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عنـوان   )بـه  «فيـل » هـدايت ـ تبيين وحدت سوره فيل به معجزه خداونـد متعـال در   1

 بر سپاه ابرهه براي اتمام حجت« الهی ي آيه»به  (كفار مظهر قدرت

ي  ي مباركـه  در رابطـه بـا كليـت سـوره    طباطبـايي  مرحوم عالمـه   االسالممحمدصادقحیدری:حجت

را  كـه قصـد تيريـب كعبـه     ره اشاره به داسـتان اصـحاب فيـل دارد   فرمايند: اين سو مي« فيل»

ي الهـي   ايـن معجـزه   بود، آنان را از بين بـرد.  ابيلابهايي كه در منقار  كلوخداشتند و خداوند با 

انـد و   نويسان اين واقعه را مسلم دانسـته  تواند آن را انکار كند. چون تاريخ كس نمي است كه هيچ

انـد. در نتيجـه اشـاره بـه داسـتان       حتي شاعران دوران جاهليت هم در رابطه با آن شـعر گفتـه  

 ز مکه بوده است.ي الهي در دفاع ا اصحاب فيل است كه معجزه
 

كـه  عنوان سوره، اسم يك حيـوان اسـت و بيـاطر واقعيتـي      صدوق:مسعودالمسلمیناالسالموحجت

ـ عالمه هم بـه آن اشـاره كردنـد،      خواسـتند بـا حيـوان    مـي سـپاهي از يمـن    شـده اسـت.   معل 

هـا   ايـن  د كهكن خداي متعال اشاره مي اما ي خدا را خراب كنند؛ خانه ،اي به نام فيل الجثه عظيم

يم و اگر ما اراده كنيم، تحت تسـيير شـما   ا هها را خلق كرد نتحت اختيار ما هستند و ما تمام آ

 افتد. فاق هم مينيواهند بود و همين ات
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به سـرا  ابرهـه   خود  هايتن شترگرفپس براي  السالم عليه، وقتي حضرت عبدالمطلبطبق روايات  

آن كننـد و   برخورد مـي  ،رنگ سفيدي داشت كهميصوص پادشاه  فيل در مسير خود به ،دآي مي

 حضـرت  حسـب نقـل،   نـد؛ ك تعظـيم مـي   السـالم  عليـه به وجود مبـار  حضـرت عبـدالمطلب    فيل

به اينجـا   ي خدا تيريب خانه داني كه تو را براي د: آيا ميگوي ميآن فيل  به السـالم  عليهعبدالمطلب

 هنگـام ! لـذا  نهد: ده ميجواب  اشاره سر با فيلآيا چنين كاري را انجام خواهي داد؟ و  اند؟ آورده

حـريم  ايـن  فيـل وارد  امـا  كننـد،   حـرم حـريم  فيل را وارد اين كنند تا  سعي مي به كعبه حمله

مـورد  را ي خـدا   ، خانـه خـود سپاه  ي برايابزار عنوانه ب  اين حيوان اب ندخواست مي شد. آنها نمي

ي مـدير عـالم اسـت. ايـن      تسيير اراده تحتدهد كه  نشان ميرفتار فيل ولي   دهند،تهديد قرار 

بـر آن چيـزي كـه     يعني ؛گذارد دست ميمسأله يك معجزه است و خداي متعال روي اين  خود

 .كند تکيه مي هاست تحت تسيير اينظاهراً 

ماننـد   كـه  بودنـد هـايي   پرنده ندآمد به سرا  سپاه ابره ها با سنگريزههم كه هايي  پرندهالبته    

شـته و اسـم   هـاي خاصـي دا   عالمتكه  به همراه داشتنديي ها ريزه سنگ و بودنشده ديده ها  آن

نوشته شده بود. حسب نقل، اين بشيصه د، روي هر سنگ نورتمام كساني كه قرار بوده از بين ب

در هـر صـورت    كرده اسـت.  تمام بدن را متالشي مي ه،شد ميبدن از هر طرفي كه وارد  ها سنگ

اما اسـم ايـن    خداي متعال بوده است، ي با ارادهاز آنان نازل شد نيز  ها و آن عذابي كه پرنده اين

گـذاري ايـن سـوره بـه      از طريق نام خداي متعال ها نيست بلکه به نام فيل است. سوره به نام آن

، هـم   در ايـن حاد ـه   كند تا معلوم شـود كـه   برجسته مي را تحت تسيير كفار بودهه چ آن، فيل

را كـه مظهـر    آن چيـزي  در واقغ خداي تعـالي،  ي خداي متعال است. دهي آنان، محکومِِ ارا اراده

رهه و سـپاه او اتمـام   طريق، براي اب همين از كه لذاست كند. تبديل مي به آيه قدرت كفار است،

هـاي خـود بـا     شتربراي گرفتن  السالم عليهوجود مبار  حضرت عبدالمطلب شود، يعني حجت مي

توانستند ايمان بياورند و بازگردنـد،   و ميند بين ايشان را مي راماتك شود، آنان نيز مي ها روبرو آن

 .عنوان سوره با خود حاد ه تناسب دارد رسد پس به نظر مي ند.اما عناد ورزيد
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 آخر سوره فيل ي  آيه اول تا ي ـ بررسی اجمالی تفسير الميزان از آيه2

ها و  ر تمام زماناجتماعی بزرگ حوادث ب در آيه اول به حكومت« رؤيت»ود از ـ تبيين مقص1/2

 ها مكان

آيـا نديـدي    ؛«أ  ل ـم  ت ـر  ك ي ـَف ف َعـل  رَببـَك بِِأ ص ـحابِِ ال فيـلِِ       » فرمايند: خداوند مي ي اول آيه در س:

رؤيت به چشم نيست،  ،جا منظور به نظر عالمه، در اين ارت بر سر اصحاب فيل چه آورد؟پروردگ

آن زمان به دنيا نيامده بودند و اين جريان در سال تولد حضرت اتفاق  در وآله عليه اهلل  صليچون پيامبر

جا علمي است كه مانند احساس، با حـواس ظـاهري مسـأله را واضـ  و      افتد. بنابراين در اين مي

 سازد. روشن مي
 

كـه   از حوادث قبل انقالب هستنسل دوم و سوم انقالب  رؤيت حضرت در اين آيه، مانند رؤيتِ ج:

 آناناصالً سن  در حالي كهانقالب را متوجه هستيد؟ حوادث آيا گويد  نقالب به آنان ميا بزرگان

ي  كـه هـم مکانـاً همـه     پيچـد  اش در همه جا مي ي آوازهقدر يعني به  د.رس به زمان انقالب نمي

ه گفتزائران  ثالً در حج، به. مشود شامل ميها را  ي زمان گيرد و هم زماناً همه ميدر بر ها را مکان

كه الحرام و صحراي منا، عذاب اصحاب فيل نازل شده است حد فاصل بين مشعردر كه  شود مي

به دليل اعتقاد به اخبار انبيـا   براي هر زائري  ،اين مطلب. جا مکروه است در آنهم توقف زائران 

ه نداشـته  فاصـل  وآلـه  عليـه  اهلل  صـلي پيـامبر  با تولدي زيادمدت  در موضوع اين آيه، البتهوجداني است. 

 .است
 

در مقابل تفسير « هاي اصحاب فيل متالشی شدن بدن»به « ولكُعَصفٍ مَأ»ـ ضرورت تبيين 2/2

 ؛ با توجه به روايات ذيل آيه در تبيين كيفيت عذاب«روح جسدهاي بی»الميزان از آن به 

ظور سو قصـدي اسـت   من «كيد»كه  فرمايد مي «ت ض ليل  أ  ل م  يَج عَل  ك ي دَهُم  في»در تفسير آيه  س:

و اضالل هـم بـه يـك     «تضليل»خواستند آن را خراب كنند و  در رابطه با مکه داشتند و ميكه 
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آمـده   .شان را نقش بر آب كـرده اسـت   نقشه خداوند، معناست و در اين جا منظور اين است كه

 !هال  شدنده را خراب كنند، اما خودشان تا كعب بودند

هاي متفرق و دسته  اعتاز نظر لغتي به معناي جم «ابابيل»كه « ي راً أ بابيلوَ أ ر سَل  عَل ي هِِم  ط »  

در باالي سر آنان فرسـتاد؛   به صورت متفرق بر را شود كه مريان مياين معناي آيه  دسته است.

به اين صورت كه ابابيل را  واقغ تفسير همان تضليل كيد است. يعني خدا كيدشان را از بين برد؛

 فرستاد.

هـاي كلـوخين هـد      اصـحاب فيـل را بـا سـنگ     ،يعني ابابيل« ر ميهِِم  بِِحِجارَةٍ مِن  سِجِّيلٍت »  

 بيان شد. در قصص قوم لوط « سجيل»گرفتند كه توضي  

و  بـه معنـاي بـرگ زراعـت اسـت، مثـل گنـدم       « عصـف »گوينـد   مي« ف جَعَل هُم  ك عَص فٍ مَأ كُول» 

 ي هماننـد خورده باشند. يا به معناي پوست زراعتـ هايش را  دانه يعني برگ زراعتي كه« ماكول»

هايش را خورده باشند. نهايتاً منظور اين است كه اصحاب فيل بعـد از   نيود و لوبيا است كه دانه

روح شدند. مثل گياهاني كه ظـاهرش باشـد، امـا داخلـش از      گيري، مثل جسدهاي بي اين هد 

 شان را از بين برد.نن رفت و اندروها به درونشا ريزه بين رفته باشد. يا اين كه سنگ
 

گوينـد   اش مي يعني مند  شده و ديگر درون و بيرونش قابل تشييص نيست! در مثال امروزي ج:

از بمب اتم يا شيميايي استفاده شده است. تصور كنيد كه در اين صورت، بدن چگونه از درون و 

ريـزه بـه    سنگ ي است كه از طريقا اين آيه، آن ضربه  اما معناي حقيقي شود. بيرون سوخته مي

بيـان   وضعيت را بـا يـك تمثيـل    و خداوند اين متالشي كرده استبدن را بدن آنان وارد شده و 

 ه است. كرد
 

 اند. روح معنا كرده ايشان به جسد بي س:
 

اسـت و روحـش از   روح  بـي  ،هـر ميتتـي   جسدكه  طبيعي استاين، معناي درستي نيست؛ زيرا  ج:

د شـ  وارد بدنشان مي يجاي ها از ريزه وارد شده كه اين سنگت ادر رواياما  ت.بدنش جدا شده اس

 نيـز بدنشـان   ي از بين بردنِِ شکافت. يعني نحوه را ميآنها د و بدن ش ي خارج ميو از جاي ديگر
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اد دتعـ به علت  ه شده وسرشان رييت بر ريزه گوييم سنگ مي بوده است. گاهي يخاصبه صورت 

طـور   اما روشن است كه ايـن  اند؛ هاز بين رفت به سرهاي سپاهيان، اصابت آنهاها و  ريزه سنگزياد 

اند كه اگر  ي كردن بدن را به عهده داشتهمتالش ،به كيفيت خاصي ها ريزه بلکه سنگ !نبوده است

كـه دو سـالح    ايي اسـت يشـيم هاي  سالحبمب اتم و  همانند، امروزي تشبيه شوند هاي سالحبه 

 .برد افراد را از بين ميبسيار دردنا  است و 
 

ي كـه شـما فرموديـد    به مطلبـ  ،«اندرونشان را سوزانده است»گويند  مي كه يمعناي دومالبته  س:

 .تغييرات خاصي در بدنشان ايجاد شده بود نزديك است؛ يعني
 

 است. بر آنها نازل شدهعذاب  خاصي از نوعآنها وضعيت خاصي پيدا كرده و  بدن در هر صورت، ج:

تـا سـپاه    طرح شد تا اين مطلب منتقل شود كه خدا اراده كرده بـود  ها اين بيان ي همهغ در واق

 پيدا كرد. يين وضعچنبدنشان هم اين طور عذاب شوند و  ابرهه
 

ســوره از مقــام واضي حضـــرت عبــدالمرلا و ديپــر اجــداد پيـــامبر       ـــ دفــاع  3

رلا در نـزول  با توجه بـه نقـا اصـلی حضـرت عبـدالم      السالم عليهم اميرالمؤمنينو

 عذاب ابابيل و حوادث پيرامونی آن

آن  فقـ   لـذا ه اسـت،  يبـه يکـديگر شـب    آن است كه دو روايتآمده سوره اين ذيل سه روايت  س:

چـون فرمـانرواي   ». در يکي از روايـات اسـت كـه    شود بيان مي اند هايي كه باهم متفاوت قسمت

 انخدا به راه افتاد، آنان در راه به شـتر ن خانه دبراي ويران كر ،حبشه با سپاه خود سوار بر فيل

را با زور به همراه خود بردند. اين خبر به عبـدالمطلب رسـيد و او    ها و آن عبدالمطلب برخوردند

 عبـدالمطلب بـن    گفت: ايـن مـرد،  به نزد فرمانرواي حبشه رفت. دربان فرمانروا بر او وارد شد و 

آمـده كـه از    در پي شـتراني گفت:  ترجمانخواهد؟  است. فرمانروا گفت: چه مي السالم ماعليههاشم

خواهد كه آن را به او بازگرداني. پادشـاه   از تو مي  خود برده است، براي او بوده و سپاه ما آن را با

اي كـه   مـن بـه سـوي خانـه     اين مرد رئيس و مهتر يك قـوم اسـت،   حبشه به ياران خود گفت:
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ش را آزاد كـنم؟!  انخواهـد شـتر   حال او از من مي   ام تا آن را ويران كنم، گاه اوست آمده پرستش

 كردم، شك چنين مي بي  نظر كنم، خواست كه از ويران كردن آن خانه صر  بدانيد اگر از من مي

چنـين  توقـغ نداشـتند   كـه   ايشـان عظمـت داشـت   شترش را به او بازگردانيـد. يعنـي آن قـدر     

حضـرت   «.از چشم مـن افتـادي  »گويد  ميابرهه در روايت ديگري است كه  لذا !كند يدرخواست

گويد؟ ترجمان برايش بازگفت. عبـدالمطلب   به مترجم گفت: پادشاه چه مي السـالم  عليهعبدالمطلب

را كند. اين   ميشتر هستم و اين خانه نيز صاحبي دارد كه خود از آن مراقبت   گفت: من صاحب

بـه فيـل     شـد. در راه بازگشـت،  گفت و شترش را به او بازگرداندند و به سوي خانه اش رهسپار 

داني براي چـه تـو را     ميپادشاه برخورد و به او گفت: اي محمود! فيل سري تکان داد. گفت: آيا 

اند تا خانه پروردگـارت را ويـران    عبدالمطلب گفت: تو را آورده !اند؟ فيل با سرش گفت: نه آورده

اش  گفت: نه. عبدالمطلب به خانـه  بيني كه چنين كاري كني؟ فيل با سرش  ميكني، آيا به خود 

آنان سوي او روانه شدند تا وارد حرم شـوند. امـا عبـدالمطلب اجـازه       بازگشت و چون صب  شد،

بيني. او   مينداد و جلوشان ايستاد. آن گاه به يکي از يالمانش گفت: از كوه باال برو و بنگر تا چه 

بيني؟ گفت: نه،   ميفت: آيا آن را به تمام بينم. عبدالمطلب گ  ميگفت: از جانب دريا يك سياهي 

اي از انبوه پرندگاني اسـت   ولي چيزي نمانده كه ببينم. چون آن سياهي نزديك شد. گفت: توده

چـون سـنگريزه يـا نـوعي ديگـر از       اي سنگي بر منقار دارد كه هم هر پرنده  شناسمشان،  ميكه ن

ها تنها ايـن قـوم را قصـد     وگند كه آنسنگ است. عبدالمطلب گفت: به پروردگار عبدالمطلب س

ها را فرو رييتند و هر سـنگ   آن سنگ  اند. چون پرندگان باالي سر همه آن سپاه رسيدند، كرده

گونه هيچ يك از آنان جان سالم  بر سر مردي افتاد و از پشتش بيرون آمد و از پا درآوردش و اين

سـنگي    اد و چون اين خبر با مردم بگفـت، به در نبرد، مگر يك تن كه مردم را از اين امر خبر د

 .  «نيز بر سر او افتاد و او را از پا درآورد

چـون فرمـانرواي حبشـه بـه     »نقل شده است كه:  السـالم  عليهاز امام جعفرصادقروايت ديگري    

قصد ويران كردن كعبه با فيل رهسپار شد، آنان به شتري برخوردند كه از براي عبدالمطلب بود 

ه زور با خود بردند. عبدالمطلب رو سوي فرمانرواي آنان گذاشت تا از او بيواهد شترش و آن را ب
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را به او بازگردانند. عبدالمطلب از او اجازه ورود طلبيد و او به وي اجازه داد. به فرمـانروا گفتنـد:   

قـريش اسـت و مـردي خردمنـد و جـوانمرد اسـت. از ايـن رو او          يـا بـزرگ ـ     اين مرد، سرور ـ 

داشت و به نزديك خود فراخواند. سپس به ترجمان خود گفت: از او بپرس   ميالمطلب را گراعبد

خواهي. عبدالمطلب گفت: ياران تو به شتري برخوردند كه از براي من اسـت و آن را بـه    چه مي

زور با خود بردند. دوست دارم كه آن را به من بازگرداني. فرمانروا از اين كه او درخواسـت پـس   

شگفت زده شد و گفت: اين همان كسي است كه پنداشتيد بـزرگ قـريش     شترش كرد، گرفتن

گـاه اوسـت چشـم     اي كـه پرسـتش   است و از خردش ياد كرديد؟ هيچ از من نيواست تا از خانه

كـردم.   خواست تا از اين كار درگـذرم، بـدون شـك چنـين مـي       ميبپوشم، بدانيد كه اگر از من 

ن پادشاه آگاه ساخت و عبدالمطلب به او گفت: اين خانه صاحبي عبدالمطلب را از سي  ترجمان،

كند، من تنها از تو خواستم كه شترم را به من بازگرداني؛ چرا كـه بـه     ميدارد كه از آن مراقبت 

آن نياز دارم. پس پادشاه فرمان داد تا شترش را به او بازگردانند. عبدالمطلب رفـت و در اطـرا    

داني تو را   ميآيا  حمود! فيل سرش را تکان داد. گفت:. به او گفت: اي مفيل پادشاه را ديد ،حرم

انـد تـا خانـه پروردگـارت را ويـران       اند؟ فيل با سرش گفت: نه. گفت: تو را آورده براي چه آورده

كني؟ فيل با سرش گفت: نه. عبدالمطلب بازگشت و آنان فيل را آوردند تا   ميآيا تو چنين   كني،

د. چون فيل به نزديك حرم رسيد، از ورود به حرم امتناع كرد. او را زدنـد، امـا   وارد حرمش كنن

باز هم از ورود به حرم امتناع كرد. او را در سر تا سر اطرا  حرم چرخاندنـد امـا از هـيچ راهـي     

كه يادش بلند مرتبه و با شکوه باد ـ پرنـدگاني چـون پرسـتو كـه       وارد نشد. در آن دم خداوند ـ 

ها فرستاد و آن پرندگان بر فراز سر آن مردان  بر آن  ه اندازه عدس بر منقار داشتند،هايي ب  سنگ

چنان كه هيچ   ها را بر سر آنان رييتند و هر سنگ از پشت آنان بيرون آمد، آن درآمدند و سنگ

چه را كه ديده بود براي مردم بازگفـت. بـه    آن تن كه گرييت و يك از آنان بر جا نماند. جز يك

ه يکي از پرندگان به سرش پديدار شد و او سر بلند كرد و گفـت: ايـن يکـي از آن پرنـدگان     ناگا

است. آن پرنده آمد تا اين كه باالي سر او رسيد و سپس سنگي بر سرش انداخت و آن سنگ از 

 . «پشتش بيرون آمد و جان داد
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در رابطـه بـا    السـالم  هعليـ هايشان است كه از امام محمـدباقر  روايت ديگر توضي  ابابيل و سنگ   

سـؤال شـد و   « ت ر ميهِِم  بِِحِجارَةٍ مِـن  سِـجِّيلٍ  ، وَ أ ر سَل  عَل ي هِِم  ط ي راً أ بابيل»كالم خداوند عزّوجلّ: 

كردند و از جانب دريـا بـه سـوي     پرندگاني بودند كه نزديك به زمين پرواز مي»ايشان فرمودند: 

د و چنگال هايشـان همچـون چنگـال پرنـدگان     سرهايشان همچون سر درندگان بو  آنان آمدند،

دو سـنگ در دو پـايش و سـنگي بـر منقـارش. ايـن         سه سنگ با خود داشـت،  ،درنده. هر يك

هايشان پر از آبله شد و از ايـن   ها كردند. چنان كه تن پرندگان شروع به رييتن سنگ بر سر آن

اي كسي نديده بود و پـيش از   لهپيش از آن چنان آب» است كه ي روايت  . ادامه«جان باختند ،بال

چنان پرندگاني ديده نشد. كساني كه از آن جمغ در آن روز جان سالم   آن روز و نيز پس از آن،

  تر از يمن بـود رسـيدند،   رو سوي حضرموت گذاشتند و چون به آن بيابان كه پايين  به در بردند،

بـه مـدت پـانزده     ،پيش از آن روز خداوند سيلي بر آنان فرستاد و همه را يرق كرد. حال آن كه

سال هيچ آبي در آن بيابان ديده نشده بود. آن سرزمين بدين خاطر كه جايگاه مَوت آنـان شـد،   

 . «حضرموت نام گرفت

مظهـر   ،كنـد كـه فيـل    كه جزئيات بيشتري دارد و كامالً مشيص مـي  نيز آمده روايت ديگر   

از  اين روايت آمده است؛ صورت بسيار زيبايي دربه  . اين نکتهاين سپاه بوده است قدرت آن روزِِ

وقتي ابرهه بن صباح، پادشاه حبشه بر آن شد كـه  »روايت شده است:  السالم عليهامام جعفر صادق

از  اي را كـه  تر به راه افتاد و به يارت پرداخت و گلّه ي خدا را ويران كند، سپاه حبشه، پيش خانه

نـزد پادشـاه    السـالم  عليـه بود، ربود. حضرت عبدالمطلب سالمال عليههاشم بن براي حضرت عبدالمطلب

باني از ديبا بر تيت خـود نشسـته بـود، بـه حضـرت       ي ورود طلبيد. او كه در سايه رفت و اجازه

به ابرهه سالم كرد و او سالمش  السالم عليهاجازه ورود داد. حضرت عبدالمطلب السالم عليهعبدالمطلب

نگريسـت، خـوبي و خـوبرويي و     السـالم  عليهرا پاسخ گفت. چون ابرهه در روي حضرت عبدالمطّلب

اندامي وي در دلش نشست. به او گفت: آيا پدرانت نيز همچون اين زيبايي و نـوري را كـه    خوش

ايـن زيبـايي و نـور و تابنـاكي را     بله اي پادشاه! همه پدران من   اند؟ گفت: بينم، داشته  ميدر تو 

داشته اند. ابرهه گفت: پس شما در بزرگي و شر ، سرآمد پادشاهان هستيد و سزاست كـه تـو   
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سرور قوم خويش باشي. سپس او را در كنار خود بر تيتش نشاند و به نگاهبان فيل تنومنـدش،  

و جواهر داشـت و مايـه فيـر     هاي در ّ الجثّه بود و دو عاج آراسته به گونه كه فيلي سفيد و عظيم

فيل را كـه بـا زيورهـاي      بان، يلگفت: فيل را برايم بياور. ف  پادشاه حبشه بر پادشاهان زمين بود،

 نزد پادشاه آورد. آراسته بود،   بسيار،

پيش رويش به سجده افتاد، حال آن كه در برابر   رو شد، چون فيل با چهره عبدالمطلب رو به    

كرد. خداوند زبان فيل را به عربي گشود و فيل بـه عبـدالمطلب سـالم كـرد.       ميپادشاه سجده ن

از عبدالمطلب هراسان شد و گمان كرد كه او جـادوگر اسـت. از ايـن رو      چون پادشاه اين بديد،

اي؟  فرمان داد تا فيل را به جايگاهش بازگردانند و سپس به عبدالمطلب گفت: در پي چـه آمـده  

اندامي و زيبـايي   ام و از خوش ها شنيده ده دستي و ارجمندي تو سينمن از سياوتمندي و گشا

خـواهي    مـي بايست خواسـته تـو را اجابـت كـنم، پـس هـر چـه          ميات چنان ديدم كه  و بزرگي

پنداشت او آمده تا از او بيواهد كه از مکه بازگردد. عبـدالمطلب    ميدرخواست كن؛ حال آن كه 

گذر كردند و آن را بـا خـود بردنـد، بـه آنـان        از براي من است،اي كه  به او گفت: يارانت بر گله

دستور ده تا گلّه را به من بازگردانند. پادشاه حبشـه از ايـن سـين برآشـفت و بـه عبـدالمطلب       

ام تـا شـر    حال آن كه من آمده ات را از من بيواهياي تا گلّههگفت: از چشمم افتادي! تو آمد

شـويد، ويـران   ها برجسته ميان را كه به خاطر آن از تمامي نسلت تو و قومت را و مايه ارجمندي

شوند. اكنون تو در ايـن بـاره   اي كه از گوشه و كنار زمين براي حجت آن روانه ميكنم. همان خانه

اي كه تـو  كني؟ عبدالمطلب به او گفت: من صاحب خانهات را طلب ميخواهي و گلّهچيزي نمي

ام اند. آمدهاي هستم كه ياران تو آن را بردهنيستم، من صاحب گلّهخواهي آن را ويران كنيم مي

تا چيزي را از تو درخواست كنم كه خود صاحب آن هستم. اين خانه صاحبي دارد كـه خـود در   

اش كند و براي اين كار سزوارترين است. پادشاه گفت: گلّهبرابر تمامي مردمان از آن مراقبت مي

اش را به او پـس دادنـد و او رو سـوي مکـه گذاشـت و پادشـاه بـا فيـل         هرا به او بازگردانيد. گلّ

خواسـتند  ه سپاهش براي ويران كردن كعبه، در پي او به راه افتاد. چـون مـي  اتنومندش به همر

كنـان بـاز   گذاشتند، هرولهنشست و چون او را باز و آزاد ميفيل را به حرم وارد كنند، به زانو مي
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خوانيد. عبتاس را آوردند.  المطلب به يالمانش گفت: پسرم را نزد من فراگشت. در آن دم عبدمي

خواهم، پسرم را نزد من فرا خوانيد. آن گاه، ابوطالب را براي او آوردنـد. گفـت:   گفت: اين را نمي

 ند.را نزد او آورد وآله عليه اهلل  صليمنظور من اين نبود، پسرم را برايم بياوريد. عبداهلل پدر پيامبر اكرم

چون عبداهلل نزد او آمد، گفت: اي پسرم! از كوه ابوقُبيس باال برو و چشم به سوي دريا بيانـداز و    

آيد و مرا خبر ده. عبداهلل از ابوقبيس باال رفـت و در همـان   بنگر و ببين چه چيزي از آن سو مي

يس فرود آمدند آسا و به مانند تاريکي شب سر رسيدند و بر ابوقبدم پرندگاني دسته دسته سيل

و سپس رو سوي كعبه گذشتند و هفت دور، خانه را طوا  كردند و سپس سـوي صـفا و مـروه    

رفتند و هفت دور، آن جا را طوا  كردند. عبداهلل نزد پـدرش آمـد و او را از ايـن امـر خبـر داد.      

اهلل چشم كنند و مرا با خبرساز. عبدعبدالمطلب به او گفت: اي پسرم! بنگر تا پس از اين چه مي

انداخت و به ناگاه پرندگان را ديد كه رو سوي لشکر حبشه گذاشتند و عبدالمطلب را از اين امر 

خبر داد. در آن دم عبدالمطلب بيرون رفت و گفت: اي اهل مکّـه! بـه سـوي آن لشـکر رويـد و      

 هاي پوسـيده بـه  ها را چون چوبآنان سوي لشکر حبشه رفتند و آن د!يهاي خود برگيرينيمت

تني از  ،زير پرندگاني ديدند كه هر يك، سه سنگ را در دو پا و منقار خود داشتند و با هر سنگ

آورد. چون اين بر سر همه آنان آمد، پرندگاني كه پيش از آن ديده نشـده  آن قوم را از پا در مي

 بودند و پس از آن نيز ديده نشدند، بازگشتند. وقتي آن قوم همگي هـال  شـدند، عبـدالمطلب   

هايش چنگ انداخت و گفت: يا حابس الفيل بذي المغمَّـسِِ/ حَبَسـته   سوي كعبه رفت و به پرده

المغمس بازداشتي و آن را كأنّهُ مُکوك سِِ/ في مجلس تزهق فيه االنفس؛ اي آن كه فيل را در ذي

اي كوچك قرار گرفته است؛ آن هم در آوردگاهي محبوس ساختي، چنان كه گويي كه در كاسه

ز قريشيان و هراس ايشان از سپاه رساند. آن گاه بازگشت و در وصف گريها را به لب مينكه جا

حبشه گفت: طارت قريش إذ رأت خميسا/ فظلت فرداً ال أري أنيسا/ وال أحسب منهم حسيساً/ االّ 

ه أخاً لي ماجداً نفيسا/ مسوَّداً في أهله رئيسا؛ قريشيان چون لشکري را ديدند، گرييتند؛ پس يکّ

بينم. و نيز در ميان آنان شيص با احساس و و تنها شدند و من براي آنان مونس و همدمي نمي
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-ي يافتـه رر من كه صاحب بزرگي و شکوه است. او سرودكنم، مگر برابا شعوري را احساس نمي

     «دار مقام رياست است.در ميان قوم خويش، عهده اي است كه

سرباز زد، او شمشير كشـيد و او   بعد از اين كه فيل او»ارد، اي در روايت ديگري د يك اضافه  

شد، از پشتشـان   را قطعه قطعه كرد. و در روايت است كه آن سنگ از مغز هر كدامشان وارد مي

ي آن  پسـمانده « مـأكول »كـاه اسـت و   « عصف»شکست. و  شد و بدنشان را درهم مي خارج مي

فرمايد: آبله از همان باليي است كه در آن زمان بر  مي السالم عليهامام جعفر صادقهمچنين «. است

 جا آبله آياز شد.  يعني از اين .«آنان فرو آمد

اند، ولي  هنقل كرد البيان از مجمغ اند و آن را اين داستان را در بحث روايتي آوردهعالمه البته    

 ند، نيست.ا هكردالبيان نقل  ميصوصاً جريان فيل در آن چيزي كه ايشان از مجمغ با حذفيات؛
 

كـه ايـن    مورد دقت قـرار گيـرد  توان اين نکته  مي خوانده شد، ن سورهكه پيرامون اياز رواياتي  ج:

هـايي از   ، جز  بيشكند. يعني اين سوره ا بيان مير وآلـه  عليه اهلل  صليعظمت جدت بزرگوار پيامبرسوره، 

 تـوان گفـت كـه ايـن سـوره،      كند و مي ره مياشا وآله عليه اهلل  صلياجداد پيامبر قرآن كريم است كه به

ــدالمطلب منســ ــار  حضــرت عب ــه وجــود مب ــهوب ب ــارت الســالم علي ــه اســت. در زي حضــرت  نام

نـزول عـذاب    اسـت. اول اينکـه    مهم در اين رابطه ذكر شده چند مطلب نيز السالم عليهعبدالمطلب

ه است. عالوه بـر  رام كردحتابرهه به ايشان ا كه فيل است و ديگر اين ايشان بودهدعاي ابابيل به 

هـم بـه ايشـان نسـبت      وحفر آن ( و پيداشدن چاه زمزمهفت شوط) هاي طوا  اين، عدد شوط

مضـامين  نيـز   اهلل عليهـا  المسحضرت آمنه و السالم عليهدر رابطه با حضرت عبداهللالبته  .است داده شده

 دارد. در زيارات وجود يعميقو  بسيار بلند

نفـاق،   بيني است كه ائمه پرداختن به اين مهم در قرآن كريم، اين پيشرسد علت  به نظر مي   

 بـدليل زنـدگي در دوران جاهليـت،   كه  درا مورد اتهام قرار خواهند دا السالم عليهاميرالمؤمنين پدر

و  وآلـه  عليـه  اهلل  صـلي پيـامبر جايگـاه  از همه جهات،  به طور كلي تالش شد تا . يعنياست مشر  بوده

شـود. چـون در ايـن صـورت، آن       هادد تنازل به اين انوار پا ، ينوبسو من السالم عليهاميرالمؤمنين

آمدند و  در ميدر نظر مردم  ياصبين خالفت رديفِ و هم معمولي يهاي انسان بزرگواران به صورت
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هـايي كـه بـه اجـداد      يکـي از سـوره  لذا . شد هاي حکومت منافقين تحکيم مي از اين طريق، پايه

بـه وجـود    ي مـورد اشـاره در آن،   حاد ـه  مرتب  است، همين سوره اسـت كـه   وآله عليه اهلل  صليپيامبر

عنوان يك كـافر كـه كمـر بـه      هب ابرهه حتي وب است ومنس السالم عليهمبار  حضرت عبدالمطلب

اما كساني كه بعد  كند. ايي و عظمت و وقار ايشان، اقرار ميو زيب انيتبه نورتيريب كعبه بسته، 

نورانيت خـاص و  ن البته اي !انکار كردند به حکومت رسيدند، اين حقائق را وآله عليه اهلل  صليرماز نبي اك

ــ ه،   ــال وي ــار و جم ــدالمطلب  وق ــداهلل، حضــرت عب ــار  حضــرت عب ــود مب حضــرت  و در وج

بـوده   آن منطقـه  در ميـان اقـوام  اين سه بزرگوار شهرت باعث كه  به نحوي بوده السالم  معليههاشم

داراي مقامـات خـاص    السـالم  عليـه تا حضرت اسماعيل وآلـه  عليه اهلل  صليپيامبر ي اجداد ههم گرچهاست. 

 اين بود ،الشأن اسالم قرار داده ، اما يکي از آياتي كه خداي متعال ميصوص پيامبر عظيماند بوده

ر نورانيـت خاصـي د  ظهـور  در صلب پدران خـود، باعـث    وآلـه  عليه اهلل  صليوجود نور مبار  پيامبركه 

 .بود شده ماالسالمعليهحضرت عبداهللحضرت هاشم تا شمائل 

تـا حضـرت    وآلـه  عليـه  اهلل  صـلي پيـامبر  حقيقت است كه اجداداين سوره ناظر بر اين  ،در هر صورت  

و ارحـام   اصـالب شـاميه  » از آنهـا بـا اوصـافي ماننـد    ت ادر زيار كساني هستند كه السالم عليهآدم

ــره ــي « مطه ــاد م ــود ي ــق ر ! ش ــي طب ــه حت ــات، نطف ــامبر  ي واي ــار  پي ــليمب ــه اهلل  ص ــه علي  و وآل

انـد و پـس از آن،    با هم وحدت داشته السالم عليهحضرت عبدالمطلبتا صلب  السالم عليهاميرالمؤمنين

 منتقـل  السـالم  مـا عليهو حضـرت ابوطالـب   حضرت عبداهلل از يکديگر جدا شده و به ترتيب، به صلب

 . ندشو مي

دشـمنان   حجت خـداي متعـال بـر عليـه    « فيل»ي  ر اين بود كه سورهمورد نظ  اين نکتهبنابر  

)بـه عنـوان مظهـر     فيـل زيرا  .باشد ميو اجداد مطهرشان  السـالم  ما وآلهما عليهاميرالمؤمنين پيامبر و

لذا  كند. ميشنوي  حر  كرده وكرنش  السـالم  عليهحضرت عبدالمطلبنسبت به  قدرت سپاه ابرهه(

. البته ممکن است است( وآله عليه اهلل  صليجدت پيامبربه عنوان ) ايشان ناقبِِدر مقام معرفي م اين سوره

 ؛«شـد  مـي  بر فرض صحت اين ادعا، بايد سوره به نام حضرت عبدالمطلب نامگذاري»گفته شود: 

و حفاظت قرآن از تحريف، در معرض خطر جدي قـرار   وآله عليه اهلل  صليپيامبر ، جاندر اين صورت اما
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دشمنان باز هم به انجام بسـياري از جنايـات فجيـغ     تقيه، ازه با وجود اين ميزان ازو ت گرفت مي

ي طوفاني  هكه عرض شد تا به امروز طرح نشده، در واقغ نشان دهنداي  نکته مبادرت كردند. اگر

بعـد از  تـازه  است كه بسياري از حقائق را به پس پـرده بـرده اسـت و    فشاره عظيم از حوادث و

. اين به آن معنـا نيسـت   ، مجالي براي آن فراهم شده استاز بعثت هارصد سالچ و هزار گذشت

عمـوم مـردم    علمي رزقِِ اين حقائق نزد اهالي آن معلوم نبوده است، اما زمان آن نبوده تا بهكه 

فرجـه   اهلل تعـالي  عجـل مبار  حضرت ولي عصري  هم بسياري از حقايق عالم، تنها در سينه روز. امبرسد

در واقغ را نداشته باشند.  تحمل آنهاتاب حتي ممکن است اكابر فقهاي شيعه نيز  جاي گرفته و

داراي يـك  « معرفـت »اساسـاً   زمان بسياري الزم است تا گره بسياري از معار  گشوده شـود و 

 .كشيدگي تارييي است كه تا بهشت هم ادامه دارد
 

 تكيـه  ه علـت ب ابرهه سپاه بازگشت به نسبت عبدالمرلا حضرت درخواست عدمـ 4

 ادبيـات  بـه  ورود جـاي  بـه  خداپرسـتی،  بـه  دعـوت  در« خالفت تئوري» ادبيات به

 سياسی ستد و داد معناي به« قدرت تئوري»

ابرهه نسبت بـه   العمل عکس ،السالم عليهحضرت عبدالمطلب ابرهه با ديدارپيرامون  ي دوم نکته   

خود نسـبت بـه    تا از تصميم كرديد مياگر تقاضا  تا حدي كه اعالم كرد ؛استايشان  ي خواسته

فرماينـد:   مي السـالم  عليه. اما حضرت عبدالمطلبدادم ميدست بردارم، اين كار را انجام ي خدا  خانه

حضـرت  ، ابرهـه  پيشـنهاد  بعـد از ايـن  اين فرض وجود داشت كـه  ! «شترم را به من برگردانيد»

ايشان چنين كاري را انجـام   نند امادرخواست عدم تجاوز به مکه را مطرح ك السالم عليهعبدالمطلب

 و« تئـوري قـدرت  » معنـاي پـذيرش روابـ  متناسـب بـا     ه ي، بدرخواست چون چنينند. ده نمي

ـ  ابرهـه دانند كه  مي السالم عليه. يعني حضرت عبدالمطلبگيري استامتياز دهي وامتياز عنـوان  ه ب

 !دكن طلب ميي را بزرگتردهد؛ فردا امتياز اين امتياز را بحتي اگر يك قطب قدرت در منطقه، 
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 !كـرد  از آن، امتياز ديگري طلب مـي  بکشد، اما بعد ممکن بود دست از حمله عبارت بهتر، به   

 بـر اسـاس   السـالم  عليـه حضرت عبـدالمطلب  اما عمل قدرت است ارتکاز او از جنس داد و ستد زيرا

بـه   ابرهـه دعوت راي ب السالم عليهحضرت عبدالمطلبلذا است.  مردمبه خداپرستي و نجات  دعوت

اين بهتـرين   و ندك با او برخورد مي «ربت و خدايي دارد ،اين خانه»كه با اين ادبيات  خداپرستي،

در وجـود   بزرگـي  آيـات  ابرهه، تناسب داشـته اسـت. چـون    اخالق و فرهنگِبا كه  بودهادبياتي 

يشـان بـر قـريش و    رياست ا آن حضرت تا وقار و از نورانيت السـالم  عليهمبار  حضرت عبدالمطلب

بـراي ايمـان   توانسـت بسـتري    مـي  اين وقـايغ ي  هاحترام اعجازآميز فيل به ايشان را ديده و هم

  !دآي در نمياهل نجات  او به سلك ولي، باشدابرهه  آوردن
 

مرلا بـه معنـاي اابـات مقامـات نسـل      عبـدال دعوت بـه جمـغ ينيمـت توسـر حضـرت       ـ 1/4

 خبار از معجزه الهی إ ي بوسيلهحجت بر قريا  و اتمام هآل و عليه اهلل صلیپيامبر

پـس از نـزول عـذاب، قـريش را بـه       السـالم  عليهعبدالمطلب حضرتآن است كه  ،ي ديگر نکته   

تحريـك  شـان   پرسـتي دنيا آنـان را بـر اسـاس   ابتـدائاً  كند. يعني  ها دعوت مي آوري ينيمت جمغ

چه مقامـاتي  پيامبر آخرالزمان كه خاندان  و بدانند ي الهي را ببينند معجزهدر ادامه، ند تا كن مي

و تنها   ههمه فرار كرد زيرا بماند.باقي ي مردم مکه  در حافظهخواستند اين واقعه  مي دارند. يعني

از را  مـاجرا  كـه صـحنه   بودند؛ اما ايشـان بـدون ايـن    مانده در شهر السالم عليهحضرت عبدالمطلب

حاد ه را  از نزديكرفتند و  نيزمردم  است. محقق شدهاند كه اين اتفاق  هببينند، خبر دادنزديك 

 ها را هم جمغ كردند. ديدند و ينيمت
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ي انتقــال نســل نــورانی پيــامبر ارـــ رعايــت تقيــه از طريــف ايجــاد فضــاي امــن بــ5

نسـبت بـه    وآلـه  عليـه  اهلل صـلی اجـداد پيـامبر اكـرم   عـدم حضـور   علت   ،وآله عليه اهلل صلی اكرم

 طرازي آن بزرگواران با انبياي الهی  ريم هم علی رانعلنی پيامب هاي مأموريت

بـه   در ظـاهر گرچـه   .است وآله عليه اهلل  صلياجداد پيامبر دقت و تأمل دربارهضرورت  ،ديگر مطلب   

مأموريتي كـه   مأموريت آنان مانند به تعبير ديگر، شود و  نمي داده «نبوت»نسبتِ  بزرگواران ناي

نبـوده  داشته انـد؛   مردم و ايجاد قدرت در برابر دستگاه كفر و نفاق( پيامبران و انبيا  )در دعوت

حـوادث  شکل گيريِِ اند. در واقغ  زي كمتر از انبيا  نداشتهچي از نظر كرامات و مقامات، ، امااست

سـير  امـا   انـد؛  كرده ظهور جا الهي در آن انبيا  بوده كه مناطقياجتماعي در مقابل كفار، تنها در 

تا وجود مبـار    السالم عليهاز حضرت اسماعيل ـ  وآله عليه اهلل  صلياسالم در نسل پيامبربيا  تطور تاريخ ان

رقـم   در محل زندگي اين بزرگـواران و  ـ وآلـه  عليه اهلل  صلياكرم پيامبر و والدت السالم عليهحضرت عبداهلل

ـ  عليـه  اهلل  صـلي ريم مقامات واالي اجداد پيـامبر اكـرم   يعني علي خورد. نمي سـير تـاريخ انبيـا  در    ، هوآل

رقم خـورده   السـالم   معليهو حضرت عيسي حضرت اسحاق بني اسرائيل و حضرت موسي وپيامبران 

رگيرهاي ميان دسـتگاه  و د خداي متعال حوادث ،السالم عليهحضرت اسماعيلاز بنابراين بعد  است.

ي  منطقـه و اسـت  ي مـردم   دهد كه مورد توجـه همـه   قرار ميرا در مناطق ديگري  كفر و ايمان

حضـرت   اوالد بـا ايـن تـدبير،   اسـت.  « چـرا  خـاموش  » حجاز در اصطالح امروزي، در وضـعيتِ 

از ايـن   وآلـه  عليـه  اهلل  صـلي نسل پيـامبر  خداي متعال،و  شوند نسل به نسل متولد مي ،السالم عليهاسماعيل

چيـزي  هـيچ   وآلـه  عليـه  اهلل  صليكرامات اجداد پيامبر الّاي مهمي است و كند. اين نکته حفظ مي طريق

، نـزول عـذاب   ي جدت ايشـان  نامه اتدر زياركه  طور نمونه بيان شد د؛ بهي انبيا  ندار كمتر از بقيه

نسـبت   وآلـه  عليه اهلل  صليهاي طوا  و پيدا شدن چاه زمزم، به اجداد پيامبر شوط ابابيل و تعيين تعداد

 .داده شده است

از در روايات آمـده اسـت   طور كه  متعال است. همان اين يکي از تدبيرهاي عميق خدايپس    

انتقال پيدا كرده  وار ميفي و تقيهنسل انبيا  به صورت  نيز السالم  ماعليهحضرت آدم تا حضرت نوح
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. دادنـد  انجام مـي  انپيامبرنسل  در برابر انتقال كه كفار، هايي دشمني با توجه به ميصوصاًاست. 

جامعه را  به نحوي بوده كه السالما معليهحضرت موسيتولد يا  براهيمحضرت اتولد با  ها مثالً مقابله

بـراي  اي منعقد نشـود.   كردند تا نطفه ن جدا ميان را از مردازنيعني  است؛ كشانده به بحران مي

در رابطـه بـا   لـذا  . ه استدرسي مي كه باردار بوده به قتلو هر كسي  هدش گماشته ميقابله  ،زنان

 اين بوده خداي متعالاز تدبيرهاي يکي  ، دشمني تا اين حد بوده است وهتولد اين ذوات مقدس

هـا و حـوادث و    از مراكـز درگيـري   و بـه دور در اين منطقـه   انتقال اين نسل نوراني ،از ابتدا كه

 يورد.رقم ب امتحانات
 

 وآلـه  عليه اهلل صلینشدن قدرت اجتماعی براي پيامبران تا قبل از بعثت نبی اكرم ـ اشاره به فراهم1/5

 عنوان علت عدم مقابله نظامی حضرت عبدالمرلا با ابرهه  به

اصـي وجـود   خ  وي گيبا ابرهه،  السالم عليهحضرت عبدالمطلب برخورددر  آيا وافي:محسناالسالمحجت

همان دوران بـوده   اين برخورد، فق  مربوط بهيا  براي طول تاريخ باشد تواند الگويي دارد كه مي

 هيچ دفاعي صورت نگيرد؟ اين است كه   ي چنين اتفاقي بيافتد، وظيفهزمان است؟ يعني اگر
 

  .تنهـا بودنـد   السـالم  عليـه عبـدالمطلب حضـرت   ولي ،، وضعيت متفاوت بودداشت قدرتايشان اگر  ج:

طبـق  آمـده اسـت؟    به مکّـه  و براي چه ابتدائاً بايد توجه داشت كه ابرهه كيستكه،  توضي  آن

آمدند و  مي مکهكه از تمام دنيا به  را ـ  تا دل مردم ي به صورت كاخ، ساختنقل، ابتدا كليساهاي

خانه  گرفت تاتصميم  به همين دليل .به سمت خود متوجه كند، اما نتوانست ـ كردند طوا  مي

كـه   السـالم  عليـه حضرت عبدالمطلب از پرچمداران كفر است. در مقابل او،او لذا  د؛خراب كنخدا را 

اگـر   !چـه قـدرتي دارنـد؟    ايشان در آن شـراي  چگونه صحبت كند؟ بايد ست، ادار توحيد  پرچم

به  با تأسيس حکومت و جمغ آوري عِدته و عُدته،دند و رسي ميبه قدرت  وآلـه  عليه اهلل  صليپيامبر همانند

حضرت عبـدالمطلب  اما  ؛شدند شدند، حتماً با ابرهه درگير جنگ مي مي تبديلقدرتي در منطقه 

 نيـز ي تـاريخ   فلسـفه  داشتند. در مباحـث  نه چنين مأموريتي نه چنين قدرت و ان،و اجداد ايش

به علت نداشـتن   وآله عليه اهلل  صليقبل از پيامبر انبيا ِاكثر و مأموريت  دعوتبراي  توضي  داده شد كه
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شيصيتي مانند شراي  به اين صورت بود كه طور نمونه  به فراهم نشد. قدرت، شراي  ايجاد امتت

آتـش سـرد    البتـه  !وس  آتش پرت كننـد  و به گذارند ميرا در منجنيق  السـالم  عليهت ابراهيمحضر

  1ند.خداپرستي دعوت شو ريق، بهمردم از اين ط تا شود مي
 

 حاكم بر همه احكام ـ پرستا خداوند متعال به مثابه واجا اعتقادي2/5ِِِِ

 وآلـه  عليـه  اهلل  صليو اجداد پيامبرر انبيا  وجه مشتر  در رفتابا اين توضيحات، پس  حجتاالسالمحیدری:

 ند.شو نميوارد تئوري قدرت  السالم عليهحضرت عبدالمطلب اين است كه همانند
 

، پرسـتش  تـرين حکـم حرمـت    بـزرگ . شـوند در آن ادبيات وارد  اين بزرگواراناست  محالبله،  ج:

 و ين حکـم اسـت  مهمتـر  شـود. ايـن،   خارجپرستش خدا و از توحيد كسي  طايوت است؛ يعني

 د.شون از آن متفرّع ميي احکام  بقيه

 

                                                                              

 

 

 اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین صلیو

 

 

                                                                 
گيرند؛ يعنـي همـه مـأمور بـه نصـرت       قرار مي السالم عليه شوند و در كنار اميرالمؤمنين در عالم رجعت، تمام انبيا  زنده مي ـ 1

حضـرت  يـا   حضـرت ابـراهيم  پـس  زننـد.   شمشير مي السـالم  عليهدر ركاب اميرالمؤمنين لذا هستند و السالم عليه عليحضرت 

از ي ديگرشان را بـا شمشـير در عـالم رجعـت خواهيـد ديـد؛        فق  اين يك چهره را ندارند، بلکه چهره السالم عليهما  موسي

 بايستند. السالم عليهاميرالمؤمنين شود تا در مقابل لشکر زه داده ميشوند و به آنها اجا زنده ميطرفي كفار نيز 
 




