ــﺎﻧﯿﺖ و
ــﺪ رﻫﺒـ
ــﻪ  ۲۷ﺣﺪﯾـ
آﯾـ
ﺑﺪﻋﺖ/ﮐﺸﺘﺎر ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ
][ ”box type=”shadowآﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۲۷ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح وﺿﻊ ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺎﻏﻮت ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ و
ﺑﺪﻋﺖ و ﺗﻘﯿﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل اﺻﺤﺎب
ﮐﻬﻒ و ﺑﯿﺪار ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﺞ اﺷﺎراﺗﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ[box/].
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﯽ ،ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ۱۹ﺧﺮدادﻣﺎه  ۱۳۹۷در اداﻣﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺪﺑﺮ در آﯾﻪ  ۲۷اﯾﻦ ﺳﻮره ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﺪﻋﺖ و ﺗﻘﯿﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت
ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ،
اﺻﺤﺎب اﺧﺪود و ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ در ﺳﻮره ﯾﺎﺳﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺠﺎم
ﺳﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ
ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ،از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﯽ،
ﺑﺎﻣﺪاد ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ﺧﺮدادﻣﺎه در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺪﺑﺮ ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ،ﻗﺮآن را
ﮐﺘﺎب ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺮآن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت آن ﻓﺮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻗﺮآن ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﻨﺎس و ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺬﯾﻦ
آﻣﻨﻮا ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﯿﻦ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،داﻧﺎ و ﻏﯿﺮ داﻧﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ
ﮔﺬارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻄﺎب و ﺻﺤﺒﺖ ﻗﺮآن ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺮ
ﻓﺮد اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ اﻓﺰود :رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﯾﮏ ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻫﺮ
آﯾﻪ را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽ ﻧﮕﺮم ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻋﻠﻢ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺪارد و ﺧﻄﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ .و در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺣﺘﯽ آﯾﺎت و
ﺳﻮره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ،اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ
ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ از آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﺑﻌﺎد ﻣﺤﮑﻤﺎت و ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت

اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺣﻮزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﮑﻤﺎت و ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت در ﻗﺮآن،
ﮔﻔﺖ :در ﻗﺮآن دو ﺑﻌﺪ ﻣﺤﮑﻤﺎت و ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﮑﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﻫﻤﺎن آﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ در
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ای ﮐﻪ از آن آﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ،اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺤﮑﻤﺎت را ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت
آن را ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ آن ﻣﺤﮑﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ  ۲۷ﺣﺪﯾﺪ  /ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮدن ﺑﺎﻃﻦ ﻗﺮآن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ  ۲۷ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
» ﺛُﻢَّ ﻗ َﻔَّﯿْﻨَﺎ ﻋ َﻠَﯽ آﺛَﺎرِﻫ ِﻢْ ﺑِﺮ ُﺳُﻠِﻨَﺎ وَﻗ َﻔَّﯿْﻨَﺎ
ﺑِﻌِﯿﺴ َﯽ اﺑ ْﻦ ِ ﻣَﺮ ْﯾَﻢَ وَآﺗَﯿْﻨَﺎه ُ اﻹْ ِﻧْﺠ ِﯿﻞ َ وَﺟ َﻌَﻠْﻨَﺎ
ْ
ﻓ ِــﯽ ﻗ ُﻠُــﻮبِ اﻟَّﺬِﯾــﻦ َ اﺗَّﺒَﻌُــﻮه ُ ر َأ ﻓ َــﻪً وَر َﺣ ْﻤَــﻪً
وَر َﻫْﺒَﺎﻧِﯿَّﻪً اﺑ ْﺘَﺪ َﻋ ُﻮﻫَﺎ ﻣَﺎ ﮐ َﺘَﺒْﻨَﺎﻫَﺎ ﻋ َﻠَﯿْﻬ ِﻢْ
إِﻻَّ اﺑ ْﺘِﻐَـﺎءَ رِﺿ ْـﻮَانِ اﻟﻠَّـﻪِ ﻓ َﻤَـﺎ ر َﻋ َﻮْﻫَـﺎ ﺣ َـﻖَّ
رِﻋ َﺎﯾَﺘِﻬ َﺎ
ﻓ َﺂﺗَﯿْﻨَـــﺎ اﻟَّﺬِﯾـــﻦ َ آﻣَﻨُـــﻮا ﻣِﻨْﻬ ُـــﻢْ
َ
أ ﺟ ْﺮ َﻫُﻢْ وَﮐ َﺜِﯿﺮ ٌ ﻣِﻨْﻬ ُﻢْ ﻓ َﺎﺳ ِﻘُﻮنَ« ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ
ﻣﻔﺼﻞ دارد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺸﺐ و ﻓﺮدا ﺷﺐ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ  ۲۷ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ ﺑﮏ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮔﺬار ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺮآن
دارای ﺑﯿﺶ از  ۶ﻫﺰار آﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﯾﮏ آﯾﻪ
را ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﺮ او ﮐﻔﺎف ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎء ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( در
ﯾﮏ ﺷﺐ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :آﻗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺎ اذان ﺻﺒﺢ
ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﻘﻂ در ﺑﺎء ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺤﺚ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ از ﻗﺮآن را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮدن ﺑﺎﻃﻦ ﻗﺮآن دارد .و اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
ﻗﺮآن وارد ﺷﻮد اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ،ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺤﺚ ﺑﺪﻋﺖ در اﯾﻦ آﯾﻪ  /ﺑﺪﻋﺖ ،ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ
آﯾــﺖ اﻟﻠــﻪ ﻣﺪرﺳــﯽ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﮐﻠﻤــﻪ » وَر َﻫْﺒَــﺎﻧِﯿَّﻪً
اﺑ ْﺘَﺪ َﻋ ُﻮﻫَﺎ « در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺪﻋﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

