُب ة هُ عدودَ مَ ـال
 عُ ِمـتَ ام َجي  َكـدةٍ  واِحـةٍ  ساعَ  ِيف ونَ عُ مِ تَ  َجي درٍ  بَ  أهلِ ةِ دَّ عِ  كَ الً ُج  رَ َرشَ  عَ ةَ ضعَ بِ 
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  .١»8هـاللَّ بدِ عفر و أيب عَ ن أيب َج  عَ روّي مَ ـ الوَ  هُ  وَ ريِف  اخلَ عُ زَ قَ 

 از که است 7مهدی اصحاب حضرت از معدوده اّمت مصادیق از

 آخــر مهــدی یــاران آنــان شــده روایــت 8صــادق امــام و بــاقر امــام

 سـاعت یـک در هکـ بـدر اصـحاب شمارش مانند نفر ۳۱۳ اند، الّزمان

کـافران  .آینـد می همگرد  حضرت آن نزد پاییز فصل ابر های پاره همانند

 زمـان در کـه آن تا بگیرند استهزاء به را عذاب هشدار و نیارند ایمان هم

  .مستاصل گردند او اصحاب و حضرت آن ظهور

ــشابوری ــاکم نی ــیح ــستدرک از حــضرت عل ــاره 7 در الم  درب

  :کند  نقل می7مهدی

ُ : ُل جُ  ا ر  ، إذا قاَل مانِ ا زّ  رِ  آخِ  ِ  جُ رُ  َ  ذاكَ « ُ ،ا    عُ جَمـيَ ،  َ َل تِ  قُ  ا  

 ُ ُ ُف لّـؤَ ، يُ حاِب  ا ـس  ِع زَ َقـ كَ  ً زَ  قَـوماً  قَ عا  َ ُ  تَ ا   م، هِ و ِ لُـ قُ  َ  بَـ ا  

 َ ِ ونَ ُحـفرَ اليَ ، وَ دٍ  إ  أحَ ونَ ُش وحِ ستَ ال   ةِ د   ِعـم، َ  يهِ   ِـُل دخُ  يَـدٍ أَحـ ب

ِ  أصحاِب  َ ،  َ درٍ ب  دِ دَ  َعـَ  ، وَ نَ روُ م اآلِخـ هُ درِ اليُـ وَ ونَ  ُ  األوّ مُ قهُ سبِ م  

  .»هرَ  ا   هُ عَ وا مَ زُ  جاوَ ينَ  اّ  وَت  طا ُ أصحاِب 

                                     
منتخـب / ۳۶ روایـت شـماره ۱۳غیبت نعمانی، باب / شده مجمع البیان، آیه یاد. ١

بحـاراالنوار، / ة الطـاهرة فی فضائل العتـرةتأویل اآلیات الظاهر/ ۴۷۵ص االثر
 ۲۸۸ص۵۲ج ،۵۸و ۴۴، ۵۵ ص۵۱ج
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لـی  عَ حيٌح  َصـيٌث دِ هـذا َحـ« :گوید  می درباره سند حدیثو سپس
  .١»جاهرِ  ُخي ملَ يخني وَ  الّش طِ َرش 

 کـه زمـانی )شـود می ظاهر( کند می قیام الزمان آخر در )مهدی( او

 را گروهـی متعال خداوند ، پسشود می تهکش بگوید خدا خدا کسی اگر

 پیونـد آنـان دلهای میان و آورد می گرد اند پراکنده ابر های پاره همانند که

 وارد آنان جمع در کسی اینکه از و ترسند نمی احدی از که کند می ایجاد

 تعـداد بـه آنـان تعـداد .گردنـد نمـی خوشـحال )دنـگرد افزوده و( شود

 آنـان مقـام بـه آینـدگان  نـهو گذشـتگان نـه .است )۳۱۳( بدر اصحاب

 کـه اسـت پیـامبر طالوت اصحاب تعداد به آنان تعداد و رسید خواهندن

  .گذشتند  از نهراو همراه

                                     
حیَحین، جال. ١ ، مقدمه ابـن خلـدون ۸۶۵۹، شماره ۵۵۴ص۴مستدرک علی الصَّ

ف« بنگریـد بـه ،همچنین درباره شمارش یاران آن حضرت/ ۳۱۹ص » المـَصنَّ
ــْیَبه، ج ــی َش ــن اب ــتن ص/ ۶۰۹ ص۸اب ــاب الف ــدیث ۴۰کت ــماره ح / ۱۱۵ ش

 .۶۵۶ شماره ۲۹۵ص۲۳طبرانی ج » المعجم الکبیر«و





  

  

  

  

  های رستاخیز نشانه:آیه نهم

نْ  ١ا    َ  َ  إِ    َ  ُْ ُ ونَ  َ َ  ْ 
َ
 َِ ُ  ْ  أ

ْ
ْ اُ  ـ   ـ ءَ  َ  ْ  َ  َ ْ َ  ً   َ 

َ
 ٢أ

   
َ
ُ  ْ  إِذا  َُ  ْ   َ    ]   ّ [   ذِْ  اُ  ْ    َء ْ

آنگاه ( جز قیامت را انتظار دارند که ناگهان به سراغشان بیاید] کافران[پس آیا 
پس هنگامی که قیامت . های قیامت آمده است پس به تحقیق نشانه) ایمان بیاورند

  )فایده ای نداردکه (چه زمانی است؟ به سراغشان بیاید اندرز گرفتنشان 

                                     
 گرامــی پیـامبر کـه اسـت آمـده ســنی و عهشـی روایـی هـای کتـاب و تفاسـیر در. ١

نَا بُِعْثُت : فرمود 6اسالم
َ
اَعةُ  وَ  أ ، ا س  ابَةِ  َضـم   وَ  َكَهـاَ ْ ِ ب   وَ [   ا ُْوْسـطى وَ  ا ـس 

ابَةِ  بَ َ  قََرنَ  ب   دسـت انگـشت دو ایـن همانند قیامت و من بعثت ]ا ُْوْسطى وَ  ا س 
 مجمـع. (هـستند هـم کنـار کـه میانه و )اشاره= ( شهادت انگشت باشند، می

 )۲۹۵۱ مسلم صحیح/ ۶۵۰۴ بخاری صحیح/ ۲۲۵۱۹/طبری تفسیر البیان،

 هـای نـشانه از 6اسـالم پیامبر بعثت و ها، نشانه یعنی َشَرَط، جمع أشراط. ٢
 در 6پیـامبر از ةالـّساع أشـراط مفـّصل روایـت بـه بنگرید. (است قیامت
 )نورالَثَقلین تفسیر
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در ذیل آیه یاد شـده روایـاتی نقـل  ١یوطیین ُس جالل الّد تفسیر  در

  :شود شده که برخی از آن را یادآور می

  اثر اجرای عدالت  روزگار بی نیازی بر

َقـاَل :  َقـاَل  ـه عنـهـرضی الّلـ ـ َوأخَرَج أَمحد َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ 
 : lهِ ـَرُسوُل اللَّ 

اِس َو « ـِ  َ َ اْخـتَِالٍف ِمـَن ا ـ  م 
ُ
ُ ْم بِا َْمْهِدي  ُ ْبَعُث ِ  أ ُ   َ 

ُ
أ

َل  ْرَض قِْسطاً َو َعْدًال َكَما ُ لَِئْت َجْوراً َو ُظلْماً، يَـْرَ   َ َزَالزِ
َ ْ
 األ

ُ
َيْمَأل

ْرِض، َ ْقِسُم ا َْماَل 
َ ْ
َماءِ َو َساِ ُن األ   .»َحاحاً َص َ ْنُه َساِ ُن ا س 

 َحاحًا؟َص  َما :َفَقاَل َرُجٌل 
دٍ «  :َقاَل  ِة ُ َم  م 

ُ
ُ قُلُوَب أ  ا  

ُ
ِو  ِة َ ْ َ ا  اِس َو َ ْمَأل  ِغً  َو lبِا س 

ُ َر ُمَناِدياً فُيَناِدي، َ ُقوُل 
ْ
 َمْن َ ُ ِ  ا َْماِل َحاَجٌة؟ : ََسُعُهْم َعْدُ ُ َح   يَأ

نَا َ َيُقوُل :اِس إِال  رَُجٌل َواِحٌد َ َيُقوُل َ ُقوُم ِمَن ا    َ َما
َ
  ا ـّساِدنَ  ائْـِت : أ

انَ [ د  َـازِنَ ـ  ]ا س 
ْ

ْن ُ ْعِطَيـِ  : َ ُقـْل َ ُ  ـ َ ْعِ  ا 
َ
ُ ُرَك أ

ْ
إِن  ا َْمْهـِدي  يَـأ

 :َيُقـوُل ْجرِهِ َو أبَْرزَهُ نَـِدَم،  َ حِ  اْحُث َح   إَِذا َجَعلَُه ِ  :َماًال، َ َيُقوُل َ ُ 

ٍد َ ْفساً  ِة ُ َم  م 
ُ
ْجَشَع أ

َ
ا وَِسَعُهمْ إْذ عَ ُكْنُت أ هُ !َجَز َ م  َال َ ْقَبـُل فـ َ ـَ ُد 

                                     
رالمنُثور. ١   ۴۸۵-۴۸۳: ص ،۷ ج بالمأثور، فسیرالت فی الدُّ
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ْ َطْيَناهُ :ِمْنُه َ ُيَقاُل َ ُ 
َ
ئاً أ ُخُذ َش ْ

ْ
 .»...  إِن ا َال نَأ

 کـه کنـد مـی نقـل ُخـدِرّی  ابوسـعید از روایتـی در حنبـل بن احمد

 در کـه دهـم مـی تبشار 7مهدی آمدن به را شما :فرمود 6پیامبر

 برانگیختـه مـن تاّمـ میـان در ها ناآرامی و بالها و مردم اختالف دوران

 و ظلـم از پـر کـه گونـه همان کند می داد و عدل از پر را زمین ،شود می

 را لما .بود خواهند راضی او از زمین و آسمان ساکنان ،باشد شده بیداد

   .کند می تقسیم صحیح طور به

  ؟چه یعنی صحیح طور به :کرد عرض پیامبر به مردی

 ،کنـد مـی تقـسیم مردم میان )تبعیض بدون(مساوی  طور به :فرمود

 گسترش همه بر عدالتش و کند می پر نیازی بی از را دمحّم  تامّ  دلهای

 نیـاز که کیست :کند اعالم دهد می دستور منادی به که آن جا تا یابد می

. نفـر یک جز خیزد نمی بر کسی )عمومی الماع این پی در( دارد؟ مالی

 داده دسـتور 7مهدی :بگو او به و دار خزانه نزد برو :گوید می او به پس

 .کـن بـاز را ات هجامـ گویـد می او به دار خزینه .بپردازی من به مالی که

 دامـن در را آن که وقتی حّتی کند، می ُپر را آن و کند می اش را پهن جامه

 مـن گویـد می و شود می پشیمان برود که گرفت را خالص زر و گیرد می

 نفـس عـّزت از عـاجز و تـر حـریص همه از 6محمد اّمت میان در
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 گفتـه و بـه او شود نمی پذیرفته ولی گرداند برمی را مال پس .بودم فراگیر

  ١.گیریم نمی پس دادیم کسی به ما که را چیزی :شود می

  7بخشش بی شمار در حکومت مھدوی

َماِن َخلِيفَ «: َو ُمسلمد َوأخَرَج أمحَ  َامَل َو ـ َيْقِسُم اْلـةٌ َيُكوُن ِيف آِخِر الزَّ
ه  . ٢»َال َيُعدُّ

 :l َعـِن النَّبِـی2 َعـْن َأِيب َسـِعيٍد اْخلُـْدِريِّ ةَوأخَرَج إبُن أبِی َشيبَ 
َماِن َخلِيفَ «  .٣» ُيْعطِي اْحلَقُّ بَِغْريِ َعَددةٌ َخيُرُج ِيف آِخِر الزَّ

 و عـدل جھـانی قطعـی 6اندان پیـامبرظھور مھدی از خ
   است

  ـرضـی اهللا عنـه ـ  َو أبو داود َعْن َعِيلٍّ  َو أَمحدُ ةبَ َوأخَرَج إبُن أبِی َشيْ 
ْ َيا إِال  يَْوٌم َ ََعـَث ا لـ «:   lهِ ـَقاَل َرُسوَل اللَّ : َقاَل  ُه ـ َْو  َْم َ ْبَق ِمَن ا  

                                     
بحـاراالنوار / ۱۰۸۹۸،۱۱۴۸۴، ۱۱۰۶۱مسند احمـدبن حنبـل، روایـت شـماره. ١

 ۸۱ص ۵۱ج

صـحیح مـسلم روایـت شـماره / ۱۰۹۱۱مسند احمدبن حنبل، روایـت شـماره . ٢
 ةکتاب الفتن وأشراط الّساع/ ۲۹۱۴

ف ابـن أبـی شـیبه ج. ٣  فــی منثورالـّدرال/ ۱۸۶ روایـت شـماره ۶۷۸ص ۸الُمـَصنَّ
  .بالمأثور ذیل آیه یاد شده التفسیر
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ها َعْدًال َكَما  ُ 
ُ
 .١»لَِئْت َجْوراً رَُجًال ِمّنا َ ْمَأل

 باشـد، نمانـده بـاقی روز یـک جـز دنیا عمر از اگر:  فرمودندپیامبر

کنده را دنیا که انگیزد برمی ما خاندان از را مردی خداوند  نمایـد داد از آ

کنده که  طوری همان   .است شده بیداد از آ

 َقـاَل َرُسـوَل : َعْن َعِيلٍّ َقاَل ة ماَج  َو إبنُ  َو أَمحدُ ةبَ َوأخَرَج إبُن أبِی َشيْ 
ُ ِ  َ ْلَةٍ « :9هِ ـاللَّ  ْهَل اْ َْيِت، يُْصلُِحُه ا  

َ
ا أ  .٢»ا َْمْهِدي  ِمن 

مهدی از خاندان ماست، خداوند کار او را در :  فرمودند6پیامبر

  .کند یک شب اصالح می

 آن ھمنـام و 6پیامبر بیت اھل از 7مھدی فرمانروایی
  ستا قطعی )محمد=( حضرت

ِمذیُّ َوأخَرَج  َحُه َعن َأِيب ُهَرْيرَ الرتِّ  : قـال ـرضـی اهللا عنـه ـ ةَ  َو َصحَّ
ُ َذ ِـَك َو  َو«: lهِ ـَقاَل َرُسوَل اللَّ  َل ا   ْ َيا إِال  يَْوٌم لََطو    َْم َ ْبَق ِمَن ا  

                                     
مـسند / ۱۹۴، روایـت شـماره ۴۰ ، کتـاب ۶۷۸ص ۸الُمَصّنف ابن أبی شیبه ج. ١

 ۴۲۸۵سنن أبی داود، روایت شمارۀ / ۷۳۴احمدبن حنبل، روایت شماره 

مـسند احمـدبن حنبـل روایـت شـماره / ۳۸۷۹۹الُمَصّنف ابن أبی شیبه شمارۀ . ٢
  ، کتاب الفتن۴۰۸۵، روایت شمارهسنن إبن ماجه/ ۶۵۵
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ْهِل بَ ِْ  يَُواِ  اْسُمُه اْسِ  
َ
 .١»اْ َْوَم َح   يَِ َ رَُجٌل ِمْن أ

اگر از دنیا جز یک روز باقی نمانـد، خداونـد آن : رمود ف6پیامبر

کنــد تــا مــردی از خانــدانم کــه همنــام مــن اســت  روز را طــوالنی مــی

  .فرمانروایی نماید

  است 3فاطمه فرزندان از 6پیامبر رتعت از 7مھدی

َرباينُّ ةَوأخَرَج أبو داود َو إبن ماَج   َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َرِيضَ  و احلاكِمُ  و الطَّ
ِ  «:  َيُقوُل lهِ ـ َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ :ُه َعنْها َقاَلْت ـاللَّ  ا َْمْهِدي  ِمْن ِعـْ َ

  ٢.»ِمْن ُوْ ِ فَاِطَمةَ 

                                     
  ۲۲۳۱شماره  ِترِمذّی  سنن. ١
، کتـاب ۴۰۸۶سنن ابن ماجه روایـت شـماره /  سنن إبن أبی داود روایت شماره .٢

المـستدرک / ۵۶۶روایت شـمارۀ ۲۶۷ص۲۳طیرانی ج  المعجم الکبیر/ الفتن
  ۸۶۷۲علی الصحیحین للحاکم شماره 



  

  

  

  

  آیه دهم

  دشمنان دین خداخواری خّفت و 

ْ  َ ُ  َ  ْ  وَ 
َ
ِ  َ   ِ  َ  َ  َ َ   ِ   ْ  أ نْ  ا  

َ
     َ   وَ  اْ ُ  ُ    َ    ُْ َ  َ  أ

و َ  ا ِ  
ُ
نْ   َُ  ْ   نَ       ِ َ أ

َ
 ا   ْ   ِ    َُ  ْ     ِ  َ  إِ     َْ ُ  ُ    أ

ِ  ِ    َُ  ْ  وَ  ِ ْ يٌ    ]   ه[     َ     َ  اٌب  اْ ِ َ ة
در  و کند می جلوگیری او مساجد در خدا نام از که کسی از ستمکارتر وکیست

 و .وحشت و ترس با زج ندارند را مساجد به ورود حق آنان .نماید تالش  آنویرانی
  .است بزرگ عذابی آخرت در و خواری دنیا در آنان بهرۀ

ی، در تفسیر آیه شریفه، احتمـاالت و نّ ُس  ران اسالمی از شیعه ومفّس 

انـد کـه از جملـه آن تفاسـیر، روایتـی اسـت از  اقوال مختلفی نقل کرده

ت و خـواری دشـمنان  که مصداق کامل و بارز آن مبنی بر خّفـ»ّی ّد ُس «

  . است6ین خدا در عصر قیام و ظهور مهدی آل محمدد
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   :است آمده طبری تفسیر در

َثنَا ُموَسى. ۱ َثنَا َعْمٌرو: ال، قَ  َحدَّ ي :ل، قاَ َحدَّ دِّ َثنَا َأْسَباٌط َعِن السُّ   َحدَّ
ُ َفـ: نيا الـدُّ م ِيف زُهيُ ا ِخـ أّمـ)ِ ـْ يٌ  ا   ْ ـ  ِ    َُ ـ ْ ( :هولُ قَ   م إذا قـامَ إهنَّ

  ١.هديُّ مَ ـال

  :  مائده آمده است۳۳ در ذیل آیۀ إبن أبی حاتمتفسیر  در. ۲

دَعِن  َمهدّى َو َفـَتَح ـأّمـا ِخـزُهيُم ِيف الـّدنيا َفإّنـُه إذا قـاَم الـ: يالـسُّ
نيا  ٢.اْلُقْسَطنْطِينِيَّة َوَقَتَلُهم، َفذلَِك اِخلزُي الدُّ

 ُكلِّ َمسِجٍد  َو َيف  ُكلِّ مانِعٍ  الُعمُوُم ِيف ةَوظاِهُر اآليَ : گوید همچنین می
بُِخــُصوِص   بــه الةُ َو الُعمــُوُم َو إن كــاَن َســَبُب ُنزُولـِـه خاّصــًا، َفــالِعربَ 

َبب أفَعـُل » أظَلـمَ «إسـتِفهاٌم َو ُهـَو َمرفـُوٌع بِاإلبتـداِء َو » َمن«َو ... السَّ
 إّنام ُهَو َو الُيراُد باإلستِفهاِم ُهنا َحقيَقُتُه وَ . »َمن«الّتفضيِل َو ُهَو َخَربٌ َعن 

ف ُ  إِ   ا َْ  ُْم ( َكام قاَل ِي بَِمعنی النَّ ، ُك َأی ماُهيلَ  ٣)ُ  نَ  ِ ا   َ َ ْ  ُ ْ  َ
                                     

 ۱ج) ق۳۱۰: م( طبـری بن َجریـر محمد عفرأبوج تأویل القرآن، فی البیان جامع. ١
 .۱۸۳۴، روایت شماره ۵۴۸ص

، ۱۸۸ ص ۱تفسیر إبن أبی حاتم الّرازّی الشافعی المسّمی التفـسیر المـأثور، ج. ٢
  .۱۱۱۵شماره 

 ۳۵/احقاف. ٣
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  .َأَحَد أظَلُم ِممَّن َمنَعَ  ال: َو َمعنی هذا

 تخـصیص موجـب نـزول، شـأن مـورد و خاّص  نزول سبب بنابراین

 میعمـو مفهوم و کّلی معنای متضّمن ای آیه است ممکن چون شود نمی

 معنـای آن مصادیق و افراد از یکی آن نزول مورد در حال عین در و باشد

ُ   َُ ّ ِـُ    ( شـریفه آیـه ماننـد باشـد عمـومی و کّلی  إِ    َ ْ ـ  ً  ا  
 عمـومی شرایط از یعنی .است کّلی عمومی معنای متضمن که )وُْ َ   

 اجـرت و رضـاع آن، نـزول مـورد هرچند است مکّلف قدرت تکلیف،

  .است شیرده زن

 )ِ ـْ يٌ  ا   ْ ـ  ِ    َُ ـ ْ (  در تفـسیر خـود بـرایطبرسـیشیخ . ۳

ُمراَد ـ الـإنَّ  :کنـد ّدی نقـل مـیجملـه از ُسـ کنـد از احتماالتی ذکر می
ِئـٍذ يٌّ َمهدـبِِخزِهيِم ِيف الـّدنيا أّنـُه إذا قـاَم الـ  َو َفـَتَح اْلُقـْسَطنْطِينِيَّة َفحينَ

   .دي السُّ  عنِ ،َيَقُتُلُهم

جّٰ : نویسد همچنین شیخ طبرسی می ُه ُسبحاَنُه ـاُج أعَلَم اللّ ِو قاَل الزَّ
 ُمسلِِمِني ُيظِهُر َعىل َمجِيـِع َمـن خـاَلَفُهم َحّتـى الـِيف هِذه اآليِة أّن أمَر ال
  خائفـًا َو هـذا َكَقولِـه ُسـبحاَنهُ  إىل َمـساِجِدهم إّال ُيمكَِن ُدُخوُل ُخمالٍِف 

ْ ِ َ هُ َ َ ا ِّ ( ُ  نَ ِ ُ  َفَكأّنُه ِقيَل أولئَِك ما كاَن ) ِ  ُ ِّ ِ َو  َْ  َ  ِهَ ا ُْ ْ ِ
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  ١.ُمسلِمنيَ ـِه الّديَن َو إظهاره الـ خائِفَني إلعزاِز اللّ ُهم أن َيدُخُلوها إّال ـلَ 

دّ :  آمده استثعلبیتفسیر  در. ۴  ِيف [ َمهِدىـالـ ُهـَو إذا قـاَم يالـسُّ
 َك  ُذراِرهيِم َفذلِ َي ْسَطنْطِينِيَُّة َفَقَتَل ُمقاتِلِيِهم َو ُسبِ  قُ َو ُفتَِحْت ] آِخِرالّزمانِ 

  ٢.ِخزُهيُم ِيف الّدنيا

دّ ...ة الّسابِعَ ...  «:است آمده ُقرُطِبی تفسیر در. ۵  ُي اِخلـز: ي، الـسُّ
نيا ِقياُم ال   ٣.»يِّ َمهدـَهلُم ِيف الدُّ

 :اسـت ضمن بیان اقوال متعّدد آمده انابوحیّ همچنین در تفسیر . ۶

  ٤.ّي َمرَوزِ ـَمهِدّی إّياُهم إذا َخَرَج، قاَلُه الـ َقتُل ال:وقيل

ــر هــم در. ۷ ــن کثی ــه  اب ــسیر آی ــره آورده اســت۱۱۴تف َو :  ســوره بق
هُؤالِء اِخلزَي ِمَن ال َ نيا بُِخرُوِج الَفرسَّ دِّ  َمهدیِّ ِعندَ ـدُّ  َو ةِرَمـ َو ِعكْ يِّ السُّ

                                     
  ۳۳توبه / ۱۹۰ ص۱مجمع البیان فی تفسیر القرآن ج. ١
 نیـشابوری معـروف بـه الکشف والبیان، أبوإسحاق أحمد بن محّمدبن ابـراهیم. ٢

  ۲۶۱ ص ۱ج)  ق۴۲۶: م(َثعَلبی
: م(الجامع ألحکام القرآن، ابوعبدالله محمد بن احمد انصاری ُقرُطبّی مـالکی . ٣

 ۷۹ص ۲ج)  ق۶۷۱

 ۱ج)  ق۷۴۵: م(البحر المحیط، محمد بن یوسف، معروف به ابوحیان اندلـسی. ٤
 .۱۶۴ص 
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  ١.وائِل بِن داُود

يـر رَ  ُج بـنُ إ َج أخرَ وَ :  آمده استین سیوطیجالل الدتفسیر  در. ۸
ي دِّ  هُ نّ إنيا فَ  الدّ م ِيف ُهيُ زْ ِخ  اأمّ : قاَل  ) َُ ْ  ِ  ا   ْ   ِ ْ يٌ (ه ولِ  قَ ِيف   َعِن السُّ

  ٢.َو ُفتَِحِت اْلُقْسَطنْطِينِيَّة َقَتَلُهم، َفذلَِك اِخلزُي  هدىُّ مَ ـال إذا قامِ 

َوأخَرَج إبـُن  :کند ده ذکر می سوره مبارکه مائ۴۱همچنین در ذیل آیه 
ي٣ حاَتمأِيب  دِّ  أّما ِخزُهيُم :قاَل   ) َُ ْ  ِ  ا   ْ   ِ ْ يٌ ( : ِيف َقولِه  َعِن السُّ

 َو َفـَتَح اْلُقـْسَطنْطِينِيَّة َفَقـَتَلُهم، َفـذلَِك ىُّ َمهدِ ـ الـِيف الّدنيا َفإّنـُه إذا قـامَ 
  ٤.اِخلزُي 

ــامِ ِيف تَ :  آمــده اســتبحــاراالنوار در. ۹ َم ــِسِري اْإلِ ــَد 7ْف ــُه َوَع  َأنَّ
ِة َو اْستِْخَالِص الْ  ْرصَ َمَساِجِد ِمنُْهْم َو َقْد َأْنَجَز َوْعَدُه بَِفْتِح ـلِْلُمْؤِمنَِني بِالنُّ

َة لِ  ـِة اْلــَمكَّ ُمْؤِمنَِني ِحـَني ُظُهـوِر ـُمْؤِمنِي َذلَِك اْلَعْرصِ َو َسـُينِْجُزُه لَِعامَّ

                                     
 .۱۱۴تفسیرالقرآن العظیم، سوره بقره، آیه . ١

: م(بالمأثور، عبدالرحمن جالل الدین سـیوطی شـافعی التفسیر فی الّدرالمنثور. ٢
 .۲۶۴ ص۱ج) ق۹۱۱

 ۶۴۰۶تفسیر إبن أبی حاتم رازی، روایت شماره . ٣

ر المنثو. ٤  ۷۹ ص۳بالمأثور ج التفسیر فی رالدُّ
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  ١. )ُه َفَرَجهـلّ  الَل َعجّ (  اْلَقاِئم

 است که خداوند به مؤمنـان، پیـروزی و 7تفسیر امام عسکری در

رهایی مساجد از دست دشمنان را وعده داده اسـت و بـا فـتح مکـه بـه 

بـرای عمـوم مؤمنـان در وعده خود برای مؤمنان آن زمان عمل کرده و 
 وفـابه وعده خـود ) ه تعالی فرجه الشریفعجل اللّ ( هنگام ظهور قائم

  .اهد کردخو

 :اسـت آمـده آیـه ایـن ذیـل در َمیُبِدّی  األسرار کشف تفسیر در. ١٠

  ...و آید بیرون »مهدّی « که است آن دنیا در ایشان یْز ِخ  :گفت ُسّدی«

ْ َيـا إِال  يَـْوٌم «: گفت 7مصطفی که است آن َمهدّی   َْو  َْم َ ْبَق ِمَن ا  

ُ َذ َِك اْ َْوَم، َح    َ  َل ا   ْهِل بَ ِْ     ِيِه رَُجًال ِم    ْبَعثلََطو 
َ
  . » أو ِمْن أ

 چنان را روز یک آن خداوند روز یک مگر نماند باقی دنیا عمر از اگر

  .٢»...برانگیزد من خاندان از  تا مردیکند طوالنی

                                     
 و أحکامهـا و المـساجد فـضل بـاب األنوار، عالمه محمد باقر مجلـسی، بحار. ١

  بقره۱۱۴تفسیر صافی، ذیل آیۀ  ، و۳۴۰ص  ۸۳ج آدابها

 .األبرار، رشید الدین ابوالفضل َمیُبدی شافعی ةّد کشف األسرار و ُع . ٢



  

  

  

  

  انتقام الهی: آیه یازدهم

رِْض  ِ   َ ُْ ِ ُ ن   ا ِْ   بِ  ِ   إِْ ا  َ     َ   إِ   ََ  ْ   وَ 
َ
َ ْ ِ  اْ     َ 

ا َ َْ  ُ    وَ  و ُ    وَْ  ُ    ءَ   َ ِذا   َ   اً  ُ  ُ  
ُ
 ِ   داً  َ  َ ُْ  ْ  َ َ  ْ   أ

و  َ  
ُ
ٍس   أ

ْ
  ُ      َ ْ ُ   ً  وَْ  اً   نَ  وَ  اّ ِ  رِ  ِ  َل   َ  ُ  ا َ    ٍ   َ 

ْ َ دْ َ  وَ  َ  َ  ِ ْ  ةَ ا َْ      َُ  ُ  َرَددْ َ 
َ
ْ َ الٍ   ُ  أ

َ
 َ َ  ْ َ ُ  ْ  وَ   َ ِ َ  وَ   ِ 

 َ  ْ
َ
ْ َ   ُ ْ   إِنْ    َ ًِ ا أ

َ
ْ َ   ُ ْ  أ

َ
 ُ ِ   ُ  أ

َ
  ُ  إِنْ  وَ   ِ 

ْ
  َ
َ
  َ ََ    أ

ِ  وَْ  ُ  َ  ءَ   َ ِذَا ْ  ا َِ َ ة ْ  وَ  وُُ  َ ُ  ْ   ِ َُ  ا  َ َ   ا َْ ْ ِ  َ  ِ َْ ُ  ُ ا
َل  َدَ  ُ هُ  و 

َ
ْ ِ ُ  وَ  َ    ٍ  أ وا ِّ َ    َ  ْ ن  َر    ُ    َ  َ    َ ْ ًِ ا َ  َ ْا

َ
 أ

  ره [   َ ِ ً ا  ِ َْ  ِ ِ  َ  َ َ    َ  ُ ْ  َ وََ َ  ْ َ   ُ    ُ  إِنْ  وَ    َ َْ َ  ُ 
  ]ا اء
 زمین در بار دو قطعاً  کردیم که ِاعالم )تورات( کتاب در اسرائیل بنی به

  .نمود خواهید بزرگی سرکشی و کرد خواهید فساد )فلسطین(
 صاحبان کارزار( بندگانمان رسد فرا فساد دو آن نخستین وعدۀ که زمانی پس
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 را شما مجازات، تا برای( انگیزیم میبر شما علیه را )سهمگین آوران و رزم سخت
 جستجو را ها خانه اندرون )مفسدان تعقیب برای حّتی و بکوبند هم در سخت
   .است )ناپذیر تخلف و( شدنی انجام ای وعده این و کنند

 )کنیم می مسّلط آنان بر را شما و( گردانیم می بر شما به را آنان تسلط بر سپس
 بیشتر را شما )انسانی نیروی و( نفرات و کنیم می پسران مدد و اموال با را شما و

  .نماییم می
 بدی خودتان به کنید بدی اگر و کنید می خوبی خودتان به کنید خوبی اگر

 وعدۀ که زمانی پس ]کنید بد و نیک همه گر کنید خود به کنید هرچه[ دکنی می
 را سهمگین آوران رزم و نیرومند سخت بندگان(فرا رسد  )دوم فساد و( واپسین

 و نمایند )روسیاه و( اندوهگین را شما های چهره تا )فرستیم می شما مجازات برای
 دو که همان گونه ندشو )اورشلیم =المقدس بیت -مسجداألقصی( ١مسجد داخل

 کلی به و یافتند دست و شدند مسلط چیز همه بر و شدند مسجد اول، داخل بار
  .ساختند نابود کامالً  کوبیدند هم در

 در فساد و به نافرمانی دیگر بار( اگر و کند رحم شما به پروردگارتان است امید
 زندانی کافران برای را جهّنم و گردیم می باز )خود َقهر با هم ما( گردید باز )زمین

  .دهیم می قرار سخت

  :آمده است ۱۶۶۴۹روایت شماره  طبریدر تفسیر 

ثنـا سـفيان بـن : ثنا أيب، قال: َحّدثنا عصام بن رواد بن اجلراح، قال
                                     

 نیـز سـابق عبادتگاه و معبد بر مسجد کهف، سوره ۲۱ آیه و شده یاد آیه استناد به. ١
  .شود می اطالق

 کـه اورشـلیم و شـریف قدس در واقع المقدس بیت مسجد یا مسجد األقصی
. داننـد مـی مقـدس را آن مـسلمانان و مسیحیان و یهودیان از طوایف معیتج
 )۱۱۸ص مقدس کتاب قاموس(
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: ثنا منصور بن املعتمر، عن ربعي بن حراش، قـال: سعيد الثوري، قال
ا ِيـَل «:  lقاَل رسوُل اهللا:  بن اليامن يقولةسمعُت ُحَذيفَ  إِن  بـِ  إْ َ

َت  ا اْ َتَدْوا َوَعلَْوا، وَ َتلُوا األنْ َِياَء، َ َعَث اهللا َعلَْيِهْم َ لَِك فَارَِس ُ ْ  َم 

، و َن اهللا َ ل َكُه َسْبَع ِمَئة َسنٍة، فسارِ إَِ ْهـْم حـّ  َدَخـَل َ ْيـَت  نَ  

َها َوَ َتَحها، َوَ َتَل َ  دَ  حاَ َ ا َسْبعَ  ألْفا، ُ م  َسـَ  ا َمْقِدِس فَ ِم َزَ ِر  

 َ ْيـِت ا َمْقـِدِس، َواْسـَتْخَرَج ِمْنهـا أْهلَها وَ ِ  األنْ ِياء، وََسـلََب ُحـِ   
 ز»بابَِل  ح  أْوَرَدهُ ُح   َسْبِعَ  ألْفا َوِمَئَة ألِْف َعَجلٍَة ِمْن 

 عنـد يامً  اهللا لقد كان بيت املقـدس عظـيا رسوَل : فقلُت : ةقال ُحذيف
 اهللا؟ 

 َو اقُوٍت َوَزَ رَْجٍد، َوُدرٍّ أَجْل بَناهُ ُسلَْيَماُن ْ ُن َداُوَد ِمْن َذَهٍب «: قال

ٍة، وُ ُمُدهُ َذَهبـا، أْعطـاهُ  و َن بَالُطه بَالَطًة ِمْن َذَهب َوَ الَطًة مْن فِض 

تُونَُه بِهـِذهِ األْشـياءِ ِ  
ْ
ياطَ  يأ َر َ ُ ا ش   َطْرفَـِة َ ـْ ٍ ، اهللا ذ ك، وَسخ 

َت  ا ِيَل  فَساَر ُ ْ أقاَم َ ُنوا إْ َ نَ   بهِذه األْشياءِ ح  نـزَل بِها بابَِل، فَ

  يََديِه ِمَئَة َسَنٍة ُ َعّذُ ُهُم ا َمُجوُس وأبْنـاُء ا َمُجـوِس، فـيهُم األنْ ِيـاُء 

ٍك ِمْن ُ لُـوِك فـارِس وأبْناُء األنْ ِياء، ُ م  إِن  اهللا رَ َُهْم، فأْوَ  إ  َ لِ 

ا ِيـَل حــ  ُكـورُ يُقـاُل َ ُ  ْن ِ ْ إ  بَقايـا بـَـِ  إِْ َ
َ
ُس، و َن ُ ْؤِمنــا، أ
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ا ِيَل وُحِ   ُكورُ  َْس َْنقَذُهْم، فَساَر  هُ ُس بِ َِ  إْ َ  َ ْيِت ا َمْقِدِس ح  َرد 
ا ِيـَل ُمِطيعـَ  هللا ِمَئـَة َسـنَ  أقاَم َ ُنو إْ َ ُهـْم  ُدوا   إَِ ِْه، فَ ٍة، ُ ـم  إِ  

َت بْطِ اا َعاِ ، فََسل َط اهللا َعلَْيِهْم  ُوَس، َ َغَزا بأبْناءِ َمْن َغَزا َمَع ُ ْ
ْ

 يا 

ا ِيَل حـ  أتـاُهْم َ ْيـَت ا َمْقـِدِس، فَـَس  أْهلَهـا،  ، َ َغَزا بَِ  إْ َ نَ  

ا ِيَل إْن ُعْدُ ْم ِ  ا َعاِ  يا بَِ  : وأْحَرَق َ ْيَت ا َمْقِدِس، َوقَاَل  َُهمْ   إْ َ

باءَ  باءِ، فَعاُدوا ِ  ا َعاِ ، فََس   اهللا َعلَـْيِهُم ا ـس   ُعْدنا َعلَْيُ ْم با س 

َة، يُقاُل َ ُ قاقُِس ْ ـُن إْسـبايُوس، َ َغـَزاُهم ِ  الـَ ّ  الَِث َ لَِك ُرومي  ا  
ْحِر، فََسباُهْم وََس  ُحِ ّ َ ْيِت   ا َمْقـِدِس، وأْحـَرَق َ ْيـَت ا َمْقـِدِس وا َ

 .»با   َانِ 
هُ «: lهِ ـَفَقاَل َرُسوُل اللَّ  هَذا ِمْن َصْنَعِة ُحِ ّ َ ْيِت ا َمْقِدِس، و َـُرد 

ا َمْهِدي  إَِ  َ ْيِت ا َمْقِدِس، َوُهَو ألُْف َسِفيَنٍة وَسْبُع ِمَئِة َسِفيَنٍة، يُْرَ  
لِـَ  بِها َ  يافا ح  ُ نْ  َقَل إ  َ ْيَت ا َمْقـِدِس، و ِهـا َ َْمـُع اهللا األو 

 ١.»واآلِخِر نَ 
 روایت یاد شده درتفسیر طبری، توسـط ابوالفتـوح رازی  متنترجمه

  :بدین قرار است
                                     

-۲۲۴(، ابـوجعفر محمـد بـن جریـر طبـریجامع البیان عن تأویل آی القـرآن. ١
  .۱۶۶۴۹روایت شماره ) ق.ه۳۱۰
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  َـَ  ْ  وَ (: قولـه من آیات، این قّصه در-: گفت مانالیَ  بن ةَف یْ َذ ٌح «
 که- )َ ِ  اً   ِ ْ  ِ ِ  َ  َ َ    َ  َ َ  ْ   وَ (: قوله الی ،)إِْ ا ِ َ    َِ    إِ 

 و بُبردنـد حـد از ظلـم و تعـّدی اسـرایل بنـی چون: گفت 6رسول

 بـر را رصَّ َنـ تْخ بُ   پارس كلِ مَ  تعالی خدای گرفتند، کشتن را پیغامبران

 بـا بیامـد بـود، سـال هفتـصد او پادشـاهی و لـكمُ  و کرد مسّلط ایشان

 و بگشاد و داد حصار را آن و آمد فرو سالمقد بیت در به بسیار لشکری

 را المقـّدس بیـت اهـل و بکشت زکرّیا یحیی خون بر را مرد هزار هفتاد

 در بیـاورد المقدس بیت ُحِلّی  و سَلب و داد غارت به شهر آن و کرد َبرده

ـی و مالها از بار گران گردون هزار هفتاد و صد آن  جـا آن از ایـشان، ُحِلّ

  .بیاورد

 جـایی همانـا المقـدس بیـت الّله رسول یا: گفتم من ،گفت فهیْ َذ ُح 

  است؟ بوده بزرگوار

 و برجـدَز  و یاقوت و ُدّر  از کرد بنا داود بن سلیمان را آن اصل: گفت

 از بـود زر سـتونهایش و بود سیم )خشت آن( انُکرش و بود َزر مالطش

 او هآنچ تا بودند او مسّخر شیاطین و را سلیمان بود داده خدا که مالها آن

ر ُبْخت عالم، اقصای از آوردند می خواست  به و ببرد مالها همه این َنصَّ

 او دست در ایشان و برد جا آن به خود با را اسرایل بنی اسیران و آمد لبابِ 
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ر ُبْخت و داشت می بندگی به را ایشان .بماندند سال صد  لشکرش و َنصَّ

 زادگان پیغامبر و انصالح بعضی اسرایل بنی این میان در و بودند گبرکان

 از را پادشـاهی امرکـرد پیغـامبران بعـضی زبـان بر تعالی خدای .بودند

 ـ بـود مؤمن مردی او و )۳پی نوشت ( ـ شورُ کُ  او نام پارس، پادشاهان

ر ُبْخت دست از را اسرایل بنی و وَر بُ  که ی و بستان َنصَّ  المقّدس بیت ُحِلّ

  .بر جای بازِ  و بستان او از

ر ُبْخت با برفت او  دسـت از را اسرایل بنی و کرد )کارزار( کالزار َنصَّ

 اسـرایل بنـی و آورد جای باز و گرفت باز المقّدس بیت ُحِلّی  و بستد او

  . بایستادند استقامت و طاعت بر سال صد آن از پس

 بـر را پادشـاهی تعـالی خـدای شـدند، معصیت سر با باره دیگر باز

 بیـت بـا اسـرایل بنـی غـزای بـه چـون. ِانطیـا نـام او کرد مسّلط ایشان

 ایشان و بسوخت المقّدس بیت و بیاورد برده به را اهلش و آمد المقدس

 و یَسبْ  رباَس  شما با ما شوی معصیت باسرِ  اگر! اسرایل بنی ای: گفت را

  .شویم غارت

 را پادشـاهی ایـشان بـر تعـالی خدای شد معصیت باسرِ  اسرایل بنی

 کـالزار ایشان با و بیامد ،اسبیانوش بن قسفا او نام روم، از کرد مسّلط

 المقـدس بیت ُحِلّی  و کرد غارت ایشان بر و َبحر، و َبّر  در کرد )کارزار(
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  .بسوخت المقّدس بیت و بیاورد

 در 7مهـدی: کـه  ـآلـه علی و علیه الّله صّلی  ـگفت رسول هاآنگ

 فتصده و هزار در بردن فرماید جای بازِ  المقدس بیت ُحِلّی  خود روزگار

 جمـع المقـّدس بیـت در را آخرین و اّولین خلق تعالی خدای و کشتی،

  ١.کند

 که است آن شود می استفاده قرآن از آنچه: نویسد می عرانیَش  مهعالّ 

 یهـود تـاریخ در ایـن و ویران دوبار و شد آباد دوبار المقّدس بیت َمعبد

ر ُبخت زمان تا بود آنان دولت آغاز از اول آبادی .است مشهور  کـه َنـصَّ

 کـوروش که بود زمانی از دوم بار و .شدند پراکنده یهودیان و شد ویران

 همچنـان و سـاخت، را المقدس بیت و بازگردانید را آنان فارس، پادشاه

 پراکنـده یهودیـان و کرد خراب را آن تیطوس رومیان، عهد در تا بود آباد

  ٢.است دو این به اشاره قرآن آیه و شدند
                                     

، درتفـسیر ۱۶۴-۱۶۳ص ۱۲، جالَجنان فی تفـسیر القـرآن َرْوح و الِجنان َرْوض. ١
  یاد شدهآیات 

 ۲ج الَجنان َروح و الِجنان َرْوض بر شعرانی عّالمه تعلیقات ،ُنور َعلی ُنوٌر  تفسیر. ٢
ر ُبخـت«: نویـسد می ۸۳۵ و ۸۳۴ صفحه در و . ۸۲۹ص  باِبـل پادشـاه َنـصَّ

 درآبـادی هـم و اسـت َمَثل خونریزی و ظلم در و قدیم پادشاهان ترین معروف
ر ختبُ  بالجمله... داشت، عجیب هّمتی کشور  ازمنفـورترین دینـداران نزد َنصَّ

  .»است مکّرم و معّظم آبادی و نظم برای دنیا اهل نزد و ملوک ترین ظالم و
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  : سوره إسراء آمده است ۸ تا ۴ذیل آیه  بّی َثعلَ تفسیر  در

هُ «: lهِ ـاللَّ  َرُسوُل  َقاَل  فَهَذا ِمْن َصْنَعِة ُحِ ّ َ ْيِت ا َمْقِدِس، و َـُرد 

ا َمْهِدي  إَِ  َ ْيِت ا َمْقِدِس، َوُهَو ألُْف َسِفيَنٍة وَسْبُع ِمَئِة َسِفيَنٍة، يُْرَ  

لِـَ  بِها َ  يافا ح  ُ ْنَقَل إ  َ ْيَت   ا َمْقـِدِس، و ِهـا َ َْمـُع اهللا األو 
 .١»واآلِخِر نَ 

 سورۀ إسراء عین روایـت طبـری ۸ در ذیل آیه جالل الدین سیوطی

  بـنِ ةُحَذْيفـريـر عـن  َج ج ابـنُ و أخرَ : نویسد کند و می  نقل میراکامالً 
 وَ « تـا ...  بنى إرسائيـلنّ إ: l قال رسول اهللا:امن رىض اهللا عنه قالاليَ 

لَِ  واآلِخرُونَ بِه   .٢»ا َ َْمُع اهللا األو 

  نظریه و مالحظه

 بسیاری مائده سوره ۶۴ و ۶۲ آیه استناد به که داشت توجه باید :اوالً 

 و سـامری یهودیـان همچـون حّق  از منحرف یهودیاِن  و اسرائیل بنی از

 طغیـان فساد، فتنه، افروزی، آتش دنبال به آنان پیروان و ٣پرست گوساله
                                     

 ۷۰ ص۶، جکشف البیان. ١

ر. ٢   .۲۴۳ ص ۵، جفی تفسیر المأثور المنُثور الدُّ
 و قاموس کتـاب مقـدس ۱۶، شماره ۹، ِسفرتثنیه، باب کتاب مقدس عهد عتیق. ٣

 .»گوساله «، ذیل عنوان۷۵۵ص
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 هـای صهیونیـست هماننـدـ  هستند و بوده جویی برتری و یسرکش و
  .آنان همۀ  نه ـ معاصر

 اسرائیل بنی عمران، قوم آل ۲۱ و بقره ۶۱ شریفه آیات استناد به :ثانیاً 

 انحـراف و فساد و فتنه دچار خدا، پیامبران کشتار و الهی آیات به کفر با

  .گشتند حق از

 بنـی از الهی و انتقام اّول ارب وعدۀ مجازات مشهور، حسب بر :ثالثاً 

 و بـت پرسـتی از ظلـم، طغیـان، ـ آنـان گستردۀ فساد خاطر به اسرائیل

ر(=»ُبخُتَنّصر« هجوم به مربوط  ـ١کشتار  ل،باِبـ پادشـاه ـ ٢َنُبو َکـد َنـصَّ

 کـشتار، بـه اقـدام گـسترده صورت به که است آنان به )زردشتی =گبری

 و) اورشـلیم(المقـدس تبیـ ،٣االقصی مسجد حکومت، کامل نابودی

                                     
پادشـاه بنـی اسـرائیل، » آحـاب«، ذیل عنـوان۱۹و۱۸ صقاموس کتاب مقدس .١

ر، هجوم ۱۲۳ص  ذیـل ۱۴۱ و ۱۴۰ص.  قبـل از مـسیح۵۸۶، درسالَنُبوَکْدَنصَّ
  ۱۶۶زوجه آحاب، وص» ایزاَبل«عنوان 

شـما ای جمیـع «:  بـه بعـد۲۱، شـماره۲۹، کتاب إرمیاء نبـّی، بـاب عهد عتیق. ٢
قـاموس » ...رشلیم به باِبل فرستادم کـالم خداونـد را بـشنویداسیرانی که از او
  .۸۷۱، صکتاب مقدس

کـه حـضرت سـلیما آن را بنـا کـرد و ) مـسجدبیت المقـّدس(= مسجدأْقصی. ٣
 ـ پادشـاه َهخامنـشی ـ آن را ویران ساخت تا اینکه کـوروش) َکد َنُبو(=ُبخُتَنّصر

 .آن را از نو بنا کرد
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  .نمود خامنشی ـَه  پادشاه ـ کوروش زمان تا آنان اسارت

 ١تـیطس« وسـیله بـه روم پادشـاه گـسترده هجـوم به مربوط دوم بار
 کامـل اضـمحالل موجـب کـه )طرطـوز = تیتوس= طیطوس(-»رومی

  .شد آنان دربدری و اسرائیل بنی حکومت

(= م۱۹۴۸ سـال در اسـرائیل صهیونیـستی دولـت تـشکیل با :رابعاً 

 موجـب بـه اسـت جهـانی فـساد منشأ که فلسطین زمین در) ش ۱۳۲۷

 و نافرمـانی بـه دیگـر بـار اگر )ُ ْ    ُ ْ ُ  ْ  إِنْ  وَ (: متعال خدای کالم

 شـما از انتقـام و مجازات و خود َقهر با هم ما گردید، باز زمین در فساد

 پیروزی و فتح و ها صهیونیست از الهی انتقام منتظر باید گردیم، می باز

 تفـسیرکالم در روایـات از برخـی در کـه بـود اسالم مقدس دین جهانی

  :است آمده متعال خدای

ْفَياِينِّ  )ُ ْ ُ  ْ  إِنْ ( َیْعِني دٍ  آلِ  ِمنْ  بِاْلَقائِمِ  )ُ ْ  َ ( بِالسُّ  وَ ( 6ُحمَمَّ

 قائم با ما برگردید سفیانی با شما  اگر٢)َ ِ  اً   ِ ْ  ِ ِ  َ  َ َ    َ  َ َ  ْ  

 قرار سخت زندانی کافران برای را جهنم و گردیم بازمی 6دمحّم  آل
                                     

، ۱۲۷، ستون اول ص۱۲۰ص. »تیطس« عنوان، ۲۷۰ صقاموس کتاب مقّدس. ١
 میالدی اتفاق افتاده، تخمینًا ده میلیون از ایشان به قتل ۷۰درسال «: ستون دوم
 » رسیدند

 .۴۶ ص۵۱قمی، درتفسیرآیه یاد شده، بحاراألنوار، ج تفسیر. ٢



 ٩٩...............................................................................انتقام الهی: آیه یازدهم

  .دهیم می

 حضرت آن که کند می نقل 7باقر امام از روایتی اشیعیّ  تفسیر در

و  َ   ِ   داً  َ  َ ُْ  ْ  َ َ  ْ  ( آیه
ُ
ٍس   أ

ْ
 سپس و کرد قرائت را )َ    ٍ   َ 

ْصـَحابُهُ  وَ  7الَْقائِمُ  ُهوَ  وَ «: فرمود
َ
وِ   أ

ُ
ٍس  أ

ْ
 آن مـصداق ١»َشـِديدٍ  بَـأ

  .نیرومندند آوران رزم که اوست یاران و 7قائم

 خـدای کـالم مـصداق بیان و تأویل و تفسیر در روایات از برخی در

و  َ   ِ   داً  َ  َ ُْ  ْ  َ َ  ْ  (: متعـال
ُ
ٍس   أ

ْ
 ِ ـ َل   َ  ُ ـ ا َ    ٍ   َ 

 آورانزم ر و نیرومنـد سـخت دگانبنـــ  )َ ْ ُ ـ  ً  وَْ  اً   نَ  وَ  اّ ِ  رِ 

 هـم در سـخت را شـما تا انگیزانیم برمی شما مجازات برای را سهمگین

 کنند و جستجو را ها خانه اندرون مفسدان، تعقیب برای حّتی و بکوبند

قَـْوٌم «: اسـت آمـده  ـاسـت ناپـذیر تخلف و شدنی انجام وعده ای این

ُ َ ْبَل ُخُروِج الْقَ  ـدٍ 7ائِمِ َ ْبَعُثُهُم ا    6 فََال يََدُعوَن َوتْـراً آلِِل ُ َم 

 خداوند که گروهی ٢»7إِال  َ َتلُوهُ َو  َن َوْعداً َمْفُعوًال ُخُروُج الَْقائِمِ 

 حـّق  از که منحـرف را کس هیچ پس فرستد،  می7قائم ظهور از پیش

                                     
 ۵۱، بحـاراألنوار ج۲۱، سوره إسراء، روایت شماره ۲۸۱ ص۲، جالعّیاشی تفسیر. ١

 .۸۰، روایت شماره ۱۳۸ ص ۳ر نورالثقلین، ج، تفسی۵۷ص

  .۹۴ ص۵۳، بحاراألنوار، ج۷۷، روایت شماره ۱۳۸ ص ۳تفسیر نورالثقلین، ج. ٢
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 ظهـور وعـدۀ رسـانند، مـی قتـل بـه را او اینکه مگر دنگذار نمی وا است

   .است ناپذیر تخّلف و طعیق 7قائم



  

  

  

  

  انتقام سخت الهی: آیه دوازدهم

 ْ ِ   َ      ِ    َ  ِ  ا ُْ ْ ِ   َ  َ ّ ِِض  وَ  َ ْ َ َ   إِ     َُ   ُ     ا  
  َ َ  ُ نْ  ا  

َ
َس   َُ     أ

ْ
ُ  وَ  َ َ ُ وا ا    َ   َ  َ     ا  

َ
  ً  أ

ْ
َ     وَ   َ 

َ
 أ

  ]   ء[  َ  ْ  ً  
 به هم( را مومنان و نیستی دار عهده را خودت جز کن، تو پیکار خدا هرا در
 خداوند و کند جلوگیری را کافران سرسختی خداوند بسا چه کن، تشویق )جهاد

  .است شدیدتر مجازاتش و تر سرسخت

که ایـن  است آن دیگر قولی«:  آمده استابوالفتوح رازیتفسیر  در

 کـه باشـد آنگـاه نیـست، هنـوز دْع َو  این نجازاِ  که آن جز است، عام آیه

 و آیـد، فـرود آسـمان از 7عیـسی و آیـد، بیـرون 7الّزمان صاحب

 دیـن و گـردد، مقهور و مقموع ُکفر و شود، یکی دین و خیزد، بر ِخالف

ْ ِ ـَ هُ َ َ (: گفـت کـه چنـان شود، ظاهر دینها همه بر تعالی خدای ُ ِ
ْرَض قِْس  .)اّ ِ ِ  ُ ِّ ِ 

َ ْ
 األ

ُ
 وَ (  .طاً َو َعْدًال َكَما ُ لَِئْت َجْوراً َو ُظلْماَ ْمَأل
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 ُ َ     ا  
َ
  ً  أ

ْ
 تـر سـخت  ـهجالُلـ ّل َجـ  ـرا خـدای شّدت و قّوت و ،) َ 

َ     وَ (. است
َ
 کـال،نَ  از باشد تفعیل »تنکیل «و. قوبةً عُ  أى ،)َ  ِْ  ً   أ

 باشـد ندب »ِنکل «و. خوف برای بود امتناع آن و است ُنُکول از او اصل و

 اصل و گناه، از باشد زاجر و مانع کالنَ  و رفتن، از باشد مانع که آن برای

   ١.»است تمیز بر دو هر نصب و است، امتناع کلمه

ه فيها ـر اللّ ُمّدَة الّتي أمَ ـأراد به ال: و قيل: نویسد  میَثعَلِبّی همچنین 
  َُ  نَ   وَ    ِ ْ َ ٌ   َُ  نَ    َ        ِ ُ ُ  ْ  وَ ( :اَل لِزواِل الُكفر بقولهتٰ القِ 

ِ  ُ   ُ  اّ ِ  ُ  حّتى . وا، و هو الوقتفرُ  الذين كَ أَس ّف بَ كُ ذلك يَ  دَ نْ عِ  فَ )ِ  
يِن طًا و ُيظهـر اإلسـالمَ ْس كًام قِ فيكون ُح ]  هديُّ مَ ـال[َينزَل فيه   َعـَىل الـدِّ

ه ای ، کار زار نمـودن را بـرتی است که خداوندمراد مّد : ، گفته شده٢» ُكلِّ

پـس در آن زمـان خداونـد سرسـختی ... نابودی کفر دستور داده اسـت

کافران را جلوگیری می کند تا مهدی بیاید و حکومت عدل برپـا شـود و 

  .»دین اسالم بر همۀ ادیان چیره گردد

                                     
، سـوره نـساء، ٣٩ و۳۸:ص ،٦ ج القرآن، تفسیر الَجنان في َرْوح و الِجنان َرْوض. ١

 .۸۴آیه 

 ٣٥٣ ص ،٣ ج ،)ثعلبی تفسیر (البیان و الکشف. ٢



  

  

  

  ها پی نوشت

روزگــار ظھورموعــود آســمانی و :  دومآیــه پــی نوشــت )۱(
  مدینۀ فاضلۀ جھانی

ُ  وََ  َ  ْ  َِ   ُ  ْ  ا    ِ  تِ  َ ِ  ُ ا وَ   ِ ُْ  ْ  آَ  ُ ا   َ ا    ا   َ  َْ َ    ِ 
رِْض 

َ
ْ  ََ   َ َ   اْ  َ    وَ  َ  ْ ِ ِ ْ   ِ ْ  ا    َ  اْ  َ ِي د  َُ  ُ   َُ  ْ  َ َُ ّ ِ  ا  

َ  ُ  ْ  وَ   َُ  ْ   اْر َ  ِ ّ َ ُ َ  ْ ِ   ِ  ْ َ  ْ ِ ِ ْ  َ  ً   ْ
َ
ُ و َ  أ ُ  ْ َ     ُ ُ  نَ   ِ ْ    

و  َِ   ذ ِ َ  َ ْ  َ  َ َ  َ  َ  ْ  وَ  َ  ْ  ً 
ُ
  ]  ره   ر[    ا ْ  ِ ُ  ن ُ  ُ   َ 

  آئین واحد

 ،۳ بابـ ] م.ق ۴۳۰ اسرائیل، بنی انبیای از[ـ  ،یای َنِبّی کتاب َصَفنْ 

  ۹١فقرۀ

 جمـع تـا داد خواهم باز اّمتها به پاک زبان زمان آن در که زیرا« )۹(

  .»نمایند عبادت را او دل یک به و بخوانند را َوهَیهُ  اسم ایشان
                                     

 ۱۳۶۴ص مقدس کتاب. ١
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  ۴۵ باب )خداوند نجات یعنی( ١نبّی  ِاَشعیای کتاب

 نجات و نمایید توّجه من به زمین کرانهای ای جمیع«: ۲۲-۳ شماره

 و خـوردم قـسم خود ذات به نیست، دیگری و هستم خدا من یابید، زیرا

 زانـو هـر کـه گـشت اهدنخو بر صادرگشته دهانم از عدالت به کالم این

  .»خورد خواهد قسم من به زبان هر و شد خواهد هم من پیش

   ٢هندوان مقدس های کتاب
 در عـادلی پادشـاه بـه شـود تمـام دنیـا دور« :»باسک« کتاب در. ۱

 او با راستی و حّق و باشد آدمیان و پریان و مالئکه پیشوای که آخرالّزمان

 دسـت بـه را همه باشد، پنهان ها وهک و ها زمین و دریاها در آنچه و باشد

 به کسی بزرگتر او از و دهد می خبر باشد آنچه زمین و آسمانها از و آورد

  .»نیاید دنیا

 سـّید فرزنـد بـه دنیـا دولـت و پادشاهی :»شاکمونی« کتاب در. ۲

و  شـود تمـام )پیـامبر یعنـی هنـدی به لغـت( »کشن« جهان دو خالئق

                                     
از انبیای بنی اسرائیل قرن هشتم پیش ازمیالد کـه بـشارت بـه  ظهـور حـضرت . ١

 در شـدن مخفـی از پـس کـه) َهخامنـشی معاصـرکوروش(مسیح داده است، 
 قـاموس :ک .ر(.رساندند شهادت به اّره با را او پادشاه، طرف از درخت، جوف
 ) ۷۰مقدس ص کتاب

  )۸۰ص آمد خواهد او: رک(. ٢



 ١٠٥...........................................................................................ها پی نوشت

 کند  فرمان و براند حکم دنیا مغرب و مشرق های کوه بر که باشد اوکسی

 در انـس و جـّن  و باشـند او کارکنـان فرشـتگان و شـود سـوار ابرها بر و

 و گـردد زنـده خدا دین و شود دین یک خدا دین و ...شوند او خدمت

  .١»باشد خداشناس و باشد )قائم( ایستاده او نام

 پیدا نالّزما آخر در پادشاهی دنیا خرابی از پس: »دید« کتاب در. ۳
 را عـالم تمـام و باشـد »منـصور« او نام و باشد خالیق پیشوای که شود
 »...بشناسد کافر و مومن از را کس همه و آورد در خود دین به و بگیرد

  .»پاتیکل« و »داتک« و »جوک وشن« کتاب در نیز و
  شتیانزرُد  مقدس های کتاب در
 ایزدان باألخره آخرالّزمان، در فساد شیوع از خبر :»زند« کتاب در. ۱

  .شد خواهند پیروز بر أهریمنان

 از و«: کند می نقل شتزردُ  از خود »جاماسنامه« در جاماسب،. ۲

 کـسی دارد، نـام زمـان شـاه و جهـان خورشید که پیغمبر دختر فرزندان

  .»باشد پیغمبر  آخر آنجانشین که یزدان حکم به دنیا در شود پادشاه

، از فرزندان هاشم، مردی بزرگ سر مردی بیرون آید از زمیِن تازیان«

 روی ،بـسیار سپاه با .و بزرگ تن و بزرگ ساق و بردین جّد خویش باشد

 خبـر ،۱۲۱-۲ص در و »کند داد پر را زمین و دکن آبادانی و ،نهد ایران به
                                     

 )۲۴۲ص عهدین بشارت(. ١
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 دسـت از ایـزدان نجـات و فقر نمودن کن ریشه و جهان در دین رواج از

  . می دهد»سوشیانس« توسط اهریمنان

  ملل موعود جهانی ستیالیا

: هنـدوان نـزد در آسـمانی و مقـدس های کتاب از: »دید« کتاب در

 پیـشوای کـه مـی شـود پیـدا آخرالّزمـان در پادشاهی دنیا خرابی از پس

 خود دین به و بگیرد را عالم تمام و باشد »منصور« او نام و باشد خالیق

از خـدا خواهـد بشناسد و هرچـه  کافر و مومن از را کس همه و آورد در

  .»برآید

   ١.هندوها آسمانی کتاب از »باسک« کتاب در نیز

  فراگیر داد و عدل اقامه و جهانی موعوداستیالی 

 بـه کـه است روحانی اشعار  ـمزامیر« داوود زبور یعنی مزامیر کتاب

 ِمزمـار آواز توسط به الهی اقدس حضرت تقدیس و تمجید محض آواز

  .٢»شد می خوانده َنی و

                                     
 ۲۴۶ص عهدین بشارت کتاب. ١

  ۷۹۶ص مقدس کتاب قاموس. ٢
 تسمیۀ باب از نوازند، می را آن که) َمزامیر آن جمع (»َنی«یعنی ِمزمار،= َمزُمور
 . است محل اسم به حال



 ١٠٧...........................................................................................ها پی نوشت

  ١: ]۱۹ تا ۱ فقره از[ ۷۲ ورَمزمُ 

  و سـازش درنـدگان وصـلح فراگیر حتی صلح (روزگار امن و امان

  )بهائم

َ  ُ  ْ  وَ  ِ ّ َ ُ َ  ْ ِ   ِ  ْ َ  ْ ِ ِ ْ  َ  ً   ْ
َ
ُ و َ  أ ُ  نَ     َ ْ  ُ ِ ُْ      ً  ْ  َ   

  ]  ره   ر[
َباعُ : 7مجتبی حسن امام در حکومـت ، ٢ َو تَْصَطلُِح ِ  ُ لِْكِه ا س 

  .آن حضرت، درندگان، صلح و سازش دارند

  ۹٣تا۱فقرات۱۱باب نبّی  یاءْع َش اِ  کتاب

   ٤َیّسی تنۀ از نهالی و) ۱(

 خواهـد هـایش ریـشه از شاخه آمده، بیرون َیّسی تنۀ از نهالی و) ۱(

  .شکفت

 و حکمـت روح یعنـی گرفـت، قرارخواهد او خداوند بر روح و) ۲(
                                     

 ۸۸۴کتاب مقدس، ص. ١

 ۴۸۷منتخب األثرص/ ۲۸۰ص۵۲بحار االنوار ج. ٢

 ۱۰۲۱کتاب مقدس، ص. ٣

 نـوۀ و) المنجـد (مـسیح حـضرت جـّد  و داوود رتحـض پدر قوی،  یعنیَیّسی. ٤
 بـا گفتنـد می َیّسی پسر را داوود حضرت بود شهرت دارای چون و بود، راعوت
 کتـاب قـاموس. (بود عظیمی شهرت و شخصیت دارای داوود حضرت که این

  )مقدس
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  .خداوند ترس و معرفت حرو و قوت و مشورت روح و فهم

 چـشم رؤیـت موافق و بود خواهد خداوند ترس در او خوشی و )۳(

 نخواهد تنبیه خویش های گوش سمع وفق بر و کرد نخواهد داوری خود

  .نمود

 جهـت بـه و کـرد خواهـد داوری عـدالت بـه را مسکینان بلکه )۴(

 دهـان عـصای به را جهان و نمود خواهد حکم راستی به زمین مظلومان

 ]کنـد نیاز به سمع و بصر ندارد بلکه به علم خود حکم می[ زده خویش

  .کشت خواهد خود لبهای نفخۀ به شریران را

  .امانت میانش کمربند و بود خواهد عدالت کمرش وکمربند )۵(

 خواهـد بزغالـه با پلنگ و داشت، خواهد بّره سکونت با گرگ و )۶(

 خواهـد را آنهـا طفل کوچـک و باهم پرواریها و شیر و گوساله و خوابید

  .راند

 خواهـد هـم بـا آنهـا هـای بچـه و چرید خواهد خرس با گاو و) ۷(

  .خورد خواهد کاه گاو مثل شیر و خوابید

 شـیر از طفل و کرد خواهد بازی مار سوراخ بر شیرخوار طفل و )۸(

  .گذاشت خواهد افعی خانه بر را خود دست شده بازداشته

 کـه زیـرا کـرد خواهند فسادی و ضرر من مقّدس کوه تمامی در )۹(



 ١٠٩...........................................................................................ها پی نوشت

 مـی را دریـا کـه آبهـایی مثـل بـود ُپرخواهـد خداونـد معرفت از جهان

  .پوشاند

 وفـور برکـات، و خیـرات از پـر ُمَشعـَشع، و عـصر نـوین، روزگار
  شادمانی و سرور و دَوْج  نعمت،

  ١)۱۳(آخر تا ۱۰ شماره ۹۶ َمزمور 

 ربــع اســت، تــهگرف ســلطنت خداونــد گوییــد اّمتهــا میــان در) ۱۰(

 انـصاف بـه را هـا قـوم خـورد، نخواهـد جنبش و شد پایدار نیز مسکون

  .نمود خواهد داوری

 غـّرش آن بـرئ و دریا گردد، مسرور زمین و کند شادی آسمان )۱۱(

  .نماید

 درختـان تمـام آنگـاه آید، وجد به است آن در چه هر و صحرا )۱۲(

  .نمود خواهند ترّنم جنگل

 جهـان داوری بـرای که زیرا آید، می که زیرا خداوند حضور به )۱۳(

 امانت به را قومها و کرد خواهد داوری انصاف به را مسکون ربع آید، می

  .خود

  ۲۵١ تا ۱۶ شماره ۶۵ باب نبی یاءْع َش اِ  کتاب
                                     

 ۹۰۵کتاب مقدس، ص. ١
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 به را خویشتن دهد برکت زمین روی به را خویشتن که پس هر) ۱۶(

خدای  به خورد َسمقَ  زمین روی به که هر و داد خواهد برکت حّق  خدای

 من نظر از و شده فراموش اولین تنگیهای که زیرا خورد خواهد قسم حّق 

  .است گردیده پنهان

 و آفریـد خـواهم جدیـد زمینی و جدید آسمانی من اینک زیرا )۱۷(

  ...گذشت نخواهد خاطر آمدوبه نخواهد یاد به پیشین چیزهای

  ٢نیست نمعّی  ،ظهور زمان

ی انجیل   :بعد به ۳۳ هفقر ۲۴ باب مَتّ

 یــا اینجــا در مــسیح اینــک گویــد شــما بــه کــسی اگــر آنگــاه) ۲۳(

  مکنید، باور درآنجاست

 و شـده، عالمـات ظاهر َکَذَبه انبیاء و کاذب مسیحیان که زیرا )۲۴(

 را برگزیـدگان بـودی ممکن اگر که نمود خواهند چنان عظیمه معجزات

  .کردی گمراه نیز

 گوینـد را شـما اگـر پـس )۲۶(. دادم خبـر پیش را شما اینک )۲۵(

                                                                       
  ۱۰۸۹همان، ص. ١
 7، از امـام بـاقر۲۴۴ ص۲، ترجمه محمد باقر کوه کمـره ای، جاصول کافی. ٢

اتُون َكَذَب : روایت شده که سه بار فرمود  .، وقت گزاران دروغ گفته اند ا َْوق 



 ١١١...........................................................................................ها پی نوشت

 بــاور اســت درخلــوت آنکــه یــا مرویــد بیــرون صحراســت، در اینــک

یرا )۲۷(مکنید  مغـرب بـه تا شده ساطع مشرق از که برق همچنان ز
 بـر ابرهـا سـوار شد خواهد چنان نیز انسان پسر ظهور شود می ظاهر

   .... برق آسا عمل می کند ـمی شود

 حتـی ندارد اطالع کس هیچ تساع و روز آن از اما«: ۳۶ شماره
 بـود ایام نـوح چنانکه لیکن )۳۷(» بس و من پدر جز آسمان مالئکه

  .....بود خواهد نیز انسان پسر ظهور

 خداونـد سـاعت کـدام در دانید نمی که زیرا باشید بیدار پس )۴۲(

  . ...آید می شما

 پسر نبرید گمان که ساعتی در زیرا باشید حاضر نیز شما لهذا) ۴۴(

  آید می انانس

  :۳۷ تا ۳۲ شماره ۱۳ باب، َمرُقس انجیل

 اطــالع هــیچکس پــدر از غیــر ســاعت و روز آن از ولــی) ۳۲(
  .هم پسر نه و آسمان در فرشتگان نه ندارد،
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  ١لزوم بیداری، دعا و انتظار

 وقت آن که دانید نمی زیرا کنید دعا شده بیدار و برحذر پس )۳۳(

 و واگذارد را خود خانه شده، رسف عازم که کسی مثل )۳۴.(شود می کی

 و نمایـد مقـرر خـاّص  شـغلی به را یکی هر داده قدرت را خود خادمان

یـرا باشـید بیـدار پـس )۳۵.(بمانـد بیـدار کـه فرمایـد امر را دربان  ز
 نـصف یـا شـام در آید، می خانه صاحب وقت چه در که دانید نمی
 را شـما آمـده ناگهـان مبـادا )۳۶.(صـبح یـا خروس بانک یا شب
  .یابد خفته

  .باشید بیدار گویم می همه به گویم می شما به آنچه اما )۳۷(

  :۳۶ و ۳۵ فقرات ۱۲ باب لوقا انجیل

 و بداریـد افروختـه را خـود چراغهـای بسته را خود کمرهای«) ۳۵(

 از چه وقـت که کشد می را خود آقای انتظار که باشید کسانی مانند شما

 بـاز برای او بیدرنگ بکوبد را در و آید وقت هر تا کند مراجعت عروسی

  .»کنید

                                     
 روایـت 6، از پیامبر۳، حدیث۵۹، باب ۲، جکمال الّدین و تمام الّنعمه در. ١

ْفَضُل : شده که فرمود
َ
ْ َمالِ  أ

َ
ِ   أ م 

ُ
ِ  ِمنَ  الَْفَرِج  انْتَِظارُ  أ ، ِترِمذّی  َننُس /  َجل وَ  َعز   ا  

ْفَضُل  : ۳۵۷۱روایت شماره 
َ
 .الَْفَرِج  الِْعَباَدة انْتَِظارُ  أ
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  ١نشانه های ظهور

  اوضاع طبیعی و اجتماعی

 مملکتـی و اّمتـی بر اّمتی که زیرا«: ۸شمارۀ  ۱۳ باب َمرُقسانجیل 

 و شـد خواهـد حـادث درجایها ها زلزله و برخاست خواهد مملکتی بر

ِذه  »اشـدب می ِذه دردهای ابتدای اینها و آید می پدید اغتشاشها و قحطیها

 آمـاده آخرالّزمـان جامعـه )دهخـدا  ـاست زاییدن معنای مصدربه یا َذه

  .است جدید زایشی و نوین تولدی

  :۲۷ تا ۲۵ فقرات ۲۱ باب لوقا انجیل

 تنگی زمین بر و بود خواهد عالمات ستارگان و ماه و آفتاب در) ۲۵(

 و دریــا شــوریدن ســبب و نمــود خواهــد روی اّمتهــا بــرای از حیــرت و

  .واجشام

 آن انتظــار و خــوف از کــرد خواهــد ضــعف مــردم هــای دل و )۲۶(

 متزلـزل آسـمان قـّوات زیـرا شـود مـی ظاهر مسکون ُربع بر که وقایعی

  .شد خواهد

 بـا شده سوار ابری بر که دید خواهند را انسان پسر آنگاه و )۲۷(
  .آید می عظیم جالل و قوت

                                     
 )۱۱۲ص ۵۲ج البحار ،۳۹۵-۳۰۲ص طوسی شیخ الغیبه: رک(. ١
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 تحـضر  آن مـسخره آسـمان و زمـین مـادی و طبیعـی عوامل
  است

-۲۲-۱۸فقـرات ۲بـاب  ،رسول ُیوَحّنای اول رسالۀ  ـدّجال خروج

۲۳  

 کـه ایـد شـنیده کـه چنـان و اسـت آِخر ساعت ها این بچه ای) ۱۸(

 کـه دانـیم می این از و اند شده ظاهر بسیار دّجاالن الحال آید، می دّجال

  . ....است آِخر ساعت

 آن کنـد، رانکا را عیسی بودن مسیح آنکه جز کیست دروغگو) ۲۳(

  .نماید می انکار را پسر و پدر که است دّجال

 اعتـراف که کسی و ندارد هم را پدر کند انکار را پسر که کسی )۲۳(

  .دارد نیز را پدر نماید پسر به

  ُمنجی ظهور زمان در معنوی و مادی های نعمت وفور

  :۴۲۰ص ۶ تا ۱ شماره ۲۲ باب رسول، یوحّنای مکاشفه

 و بلـور ماننـد بود درخشنده که داد نشان من به حیات آب از و نهری

 هرکنـارۀ بر و آن شارع عامّ  وسط در و شود می جاری ١وبّره خدا تخت از

                                     
مسیح بّره خدا خوانده شده چـون کـه قربـانی «: ۱۷۶قاموس کتاب مقدس، ص. ١

  ».شدهمقبول و پسندیدۀ درگاه خدا بود که از برای گناهان انسانیان کرده 
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 را خـود میـوۀ مـاه هر یعنی آورد می میوه دوازده که را حیات درخت نهر

 هـیچ دیگـر و باشـد می اّمتها شفای برای درخت آن های برگ و دهد می

 بنـدگانش او را و بـود خواهد آن در وبّره خدا تخت و بود نخواهد لعنت

  . ...نمود خواهد عبادت

  ضرورت وجود حکومت جهانی

 اتمـی انـرژی المللی بین کنترل با جهانی حکومت باید یا« :انیشتن

 و بمانـد بـاقی همچنان فعلی جداگانه مّلی حکومتهای شود ویا تشکیل

   ١.»گردد بشری تمّدن انهدام به منجر

 گذشـته قـرون از بـیش جنـگ خرابی اکنون هم چون :برتراندراسل

و  برگـردیم بربرّیت عهد به یا و بپذیریم را جهانی حکومت باید یا است،

  ٢.شویم راضی انسانی نژاد نابودی به

                                     
  )۳۵ صفحه انیشتین نسبیت مفهوم: رک(. ١
 )۵۶ صفحه اجتماع بر علم تأثیر(. ٢
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  صالحان وارث زمین خواھند بود: آیه چھارم  پی نوشت)۲(

ن   اّ ِْ  ِ  َ ْ  ِ   ِ ْ  ا    ُ رِ  ِ   َ  َ ْ    ََ  ْ  وَ 
َ
  أ

َ
 ِ   دِيَ   َ ِ ُ   رَْض اْ 

  ]ا    ء[  ا    ِ ُ ن 
 نـازل آن از پـس داوود زبور که است 7موسی تورات ِذکر، از مراد

  . است بوده تورات شریعت پیرو و شده

ــور(= َمزُمــور ــ  ۳۷ بــاب) داوود زب ــه دلــداری از پــسـ  حــضرت ب

 علـف ماننـد زیرا مکن، ناراحت را خود شریران، خاطر به که 7داوود

 در بـاش، او منتظـر و گیر آرام و نما توکل خدا بر شوند، می پژمرده ز،سب

  : است آمده ۹ فقر

 وارث خداونـد منتظـران اّمـا و شد خواهند منقطع شریران که زیرا«
  ...شد خواهند زمین

 متلذذ سالمتی فراوانی و شد خواهند زمین وارث حلیمان اّما و) ۱۱(

  . خواهندگردید

 را صالحان اّما و شد خواهد شکسته شریران بازوهای که زیرا) ۱۷(

  .کند می تایید خداوند

 ایشان میراث و داند می را] صالحان [کامالن روزهای خداوند) ۱۸(

  ...ابداآلباد تا بود خواهد
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 سـکونت ابـد تـا آن در و بود خواهند زمین وارث صالحان) ۲۹(

  ١.نمود خواهند

  

ر(  پی نوشت آیه یازدھم)۳(
َ
والق

ُ
  )نینکوروش یا ذ

 ۴ آیـه ذیـل در رازی ابوالفتوح و طبری تفسیر در که روایتی اساس بر

   :است آمده اسراء سوره ۸ تا

 پیـامبر و صـالحان برخـی اسـرائیل بنی میان در :فرمود 6پیامبر

 پادشـاهی امرکـرد پیامبران از بعضی زبان بر متعال خدای بودند، زادگان

 بنـی و بـرو بـود، منؤمـ مردی که» کوروش«نام  به پارس پادشاهان از

ر ُبْخــت«دســت  از را اســرائیل  بیــت یهــازیور و بخــش رهــایی» َنــصَّ

  .ده قرار خود جای سر و بستان او از را المقدس

ر ُبْخت« با برفت، او  او دسـت از را اسـرائیل بنـی و کرد کارزار» َنصَّ

 اسـرائیل بنـی و آورد جای باز و گرفت باز را المقدس بیت وُحّلی بستد

  ٢.بایستادند استقامت و طاعت بر سال صد نآ از پس

                                     
  ۸۵۶کتاب مقدس،ص. ١
: ص ،۱۲ابوالفتــوح رازی،ج القــرآن، تفــسیر فــي الَجنــان َرْوح و الِجنـان َرْوض. ٢

 طبری القرآن، تأویل عن البیان ؛ جامع۱۶۴
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ــا ــوالکالم« موالن  َاســبق فرهنــگ وزیــر )م۱۹۵۸-۱۸۸۸ (»آزاد اب

هنـد،  رهبـر )م.ق۱۹۴۸-۱۸۶۹(» گانـدی مهاتما« زمان در هندوستان

 های ویژگی  درتفسیر آیات مربوط به ذوالقرنین،» الهندةثقاف«درنشریۀ 

 »ذوالقـرنین« یهـا ویژگـی بـا را )م. ق۵۲۹-۵۹۹ (»کبیـر کوروش«
 گرفت نتیجه یکسان، خصایص و صفات ذکر با و دانسته موافق و منطبق

 »قـرآن قـصص« کتـاب در کـه اسـت ذوالقـرنین همان کوروش کـه
ــدرالّدین ــی ص ــش ) ش۱۳۷۳-۱۲۹۰(بالغ ــایی بخ ــث آن از ه  مباح

  .است کرده نقل و ترجمه بعد، به ۳۵۹ صفحه در را تحقیقی

  کهف سوره ۸۳ آیه ذیل رد ١فریقین تفاسیر از چند نکاتی

 ْ ُ ا   ُ ْ   ا َْ ْ َ ْ ِ   ذِي  َ  ْ   َْ َ  ُ  ََ   وَ (
َ
 إِ     -ذِْ  اً    ِ ْ ُ   َ  َ ُْ  ْ   َ  

رِْض  ِ   َ ُ  َ      
َ
ِ  ِ  ْ  آ َ ْ  هُ  وَ  اْ    :)...َ  َ  ً  ءٍ  َ ْ  ُ ّ

 قـصۀ از )یهـود قوم راهنمایی با قریش مشرکان یا( یهود قوم سوال. ۱

  .امتحان برای 6پیامبر از آنان، نزد در لحالا معلوم

 مـؤمن آنـان از تـن دو پادشاهانی کـه از چهارتن جهانی سلطنت. ۲

 و ُنمـُرود ماننـد کافر نفر دو و ذوالقرنین و داوود بن سلیمان مانند بودند
                                     

مفاتیح  َزَمخشری؛ کّشاف،ال طبرسی؛ الجامع، جوامع طوسی؛ التبیان، :قبیل از. ١
رالمنثور، رازی؛ فخر الغیب،   سیوطی الدُّ
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ر ُبْخت    .َنصَّ

 مــشمول خــدا، محبــوب و دوســتدار شایــسته، بنــدۀ ذوالقـرَنْین،. ۳

  .بود هیبت و حکمت و علم پادشاهی، در خداوند عنایت

 پادشـاه چـون اسـت، اقتدار از ذوالقرَنْین کنایه لقب :تسمیه وجه. ۴

 فرزنـد َاردشـیر لقـب مانند بود، غرب و شرق جانب در مطرح و مقتدر

  ).درازدست=(طویل الَیَدْین به بهمن

َ  :6النَّبِيَعِن  ن ُه َطاَف قَـْرَ ِ ُس  
َ
ْ َيـا  ا َذا الَْقْرَ ْ ِ ِأل  َ ْعـِ  ـ   

َ َها َو َغْرَ َها  . ـ َجانِ َْيها َ ْ
 َمـرشقها و األرض ِي الّنـه بَلـغ ُقْطـرَ : است آمده »العرب لسان«در

ــيلٍّ lو قولــه. َمغرهبــا ــَك َ ُو «: 7 لَِع ــِة َو إنّ إن   ـَـَك َكــ اً   اَ َنّ

  . َطَرفْيهاْی أَ  ١»قَرَ ْيها

 پیـروزی اسـباب بـودن مفـراه و الهـی امـداد و سلطنت اعطای. ۵

  ).۸۵ و ۸۴ /کهف(

 صـفحه قـرآن، قـصص فرهنـگ بخـش در »قرآن قصص« کتاب در

                                     
 ؛ ۶۷۴ شــماره َطَبرانــی، األوســط، الُمعجــم ؛۱۳۰۲/ حنبــل بــن احمــد مــسند. ١

 هـم ذهبـی کـه ؛۴۶۲۳ شماره نیشابوری، حاکم الّصحیحین، علی المستدرک
 ۱۹۱ باب صدوق، شیخ األخبار، معانی داند؛ می صحیح را حدیث این



  در تفاسیر شیعه و ُسنی7نوید حکومت عدل جهانی مهدی...........................١٢٠

 نـشریۀ از »آزاد مابـوالکال« بـزرگ دانشمند تحقیقی بحث ۳۶۰و ۳۵۹

 از برخـی و ذوالقـرنین گانـه سـه هـای لشگرکـشی درباره »الهند ثقافة«

مه و نقـل مربوطه بدین گونه ترج آیات ُمفاد اساس بر او دیگر خصایص

  :شده است

 بـه خـود کـشور از ذوالقرنین حمله این در غربی، لشگرکشی :اول«

 که رسیده سرزمینی به تا پوییده راه همچنان و شده رهسپار غرب سمت

 اسـت یافته چنین و شده می محسوب غربی مرز کشورش و او به نسبت

  .١نشیند می فرو آلود گل ای چشمه در خورشید گویی که

 رانـده مـی پیش همچنان ذوالقرنین حمله این درقی ـ شر حمله :دوم

 قبایـل و نبـوده آن در آبـادی از اثـری کـه اسـت رسـیده سـرزمینی به تا

   .اند زیسته آن جا می در بیابانگرد

 کـه رسـیده کوهـستانی تنگه به ذوالقرنین حمله این در :سوم حمله

 و انـد بوده بهره بی فرهنگ و تمدن از و همجی و وحشی آن نواحی مردم
                                     

 از مقـصود کـه اسـت بـدیهی«: اسـت آمـده »القرآن قصص« ۳۶۷ فحهص در. ١
 یعنـی کنـد مـی غروب ما نظر در آفتاب که است جانبی همان »آفتاب مغرب«

 محلـی چنـین زیـرا خورشـید، غروب واقعی محل نه است غرب سمت همان
 عهـد «در کـه طـوری همـان. »...باشـد داشته وجود تواند نمی و ندارد وجود
 قـوم مـن اینـک«: است آمده ،۷ شماره هشتم، باب »نبی ایزکری کتاب -عتیق
 .»رهانید خواهم آفتاب مغرب زمین از و مشرق زمین از را خود
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 سـتمکاری و خونخـوار قـوم بـوده ایشان مسکن که کوهستانی پشت در

 نامیـده »١مـأجوج و یـأجوج« ایـشان اصـطالح در کـه انـد زیسته می

  .اند داده می آزارشان و برده  می حمله پیوسته برایشان و اند شده می

 قـوم آزار و غـارت از جلوگیری برای کوهستانی تنگه در پادشاه آن. ۱

  .کرده بنا أجوج، سّدیم و یأجوج

 رفتـه کار به آن در نیز آهن بلکه نبوده سنگ و آجر از تنها سّد  این. ۲

  .است

  .داشته ایمان آخرت و خدا به پادشاه آن. ۳

 دربـاره و بـوده مهربـان رعیـت، بـه نـسبت و عـادل پادشاهی او. ۴

 بـر چـون جهـت همـین بـه و داشـته نمـی روا قـساوت و قتـل مغلوبین

هـم  او پنداشـته مـی ایشان آنکه باـ  یافته دست کشور غربی همسایگان

 و نیـازرده را ایـشان  ـگـذارد می شکنجه در را ایشان فاتحین سایر مانند

 قوم در آنکه با و داده، خیر وعدۀ را نیکوکاران و ساخته ایمن را گناهان بی

 ایـشان دربـاره داشـته، بالمعـارض سلطنتی او و اند بوده او قدرت قبضۀ

  .آورده بدست احسان و عدل به ایشان دلهای و ردهاشفاق ک

 خواسـتند مغلوبین چون و نبوده حریص مال به نسبت ذوالقرنین. ۵

                                     
 .بودند صغیر آسیای شرقی شمال در که ُمُغول خونخوار و غارتگر طایفۀ از قومی. ١
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 گفتـه و نکـرده قبـول بدهند او به و سازند فراهم مالی سّد، ساختن برای

 ولی می کند نیاز بی شما اموال از مرا کرده، عطا من به خدا آنچه :است

  ١».بسازم برایتان آهنین تا سّدی دهید مدد مرا خود بازوی شما با زور و

  عتیق عهد در ذوالقرنین

 شـده مطرح یهود سوی از ذوالقرنین داستان از سوال اینکه به توجه با

 مناسـب بـود، الحـال معلـوم عتیـق، عهد کتاب اساس بر آنان نزد در که

   :شود ذکر آن، نصوص از فرازهایی است

  دانیال مکاشفات و یاؤر

 سـوم سـال در«: بـاب هـشتم، آمـده اسـت»  دانیال نبـیکتاب«در 
                                     

 ،ذوالقـرنین بـرای قرآنی شریفۀ آیات از مستفاد و شده یاد های ویژگی به توجه با. ١
 در ،۱۶۵ص ۲۱ جلد الغیب مفاتیح تفسیر در رازی فخر که است تعجب جای
 شاگرد »مقدونی اسکندر «برجسته، خصایص این با را ذوالقرنین از مراد آغاز

 عبـارت عـین. موّحد نه بود »َوَثنی «وی اینکه با کند می معرفی ارسطوطالیس
علـوَم  مَ وَن ُکـ أن یَ ُب ِجـ یَ ظیِم ِك الَع لِ َل هذا الَم ثْ  مِ أّن ...«: است چنین فخررازی

 َو  ُهـظـیِم َع  الْ ِك ْلـا الُم هـَذ  بِ وم الحـاِل ُلـْع  مَ َو ذي ُهـ اّلـنیا، َو  الدُّ ِل  أْه َد نْ  عِ الحاِل 
 َب َج َو  فَ ُر َد نْ کَ ْس اْإل 

َ
ّیـًا ، إّال أّن فیهِ َو  ُه َو  ُه ِن یْ نَ رْ َق ي الْ ِذ بِ  رادُ ُم  الْ وَن کُ  یَ ْن  أ  إشکاًال قو

  إّیـاهُ  الّلـهِ عظیُم ه فتَ بِ ذَه  مَ  علٰی ، و کاَن  الحکیِم  الیَس ٰط ا أرسٰط ه کان تلمیُذ  أنَّ َو و ُه 
 َم کْ  الُح ُب وِج یُ 

َ
 هِ ْیـ إلَ بیَل  َس ا ٰال مّٰ  مِ َك لِ  ذٰ  َو ٌق ْد  ِص  َو قٌّ  َح الیَس اٰط ٰط ْس  أَر َب َه ْذ  مَ نَّ  بأ

 .»م أعلَ  الّلهُ َو 
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ر« سلطنت  آنکـه از بعد شد ظاهر دانیال من بر رویائی پادشاه، ١»َبْلَشصَّ

در  مـن کـه دیـدم ومـی کـردم نظر رؤیا در و. بود شده ظاهر من به اول

 رؤیـا عـالم در و بـودم باشـد می عیالم والیت در که ُشوَشن دارالّسلطنه

 که دیدم رابرافراشته، خود چشمان پس. باشم می ٢والیاُ  نهر نزد که دیدم

 بلنـد شـاخهایش و داشـت شاخ دو که بود ایستاده نهر نزد قوچی ناگاه

 که دیدم را قوچ و. آخر برآمد آنها بلندترین و بلندتر دیگری از ویکی بود

او  بـا وحـشی هـیچ و زد مـی شـاخ جنـوب، و وشـمال مغرب سمت به

 برحـسب و دهد رهایی دستش از که نبود یکس و کرد نتوانست مقاومت

 ُبز اینک بودم می متفکر که حینی  و.شد می بزرگ نموده، عمل خود رأی

 نمـی لمـس را زمـین و آمد می زمین تمامی روی بر مغرب ازطرف َنری

 قـوچ آن سـوی بـه و. بـود معتبـر شـاخی نـر ُبـز چشمان میان در و کرد

 قـّوت بـشّدت و آمـد دیـدم، ایـستاده نهر نزد را آن که شاخ، دو صاحب

 بـشدت او بـا رسـید نزد قـوچ چون که دیدم را او و. دوید او نزد خویش

 یـارای را قـوچ و شکـست را او شـاخ دو و هر زد را قوچ شده، غضبناک

 نبـود کرد وکسی پایمال انداخته، زمین به را وی پس نبود وی با مقاومت
                                     

ر: ۷باب اول، شماره. ١ ر، پـسر َنُبونیـد آخـرین: فرهنـگ معـین/َبْلَشـصَّ  َبْلَتَشـصَّ
 .پادشاه باِبل

 اوالی یعنی آب های ُپر زور: قاموس کتاب مقدس. ٢
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  . »دهد رهایی دستش از را قوچ که

  جبرئیل توسط یالدان رؤیای تعبیر

 و مادیـان پادشـاهان دیـدی را آن کـه شـاخ دو صاحب قوچ آن اّما«

 شـاخ آن و باشـد مـی یونـان پادشـاه نِرسـتبر، ُبزِ  آن و. باشد می فارسیان

  .١»است اول پادشاه بود دوچشمش میان در که بزرگی

 مملکـت دو رؤیـا ایـن در« :است آمده ٢»قرآن قصص« کتاب در
 دو آن اتحـاد چـون و شـده نمـودار شاخ دو صورت  به فارس و ماد

 بـه آن پادشـاهِ  بـوده، وقـوع به نزدیک بزرگ مملکت یک تشکل و کشور

 ایـن کـه مقـدونی اسکندر و شده مصّور شاخ دو دارای قوچی صورت

 پادشـاهان( یـا هخامنشی ملوک و ساخت منهدم را مملکت و سلطنت

  .آمد پدید شاخ یک دارای نر ُبز صورت را از بین برد در )کیان

   )م. ق۵۲۹-۵۹۹(کوروش

و را ا کــه یونانیــان »شو کــور « ،ایــن پیــشگوئی چنــد ســال پــس از

دو کشور ماد و پـارس  پدید آمد و نامند می» سوُر ُخ « و یهود» سائرس«
                                     

ـا:  که ترجمه عربی آن مـی شـود۲۱ و ۲۰ شماره هشتم، باب »دانیال کتاب«. ١ مَّ
َ
 أ

ِذي اْلَکْبُش  ْیَتهُ  الَّ
َ
 »...َوَفاِرَس  َماِدي ُمُلوُك  َفُهَو  اْلَقْرَنْیِن  َذا َرأ

 ۳۶۲ص. ٢
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یکی ساخت و سلطنتی عظیم از آن دو پدید آورد و پس از آن به بابـل را 

ن طورکـه رؤیـای هجوم کرد و بدون مشّقت بر آنجا مستولی شد و همـا

زد،  هایش را به غرب و شرق و جنوب می دانیال گفته بود که آن قوچ شاخ

  .»...سه جهت فتوحاتی بزرگ انجام داد کوروش نیز در هر

  های کوروش ویژگی

علی رغم » زیُنوُفن«و » تی سیاز«، »ِهُروُدوت« مانند یونانی مورخان

 عمومـًا او را ارج انـد ولـی بـوده» کوروش«اینکه از بالد و ملل مغلوب 

  .نهند می

کوروش فرمان داد تا سپاهیانش جز به روی «: گوید  می»ِهُروُدوت«

جنگجویان شمشیر نکشند و هر سرباز دشمن که نیزۀ خود را خـم کنـد 

پادشاه شکست خـورده، فرمـان داد تـا » ِکِرُزوس«او را نکشند و دربارۀ 

ولشگر کـوروش . ندکسی او را نیازارد هرچند با اسلحه به کسی حمله ک

فرمان او را اطاعت کردند به طوری کـه تـودۀ ملـت، مـصائب جنـگ را 

مملکــت و پادشــاه تغییــر کــرد ولــی حــال اهــالی . احــساس نکردنــد

  . دستخوش تغییر نشد

کوروش پادشـاهی کـریم و سـخی و «: می گویدِهُروُدوت همچنین 

 ،مـال ه انـدوختنو ماننـد دیگـر پادشـاهان بـبسیارمالیم و مهربان بود 



  در تفاسیر شیعه و ُسنی7نوید حکومت عدل جهانی مهدی...........................١٢٦

سـتمزدگان را از . بـودحریص  کرم و عطا  نسبت بهحرص نداشت بلکه

 خیـر بـشر بـودمتـضّمن چه را که ساخت و هر عدل و داد برخوردار می

  .داشت دوست می

ینُ « کـوروش پادشـاهی عاقـل و مهربـان بـود و : نویـسد  می»نوفُ ز

همتـی فـائق و جـودی . بزرگی ُملوک با فضایل حکماء در او جمع بـود

و . داشت، شعارش خدمات انسانیت و خویش بذل عـدالت بـودغالب 

  ١».تواضع و سماحت در وجود او جای ِکبر و ُعجب را گرفته بود

  های کوروش لشگرکشی

م بـه منظـور سـرکوب . ق۵۴۶ در سـال :غـرب به اول لشگرکشی

و فـتح آن کـشور و تـصرف آسـیای » ٢لیـدیا«پادشـاه » ِکِرُزوس«طغیان

 با مردم پس از پیروزی و فرمان منع قتل و غارت صغیر و رفتار مهربانانه

پادشاه را از مرگ قطعـی » ِکِرُزوس«هدم و تخریب اموال مردم و حّتی و 

  .نجات داد و او را به عنوان مشاور خود انتخاب نمود) سوختن درآتش(

 قـوم«: نویـسد می فرانسوی درباره کوروش و قوم پارس »ماله آلبر«

 آوردنـد، مـی رحمـت بـه مغلـوبین حال بر شدند می غالب چون پارس

                                     
 ۲۴۲و۲۴۱، ۲۳۸، ص)ذوالقرنین(کبیرکوروش : ک.، و ر۳۷۰قصص قرآن،ص. ١

  همان. ٢
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 و بـود قلـب خـوش کـوروش کـه است قدیم روایات علیه متفق چنانکه

» ِکِرُزوس« قتل از کرد، رفتار برادر ِمد چون قوم با است، داشته گذشت

 داد، جـای خـود مستـشاران زمره در را او و پوشید چشم )لیدیه پادشاه(

 نمـود مجـاز را اسرائیل بنی گذاشت، حرمت باِبل را شهر هم و مذهب

 را قـدما افکـار طـوری بـه تـازه سیاسـت ایـن .برگردنـد به اورشـلیم که

  .١»اند کرده قلمداد مردان شاه چون را کوروش که ساخت مجذوب

 م، بـرای.ق ۵۴۵ و ۵۴۰ هـای سـال در :شـرق بـه دوم لشگرکشی

ــه خوابانــدن و امنیــت حفــظ ــل شــورش و فتن  و ُمکــران« وحــشی قبای

 نهایـت بی منزلۀ به که است شده واقع )بلخ (=»باکتریا« و ٢»بلوچستان

   .است بوده شرق

 م مردم.ق ۵۳۹ سال در): زمان آن قدرت مرکز بزرگترین( ٣باِبل فتح

 آوازه طرفـی از و بودنـد آمـده سـتوه بـه حکومت جور و ظلم از که بابل
                                     

 .۱۳۱ص۱تاریخ ملل شرق و یونان، ج«تاریخ عمومی، آلبرماله. ١

 فرهنـگ. (است پاکستان غربی جنوب و ایران شرقی جنوب بلوچستان، =ُمْکران. ٢
 )معین فارسی

 شـرقی جنـوب کیلـومتری۱۶۰در واقـع خـدا، دروازه الله، باب ایل، باب ،باِبل. ٣
ر ُبْخت که بغداد  از بـسیار گروهی و تسخیر را اورشلیم م،.ق ۵۸۷ سال در َنصَّ

 فارسـی فرهنـگ. (یافـت ادامـه سـال ۷۰ کـه برد ِبابل به اسارت به را یهودیان
 )معین
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 بودنـد هم شنیده را کوروش یعنی فارس، و ماد کشور پادشاه داد و عدل

 نجات برای هم کوروش شدند، متوسل کوروش به خود نجات رایب لذا

 رفتـار مهربانانـه مردان با آن فتح از پس و برآمد باِبل فتح صدد در آنان،

 را باِبـل پادشاه آخرین »َنُبونید« حتی و نمود آزاد را یهودی اسیران و کرد

 هودیی اسیران و رفت، دنیا از آنجا در و کرد تبعید کرمان به روایتی طبق

ر، که  آزاد سـال۷۰ از پـس بـود، آورده باِبـل بـه فلـسطین از ُبخـت َنـصَّ

 معبـد بنـای تجدیـد و فلـسطین بـه آنان بازگشت اجازۀ فرمان و ساخت

  .نمود صادر را اورشلیم شده ویران

ــوروش ــه ک ــذاهب ب ــوم و آداب و م ــوام رس ــف، اق ــرام مختل  احت

 ُبغـاز ربمغـ از ایـران، در کبیـر کـوروش حکومت قلمرو .گذاشت می

 و خـزر دریای قفقاز، های کوه شمال، از سند، رود مشرق، از استانبول،

 گـسترش عربستان، جزیره شبه و عمان دریای به جنوب از سیحون، رود

  ١.بود یافته

 قومی با شدن مصادف و قفقاز های کوه شمال، به :سوم لشگرکشی

 این، از یریجلوگ برای که نمودند تظّلم ٢مأجوج و یأجوج قوم فتنه از که
                                     

 جغرافیا؛ و تاریخ -عمید فرهنگ معین؛ فارسی فرهنگ دهخدا؛ نامه لغت: ک.ر. ١
 .بالغی الدین صدر قرآن، قصص

 دسـت در فروانـی تـاریخی ادلـه«: است آمده ۳۷۱ص قرآن قصص فرهنگ  در.٢
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 میانه آسیای نشینان صحرا با جنگ در سرانجام و کرد بنا سّدی انآن برای

  ١.اند کرده دفن پاسارگاد دررا  جسدش و شد کشته

 بایـد بنگریم انصاف ۀاگر به دید«:  آمده استلغت نامه دهخدا در

و نیست، زیـرا قبـل از ا فتوحات از کوروش عظمت و شهرت که بگوییم

. ی داشـتندنـام جهـانگیران و أنر پادشـاهان عظـیم الـشل و آشـواو بابِ 

 از طرز سلوک و رفتاری اسـت کـه ،شواهمیت و شهرت جهانگیر کور

 در مـشرق زمـین ،ل مغلـوب داشـت و چنـین رفتـار دادگرانـهلَ وی با مِ 

 بخـصوص و سـابق پادشاهانوی سیاست ظالمانه . سابقه بوده است بی

دیگـر آنکـه در .  تبـدیل کـرد و مـداراأفتطین آشور را به سیاست رسال

ــور ــشته وفتوحــات ک ــوب ک ــاهزادگان مغل ــا پادشــاهان و ش ــه تنه ش ن

وس و رُز ِکـ: ماننـد(گردنـد  شوند، بلکه از خواص و ملتزمان او مـی نمی

شـود و مقدسـات  همچنین در شهرهای تسخیرشده کشتار نمی) تیگران

خـود از ها و فرمانهای  هش در بیانیّ وکور. ماند ملل محفوظ و محترم می

                                                                       
 در کـه انـد بـوده بیابـانی وحشی قبایل مأجوج و یأجوج کند می ثابت که هست
 پیـشگویی: است آمده ۳۷۳ص در و» ...اند زیسته می شرقی شمال های دشت

 سی باب و وهفتم سی باب »نبی حزقیال کتاب «،...مأجوج و یأجوج و حزقیل
 .جغرافیا و تاریخ عمید فرهنگ/ نهم؛ و

 . ـ  تاریخ و جغرافیا ـفرهنگ قصص قرآن، فرهنگ عمید: ک.ر. ١
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مغلـوب   آنچـه را از ملـل. بـرد مقدسات ملل به احترام و تکریم نام می

  .١»...دهد اند، پس می ربوده

  نتیجه

 ،٣اخالقـی فـضایل ،٢قیامـت و خـدا بـه کـوروش ایمـان به توجه با

 سّد  ساخت و مشرق و مغرب به رهسپاری ،٤ذوالقرنین به وی نامگذاری

 ،٥مـیالدی ۱۹ قـرن رد کـوروش از کامـل ای مجسمه کشف همچنین و

 خـصایص و اوصـاف کـه اسـت گرفتـه نتیجـه »ابوالکالم آزاد« موالنا

 منطبـق تردید بدون کهف، سوره در ذوالقرنین به مربوط آیات از مستفاد

 ذوالقـرنین همـان کـوروش رو ایـن از اسـت کبیر کوروش با موافق و
  .است

                                     
 .»کوروش« دهخدا، نامه لغت. ١

 »نبـّی  دانیـال کتاب«؛ ۱ شماره اول، باب) ٌعَزیر( َعْزرای کتاب عتیق عهد: ک.ر. ٢
 بـاب ،۲۸ش چهارم، و چهل باب »نبّی  اشعیاء کتاب« ؛۲۹ شماره ششم، باب

 ۲۴،۴،۱پنجم، ش و چهل

  شده نگاشته. ٣
 شده نگاشته. ٤

 دو کـه برسر تاجی و عقاب، همانند دوبال دارای کوروش، از سنگی ای مجسمه. ٥
 .۲۱و۲۰هـشتم،ش بـاب »نبـی دانیـال کتـاب«. قـوچ های شاخ همانند شاخ

 )۴۲۳ص۱۳ج المیزان، : ک.ر(



 ١٣١...........................................................................................ها پی نوشت

 مفّصل بحث ضمن المیزان، شریف تفسیر در هم طباطبایی عّالمه

 دیـدگاه قبـوِل  بـه نزدیـک نگـاه بـا سرانجام مختلف، های دیدگاه نقل و

إّن ذا القرنني هـو كـورش أحـد ملـوك : و قيل: گوید می آزاد ابوالکالم
ـــشيني  ـــرس اهلخامن ـــس )  ق م٥٦٠ -٥٣٩(الُف ـــذي أّس ـــو ال و ه

اإلمرباطورّية اإليرانّية، و مجع بني مملكتي الفارس و ماد، و سّخر بابِل و 
وع اليهود من بابِل إىل أورشـليم و سـاعد يف بنـاء اهليكـل و أذن يف رج

ثـم سـار إىل  سّخر مرص، ثم اجتاز إىل يونـان فغلـبهم و بلـغ املغـرب،
  .أقايص املعمورة يف املرشق

عرصنا، ثّم بذل اجلهد يف إيـضاحه و تقريبـه  ١ذكره بعض من قارب
ذي ذكـره أّن الـ: إمجـاالً يف هذه األواخر بيان ذلـك  ٢بعض حمققي اهلند

ملِك العظيم، فقد كان ـالقرآن ِمن وصف ذي القرنني منطبق عىل هذا ال
 و الرفـق و ةمؤمنًا باهللا بـدين التوحيـد، عـادالً يف رعّيتـه سـائرًا بالرأفـ

ء  اإلحسان، سائسًا ألهل الظلم و العدوان، و قد آتـاه اهللا مـن كـل يش
  و ةو القـوّ ة سببًا فجمع بني الدين و العقل و فضائل األخـالق و العـدّ 

                                     
 الهندی سراحمدخان. ١

 .آزاد ابوالکالم موالنا المحقق الباحث. ٢
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 .األسبابة  و مطاوعة و الشوكةالثرو
 نحو املغرب حتـى اسـتوىل عـىل ةً و قد سار كام ذكره اهللا يف كتابه مرّ 

و حواليها ثم سار ثانيًا نحو املرشق حّتى بلغ مطلـع الـشمس و » ليديا«
ثّم بنى السّد و هو . وجد عنده قومًا بدويّني مهجيني يسكنون يف الرباري

بـني جبـال » داريال« عليه الشواهد السّد املعمول يف َمضيق عىل ما يدّل 
 ١.هذا إمجال الكالم و دونك التفصيل»  تِْفليسةمدين«قفقاز بقرب 

هرچند در برخی از جوانـب، : نویسد در پایان تفصیل این دیدگاه می

لكنّه أوضح انطباقًا علی اآليات وأقرب الی خالی از ایراد کمی نیست، 
  ٢.القبول من غريه

   ٣ُپوریم عید جشن

 سپاسـگزاری جای به یهودیان از بخشی که است شگفتی بسی جای

 آنـان نجات خاطر به »ذوالَقرَنْین=کبیر کوروش« ایران بزرگ پادشاه از

                                     
  ۴۲۲و۴۲۱ص۱۳زان،جالمی. ١
  ۴۲۶همان،ص. ٢
 کتـاب قـاموس ؛۷۸۳ص ،۹ بـاب ِاْسـِتر، کتـاب عتیـق، عهـد مقـدس، کتـاب. ٣

  .»ُفوریم «عنوان ،۶۷۲مقدس،ص
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 برپـایی حتـی و ایرانیـان عـام قتـل مقام در اسارت، و عظیم ابتالی از

 زمان درـ  ایرانی هزار ۷۷ از بیش کشتار از پس عمومی سرور و جشن

 پادشــاهان سلــسلۀ از »خــشایارشا« الــنفس ضــعیف عنــصر ســلطنت

 بـا گفتـار چهـار ذکر با ماجرا این پیشینۀ شرح که برآمدند  ـهخامنشی

 نامـه لغـت« ،»طبـری تـاریخ« ،»عتیـق عهد=مقدس کتاب« به استناد

 قـرار بدین اختصار نحو به »عمید« و »معین فارسی فرهنگ« ،»دهخدا

  :است

  چهار گفتار

-۴۸۶: دوران ســـــلطنت( »خـــــشایارشا = ١اخـــــشورش«. ۱
  ) م.ق۴۶۵

 شـوهر ایرانـی پادشـاه«: ...اسـت آمـده ٢مقدس قاموس کتاب« در

 ِاْسـِتر، کتـاب. گوینـد می  او را ِگِزِرسیس یونانی هاکه کسی ...» ِاْسِتر«

 او حـساب بـی ظلـم و اسـتبداد طـرز و خـشن رفتـار از توصـیفاتی

  ».دهد می

                                     
 هخامنـشی پادشـاه خـشایارشا، اخـشوُیرش، محّرف اخشنو،: دهخدا  نامه لغت. ١

 .است

 »َاْخشورش «عنوان تحت ،۲۱ص مقدس کتاب قاموس. ٢
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 از نفــر دو توسـط  بــه١ِگِزِرسـیس طنتسـل ســال بیـست از بعـد«...

  .»شد مقتول مالزمانش

 اسـت آمـده »خشایارشا« های خصلت درباره دهخدا نامه لغت در

 و سـرایان خواجـه دست به را امور زمام و است زنان مغلوب :او که
 مطالِب  بندی جمع در و »است مفرط اشخاص، ، دربارهسپارد می زنان

  :نویسد می فراوان

 شـروع هخامنشی خانواده در انحطاط دوره او از آنکه :خالصه«

   .افتاد سرایان خواجه و زنان دست به را امور زمام و ،٢شد

 کـه متـواتر های مندی بهره عدم جهت از خشایارشا :َخشایارشا قتل

 را جهـانگیری و شـد اراده فاقـد کلـی بـه رویـداد سـلطنتش اوایل در

 جهت این از پارس ، بزرگانرفت فرو عشرت و عیش در کرد، فراموش

 ضمیمه ایران به ممالکی سلطنت، هر در و افتاده کشورگشایی درخط که

 در او حقـارت نظـر بـا گشته، ناراضی خشایارشا سستی از بودند کرده

 بـا شـاه مخـصوص َقـراُوالن رئـیس »َارَدوان« احوال این در .نگریستند

                                     
  خشایارشا=َاخشورش همان نییع یونانی زبان به. ١
: اسـت آمـده »مقدونیـه «عنـوان ذیـل در) جغرافیـا-تـاریخ (عمید فرهنگ«در. ٢

 جدا ایران از خشایارشا، زمان در بود، ایران جزو کبیر داریوش زمان در مقدونیه
 .»شد
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 سـن درــ  را و او شـده خشایار خوابگاه وارد شب خواجه ای همدستی

  .»کشت خواب در  ـسالگی ۵۵

 وی« :اسـت آمـده خـشایارشا درباره هم »معین فارسی فرهنگ« در

 ۴۶۵ سـال در .اسـت مـشهور تنـدخویی و عّیاشی و خوشگذرانی به

 پاسـبانان رئـیس مـساعدت بـا )مهرداد(= شاهنشاه سرای م، خواجه.ق

  .»رسانید قتل به را داریوش ارشدش پسر بعد و خشایارشا ابتدا سلطنتی

  َهخامنشی پادشاه در دربار تاریخی ضیافتی. ۲

 جـشن زمـین، ایـران  استان۱۲۷بر  خشایارشا سلطنت سوم سال در

ــا بزرگــی بــسیار  دارالــّسلطنه در والیــات، ســران و درباریــان حــضور ب

 نیـز شـهبانو .داشـت ادامـه روز هفـت مدت به که گردید برپا »شوش«

  .نمود برپا ضیافتی بانوان برای  ـمختلط نه جداگانه البته ـ همزمان

 خـشایارشا، پادشـاه کـه هنگامی تاریخی، ضیافت این هفتم روز در

 نـام بـه شـهبانو تـا داد دسـتور درباریان به بود، شده شراب از سرمست

 میهمانـان نـزد بـه ملوکانـه تـاج بـا بـود جهان زیبایان از که را »َوْشتی«

 ایـن از  »َوْشتی« شهبانو .دشون خیره و ببینند را او زیبایی آنان تا بیاورند

  .آید نمی و زند می باز سر اخالقی غیر و گستاخانه دستور

 عزل شهبانویی از را او مشاوره از پس و شود می خشمگین بسیار شاه
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  .١رساند می قتل به که او را است آمده طبری تاریخ در و .کند می

  :ِاْسِتر کتاب متن عین اینک

در ایــام «: اسـت آمــده اول بـاب» ِاْســِتر کتـاب عتیــق، عهـد« در

  ).این امور واقع شد(َاْخُشوُرش

ش بـر صدوبیـست بَ ش اسـت، کـه از هنـد تـا َحـاین همان َاخشوُر 

 بر پادشاه حینی که اخشورش ایام آن در. کرد وهفت والیت سلطنت می

 سـوم سال در بود، نشسته ُشوَشن دارالسلطنه در خویش سلطنت کرسی

 برپـا خـود خادمـان و سـروران جمیـع برای ضیافتی خویش سلطنت از

 او حضور به والیت ها سروراِن  و ُامراء از مادی و فارس و حشمت نمود

 سـلطنت جـالل تـوانگرئی روز صدوهـشتاد مدیـد مّدت از پس .بودند

 از بعـد پـس .داد مـی جلـوه را خـود عظمـت مجـِد  حشمِت  و خویش

 از ُشوَشـن هدارالـسلطن در که کسانی همه برای پادشاه روزها آن انقضای

 پادشاه قصر باغ عمارت در روزه هفت ضیافت شدند یافت بزرگ و خرد

سنگ  بر نقره و طال های تخت و آویخته سفید کتان ها از پرده .نمود برپا

                                     
تا، ْش قال لها َو ، یُ ةطیر َخ ةمیل َج ةلیلَ  َج ةأر امْ هُ  لَ ْت کانَ «: ۳۸۳ص۱ج طبری، تاریخ. ١

، َك ْت ِمـن ذِلـَتنَعـوا جالَلتهـا و َجماَلهـا، َفامْ لبروز ِلَیراها الّناُس، ِلَیعرفُ مرها بافأ
 ساءِ شـیر علیـه ِبـاعتراض ِنـأف. هـا جزعـًا شـدیداً لِ تْ َق زع لِ َتلهـا َجـا قَ ّم لَ َقتلها، فَ فَ 

 »...العاَلم
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 از آشامیدن و .بود سیاه َمرَمر و ُدّر  و سفید َمرَمر و سماق سنگ از فرشی

 ملوکانه های شراب و بود مختلفه اشکال را ها ظرف و بود طال های ظرف

  .. .بود فراوان پادشاه کرم برحسب

ش بـر پـا وُر خُش ی اَ خسروه نیز ضیافتی برای زنان خانه َمِلکو َوْشتی 

  . نمود

، هفـت چون پادشاه از نوشیدن شراب خـوش شـددر روز هفتم 

 خدمت َاْخُشوُرش پادشاهرا که در حضور ... وومانهُ خواجه سرا یعنی مَ 

حـضور پادشـاه ه ه را با تاج ملوکانه بَمِلکه َوْشتی فرمود کامر کردند،  می

منظـر   و سروران نشان دهد زیرا که نیکـوخالیقرند، تا زیبائی او را ببیاو

 که بر حسب فرمانی که پادشاه بـه دسـت  نخواست َمِلکهتیْش اما َو . بود

ه شمناک شـدخـ پـس پادشـاه بـسیار خواجه سرایان فرستاده بـود بیایـد

  ... . گردیدغضبش در دلش مشتعل

  نفوذ قوّی و شدید ِاْسِتر و یهود در دربارخشایارشا. ۳

 »َوْشـتی« برای تلخ واقعۀ به منجر که تاریخی ضیافت برپایی از پس

 والیـات همـه در پادشـاه طرف از نمایندگانی شد، زمین ایران شهبانوی

 بـه کـه زیبـا بـاکره دختـران شـد بـرای یـافتن گمارده ایران کشور پهناور

 خود پسند مورد دختر آنان میان از پادشاه تا بیاورند »ُشوش« لطنهدارالس
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  .برگزیند همسری به »ْشتیَو « جای به را

 حملــه در کــه »ُمردخــای« نــام بـه یهــودی شخــصی میــان ایـن در

ر«  دختـر ٢بـود شـده وطـن اسـیران جـالی جزو اورشلیم، به ١»بختنصَّ

 رضـاعی، دختـر اهرخـو یتـیم،ـ  که ٣»ِاْسِتر=َهَدّسه«خود به نام  عموی

 بود، هم زیبا و صورت خوش دختری  ـبود او سرپرستی تحت و خوانده

قـوم و  و هوّیـت کـه کـرد امـر و نمـوده هدایت شوش، دارالسلطنه به
  .نکند فاش را خود خویشی

 پادشـاه پـسند مـورد دختـر، همین دختران، همه آن میان از سرانجام

 بـه و شـد نهاده او سر بر نهتاج ملوکا و ٤برگزید به همسری و گرفت قرار

 امـا گردیـد، معّرفی استان ۱۲۷ دارای زمین ایران مقتدر شهبانوی عنوان

 افشا را خود خویشی و قوم و هویت »ُمردخای« نقشه طراح دستور طبق

                                     
ر «یا. ١  : ۸۷۱مقـدس،ص کتـاب قـاموس (اسـت بابـل پادشاه لقب که »َنبوَکْدنصَّ

رَنبوکَ   )ْدنصَّ

 بعـضهم نـزل و بنواسـرائیل تفّرقت الّزمان ذلک وفی: ۳۸۳ص ۱ج طبری تاریخ. ٢
 غیرها و القری وادی بیثرب الحجاز أرض

ه به زبان ِعبری است اّما ِاسِتر به زبان فارسی یعنی ستاره. ٣  .َهَدسَّ

 لیقا ةامرأ اسرائیل بنی َسِبّی  من)َاْخُشوُیرش( تزوج و: ۳۸۷ص۱تاریخ طبری ج. ٤
، و کان أخاهـا »ُمْرخی« أبی جاویل، کان ربّاها ابّن عٍم لها یقال له ةاشتر ابن لها

 .، الّن أّم ُمردخی أرضعت ِاشِترةمن الرضاع
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 دو توسـط سـوء قـصد توطئه کشف عنوان تحت رخدادی زمان تا ننمود

 ،١آن دو اعـدام و »یُمردخا«جاسوسی  با پادشاه جان به درباریان از نفر

خدمتی و جاسوسی مردخـای  خوش به شاه خاص توجه و نظر جلب و

یهودی برای پادشاه و فراهم موقعیت افـشای هوّیـت و قـوم و خویـشی 

 اینکـه و کـرد معرفـی را خـود هویـت ِاسـِتر ِاسِتر با ُمردخای یهودی که

 پدر رضاعی، برادر پسرعمو، توسط توطئه ترور و خنثی شدن این کشف

 و اسـت یافتـه انجـام »ُمردخـای« یعنی او سرپرست معلم، و روحانی،

 در ِاسـِتر بیشتر هرچه اقتدار و یهودیان نفوذ برای زمینه واقعه این از پس

 کـه طـوری بـه است شده فراهم خشایارشا هخامنشی حکومت و دربار

   .شدند معاف مالیات، از کامل پرداخت از یهودیان

:  آمده است به بعد۲ باب دوم، شماره »عهد عتیق، کتاب ِاسِتر«در

 دختـران «کـه گفتنـد کردنـد، می خدمت را او که پادشاه مالزمان«
 والیـت هـای همـه در پادشاه. بطلبند پادشاه برای منظر نیکو باکرۀ

 بـه را منظـر نیکـو باکرۀ دختران همه که بگمارد ُوکال خود مملکت

                                     
 خویشاوندی هنوز ِاسِتر و«: ۲۳ تا ۲۰ شماره دوم، باب اشتر، کتاب ـ عتیق عهد. ١

. بـود نکـرده فـاش بـود فرموده امر وی به ُمردخای آنچه وفق بر را خود قومی و
 جـا بـه یافـت مـی تربیت وی نزد که زمانی مثل را ُمردخای حکم ِاسِتر که زیرا
  »...آورد می
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 سـرای خواجـه کـه هیجای دست زیر زنان خانه در ُشوَشن دارالّسلطنه

 طهارت اسباب ایشان به و کنند جمع باشد، می زنان ومستحفظ پادشاه

پادشـاه به که دختری و .شود داده  َوشـتی جـای در آیـد، پـسند نظر
 عمـل همچنـین و آمد پسند پادشاه نظر در سخن این پس. بشود َمِلکه

 ...ُمردخـای بـه بودکـه ُشوَشـن دارالـسلطنه در یهـودی  شخصی.نمود

 همـراه کـه اسیرانی با بود، شده وطن جالی اورشلیم از او  و.بود مسّمی

ر کـه بودند شده وطن جالی یهودا پادشاه ُکْنیایَ   باِبـل پادشـاه َنُبوَکْدَنـصَّ

ه، او و. بود آورده اسیری به را ایشان  عمـوی دختـر ِاسـِتر، یعنـی َهَدسَّ
 ختـر،د آن و نبود مادر و پدر را وی نمود چون که می تربیت را خود

 و مــادرش، پــدر وفــات از بعــد و بــود نیکــومنظر و صــورت خــوب

 پادشاه فرمان و امر چون  پس.گرفت خود دختر جای به  را وی ُمردخای

 هیجـای دسـت زیـر ٌشوَشن دارالسلطنه در بسیار و دختران گردید شایع

 ُمستحفظ که هیجای دست زیر پادشاه، خانه به نیز را ِاسِتر شدند، جمع

 حـضورش در ،آمـده پـسند او نظـر بـه دختـر آن و. ردنـدآو بود زنان

 و داد وی به را هایش وتحفه طهارت اسباب زودی، به پس. یافت التفات

 داده وی بـه کـه بودنـد شـده برگزیده پادشاه خانه از که را کنیز هفت نیز

 و قـومی ِاسِتر، و. کرد نقل زنان خانه بهترین به کنیزانش با را او و شوند
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یرا نکرد، را فاش ودخ خویشاوندی  فرمـوده امـر را او مردخای که ز
  ....نکند بودکه

 یـا ِاسـِتر« کلمـه ذیـل ۴۹ صـفحه »مقـدس کتـاب قاموس« در
 َمِلکـه »َوْشـتی«و در جـای  برگزیده را ِاسِتر پادشاه :نویسد می »هَهَدّس 

 کـه یهـود قوم مالیات وسیله بدان و گردید ملوکانه عواطف مورد و شد

 مرتبـه بـه ِاسِتر :خالصه .یافت تخفیف بود بسیار ایران در وقت آن در

  .کرد ترّقی اعال

 :است آمده »ِاسِتر« واژه ذیل در )جغرافیا ـ تاریخ( عمید فرهنگ«در

  .»کردند پیدا نفوذ دربار در یهودیان او واسطه به

 عیـد جـشن برپـایی و یهـودی ُمردخـای و ِاْسِتر قدرت اوج. ۴
   ُپوریم

 ایـران پادشـاه خـشایارشا هـای ویژگـی از گذشته مطالب به توجه با

شـهبانو بـه  عنوان به یهودی ُمردخای نشانده دست ِاسِتر انتخاب زمین،

 ِاسـِتر هخامنشی، پادشاه درباِرخشایارشا در یهودیان نفوذ و َوْشتی جای

 یهـودی، ُمردخـای نقشۀ و درخواست با که کند می پیدا قدرت چنان آن

 علیـه ،هامـان اعظم صدر درخواست بقط پادشاه طرف که از حکمی

 بـه ممهـور دیگری حکم متقابالً  و کند می باطل بود شده صادر یهودیان
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 و او پـسران از تن ده و صدراعظم قتل بر مبنی کند می اخذ پادشاه ُمهر

 مّتهم که ایرانیانی اموال تاراج و قتل عام همچنین و آنان آویختن دار به

 دوازدهم ماه چهاردهم و سیزدهم روز در هستند، یهودیان با مخالفت به

 و پیـروزی نشانه به ُپوریم عید سرور و جشن برپایی سپس و ِعبری، راآذ

 و ِاسـِتر دسـتور طبـق پـوریم عیـد جـشن ایـن که مخالفان بر استیالی

   .١یابد استمرار فریضه عنوان به همیشه برای باید یهودی ُمردخای

  :شود مالحظه عبارات از برخی عین به اینک

 پادشـاه:  ۷۷۷ص ۳ شماره پنجم، باب ِاسِتر، کتاب عتیق، عهد«

 تو چیـست؟ درخواست و است شده چه را تو َمِلکه ِاسِتر ای :گفت را او

  »شد خواهد داده تو به باشد مملکت نصف چه اگر

 :اســت آمــده ِاســِتر توســط ضــیافت برپــایی از ، پــس۶ شــماره در

 بـه که چیست تو مسئول :گفت ِاسِتر به شراب مجلس در وپادشاه«
 نـصف چـه اگـر .کـدام تـو درخواسـت و شـد خواهـد شده داده تو

  .»شد خواهد برآورده باشد مملکت

 : آمده است۲ شماره ، پس از شکایت ِاسِتر از دشمن، درهفتم باب

 ِاسـِتر ای :به ِاسِتر گفت شراب مجلس در نیز دوم روز در پادشاه و«

                                     
 .عهد عتیق، کتاب ِاسِتر، باب سوم تا باب دهم: ک.ر. ١
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 و درخواسـت شـد خواهد ادهد تو به که چیست؟ تو مسئول ملکه،
  »شد خواهد آورده جا به باشد مملکت نصف اگرچه .کدام تو

ِاسِتر «: ۶ شماره :گوید می و کند می معرفی را دشمن ِاسِتر، باالخره
یر دشمن و عدو گفت  دسـتور داد پادشـاه »...است همین هامان شر

 وا جـای بـه را یهـودی مردخـای و آویزنـد دار به را یهود دشمن هامان،

 آنگـاه .٢ساخت باطل بود شده صادر یهودیان علیه  و حکمی که١برگزید
 مجـاز بودنـد شـهرها همـه در کـه یهودیانی که نمود صادر حکمی
 امـوال و بکـشند ایـشان زنـان و اطفـال بـا را خود مخالفان هستند
  .نمایند تاراج را ایشان

 به ۷۸۰ص ُمردخای، ِاسِتر و به پادشاه خطاب در عبارت عین اینک

 یهودیـان بـه پادشـاه اسم به آید، پسند درنظرتان که را آنچه شما و« :بعد

 پادشـاه اسـم به زیراهرچه سازید، مختوم پادشاه ُمهر به را آن و بنویسید

 تبـدیل را آن توانـد نمـی کـسی گردد مختوم پادشاه ُمهر به و شود نوشته

 ُمردخـای آنچه هر موافق و احـضارکردند را پادشاه کاتباِن ... پس.نماید
 و صـد یعنـی والیتها رؤسای و والیان و امیران و یهودیان به ،فرمود امر

 والیـت، هـر بـه. بود نوشتند َحَبش تا هند از که والیت هفت و بیست
                                     

  .۷کتاب ِاسِتر، باب هشتم، شماره. ١
  .۳همان، شماره. ٢
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 و خـّط  موافـق یهودیـان، بـه و آن زبان موافق قوم، هر به و آن خّط  موافق

 ُمهـر بـه و نوشـت پادشاه َاْخُشوُرش اسم به را مکتوبات و. ایشان زبان

  ... .فرستاد سوار اسب چاپاران دست به  را آن ها ساخته، مختوم پادشاه

 داد اجـازت بودنـد، شـهرها همه در که یهودیانی به پادشاهآنها  در
 قّوت تمامی و نمایند خود مقاومت های جان جهت به ،شده جمع که

 و اطفـال بـا داشـتند، مـی ایشان اذّیت قصد راکه ها والیت و قومها
 را ایـشان و امـوال نمایند تلف و بکشند و سازند هالک ایشان انزن

 آذار مـاه کـه دوازدهم ماه سیزدهم روز یعنی روز یک در. کنند تاراج
 دارالـّسلطنه در حکـم، و.. .پادشاه َاْخُشوُرش والیت های همۀ در باشد

 الجوردی ملوکانه لباس با پادشاه حضور از ُمردخای و. شد نافذ ُشوَشن

 شـهر و رفت بیرون ارغوانی نازک کتان ردای و زّرین بزرگ تاج و سفید و

 و سرور و وشادی روشنی یهودیان، برای و .نمودند و وجد شادی ُشوَشن

 کـه جـایی هر در شهرها جمیع و والیت ها همه در و. آمد پدید حرمت

 روز و بزم و و سرور شادمانی یهودیان، برای رسید، پادشاه و فرمان حکم

 ترس که زیرا گرویدند یهود دین به زمین های از قوم بسیاری و بود خوش

  .»بود گردیده مستولی ایشان بر یهودیان

 ...آذارباشـد مـاه کـه دوازدهم ماه سیزدهم روز در... «باب نهم
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 والیت هـا رؤسای جمیع و ...یافتند استیال خویش دشمنان بر یهودیان
یرا کردند اعانت را یهودیان پادشاه، عامالن و والیان و امیران و  که ز

 درخانـه ُمردخـای چون کـه .بود شده مستولی برایشان ُمردخای ترس

 این و گردیده شایع والیت ها جمیع در او آوازۀ و بود شده ُمعّظم پادشاه،

 به را خود دشمنان جمیع یهودیان پس .شد می بزرگتر آنًا فآناً  ُمردخای
 خواسـتند، هرچه شانای با و کردند هالک و کشتند زده، شمشیر دم

 قتـل به را نفر پانصد ُشوَشن دردارالّسلطنه یهودیان و. آوردند بعمل
 دشـمن َهَمـداتای، بـن هامـان پسر ده.. .و کردند هالک رسانیده،

  ...کشتند را یهود

 بـه شـدند کـشته ُشوَشـن دارالّسلطنه در که را آنانی عدد روز، آن در

 یهودیـان کـه گفت َمِلکه سِتراِ  به پادشاه و. داشتند عرضه پادشاه حضور

 هـالک و کـشته را هامـان پـسر ده و نفر پانصد ُشوَشن دارالّسلطنه در

 مـسول حـال .انـد کـرده چـه پادشاه های سایر والیت در پس. اند کرده
 کـه داری درخواسـت چـه دیگـر و شد خواهد داده تو به که توچیست

 یهودیانی به آید دپسن را پادشاه اگر: گفت ِاسِترگردید؟  خواهد برآورده

 فرمـان مثـل نیـز فـردا کـه شود داده اجازت باشند، می ُشوَشن در که
 فرمـود پادشاه و. بیاویزند بردار را هامان پسر وده نمایند، عمل امروز



  در تفاسیر شیعه و ُسنی7نوید حکومت عدل جهانی مهدی...........................١٤٦

 دار بـه را هامـان پـسر ده و نافذگردید ٌشوَشن در حکم و بشود چنین که

 نیز آذار ماه اردهمچه روز در بودند، ٌشوَشن در که ویهودیانی. آویختند

 در کـه یهودیـانی وسـایر ...کشتند ٌشوَشن در را نفر سیصد شده، جمع

 مقاومـت خـود جـان هـای بـرای شده، بودند جمع پادشاه والیت های

 راکـشته خـویش ُمبغـضان از نفـر هـزار هفـت و هفتاد وچون نمودند

 آذار مـاه سـیزدهم روز در ایـن، ...یافتنـد آرامی خود دشمنان از بودند،

 و روز بـزم را آن و یافتنـد آرامـی مـاه، چهـاردهم روز ودر) شـد واقع(

 و سـیزدهم در بودنـد، ٌشوَشـن در کـه یهودیانی و. داشتند نگاه شادمانی

 را وآن یافتنـد آرامـی ماه پانزدهم روز در و شدند جمع ماه آن چهاردهم

 تدهـا در کـه دهاتی یهودیان بنابراین،. داشتند نگاه شادمانی و بزم روز

 وروز بزم و شادمانی روز را آذار ماه چهاردهم روز ساکن اند، حصار بی

 ایـن ُمردخـای و. فرستند یکدیگرمی برای هدایا و دارند می نگاه خوش

ــب ــته، را مطال ــات نوش ــزد را مکتوب ــامی ن ــانی تم ــه یهودی ــه در ک  هم

 ایـن بـر تا فرستاد، دور و نزدیک از بودند، پادشاه َاخُشوُرش های والیت

 سـال به سال را آذار ماه پانزدهم روز و چهاردهم روز که بگذارد  هفریض

 و خـود ذّمـه بر را آن و ساختند فریضه را این یهودیان.. .دارند نگاه عید

و ایـن ... گرفتنـد شوند، ملصق ایشان به که کسانی وهمه خویش ُذرّیت
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یمروزهای   ذرّیـت از آن هـا ویادگـاری نـشود منسوخ یهود  از میانُفور

 و) ابـی جاَیـل( َابیجاَیـل دختـر َمِلکـه، ِاسـِترو . نگـردد نـابود شانای

 دربـاره را دوم مراسـلۀ ایـن تـا نوشـتند تمام اقتدار به ،یهودی ُمردخای

یم   .»...نمایند برقرار ُفور

  خالصه

 و روشـن »عتیـق عهد-ِاسِتر کتاب« متن عین نقل از آنچه به توجه اب
 از شـده وطـن جـالی متـواری یهـودی اسـیران از بخشی شد مشخص
 زمـین ایران به ،ُذوالَقْرَنْین=کبیر کوروش توسط یافته نجات و اورشلیم
 کامل نفوذ و ایران در استقرار از پس و شدند استان، پناهنده ۱۲۷ دارای

 اخـذ بـا َهخاَمنـشی پادشـاهان از ٢خـشایارشا دربار در ١عنوان کسب و
 ُمردخـای و سـِتراِ  ودرخواسـت نقـشه طبـق پادشاه مهر به ممهور حکم

 تـاراج و زنـان و اطفـال بـا همـراه ایرانیان کشتار اجازۀ بر مبنی یهودی،

                                     
 دوم شـخص و نوشـهبا عنـوان دارای ترتیـب به که یهودی ُمردخای و ِاسِتر مانند. ١

 .شدند استان ۱۲۷ دارای ایران گستردۀ مملکِت 

 ،)م. ق۴۲۰-۴۸۴( تــاریخ ، یونـانی پـدر»هـرودوت تـاریخ «کتـاب متـرجم. ٢
 ،۱۳۷ شماره نوشت پی ،۱۰۴۹ص ۲ج در) ش۱۳۹۱-۱۳۲۱( فر ثاقب مرتضی

 شـاهی چونـان خشایارشا از تصویری نمایش از پس هردوت«: نویسد می
 تـصویر است، حرمسرایی های دسیسه اسیر که وزمتجا و شهوتران و هرزه

 .»گذارد می نمایش به جنگجویانش با را خردمند کوروش
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 با مخالفت اّتهام به ایرانی هزار ۷۷ از بیش یهودیان، توسط آنان، اموال
 تـاریخی فاجعۀ این از پس و شدند عام قتل روز، دو ظرف در تنها یهود،
 پیروزی روز را سوم روز ،آورد می درد به را وجدانی با انسان هر قلب که
یم عیدجشن  و و شادمانی بزم و  ِاسـِتر دستور و طبق .کردند اعالم ،ُپور
 سـال مـاه دوازدهمـین در باید ُپوریم عید جشن این یهودی، ُمردخای و

   .یابد آذار، استقرار ۱۵ یا ۱۴ یعنی عبری
 کـه افـرادی از برخـی کـه است تأسف و تعجب بسی جای بنابراین

 و فضاحت با دانند می آن کیانی تاج و تخت وارث بلکه و انیایر را خود

 و متواری یهودِی  اسیران توّسط را زمین ایران مردم عام قتل تمام، وقاحت

یم عید جشن عنوان تحت ایران، به پناهنده   .گویند می شادباش ُپور

  بندی جمع و گیری نتیجه

 پـی و ،مزبـور تآیـا تفسیر در نیْ فریَق  مفسران دیدگاه بیان به توجه با

 زیـر شـرح بـه شـده یاد مطالبو جمع بندی  نتایج از برخی ،ها نوشت

  :است

 ،رانمفّس  دیدگاه استناد به جهانی عدل حکومت تشکیل ضرورت. ۱

 ذیـل در انیحّر  ۀتیمیّ  ابن پیروان و شاگردان از شافعی کثیر بنا خصوصاً 

  .آن نوشت پی و ،دوم آیۀ
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 اسـتناد بـه دینـی جهانی واحد حکومت استیالی و استقرار نوید. ۲

  .است آمده قرآن سورۀ سه در که پنجم آیۀ ذیل در فریقین تفسیر

 اسـتناد بـه  است7َمهِدّی  امام ،6پیامبر خلیفۀ دوازدهمین. ۳

َوالظـاهُر أنَّ ِمـنُْهم « :گویـد مـی شـافعی کثیـر ابن که ،ششم آیۀ تفسیر
ُ بِه ِيف ـَمهِدّی الـال  ،ّی فِ نَ  َح َسهاَرْنُپورّی  و »ِة بذكره األحاِديِث الواردُمَبرشَّ

 :گویـد مـی هلویکانـد ازکریّ  بن دمحّم  تعلیق با »داود بیأ سنن« شارح

  .»ُه َعنه، و ِعندی هذا ُهَو احلَّق ـَمهِدّی َرِضَی اللّ ـَوآِخرُهم أالماُم أل«

 آیۀ ذیل تفسیر استناد به کوروش با نیْ نَ ْر ذوالَق  انطباق صحت ییدأت. ۴

  »سمقّد  کتاب قاموس« و )عتیق عهد( »مقدس ابکت« و یازدهم

 گوسـاله از ،7موسـی حـضرتزمـان  یهودیـان از بخـشی  فتنۀ. ۵

 آیـۀ نوشـت پـی اسـتناد به( .معاصر دنیای صهیونیستی حزب تا پرستی

  )یازدهم

 پـی استناد به خامنشیَه  پادشاهان از برخی هرزگی و کفایتی بی. ۶

  .»ودوتُر ِه  تاریخ« و یازدهم آیۀ نوشت

 زمـان در »ایرانـی هزار ۷٧ کشتار جشن« یا »پوریم عید جشن«. ۷

 و »مقــدس کتــاب« اســتناد بــه هخامنــشی پادشــاهان از »خــشایارشا«

  .»مقدس کتاب قاموس«





  

  

  

  

  مآخذ و منابع
اصـلی  هـای زبـان از ترجمـه) جدیـد و عتیـق عهد( کتاب مقدس

  .م۱۹۳۲لندن،  هیونانی، دارالّسلطن و دانیلْ کَ  برانی،عِ 
 :ترجمـه ،یونان و شرق ملل تاریخ) م۱۹۱۵-۱۸۶۴...(و ماله برآل

  .ش۱۳۴۲سوم، چاپ سینا، ابن هژیر، کتابخانه عبدالحسین

 بغـدادی آلوسـی محمـود سـید الـدین شـهاب ابوالفـضل آُلوسّی،

العظـیم و  القرآن فی تفسیر روح المعانیق، .ه۱۲۷۰متوفای شافعی،
  .م۱۹۹۷-ه۱۴۱۷لبنان، -بیروت دارالفکر، ،السبع المثانی

 محّمـد بـن بن عبدالرحمان ابو محّمد شافعی، رازی حاتم ابی ابن

-۲۴۰(، رازی حـاتم ابـی ابن حنظلی مهران داودبن منذربن بن ادریس

  .رازی حاتم ابی ابن تفسیر = العظیم القرآن تفسیر ،)ق.ه۳۲۷

 اللـه ههب عبدالحمیدبن ابوحامد، عّزالدین معتزلی، الحدید ابی ابن
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 شـرح ق،. ه۶۵۶متوفـای مـداینی، أبی الحدید، محّمدبن محّمدبن بن
سی البابی الحلبـی و ُشـرکاه، عی ،هالعربیّ  الکتب دارإحیاء ،البالغه نهج

  .ق-ه۱۳۷۸

َعبـسی،  کـوفی َشـْیَبه َابی بن محّمدبن عبدالله حافظ ،َشْیَبه َابی ابن

ف فی األحادیث و اآلثارق، .ه۲۳۵متوفای  ، مکتب الدراسـات الُمَصنَّ

  .ق.ه۱۴۰۹بنان، ل-لبحوث فی دارالفکر، بیروتو ا

، محّمد بن علّی بن شهرآشوب َسـْروی مازنـدرانی ابن شهرآشوب

  .انتشارات بیدار، قم ،ُمَتشابُه القرآن و ُمختلُفهق، . ه۵۸۸متوفای 

ُقرشـی  بـن کثیـر اسـماعیل ابوالفـداء، عمادالـّدین، حافظ ابن کثیر

، )کثیـر ابـن تفـسیر=( ظیمتفسیر القرآن الع) ق.ه۷۷۴ -۷۰۱(ِدمشقی

  .دارالقرآن، بیروت، لبنان

- ۲۰۷ (َقْزوینـی ماَجـه یزیـد محمدبن هللا، حافظ ابوعبداماَجه ابن

  .ق.ه۱۴۲۵، بیروت، لبنان،ه، دارالکتب العلمیّ ُسَنن ابن ماَجه) ق.ه۷۵

، بیروت، لسان العرب، )ق۷۱۱-۶۳۰(، محمدبن مکّرمابن منظور

  .ق۱۴۰۸داراحیاء التراث العربی، 

ق، .ه۷۴۵، محّمـد بـن یوسـف، متوفـای َابوَحّیان ُاندلسی شافعی

، بیــروت، هتفــسیر البحــرالمحیط، دارالکتــب العلمّیــ = الَبْحــرالُمحیط
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  .ق.ه۱۴۱۳لبنان،

) ق.ه۲۷۵-۲۰۲(، حـافظ سـلیمان بـن َاشـعث ِسِجـستانیابوداُود

  .ق.ه۱۴۲۶، بیروت، لبنان،ه، دارالکتب العلمیّ ُسَنن َابی داود

، حــسین بــن علــّی بـن محّمــدبن احمــد ُخزاعــی ازیابوالُفتـوح ر 

 َرْوح و الِجنـان َرْوضق، .نیشابوری، متوفـای نیمـۀ اول قـرن شـشم ه
ژوهـشهای اسـالمی آسـتان ، بنیـاد پ)تفسیر ابوالفتوح رازی=(، الَجنان

  .ش۱۳۸۱قدس رضوی، 

ــوالکالم آزاد ــر ،)۱۹۵۸-۱۸۸۸ (اب ــوروش کبی ــرنین(ک ، )ذوالق

، انتـشارات ُکـورش، چـاپ )ش۱۳۹۳-۱۳۰۴(ترجمۀ باستانی پاریزی

  .ش۱۳۷۵هشتم، 

 ، بیــروت،الُمــسند) ق.ه۲۴۱-۱۶۴(، بــن حنبــل َشــْیبانی احمــد

  .ق.ه۱۳۸۹، ه اإلسالمیّ هالمکتب-دارصادر

الُبرهان فی ق، .ه۱۱۰۷یدهاشم حسینی بحرانی، متوفای، سَبحرانی
  .ق.ه۱۴۲۷، مؤسسۀ َاعلمی،القرآن تفسیر

ق، . ه۲۵۶ بن اسـماعیل، متوفـای ، حافظ ابوعبدالله محّمدُبخارّی 

  .ق.ه۱۴۲۵، بیروت، لبنان،ه، دارالکتب العلمیّ صحیح البخاری

 ُسـَننق، . ه۲۹۷، حافظ ابوعیسی محّمدبن َسْوره، متوفـای ِترِمذّی 



  در تفاسیر شیعه و ُسنی7نوید حکومت عدل جهانی مهدی...........................١٥٤

  .ق.ه۱۴۲۴، بیروت، لبنان،ه، دارالکتب العلمیّ الِترِمذّی 

ــّی  ــّی َثْعَلِب ــشابور، ابواســحاق احمــدبن محّمــد َثْعَلِب ی،  شــافعی نی

  )تفسیرثعلبی= (الکشف و البیان عن تفسیر القرآنق، .ه۴۲۷متوفای

ــشابوری ــاکم نی ــع=(ح ــن الَبیِّ ــافظ ابوع) اب ــدبن ح ــه، محّم بدالل

، الُمْسَتدرک علی الّصحیحین فی الحدیث) ق.ه۴۰۵-۳۲۱(عبدالله

  .ق.ه۱۴۱۱، بیروت، لبنان،هدارالکتب العلمیّ 

ظ، ابوالقاسـم حـاف) َحـسکانّی   حـاکم،ابـن َحـّذاء=(َحْسکانّی 

 ۴۹۰ُعبیدالله بن عبدالله بن َحسکانّی قرشی نیشابوری حنفی، متوفـای 

  . األعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنانه، مؤّسسالتنزیل شواهدق، .ه

َقَلْینق، .ه۱۱۱۲، عبدعلّی بن جمعه، متوفای ُحَوْیِزّی  ، تفسیر نورالثَّ

  .، قمه الحکمهمطبع

، رازی قمـی خـّزاز علـّی  بـن مـدمح بن ، ابوالقاسم علّی َخّزاز ُقمی

ّص  فی األثر کفایةق، .ه۴۰۰متوفای  ، :عشر اإلثنی األئمة علی النَّ

  .انتشارات بیدار

مـصری شـافعی  شربینی خطیب احمد بن محّمد ،شربینی خطیب

ــای ــّسراجق، .ه٩٧٧ متوف ــر ال ــسیر=(المنی ــب تف ــشربیني الخطی ، )ال

  .م۲۰۰۴-ق.ه۱۴۲۵، بیروت، لبنان،هدارالکتب العلمیّ 
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البیـان فـی ) ق. ه۱۴۱۳-۱۳۱۷( ابوالقاسم ، سید)آیت الله(،خویی
  .ق.ه۱۳۸۵ اشرف،  اآلداب، نجفه، مطبعتفسیرالقرآن

  .لغت نامه )ش۱۳۳۴-۱۲۵۷(اکبر علی ،دهخدا

ــی ــه َذَهب ــد، ابوعبدالل ــّدین محّم ــان شــمس ال ــدبن عثم ــن احم  ب

ــ ، دارإحیــاءَتــْذکره الُحّفــاظ) ق.ه۲۴۸-۶۷۳(َذَهبــی  راث العربــی،التُّ

  .ق.ه۱۳۷۴بیروت، لبنان، 

 )ق.ه۵۲۸متوفــای (عمر،حنفــی بــن محمــود جاراللــه ،َزَمْخــشری

  .لبنان، بی تا-بیروت العربی، دارالکتاب ...الکّشاف

 علـّی  مجیـد بـن احمد خلیل ابو ابراهیم )َسهاَرْنُپوری(َسهاَرْنُفوری

 ،داود أبـی ُسـَنن َبْذُل المجهـود فـی َحـّل ، )ق۱۳۴۶-۱۲۶۹(حنفی

 محّمـد تعلیـق َسـهاَرْنُفورهند، العلـوم بمظـاهر هالـشهیر ۀعالجام رئیس

  .لبنان-بیروت هالکاندهلوی، دارالکتب العلمیّ  یحیی بن زکرّیا

ــدالرحمان،الدین جــالل،ســیوطی ــن عب ــی بکــر ب ــن اب ــد، ب  محّم

المنُثورفی التفسیر بالمـأثور) ق.ه۹۱۱-۸۴۹(شافعی ، دارالمعرفـه الّدرُّ

  . و النشر، بیروت لبنانهللطباع

، ه دارالکتب العلمیّ ،طبقات الُحّفاظ -------------------

  .ق.ه۱۴۰۳بیروت، 



  در تفاسیر شیعه و ُسنی7نوید حکومت عدل جهانی مهدی...........................١٥٦

ق، .ه۹۴۰سینی اسـترآبادی نجفـی، متوفـای، علّی حـشرف الدین

 اإلمـام ه، مدرسـتأویل اآلیات الظاهره فـی فـضائل العتـره الطـاهره

  ق.ه۱۴۰۷المهدی عج الله تعالی فرجه، 

، تفسیر ُنـوٌرعلی ُنـورش، ۱۳۵۲، میراز ابوالحسن، متوفای َشعرانی

  .ش۱۳۸۴سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، 

، ه، دارالکتـب اإلسـالمیّ بشارات َعهـَدْین ،محمد، صادقی تهرانی

  .، چاپخانه حیدری۱۳۶۲مرتضی آخوندی، چاپ چهارم، تابستان 

، چـاپ دوم، تهـران، ُمنتخـب األثـر، )آیت الله(صافی گلپایگانی

  .مرکز نشر الکتاب، بی تا

  .ق.ه۱۳۸۷، چاپ بیروت، نهج البالغه، لحُصبحی صا

 فرهنــگ بــا قـرآن قــصص )ش۱۳۷۳-۱۲۹۰(،بالغــی صـدر
  .ش۱۳۴۹هفتم، بهمن چاپ امیرکبیر، انتشارات قرآن، قصص

ن حسین بابَویـه ُقمـی، ابوجعفرمحّمدبن علّی ب) شیخ(صدوق
، ترجمـه و شـرح کمـال الـّدین و تمـام الّنعمـهق، .ه۳۸۱متوقای 

  .ش۱۳۷۷ران، کتابفروشی اسالمّیه، محمد باقر کمره ای، ته
ــــار ------------------- ــــانی األخب ــــب مع ، دارالکت

  .ش۱۳۷۳، هاإلسالمیّ 
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سـسه ؤ، قـم، مَمن الَیْحُضُره الَفقیه -------------------

  .ق.ه۱۴۰۴نشر اسالمی،

ــایی، ــه (طباطب ــید )عالم ــد س ــسین محم  ،)ش١٣٦٠-١٢٨١ (ح

ــزان ــی المی ــسیر ف ــب تف ــرآن، دارالکت ــران، ،همیّ االســال الق ــاپ ته  چ

  .ق۱۳۹۶سوم،

 المعجـم) ق. ه۳۶۰-۲۶۰(، ابوالقاسم سلیمان بـن احمـدَطَبراِنّی 
  .ق۱۴۱۵ ةالسعودی ةالعربی المملکة ،األوسط

، دار إحیـاء التـراث  الُمْعجم الکبیـر-------------------

  .ق. ه۱۴۰۴العربی،

، امین اإلسالم ابـوعلی َفـْضل بـن حـسن طبرسـی، )شیخ(َطَبرسّی 

 المعـارف ه، شـرکَمْجَمُع البیـان فـی تفـسیرالقرآنق، . ه۵۴۸ی متوفا

  .ق.ه۱۳۷۹، هاإلسالمیّ 

، الطبـری تـاریخ )ق۳۱۰-۲۲۴( ابوجعفرمحمـدبن جریـر،طبری

-ه۱۴۰۳چهـارم،  چـاپ لبنـان،-بیـروت األعلمـی، همؤّسس منشورات

  .م۱۹۳۰
  ).تفسیر الطبری(= جامع البیان عن تأویل آی القرآن

) ق.ه۴۶۰-۳۸۵(دبن حـسن طوسـیابوجعفرمحّمـ) شیخ( طوسی
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راث العربی، بیروت، لبنانالتبیان فی تفسیر القرآن   .، دارإحیاءالتُّ

، دارالفکـر شـرح نهـج البالغـهق، .ه۱۳۲۳، محّمد، متوفای َعْبُده

  .ق.ه۱۴۱۵ و الّنشر، بیروت لبنان، هللطباع

  ـجغرافیا ـ تاریخـ  عمید فرهنگ )ش۱۳۵۸-۱۲۹۸(، حسنعمید

  .ش۱۳۴۶تهران، اول، چاپ

، ابوَنـْضرمحمدبن مـسعود بـن َعّیـاش َسـَلمی َسـَمرقندی، َعیاِشّي 

 ه العلمّیـه، المکتبـتفـسیر الَعیاِشـّي متوفای اواخر قرن سـوم هجـری، 

  .اإلسالمیه، تهران

 و ه مکتبـهشـرک) تفسیرنیشابوری=(غرائب القرآن و رغائب الفرقان

  . البابی الحلبی و أوالده بمصرهمطبع

 ۶۰۶لله محّمدبن عمربن حسین طبری، متوفای ، ابوعبدافخر رازی

  ).مفاتیح الغیب=(التفسیر الکبیرق، .ه

ق، .ه۳۵۲براهیم بن فرات کوفی، متوفای ، ابوالقاسم فرات بن اُفرات

  .، وزارت ارشادتفسیرفرات

الـصافی فـی ) ق. ه۱۰۹۱-۱۰۰۷(، محّمد محـسنفیض کاشانی
  .ق.ه۱۳۹۳کتابفروشی اسالمّیه، تهران، ، تفسیرالقرآن

، ابوعبدالله، محّمدبن احمـدبن ابـی بکـربن فـرج انـصاری ُقرطبّی 
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الجـامع ألحکـام ) ق.ه۶۷۱-۵۷۸(ندلـِسّی ُقرُطبـّی مـالکیَخْزَرِجّی اُ 
  .ق.ه۱۴۱۴ والنشر، هدارالفکر للطباع) تفسیر القرطبی=( القرآن

  .مسلم نیشابوری = ُقَشْیِرّی 

ــی ــن ُقم ــّی ب ــای ، عل ــی، متوف ــم قم ــن هاش ــراهیم ب ، ق.ه۳۰۷اب

  مــشهور بــه تفــسیرعلّی بــن ابــراهیم قمــی، دارالکتــاب،تفــسیرالُقمی

  .ش۱۳۶۳

 اإلسالم ابوجعفرمحّمـدبن یعقـوب بـن اسـحاق کلینـی ه، ثقکلینی

 ، ترجمـه محمـد بـاقراألصـول مـن الکـافیق، . ه۳۲۹رازی، متوفای

  .ق.ه۱۳۹۲، سال ه اإلسالمیهای، منشورات المکتب کمره

دبن حبیـب سن علـّی بـن محّمـ ابوالحـ)قاضی ماوردی (،ماَوْردی

) ق.ه۴۵۰-۳۶۴(ماَوْردی َبـصری معتزلـی األصـول، شـافعی الفـروع،

َکُت َو اْلُعیون   .ه، دارالکتب العلمیّ تفسیر الماوردی = النُّ

،  ِبحـاراألنوار)ق.ه۱۱۱-۱۰۳۷(ّالمه َمولی محّمد بـاقر، عَمْجلسی

راث العربی،   .ق.ه۱۴۰۳دارإحیاء التُّ

 ۲۶۱ن َحّجاج ُقَشْیِری نیشابوری، متوفای، ُمسلم بُمسلم نیشابوری

  .ق.ه۱۴۲۷، بیروت، لبنان، ه، دارالکتب العلمیّ صحیح ُمسلمق، .ه

ــگ ،)ش۱۳۵۰-۱۲۹۲(، محمــدمعــین  انتــشارات فارســی، فرهن
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  .ش۱۳۶۰چهارم، تهران، چاپ امیرکبیر،

ــث ، منــصورعلی ناصــف ــاج الجــامع لألصــول فــی احادی الّت
راث العربیالرسول   .ق.ه۱۳۸۱بیروت، لبنان، ، ، دارإحیاء التُّ

، رشیدالدین ابوالفضل َمْیبدی شافعی، متوفای نیمه اّول قـرن َمْیُبِدّی 

ه األبـرارق، .ششم ه اجـه ، معـروف بـه تفـسیر خوکشف األسرار و ُعدَّ

  ).ق.ه۴۸۱-۳۹۶(عبدالله انصاری هروی

، ابن ابی زینب محّمدبن ابراهیم بـن جعفر،کاتـب نعمـانی ُنْعمانی

   ۱۳۷۶، تهران، َغْیبت نعمانی) ق.قرن چهارم ه(

ق، الِفـَتن و الُمالِحـم، . ه۲۲۸، متوفـای ُنَعْیم بـن َحّمـاد َمـرَوِزّی 

  .نسخه خطی

، نظام اعرج نیشابوری، نظام الّدین حـسن بـن محّمـدبن نیشابوری

  ق، .ه۷۲۸می نیشابوری، متوفای بعد از حسین قُ 

نتشارات ، اقاموس کتاب مقّدس، ِمْسِتر هاکس امریکایی، هاکس

  .ش۱۳۷۷: ساطیر، چاپ اول اساطیرا

، تاریخ هـرودوت) م.ق۴۲۰-۴۸۴(یونانی، پدر تاریخِهُروُدوت، 

اسـاطیر، چـاپ  انتشارات ،)ش١٣٩١-١٣٢١ (ترجمۀ مرتضی ثاقب فر

  .ش۱۳۹۸سوم، 