وی ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ در ﺑﺤﺚ ﺑﺪﻋﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﻇﻬﺮ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ  ۴رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ او  ۳رﮐﻌﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﮐﺴﯽ در
ﻧﻤﺎز  ۴رﮐﻌﺘﯽ در ﺗﻤﺎم رﮐﻌﺎﺗﺶ ﻗﻨﻮت ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی اﻓﺰود :اﺻﻞ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖ آن ﻋﻤﻞ
را ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( درﺑﺎره ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬاران ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻫﺮ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﻤﺮاﻫﯽ در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺑﺪﻋﺖ در اﯾﻦ آﯾﻪ
آﯾــﺖ اﻟﻠــﻪ ﻣﺪرﺳــﯽ ﺑــﺎ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﮐﻠﻤــﻪ » وَر َﻫْﺒَــﺎﻧِﯿَّﻪً
اﺑ ْﺘَﺪ َﻋ ُﻮﻫَﺎ « در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺠﺎ دو ﺗﺎ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺻﻞ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ را ﻧﮕﻔﺘﻪ و اﯾﻨﻬﺎ از ﺧﻮدﺷﺎن آن را در
آورده اﻧﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ را ﺧﺪاوﻧﺪ آورده اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺎ آن
را ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه اﺻﻞ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﮐﻢ و زﯾﺎدش ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ  ۲۷ﺳﻮره ﺣﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺣﻮزوی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﻣﺎ ﺣﻀﺮت
ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ)ع( را آوردﯾﻢ و اﻧﺠﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ او
دادﯾﻢ ،و ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل روی ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺑﻮدن در دﻟﻬﺎی
آﻧﻬﺎ رأﻓﺖ ،رﺣﻤﺖ و رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﻗﺮار دادﯾﻢ .رأﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن
ﺧﻄﺮ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ ،رﺣﻤﺖ ﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ ﺟﺬب و
ﻣﻔﺴﺪه را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،و رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮف و ﺗﺮس از ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮادف ﺑﺎ ﺗﻘﯿﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺮس از ﺧﺪا ﯾﮏ
ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮس اﺳﺖ و ﺗﺮس از دﺷﻤﻦ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در اداﻣﻪ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﯾﻦ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ را
ﺧﻮدﺷﺎن از اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﺶ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﻫﺪف داﺷﺖ و ﻫﺪف آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺮﺳﻨﺪ.
وﻟﯽ ﯾﮏ ﻋﺪه اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
رواﯾﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( درﺑﺎره ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ آﯾﻪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:

رواﯾﺖ اﺳﺖ ﯾﮏ روز ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮد و در راه
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع(
ﭘﯿﺮاوان وی ﻣﺒﺘﻼی ﺑﻪ ﺟﺒﺎران و ﻃﺎﻏﻮت ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺟﺒﺎران ﻫﻢ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ در دو
ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮوان ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﭼﯿﺰی از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه
ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻮه و ﻏﺎرﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص(
ﻓﺮﻣﻮد دﯾﻦ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :از اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﺮ ﮐﺎر
آﻧﻬﺎ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دو ﻧﮑﺘﻪ دارد ﮐﻪ اول ﺟﺒﺎران ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮه و ﻏﺎر ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ؛
و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺎ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺟﺒﺎران ﺟﻨﮓ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻗﺼﺺ ﻗﺮآﻧﯽ درﺑﺎره ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ درﺑﺎره ﭘﯿﺮاوان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع(
اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﻗﺮآن ﻗﺼﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﭘﯿﺮاوان ﺑﻌﺪ از
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺼﺺ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ اﺳﺖ.
ﺗﻘﯿﻪ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮاب ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر اﻣﺎم ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ(
اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺣﻮزوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺼﻪ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ در ﻗﺮآن ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب
ﮐﻬﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( اﯾﻤﺎن آورده و ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در درﺑﺎر
ﻃﺎﻏﻮت ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺤﺚ ﺗﻘﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻘﯿﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره ﮐﻬﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﺳﻮره رﻫﮕﺸﺎی ﻣﺎ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :از اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ در ﻏﺎری
ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻫﺎ ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﮐﻞ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و روز ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ)ﻋﺞ( اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در
آن روز ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﻐﺮی
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( و
رﺟﻌﺖ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ اﺷﺎره و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ)ﻋﺞ( ،ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﻫﻢ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﺎ ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم
زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ)ﻋﺞ( ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﻐﺮی اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ رﺟﻌﺖ ﻫﻢ

ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ و ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ﮐﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺻﺤﺎب اُﺧﺪود و ﮐﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺧﻨﺪق ﻫﺎی آﺗﺶ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺻﺤﺎب اﺧﺪود از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮوان
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از دﯾﮕﺮ ﻗﻘﺺ ﻗﺮآﻧﯽ درﺑﺎره
ﭘﯿﺮاوان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺑﻌﺪ از اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ،اﺻﺤﺎب اُﺧﺪود اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻮره ﺑﺮوج آﻣﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﺻﺤﺎب اﺧﺪود در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻦ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻨﺪﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن
را ﭘﺮ از آﺗﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻫﺎ را داﺧﻞ آﺗﺶ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺻﺤﺎب اﺧﺪود ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮار از اﺻﺤﺎب اﺧﺪود
اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮ ﺣﻮزوی اﻓﺰود :در وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻨﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن
اﺻﺤﺎب اﺧﺪود را وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ
ﺧﻮاره اش ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﺧﻨﺪق آﺗﺶ ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ آﺗﺶ را دﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد و ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر ﻣﻦ آﺗﺶ
ﺟﻬﻨﻢ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ از اﯾﻦ آﺗﺶ ﻧﺘﺮس و ﺧﻮدت را ﺑﯿﻨﺪاز .و اﯾﻦ ﻃﻔﻞ
ﺷﯿﺮ ﺧﻮار ﯾﮑﯽ از  ۶ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮﺧﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎ در ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺣﺮف زده اﻧﺪ.
ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( زﯾﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آزارﻫﺎ و ﮐﺸﺘﺎر دﺷﻤﻦ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ
آزارﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ آزارﻫﺎ و ﻋﺬاب ﻫﺎ را از ﻧﺎﺣﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮏ روز ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ وﺿﻊ ﺷﮑﻮه ﻧﻤﻮد؛
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎزه اﯾﻦ اول راه اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،زﻧﺪه زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﺪﻧﺪ ،و اﯾﻦ
راه ﺧﺪا اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ اﻓﺰود :در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ در ﻋﺮاق ﻫﻢ ﺟﻮان ﻫﺎی

ﺷﯿﻌﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺟﺴﺎرت
ﮐﻨﯿـﺪ اﻣـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺷﺠﺎﻋـﺎﻧﻪ دﻓـﺎع ﮐﺮدﻧـﺪ و اﯾﺴـﺘﺎدﻧﺪ ﺑـﺮ وﻻﯾـﺖ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( و دﺷﻤﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ ﮐ ُﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣَﺮد ﺑﺎﺷﺪ از
ﮔﻔﺖ اﻧﺎ ﻟﻠﻪ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺟﺪی ﮔﻔﺘﻪ
روزی او را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ .اﮔﺮ
ﺳﺴﺘﯽ روی داد ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﮐﺮﺑﻼ و ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
ﺳﺴﺘﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

روز اول ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ آن

ﺳﻮره ﯾﺎﺳﯿﻦ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع(
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( در ﺳﻮره
ﯾﺎﺳﯿﻦ اﺷﺎره و ﮔﻔﺖ :در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن از ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت
ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﻧﺎم ﺑﺮده در ﺳﻮره ﯾﺎﺳﯿﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ
ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﻮد
و او را در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :از اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ
ﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﭼﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ؟ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪه
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻋﺪه ﻫﻢ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
آﯾﻪ آﻣﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ درﺳﺖ.
رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزوی ﺑﻪ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :رﻫﺒﺎﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮ دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ رﻫﺒﺎﻧﯿﺘﯽ ﮐﻪ در وﺿﻊ ﻋﺎدی ﻓﺮدی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻓﺮار
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﺎر و دﻫﺮی ﺑﺮود و آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺳﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﺪن
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﺪن اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :در ﮐﻨﺎر ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻓﺮدی از ﻣﻦ ﺳﻮال ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت
و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺣﺮف ﭼﻪ ﮐﺴﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﻫﻢ

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی اﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ آﻧﺠﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ دارم:
اول ﻗﺮآن ﺑﺨﻮان .اﮔﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﺨﻮان.
دوم دﻋﺎﻫﺎی ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ را ﺑﺨﻮان .ﭼﻮن اﻫﻞ ﺧﻮاﻧﺪن رواﯾﺎت ﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ
دﻋﺎﻫﺎی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( را ﺑﺨﻮان ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ را اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
در اﯾﻦ دﻋﺎﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ.
و ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ رﺳﺎﻟﻪ
ﻋﻤﻠﯿﻪ او را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺨﻮان و ﻋﻤﻞ ﮐﻦ.
اﯾﻦ ﺳﻪ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :از ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﺳﺨﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮑﻨﺪ و اﮔﺮ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﺧﻮدش دﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﮕﯿﺮد.
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه:
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﻢ در:
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ

