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 88جلسه 

 سیزدهمدرس 

 بداء

بداء در لغت به معنای ظاهر شدن بعد از پنهان بودن است، در گفتگوهای عرفی، در مواردی که نظرها و // 111ص //
شود: فالن رأی را داشت، سپس بداء  پس گفته می شود. ها و مقصدها تغییر کند استعمال می ها و هدف فکرها و غرض

داء به این معنا، در درون معنای خود یک جهل سابق و یک علم جدید حاصل شد برای او در آن رأی. روشن است که ب
در مورد خداوند متعال منتفی  است؛ زیرا علم خدای سبحان و متعال، ذاتی و غیر مسبوق به  دارد، که هر دوی آنها

 جهل است.
 یابیم: کنیم، آن را مرکب از دو عنصر می اما هنگامی که در معنای لغوی بداء دقت می

 ؛پسینو علم  پیشینل . جه1
 ها در اثر علم ملحق شده. ها و هدف . تغییر کردن رأی و غرض1

  توان میان ؛ اولی یا دومی یا هر دوی آنها؟ و آیا مییک از این دو عنصر با توحید منافات دارد کنیم: کدام آنگاه سوال می
 پسینو علم  پیشینای که به نوعی از تبدل و تغییر ایمان بیاوریم که ناشی از جهل  دو تفکیک ایجاد کرد، به گونه آن

  نباشد؟
مسلمانی نیست  کنیم که عنصر اول با توحید منافات دارد، و هیچ می مالحظهدر مورد سوال اول باید گفت: به بداهت 

زمینه نیست. در مورد عنصر دوم، اگر  ارائۀ آیات و روایات در ایننسبت دادن جهل به خداوند را بپذیرد، و نیازی به که 
آمدن علم پسین باشد، در این صورت عنصر دوم هم با توحید منافات دارد؛ تغییر رآی الزمۀ ذاتی وجود جهل پیشین و 

توحید دارد، هرگونه تبدیل و تغییری که به سبب جهل باشد نیز منافات با توحید  طور که جهل منافات با پس همان
، و نیز ناشی از جهل دارد. اما اگر تغییر رأی در عنصر دوم، الزمه ذاتی وجود جهل پیشین و آمدن علم پسین نباشد

 دارد.نباشد، بلکه ناشی از عوامل دیگری باشد، در این صورت، عنصر دوم با توحید منافاتی ن
توان  طور که نمی از لوازم ذاتی ظهور علم، و از بین رفتن جهل است. پس همان بنابراین تغییر رأی و نظر// 113//ص 

و  مکن نیست. بلکه حتی خود مفهوم رأیبه خداوند نسبت جهل داد، نسبت دادن تغییر در رآی و نظر به خداوند نیز م
که علم خداوند،  علم حصولی اکتسابی قوام یافته است، درحالیاین مفهوم با ؛ زیرا توان به خداوند نسبت داد نظر را نمی

                                           
آموزشی دارد. ب( با توجه به همین رویکرد   . چند نکته درباره این ترجمه: الف( سرفصل آموزشی درس، متن عربی کتاب است و این ترجمه، صرفاً ارزش کمک 1

بوده است؛ در نتیجۀ التزام به این تطبیق و ظاهر نمودن مرجع ضمیرها و اموری از این دست، کمک آموزشی، سعی مترجم بر انطباق حداکثری متن اصلی و ترجمه 
د( مطالب داخل پرانتز  گاه از شیوایی سخن فارسی کاسته شده است. ج( در ترجمه آیات قرآن کریم، از ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی استفاده شده است.

 ها از مترجم است. تکمیلی( و نیز پاورقیهای توضیحی( و کروشه )توضیحات  )معادل
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از نوع حصولی  اکتسابی نیست تا گفته شود: این نظر و رأی خدا است؛ بلکه علم خداوند،  علمی ذاتی است که متکی 
 به ذات اوست.

ای یافت  کنیم تا نگاهی در قرآن کریم بیفکنیم تا ببینیم آیا آیه تالش میپس از واضح شدن جواب از این دو سوال، 
 تغییر و تبدیل در امری از امور یا جانبی از جوانب را به خداوند نسبت داده باشد؟شود که  می

گویند قرآن کریم هرگونه تغییر و تبدیل را از خداوند نفی  کنند و می کسانی با شتاب، به پاسخ این سوال مبادرت می
و براى سنت »و  «یابى نمى ییرىو هرگز براى سنت الهى تغ»؛ به دلیل گفتار خدای متعال که فرموده است: رده استک

 «.یافتنخواهى  ییرگونه تغ یچالهى ه
شود، و آنچه از بخش معینی از  تمام قرآن استفاده میاما این پاسخ کافی نیست؛ زیرا حقیقت قرآنی، امری است که از 

نماید؛  نیمی از حقیقت قرآنی را بازگو میکند. این پاسخ،  نیمی از حقیقت قرآنی را نمایان می د فقطقرآن برداشت شو
که در قرآن جنبه دیگری از این حقیقت نیز وجود دارد که تغییر  زیرا از بخشی از قرآن کریم استفاده شده است؛ درحالی

خداوند هر چه را بخواهد محو، و هر چه را »که فرموده است:  و تبدیل را به خداوند استناد داده است. مانند گفتار خاوند
 ییرتغ ملّتى( را قومى )و یچو خداوند سرنوشت ه»و « ) لوح محفوظ( نزد اوست  كند; و ام الكتاب بخواهد اثبات مى

خداوند محو و ند بر اینکه ک آیه اول داللت می«. دهند ییردهد مگر آنکه آنان آنچه را در )وجود( خودشان است تغ نمى
خداوند حال مردم را تغیر کنایه از تغییر و تبدیل است. اما آیه دوم تصریح دارد به اینکه خداوند  ،کند، و  این اثبات می

ردم، عبارت است از تقدیرهای بنابراین، واقعیت اقتصادی و سیاسی م دهد، آنگاه که مردم خودشان را تغییر دهند. می
هنگامی که مردم، واقعیت شخصی و فرهنگی خود را از شرک به ایمان، و از // 118//ص  ربانی که قابل تغییر است.

تغییر دهند، دو تقدیر وجود دارد: تقدیر ربانی برای وضعیت مردم در اطاعت، و تقدیر  ]و بالعکس[ گمراهی به هدایت
شود، و  ل در مورد آنها اجرا میربانی برای وضعیت مردم در معصیت. پس اگر ایشان اطاعت را انتخاب کنند، تقدیر او

از همین قبیل است آیات و روایاتی که بر تاثیر برخی اعمال  اگر معصیت را انتخاب نمایند، تقدیر دوم اجرا خواهد شد.
 ها و بالها داللت دارد. در رزق و اجل

دهد که معنای  گامی رخ میهنها با آن مخالفتی ندارد. اختالف در مفهوم بداء،  یک از مسلمان این مطلبی است که هیچ
؛ اما هنگامی که توجه شود به اینکه مراد از بداء یک معنای اصطالحی لغوی بداء، که منافی با توحید است، اتخاذ شود

نظر شیعه امامیه، منظور از بداء . از است ـ که مستلزم نسبت دادن جهل به خداوند نیست ـ اختالف برطرف خواهد شد
؛ سپس طبق مقتضای اش مقدر نماید حان طبق مقتضای معینی، تقدیر خاصی را برای بندهخداوند سب» این است که

علم که  نماید؛ درحالی را در او ظاهر که بنده بدان اقدام کرده  کند، و نتیجه عملی معین جدیدی، تقدیر خداوند نیز تغییر 
آگاه شوند، خواهند دانست که این معنای اصطالحی  اگر مخالفان بداء از «.خداوند بر این دو وضعیت، پیشی گرفته است

 این معنا، مورد اتفاق همه مسلمانان است و اختالف در بداء، تنها یک نزاع لفظی است.
 ن شرف الدین نوشته است: یالحس عالمه سید عبد

د و شیعه اصرار بر این نزاع لفظی دار... اگر غیر  در این مساله، اختالف ما و اهل سنت، لفظی است.
تنزل  ایم ـ مجازگویی کند، ما نسبت به حکم او چنان که ما گفته د در اطالق کلمه بداء ـ همخواه نمی
مومن خود از  دهد جایگزین نماید، و در مورد برادر جای کلمه بداء ترجیح می ؛ پس هر لفظی که بهکنیم می

 .خداوند پرهیز نماید
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 قبل از ایشان، شیخ مفید فرموده است: 
یعنی ]های بین بندگان و خداوند  واسطه ]منقول[ ازه بداء را به این دلیل استفاده کردم که دلیل نقلی اما کلم

بود وجود نداشت، لیل سمعی که صحتش برای من معلوم با این لفظ[ وارد شده است، و اگر دائمه )ع( 
کند و راضی  خداوند غضب میکه اگر دلیل سمعی بر اینکه  چنان . همدادم اجازه نمیکارگیری این لفظ را  به

کردم. ولی از  وجود نداشت، این افعال را بر خداوند اطالق نمیکند،  و تعجب می دارد شود و دوست می می
قبول مورد پذیرش عقلی باشد، آنجا که دلیل سمعی بر این موارد وجود دارد، آنها را مطابق با معنایی که 

کسانی که به مخالفت  //111//ص  اختالفی در این باره نیست. ، و بین من و تمامی مسلمانان،کردم
ای بیان  کارگیری لفظ بداء به گونه من دلیل خودم را در به اند فقط در لفظ مخالفند، نه در غیر آن. برخاسته
گفتگو ]و مجادله در مخالفت با آن[ کوتاه گردد؛ و این مذهب تمام امامیه است؛ و هرکس از مذهب کردم تا 

در آنچه از اسم ]معنای لفظی[ بیان کردم انکار نموده و راضی نشده است، میه ]در مساله بداء[ جدا شده، اما
  نه در معنای ]اصطالحی[ بداء. 

و ام  ؛كند و هر چه را بخواهد اثبات مى خداوند هر چه را بخواهد محو،»قبل از شیخ مفید، امام صادق )ع( در تفسیر آیه 
کند، قبل از آنکه انجام دهد در علم او  فرموده است: هر چیزی که خداوند اراده می «نزد اوستلوح محفوظ( )  الكتاب

یابد مگر آنکه در علم او بوده است؛ برای خداوند به سبب جهل، چیزی  ؛ چیزی برای او بداء )ظهور( نمیموجود است
 یابد. بداء نمی

شود در چیزی  برای خداوند، بداء حاصل میکند  سبت به هر کس که گمان مینچنین امام صادق )ع( فرموده است:  هم
 که عالم به آن نبوده است، تبری جویید.

 2جلسه 
 ترین دالیل امامیه در مساله بداء، سه دلیل است: مهم

و ام  ؛كند و هر چه را بخواهد اثبات مى خداوند هر چه را بخواهد محو،» کتاب خداوند، در جایی که فرموده است:. 1
كنند، و او هر روز  هستند از او تقاضا مى ینها و زم مام كسانى كه در آسمانت»و نیز  «لوح محفوظ( نزد اوست)  الكتاب

 «.در شان و كارى است
است؛ بداء نسخ  اند: نسخ در تکوین همانند نسخ در تشریع  و مساله نسخ در تشریع؛ چراکه گفته ءتشابه بین بدا. 1

اند ـ مانند مساله  یع را اثبات کردهرطور که مسلمانان نسخ در تش تکوینی است و نسخ بداء تشریعی است. پس همان
، و کسی مطرح نکرده که تغییر قبله از مسجد االقصی به کعبه مشرفه ـ و هیچ کس در این مساله مخالفت نکرده است

وند یا مستلزم ثبوت جهل پیشین باشد، به همین ترتیب، بداء نیز تغییری در لی خدانسخ در تشریع، مخالف با علم اوّ
مستلزم جهل پیشین یا مخالفت با علم اولی خداوند باشد. پس اگر کسی بر بداء مخلوقات وجودی است، بدون آنکه 

توانیم در باب بداء  هایی که در باب نسخ مطرح شده را می شود، و تمام جواب اشکال کند، اشکالش بر نسخ نیز واقع می
باشد. پس اثبات امکان نسخ تشریعی توسط علمای  [بداء و نسخ]نیز بیاوریم، بدون آنکه هیچ فرقی بین دو امر 

قابل انطباق با باب نسخ در عالم  به ساحت ربوبیت باشد، تاشکالی نسب ه مستلزمبدون اینک //133//ص  مسلمین،
 د.باش تکوین و تدبیر ]مساله بداء[ نیز می
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تاثیر اعمال در سرنوشت انسان، که یک حقیقت قرآنی مورد تاکید است، عالوه بر تاکید متواتری که در سنت نبوی . 2
عبارت است از اینکه اعمال انسان، شامل ایمان و شرک، و اطاعت و معصیت، و  ،بر آن شده است. این تاثیر مورد تاکید

و امتناع از بخشش، و صله رحم و قطع رحم و ...، در رزق و برکت و طول بخشش به فقرا نیکی به والدین و آزار آنها، و 
و سنت نبوی نیز در موارد متعددی آنها را تایید کرده  عمر و سعادت موثر است. این امور بارها در قرآن کریم مطرح شده

 قومى )و ملّتى( را یچخداوند سرنوشت ه»: ین ایه به طور خالصه آورده استاست. قرآن کریم همه این امور را در ا
. پس کسی که بداء را انکار کند، به ناچار «دهند ییردهد مگر آنکه آنان آنچه را در )وجود( خودشان است تغ نمى ییرتغ

شود. بنابراین اگر به این حقیقت واضح ایمان آورده باید  چنین حقیقت واضحی می بداند که انکارش منجر به انکار باید
 نامیده است.« بداء»ان ایمان آورده، همان چیزی است که امامیه آن را بداند که آنچه که بد

 های علمای امامیه درباره بداء دیدگاه

 اند. را علمای متقدم و متاخر امامیه، مورد تاکید قرار داده ـ نه معنایی دیگر ـ ین معنا از بداءهم
 شیخ مفید گفته است: 

عقل ... و مراد از بداء، به دنبال آمدن رأی و واضح شدن امر، بعد دلیل نظر امامیه درباره بداء، سمع است، نه 
بعد از آنکه موجود نبود، در خلقتش ظاهر شده، از ابتدا برای  که زیرا تمامی افعال خداونداز خفای آن نیست؛ 
 او معلوم بوده است.

 و شیخ طوسی گفته است: 
آشکار شد، و دلیل رأی برای د: دیوار شهر برای ما شو حقیقت بداء در لغت، به معنای ظهور است؛ لذا گفته می

شود، اطالق معنایی از آن بر  ما ظاهر گردید ... اما هنگامی که این لفظ به خدای متعال نسبت داده می
بداء ]به معنای قابل استناد به خداوند[ همان چیزی  خداوند جایز است و اطالق معنایی دیگر، جایز نیست.

توسعه دادن )توسّع( کند همراه با نوعی  کند، و اطالق بداء بر آنچه نسخ آن را افاده می است که نسخ افاده می
تمام روایات اهل بیت )ع( که دربردارندۀ نسبت بداء به خداوند است، بر همین وجه حمل  //131//ص  است.

بعد از آنکه  ، که عبارت است از حاصل شدن علم،بر وجهی که اطالقش بر خداوند جایز نیستشود، نه  می
این علم وجود نداشت. دلیل اطالق لفظ بداء بر خداوند، تشبیه است؛ بدین بیان که وقتی برای مکلفان به 

ود که قبال ش شود که قبال برای آنها آشکار نبود، و علمی حاصل می وسیله دلیل نسخ، چیزی آشکار می
 شود. اطالق می« بداء»به این ظهور و حصول برای مکلفان، لفظ حاصل نبود، 
 و سید عبداهلل شبّر گفته است: 

برای بداء چند معنا است که برخی نسبت به خداوند امکان دارد و برخی ممتنع است. بیشترین استعمال لغوی 
دن شیء بعد از پنهان بودن، و حاصل شدن علم بعد از ـ در آشکار ش ]دا[ و مدّ دال ]بَـ[ باء بداء ـ به فتح

امت مسلمان اتفاق نظر دارند که انتساب این معنا بر خداوند ممکن نیست؛ مگر عده کمی که باشد.  جهل می
اش را به امامیه نسبت دهد، بر آنها دروغ بسته، و  قابل اعتنا نیستند. هر کس اعتقاد به بداء به معنای لغوی

 جوید. و تبری میامامیه از  ا
 و سید عبد الحسین شرف الدین گفته است: 

دهد، و  دهد و گاه افزایش می چکیده آنچه شیعه درباره بداء گفته این است که: خداوند گاه رزق را کاهش می
ها و ایمان و کفر و دیگر چیزها  ها و مصیبت نیز در اجل و سالمتی و بیماری و سعادت و شقاوت و گرفتاری
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خواهد اثبات خداوند هر چه را بخواهد محو، و هر چه را ب»که آیه  دهد[، چنان ش یا افزایش می]گاه کاه
مقتضی این امر است .... و جابر آن را از رسول خدا )ص(  «لوح محفوظ( نزد اوست)  و ام الكتاب ؛كند مى

آنها را از سعیدها قرارشان کردند تا  به درگاه خداوند دعا و تضرع می 1فلَسَروایت کرده است، و بسیاری از 
ها. و این مطلب در دعاهای نقل شده از ائمه ما )ع( به تواتر بیان شده است، و در سنن  دهد، نه از شقی

انجام خیر، شقاوت را به دادن به طرز درستش، و نیکی به والدین، و  بسیاری نقل شده است که صدقه
روایت صحیح از ابن عباس آمده است: پرهیز از قدر دهد. در  کند و عمر را افزایش می سعادت تبدیل می

این همان بدائی است که شیعه به آن قائل است. ایشان در اطالق کلمه بداء بر معنای مورد  ای ندارد. فایده
پس نزاع در این مساله بین ما و اهل سنت، // 131ص //اند ...  نظرشان مجاز به عالقه مشابهت به کار برده

 گویند.  گوید، تمام مسلمانان می ت ... و آنچه شیعه درباره بداء، به معنایی که ذکر کردیم مییک نزاع لفظی اس
 و شیخ آقابزرگ تهرانی گفته است: 

و تایید چیزی است که دانسته شده، بعد از عدم  ،معنای بداء در لغت، آشکار شدن رأیی است که نبوده است
در مورد خدای متعال، محال است؛ زیرا اما  شود. اصل میعلم. این معنای بداء برای عموم افراد بشر ح

به چیزی است که قبال نبوده است، به خاطر جهل اولیه به آن، یا به خاطر  نسبت آشکار شدنِ رأی مستلزم
بدائی که امامیه بدان معتقد است، به معنایی که خداوند از جهل و عجز، منزّه است ...  ناتوانی از آن؛ درحالی

گویند خداوند از کار دست کشید و  می که در مقابل یهوداعتقاد داشته باشد؛ است که الزم  است هر مسلمانی 
دست خدا »گویند:[  کند که آنها می گونه نقل می را اینگردد. ]قرآن اعتقاد آنان  هیچ چیزی از او ظاهر نمی

اند که خداوند تمام موجودات  قابل کسانی که از گفتار یهودیان پیروی کرده و گمان کرده؛ و در م«بسته است
آید جز آنچه در مرحله اول ایجاد شد؛ و در مقابل کسانی  از او چیزی به وجود نمیمرتیه آفرید ... پس  را یک

خداوند با تصرف  و گویند خداوند عقل اول را ایجاد کرد، های فلکی و می ها و نفس که معتقدند به عقل
. ]هر مسلمانی باید به بداء شیعی معتقد باشد؛[ زیرا الزم است عقول، از ملک خودش کنار گذاشته شده است

 «.او هر روز در شان و كارى است»هر مسلمانی این گفتارها ]ی باطل[ را نفی کند و معتقد باشد به اینکه: 

 3جلسه 
 و عالمه مجلسی ]درباره بداء[ گفته است: 

گیری  گویند خداوند از امر و نظام فارغ شده )و کناره اند، تا قول یهود را که می ائمه )ع( درباره بداء مبالغه کرده
و به  مرتبه ند خداوند موجودات را یکگوی کرده( رد کنند؛ و نیز برای اینکه رد کنند قول معتزله را که می

، و آفرینش حضرت آفریده است  ـ ها و گیاه و حیوان و انسان هستند که به صورت معدن ی ـهمین نحوه فعل
فقط در ظهور بوده، نه در پیدایش و وجود.  مقدم نکرده است؛ بلکه تقدم او آدم را بر آفرینش فرزندانش

و  های فَلَکی هستند ها و نفس که قائل به عقل //132//ص اند گرفته معتزله این دیدگاه را از فیلسوفانی
گویند تاثیر حقیقی خداوند، فقط در عقل اول بوده است. آنها خداوند متعال را از ملکش برکنار کرده و  می

                                           
رود معموال صحابه و  کار می رود. در فرهنگ اسالمی وقتی واژه سلف به کار می . سلف به معنای پیشینیان و قدماست و در مقابل واژه خَلَف، به معنای متاخران، به 1

 ( ]مترجم[541نایی با فرق و مذاهب اسالمی، ص شود. )رضا برنجکار، آش تابعان و محدثان بزرگ قرن دوم و سوم قمری قصد می
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 1دهند، نه به خداوند باری. های فلکی استناد می ها و نفس حوادث را به عقل
)ع( بر بداء، برای باطل کردن هرگونه تفکری است که قدرت و ]کالم عالمه مجلسی[ بدین معناست که تاکید ائمه 
، و برای اثبات این مطلب است که قدرت و مشیت او، از تمامی مشیت خداوند را به حد معینی محدود ساخته است

ه جهات، حقیقتی مطلق است؛ حتی از جهت قدَری که خود خداوند در عالم تکوین و خلقت و تدبیر و ربوبیت، مقدّر نمود
 کند.  فاقد اراده و اختیار نمی ، او را در مقابل آنها. ]و برای اثبات اینکه[ تقدیر خداوند نسبت به این قدَرهااست
در قدر الهی یک لوح محفوظ  با بیان این مطلب که ؛برای تاکید بر اختیار و اراده انسان مطرح شده است چنین بداء، هم

و خداوند مقدر نموده که از هنگام  دیگری وجود دارد که لوح محو و اثبات استپذیرد، و لوح  وجود دارد که تغییری نمی
 .بداء، مطابق با اعمال انسان در دنیا، قابل تغییر باشد

گویا عقیده بداء به عنوان مکملی برای  عقیده قضا و قدر آمده است؛ پس برای اینکه غلو و افراط در عقیده قضا و قدر 
الزم است با ای اتخاذ نشود که به معنای سلب اختیار از خداوند و از انسان گردد،  ه به گونهدفع نماید، و این عقیدرا 

 رسد ـ تکمیل گردد.  کند قدر الهی به مرز سلب اختیار از خداوند و از انسان نمی عقیده بداء ـ که تاکید می
. عالمه مجلسی، این است 1ساختار زندگی انسانکنیم که عقیده بداء دارای اثر تربیتی در  و به لحاظ تربیتی مالحظه می

 بیان کرده؛ آنجا که گفته است:  اثر را در تکمیل کالمش
اند که خداوند هر روز در  پس ائمه )ع( آن را ]اقوال نقل شده از یهود و معتزله را[ نفی کرده و اثبات نموده

راندن شخصی و زنده کردن دیگری، و ؛ از قبیل نابود کردن چیزی و به وجود آوردن دیگری، و میشأنی است
التماس و درخواست و اطاعت از خدا و تقرب به او با آنچه امور دنیا و آخرتشان را اصالح کند را ...، تا بندگان 

و انجام معروف و حام و نیکی به والدین و هنگام صدقه دادن به فقرا و صله ار //131//ص ترک نکنند،
 قی که بر انجام این قبیل کارها وعده داده شده، امیدوار باشند. احسان، به طول عمر و افزایش رز

سان عقیده توبه و شرایط قبولی آن نزد خداوند  هم ،بودن و مثبت آمیز و از این جهت ]تربیتی[ عقیده بداء در تصدیق
و و امید، و ایجاد یأس و ناامیدی شدید، و بازکردن درهای آرزهای  به لحاظ بستن روزنه ـ توبهطور که  است. پس همان

بداء نیز چنین تاثیری در زندگی انسان دارد؛  زیربنای انسان دارد،اثری مثبت در  آمادگی برای اصالح ـروحیه تغییر و 
اعتقاد به این مطلب است که قلم خداوند بعد از  بلکه بداء یکی از لوازم توبه و اعمالی نظیر آن است؛ چراکه از لوازم توبه

خواهد محو کند یا اثبات  تواند آنچه را می خداوند سبحان میشود؛ بلکه  خشک نمی وح محو و اثباتثبت ]گناه[ در ل
نمایان بر اساس اخالق پسندیده و اعمال صالحی که بنده  ؛مند یا بدبخت نماید خواهد سعادت نماید، و هرکس را می

شود. و ]از لوازم توبه اعتقاد به این است که[ مشیّت خداوند سبحان، گزاف و  سازد یا اعمال ناشایستی که مرتکب می می
ها ملتزم باشد، از  ها و منع بر پیمان؛ بلکه اگر بنده توبه کند و به واجبات عمل نماید و نافرمان از معیاری حکیمانه نیست

 صحیح است. ین عکس این مطلب نیزچن گیرد، و هم مندان قرار می  شود و در شمار سعادت ها خارج می جرگه بدبخت
خداوند با چیزی همانند »اند:  که فرموده دریابیم )ع( را  توانیم معنای سخن ائمه و در چارچوب تمام آنچه بیان شد می

خداوند »؛ و «داشت( نشده است با چیزی همانند بداء، تعظیم )بزرگ و خداوند عزوجل»؛ و «بداء عبادت نشده است

                                           
 (44، ص 5، تفسیر شده است. )طریحی، مجمع البحرین، ج کسی که خلق را بدون هیچ مشابهی آفریده و به معنایهای خداوند است،  یکی از اسم« بارئ. » 1
 باشد.« یاة اإلنسانفی بناء ح»رسد عبارت صحیح،  آمده که به نظر می« بناء فی حیاة اإلنسان». در متن  1
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برکنار کردن شریکان ]برای درباره سه ویژگی از او تعهد گرفت: اقرار به بندگی، و  نکرد مگر اینکهپیامبری را مبعوث 
 «.خداوند[، و اینکه خداوند هرچه را بخواهد پیش اندازد یا به تاخیر افکند

 هایی درباره اعتقاد به بداء ها و شبهه سؤال

 ها عبارتند از: این سؤالهایی مطرح شده که شایسته جواب کامل است؛  در اینجا سؤال
 این الزم است که در . هنگامی که پیامبر یا امام از چیزی خبر دهد، و بعد در تحقق آن بداء حاصل شود،1// 135//ص

. پیامبر و امام در خبر اولش، بر چه به چیزی استناد کرده باشد که محل صدور خبر و منشأ اطالع او باشد خبر اول
 چیزی تکیه کرده است؟

مثال اگر شخصی سمّ مهلکی که حتماً باعث  .طلبد پاسخ به این سوال، بیان مثالی را برای نزدیک شدن به ذهن می
با توجه توانی خبر بدهی که او بعد از چند ساعت خواهد مرد.  اگر تو این حادثه را مشاهده کنی می شود بخورد، مرگ می

خاطر بروز مانع غیر قابل انتظاری ـ مانند حاضر شدن پزشکی  این خبر دادن صادق است. پس اگر به به مقتضی قطعی،
توانایی باالیی مداوا کند ـ مرگ او متحقق نشود، آن خبر دادن دروغ نخواهد بود، و خبر دادن بدون مستند که او را با 

گونه است. این دهد نیز به همین  در خبرهای آسمانی که خبر از تحقق بعضی امور در آینده میشمار نخواهد رفت.   به
]گفته  اخبار نیز با توجه به مقتضی صادق هستند، به شرط آنکه مانعی بروز نکند. این پاسخ هیچ مشکلی ندارد، جز اینکه

بوده است. پس ]در پاسخ به این مشکل[ باید بگوییم که خداوند اطالع  پیامبر و امام، از تحقق مانع در آینده بی شود[
، اراده کرده که تحقق مانع باشد مینموده است، و به خاطر مصلحتی که مربوط به بندگان پیامبرش را از مقتضی آگاه 

 در آینده را به او اطالع ندهد.
 گویی قرار گیرد. شود که پیامبر یا امام در معرض اتهام به دروغ . تحقق بداء باعث می1

 شود: پاسخ به این سوال با دو مطلب کامل می
که در قصه حضرت ابراهیم )ع( هنگامی که  شود؛ چنان ر کنار چیزی است که باعث تصدیق میبیشتر موارد بداء، دیکم. 

شود،  ]قوچ[، باعث تصدیق امر اول به ذبح اسماعیل )ع( می ن است. امر جدید به فدا کردنمامور به ذبح پسرش شد چنی
 بود؛ زیرا فداء به معنای بدل است. نمی« فداء»امر به ذبح قوچ، بدل از آن به عنوان و اگر خبر اول صادق نبود، 

یل قطعی، رسالت دارد؛ زیرا برای مومن با دال گویی[ باز می دوم. ایمان انسان مؤمن او را از این ]اتهام زدن به دروغ
شرح او کند و امام مساله را برای  پیامبر یا امامت امام ثابت شده است؛ پس اگر مسأله را نفهمد، از امام سؤال می

 یابد.  از امامت امام، اطمینان می هد؛ در نتیجهد می
بیان داشته بداء معقول )مورد پذیرش عقل(، و آن بدائی که اعتقاد به آن واجب است، همان است که آیه کریمه قرآن 

 و این «)لوح محفوظ( نزد اوست  كند؛ و ام الكتاب خداوند هر چه را بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات مى»است: 
//ص  شود، کند، متجلی می زبان پیامبر یا ولی خودش در حالت ظاهری، نمایان می محو و اثبات، در انچه خداوند بر

، کند که ]این اظهار[ به خاطر مصلحتی است که مقتضی ظاهر کردن آن است. سپس خداوند آن امر را محو می //131
آنکه علم خداوند ]بر این اظهار و محو[ سبقت گرفته است ]و بر  با گردد؛ می ،ای که غیر از آنچه ابتدا ظاهر شد به گونه

 هر دو حالت علم دارد[. 
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های قبلی که با شریعت پیامبر ما حضرت محمد )ص( نسخ شده است؛ یا  و بداء شبیه است به برخی از احکام شریعت
 نسخ گردیده است.برخی از احکامی که شریعت پیامبر ما )ص( آورده و با احکامی که پس از آن آمده، 

که قرآن  بنابراین هر کس به این گونه از بداء معتقد نباشد، قدرت و اراده مطلق خداوند را محدود دانسته است؛ چنان
( بسته یردست خدا )با زنج»گفتند:  یهودو »کریم در ضمن برخی از عقاید یهود، به این مطلب اشاره کرده است: 

های اسالمی غیرامامیه نفوذ  ]عقیده[ همان چیزی است که به عقاید برخی از فرقه ؛ و این«بسته باد! یشاندستها« است.
 کرده است.

 

 2 جلسه

 درس چهاردهم

 سجده کردن بر خاک

قبل از ورود در این بحث، ابتدا سنت رسول خدا )ص( که درباره آنچه سجده بر آن صحیح است وارد شده // 138//ص
که  درستیو راه  گیرد، که مورد پیروی قرار می حرکت نموده و آن را به عنوان سنتیکنیم؛ سپس در پرتو آن  ارائه میرا 

 .نماییم اتخاذ می راه گریزی از آن نیست،
چنین در گفتار دیگری از ایشان  و هم« گاه و پاک کننده قرار داده شد زمین برای من، سجده»ود: رسول خدا )ص( فرم

رسید  که ]وقت[ نماز فرا میهر جایی از آن  1و قرار داده شد؛ گاه ه و سجدهاست ]که فرمودند:[ زمین برای من، پاکیز
  «.خواند پیامبر )ص( در همان جا نماز می

را ریزه(  خواندم؛ پس مشتی از شن )سنگ همراه رسول خدا )ص( نماز ظهر می»و از جابر بن عبداهلل نقل شده که گفت: 
؛ و در گفتاری از احمد بن حنبل آمده «بر آن سجده کنم ]بتوانم[ شود و تا خنک بر کف دستم گذاشتماز شدت گرما 

آن را در دست  ، از شدت گرما،خواندیم، و من مشتی از شن برداشتم، پس ما با رسول خدا )ص( نماز ظهر می»است: 
 «.، سپس بر آن سجده کردمشود دیگرم گذاشتم تا خنک

خنک کردن از  تر بود جده بر لباس( برای جابر و غیر او آسان)س و  اگر سجده بر لباس متصل به او جایز بود، این کار
 به واسطه خداوند است. شن در دست و قرار دادن آن برای سجده بر آن؛ و توفیق

خواندیم؛ یکی از ما شن را در دست گرفت، پس  در شدت گرما با رسول خدا )ص( نماز می»و انس بن مالک گفت: 
 «.و بر آن سجده کردوقتی که خنک شد بر زمین گذاشت 

شب بر ما باران بارید، پس برای نماز صبح بیرون آمدیم. مردی »و از عمر بن خطاب نقل شده که گفت: // 131//ص 
. مقداری شن قرار داد؛ پس بر آن نماز گزارداش   گذشت که در جامه ریزه است( می بطحاء )مسیلی که دارای شناز کنار 

                                           
 . روایت دو بخش دارد. بخش اول، مقول قول از پیامبر )ص(  است و بخش دوم، نقل راوی از سیره نبوی است. 1
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و این اولین دفعه ]استفاده از[ شن ]در « چه زیرانداز خوبی!»حنه[ را دید فرمود: هنگامی که رسول خدا )ص( این ]ص
 «.نماز[ بود

خیس شد. پس مردی با شنی که در لباسش بود شبی بر ما باران بارید و زمین »و ابو داود از ابن عمر نقل کرده است: 
 .«آمد و آن را پهن کرد ... 

کند.  سجده می اش عمامه 1پیچرسول خدا )ص( مردی را دید که بر »و از عیاض بن عبد اهلل قرشی نقل شده که گفت: 
 «.اش ]به عنوان محل سجده[ کردند ات را باال بیاور، و اشاره به پیشانی پس با دست اشاره کردند که عمامه

 «.اش کنار بزند از شما نمازگزارد، پس عمامه را از پیشانیهرگاه یکی »و از امیر المومنین علی )ع( نقل شده که فرمود: 
اش  برد تا پیشانی کرد و عمامه بر سر داشت، آن را باال می هرگاه  عبد اهلل بن عمر سجده می»و از نافع است که گفت: 

 «.بر زمین قرار گیرد
 «.مگر بر زمینکرد(،  گزارد )یا سجده نمی ابن مسعود نماز نمی»و از ابی عبیده است که گفت: 

 و انس بن مالک گفت: 
ملیکه ـ که مادربزرگ او بود ـ رسول خدا )ص( را برای غذایی که برای ایشان آماده کرده بود دعوت کرد. 

پس به سوی پس پیامبر )ص( از آن غذا خورد و سپس فرمود: برخیزید تا همراه شما نماز گزارم. انس گفت: 
نی سیاه شده بود، پس آن را با آب خیس کردم. پس رسول خدا حصیری رفتم که به خاطر استفاده طوال

 .یم، و پیرزن پشت سر ما قرار گرفتمن و یتیم در یک صف پشت سر او قرار گرفت)ص( قیام کرد و 
های اهل سنت، به تصریح داللت دارد بر اینکه اصل در سجده، در صورت  های موجود در کتاب این حدیث// 183//ص 

ساخته شده ]در   آنچه از زمین ،«بساط»و « حصیر»و « خمره»بر اساس روایات  مام زمین است و ]نیز[قدرت و امکان، ت
این حکم نیست، ولی در حالت عذر و امکان کند؛ و هنگام فقدان عذر، هیچ گریزی از  این حکم[ زمین را پیروی می

 است. نداشتن سجده بر زمین و آنچه از زمین ساخته شده، سجده بر غیر آن جایز
ها )زیراندازها( ی بافته شده از پشم و کرک و ابریشم و مانند آن، و ]سجده بر[  فرشو جانماز و  1اشو اما سجده بر فر

. در این صحاح ستّه ـ که گونه دلیل مجوّزی ندارد، و در سنت هیچ مستندی بر جواز آن وارد نشده است هیچلباس، 
ویژه نماز که ستون دین است را بر عهده گرفته ـ هیچ حدیثی که داللت بر جواز مزبور کند  وظیفه بیان احکام دینی، به

 ای که با اشاره یا توصیه داللت بر جواز داشته باشد، وجود ندارد.  و یا حتی کلمه
ل سنت که در سه قرن اول تالیف شده، هیچ اثری که بتوانیم با چنین در بقیه اصول حدیث، شامل مسانید و سنن اه هم

آن بر جواز مزبور استدالل کنیم وجود ندارد؛ چه حدیث مرفوع و چه موقوف، چه مسند و چه مرسل. پس قائل شدن به 
عموم جواز سجده بر فراش و جانماز و ملتزم شدن به آن، و فرش کردن مسجدها به منظور سجده بر آن ـ که در میان 

 ل سنت[ متداول است ـ بدعت محض، و امری جدید و غیر مشروع  است که مخالفت با سنت خدا و رسول اوست.]اه
نماز خواندن بر طنفسه »]عالمه[ امینی از ابن ابی شیبه از سعید بن مسیب و از محمد بن سیرین نقل نموده است که: 

 «.ب و سنت[ استجدید ]و بدون سابقه در کتا)فرش، یا زیرانداز مخملی( 

                                           
 (444، ص 3. الکَور: دور العمامة، و کل دور کَور. )مجمع البحرین، ج  1
 (444)آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ص  . معانی مختلفی مطرح شده است: بالش بزرگ؛ لحاف، پتو؛ تشک، بستر، رختخواب. 1
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 سجده بر خاک زمین فضیلت بیشترِ

در روایات شریفی، امر به خاک آلود کردن وارد شده است، و این امر، اگر داللت بر وجوب نداشته باشد ]الاقل[ داللت بر 
جده های امر کننده به خاک آلود کردن در س و اینک برخی از روایتتر بودن و مطلوب بودن )استحباب( دارد.  بافضیلت
 کند. شود، که بدون شک، رجحان سجده بر خاک زمین را اثبات می ارائه می

کند که گویا از خاک پرهیز  ای سجده می پیامبر )ص( صهیب را دید که به گونه. از خالد جهنی نقل شده که گفت: 1
سجده بر خاک، در این حدیث شاهد بر رجحان «. به او فرمود: ای صهیب! صورتت را خاک آلود کننماید. پس  می

 سجده بر شن است؛ زیرا داللت دارد بر جواز سجده بر شن، در مقابل سجده بر غیر زمین.  //181//ص  مقابل
دمد )به  می شد ـ دید که هنگام سجده پیامبر )ص( غالم ما ـ که به او افلح گفته می»ام سلمه روایت کرده است که: . 1

 «.افلح! خاک آلود کن کند(. پس به او فرمود: ای زمین فوت می
تر از سجده بر شن و  غیر آن  پس سجده بر خاک، بافضیلت«. ای رباح! صورتت را خاک آلود کن». و در روایتی است: 2

 اند[. موارد جدید ]که در کتاب و سنت مطرح نشده است؛ چه رسد به
 

 2جلسه 

 فضیلت تربت حسینی

 از عایشه یا ام سلمه نقل شده که پیامبر )ص( به یکی از آنها فرمود: 
شود، و  ای در منزلم داخل شد که تاکنون نیامده بود، پس به من گفت: این پسرت حسین کشته می فرشته

آن پس  ]سپس[ پیامبر )ص( فرمود:دهم؛  شود را به تو نشان می اگر بخواهی خاک زمینی که در آن کشته می
 «.را بیرون آورد خاک سرخی فرشته

 و از ام سلمه نقل شده که گفت: 
روزی رسول خدا )ص( در منزل من نشسته بود. پس فرمود: هیچ کس بر من وارد نشود. من در انتظار بودم، 

گریه رسول خدا )ص( را شنیدم. پس نظاره کردم و دیدم  هق هق که حسین )ع( داخل شد. پس صدای
کشد، در حالی که گریه  )ص( است و ایشان بر پیشانی حسین )ع( دست میحسین )ع( در آغوش پیامبر 

فرمود:  من آگاه ]از ورودش[ نشدم.هنگامی که حسین )ع( داخل شد  !کند. پس گفتم: به خدا سوگند می
جبرئیل همراه ما در منزل بود. پس گفت: آیا حسین )ع( را دوست داری؟ گفتم: بله در دنیا او را دوست دارم. 

یل گفت: امت تو او را در زمینی که به آن کربال گویند، خواهند کشت. پس جبرئیل مقداری از خاک جبرئ
کربال را آورد و به پیامبر )ص( نشان داد. پس آنگاه که بر حسین )ع( در هنگامه کشته شدنش مسلط شدند، 

ت؛ ]اینجا راست گف امام حسین )ع( فرمود: نام این زمین چیست؟ گفتند: کربال. فرمود: رسول خدا )ص(
 .موضع[ کرب )اندوه و گرفتاری( و بال ]است[

 // و از امام صادق جعفر بن محمد )ع( نقل شده که فرمود: 181//ص 
ای بود که به تعداد تکبیرها بر آن گره خورده بود،  تسبیح فاطمه )س( دختر رسول خدا )ص( از نخ تابیده شده

گفت؛ تا آنکه حمزة بن عبدالمطلب کشته شد. پس  کبیر و تسبیح میگرداند در حالی که ت و آن را با دست می
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ساخت، و مردم نیز از آن خاک ]در ساخت تسبیح[  ها را فاطمه )س( خاک ]مزار[ او را استفاده کرد و تسبیح
خاطر فضیلت و مزیتی که داشت،  استفاده کردند. اما وقتی حسین )ع( کشته شد، امر به سوی او برگشت، و به

 .مزار او استفاده کردند از خاک
اند  ت، و راویان گفتهداشت احاطه شده اس ای از قداست و بزرگ چراکه زمین کربال، همانند زمین مکه و مدینه با هاله

کرد مشتی از خاکش را برداشت و بویید و گریه کرد،  هنگامی که امام امیر المومنین )ع( از زمین کربال عبور می
از این زمین هفتاد هزار نفر محشور شده و بدون محاسبه »فرمود:  هایش خیس شد، و می که زمین از اشک چنان آن

 «.داخل بهشت خواهند شد
 ین، ام سلمه روایت کرده و گفته است: منو ام المؤ

دراز کشید در  سپس ]دوباره[ رسول خدا )ص( شبی برای خواببدن دراز کشید، در حالی که مضطرب بود.
کرد. به ایشان گفتم: ای رسول خدا! این خاک  حالی که در دستش خاک سرخی بود که آن را زیر و رو می

این ـ و اشاره به حسین )ع( کرد ـ در سرزمین عراق کشته  چیست؟ ... فرمود: جبرئیل به من خبر داد که
؛ پس این، خاک آن زمین شود. به جبرئیل گفتم خاک زمینی که در آن کشته خواهد شد به من نشان بده می

 .است
 تر حارث روایت کرده و گفته است: // و ام الفضل، دخ182//ص 

. سپس به ناگاه توجهم جلب شد ]و دیدم که[ حسین )ع( در آغوشم بود، پس بر رسول خدا )ص( وارد شدم
بار است. پس به ایشان گفتم ای پیامبر خدا! پدر و مادرم فدای تو باد! شما را  دو چشم رسول خدا )ص( اشک

چه شده است؟ فرمود: جبرئیل نزد من آمد و به من خبر داد که امت من این پسرم را خواهند کشت. ام 
شود؟! و اشاره به حسین )ع( کرد ... . فرمود: بله؛ و جبرئیل خاکی از  یالفضل ترسید و گفت: این کشته م

 . ی من آوردجنس خاک سرخ برا
 و عایشه روایت کرده و گفته است: 

شد؛ پس بر رسول خدا  حسین بن علی )ع( بر رسول خدا )ص( داخل شد، در حالی که بر ایشان وحی می
پس جبرئیل گفت: ای محمد! آیا او را دوست داری؟  1کرد.)ص( جهید، در حالی که او را بر دوش خود سوار 

فرمود: چرا پسرم را دوست نداشته باشم؟! جبرئیل گفت: امت تو بعد از تو او را خواهند کشت. پس جبرئیل 
شود و اسم  دستش را دراز کرد و برای او خاک سفیدی آورد؛ پس گفت: در این زمین این پسرت کشته می

هنگامی که جبرئیل از نزد رسول خدا )ص( رفت، در حالی که آن خاک در دستش  است.« طفّ»این زمین، 
کرد، فرمود: ای عایشه! جبرئیل به من خبر دارد که پسرم حسین در سرزمین طف کشته  بود و گریه می

شود، و امت من بعد از من دچار فتنه خواهند شد. سپس به سوی اصحابش ـ که در میان آنها علی و  می
کرد. پس به سوی او شتافتند،  عمر و حذیفه و عمار و ابوذر بودند ـ خارج شد، در حالی که گریه می ابوبکر و

گفتند: ای رسول خدا! چه چیز شما را به گریه انداخته است؟ ... ]فرمود:[ جبرئیل به من خبر  در حالی که می
که برایم آورد و به من خبر داد  شود، و این خاک را داد که پسرم حسین، بعد از من در سرزمین طف کشته می

                                           
رسد: احتمال اول: در حالی که پیامبر )ص( در هنگام وحی از ما کناره گرفته بود:  های لغت دو احتمال به نظر می ، با توجه به کتاب«و هو منکب». در عبارت  1

الرجلُ كِنانَتَهُ و   انْتَكَبَ(؛ احتمال دوم: در حالی که پیامبر )ص( او را بر دوش خود سوار کرده بود: 447، ص 5. )لسان العرب، ج فالنٌ عنا تَنَكُّباً أَي مال عنا  تَنَكَّبَ
 (.447، ص 5. )لسان العرب، ج كَّبها: أَلْقاها على مَنْكِبِهقَوْسَه، و تَنَ
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 . در این خاک، قبر او خواهد بود
 ده و گفته است: و ام سلمه روایت کر

کردند. پس جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد!  حسن و حسین در خانه من، در مقابل پیامبر )ص( بازی می
پس رسول خدا )ص( گریه  //181کشند، و اشاره به حسین کرد. //ص  امت تو این پسرت را بعد از تو می

کرد و حسین را به سینه چسباند، و در دست پیامبر خاکی بود که شروع کرد به بوییدن آن و فرمود: وای از 
و بال. پیامبر )ص( آن خاک را به ام سلمه داد و به او فرمود: هرگاه این خاک تبدیل به خون شد،  )اندوه( کرب

ای قرار داد و هر روز آن را  شیشه یک ظرف سلمه آن خاک را در بدان که پسرم کشته شده است ... . پس ام
 .به خون شوی، قطعاً روزی بزرگ استگفت: روزی که تبدیل  کرد و می بازدید می

و بسیاری از احادیث شبیه به این روایات را افراد مورد وثوق از دانشمندان اهل سنت، از پیامبر )ص( در تقدیس مکان 
اند.  امام حسین )ع( بر خاک آن به شهادت رسیده است، نقل کرده 1ریحان )گیاه خوشبوی( او، مبارکی که نوه پسری و

بنابراین اگر از خاک این مکان، مقداری خاک برداشته شود تا بر روی آن، برای خدای واحدی که شریک ندارد سجده 
 شود، چه اشکالی دارد؟

 2جلسه 

 نیاهتمام شیعه، نسبت به سجده بر تربت حسیدلیل 

های خاص، احکام، آداب، لوازم و روابطی است که  ویژگی های منسوب به خداوند متعال دارای ها، بناها و مکان زمین
 برای هر کسی که تسلیم خداوند باشد الزم است که آنها را مراعات و مراقبت نماید. 

خاطر  برای کعبه، بهحکمی مخصوص به خود  برداشت کرده است این اعتبار )دیدگاه( عمومی و مورد پذیرش مسلمانان،
برای دو مسجد شریف )مسجد  احکامی مخصوص ، وبرای حرم جایگاهی مخصوص به خود، و نیز جایگاهشواالیی 

هایی( که نام خدا در آنها ذکر  ها و کلیساها )و کنیسه برای تمام مسجدها و معبدها و صومعه و نیز ،(1مکه و مدینه
پاالیش و تقدیس، و ممانعت از داخل شدن جُنُب و حائض و ، و احترام و بزرگداشتاست[  شود، ]برداشت نموده می

هایی از  که برای آنها گونه 2عام و های اهلی وقفبرخالف بقیه  از فروش آن به صورت نهی قطعی؛ ، و بازداشتننفساء
که از اعتباری دیگر، غیر از نسبت های دیگری است  فروش و تبدیل به احسن وجود دارد، و نیز دارای احکام و تعریف

 آن به پروردگار جهانیان، برداشت شده است. 
داشته و اسالم آن را  فقط اختراع شریعت اسالم نیست؛ بلکه در گذشته جریاندهی(  اضافه )نسبت و این اعتبار و قانون

در موضوع  بلکه این یک اصل کلی ها نیست؛ چنین منحصر در برتری دادن زمین تقریر و امضا کرده است؛ هم

                                           
یعني أشمهما و أقبلهما ألن األوالد یشمون و . " رَیْحَانَتَانِ  " الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ي الْحَدِیثِوَ فِ ....الرَّائِحَةِ، و عند العامة نبات مخصوص،.   : كل نبت طیب و الرَّیْحَانُ.  1

 (363، ص 7)مجمع البحرین، ج  . یقبلون، فكأنهم من جملة الرَّیَاحِینِ
 . یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی. 1
مقابل وقف خیری که برای عموم مردم است. )ر.ک: محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات و . وقف اهلی، یعنی وقف انسان نسبت به خانواده خودش؛ در  2

 «.العامة وبخالف سائر األوقاف األهلیة »( بنابراین، بایسته است در عبارت کتاب، یک واو عطف اضافه شود: 496، ص 3األلفاظ الفقهیَة، ج 
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شود؛ شامل  های عمومی منسوب به پروردگار می )مقایسه و برتری دادن( است که شامل تمامی بخش« مفاضله»
و هر چیزی که تصور شود با ها،  پیامبران و رسوالن، و اوصیا و اولیا، و صدیقان و شهیدان، و افراد مومن و اقسام آن

ها یا  ضریحها یا   تفاوتی ندارد که درباره بدن //185//ص  اسالم، برتری بر دیگری دارد؛معیارهای ثابت مقایسه در 
قبرهای ایشان یا ... باشد؛ بلکه این اصل، محور دایرۀ وجود است و استواری هر چیز به اوست، و رغبت در امور، به آن 

 گردد. از آن متولد می ،های با پروردگار ها و رابطه ها و عالقه دعا و محبتشود، و  منتهی می
ها را  ها و حزن ماتم اش حسین )ع( گریه کند و آن نوهداشت تا پیامبر )ص( بر  رازی که وامی فهمیم از آن اصل میو 

؛ تا آنجا که ام المومنین، ام سلمه خاک کربال را بر لباسش ، و خاک کربال را بردارد و استشمام کند و بوسه زندبرپا کند
طاهرش  فهمیم رازی که سوغ داد صدیقه طاهره، فاطمه زهرا )س( را تا اینکه خاک قبر پدر ن میچنی بسته بود. هم

 )رسول خدا )ص( ( را بردارد و استشمام کند. 
آنچه باعث شد تا امیرالمومنین علی )ع( هنگامی که ساکن کربال شد، مشتی از خاک کربال را  یابیم و ]از آن اصل[ درمی

از سطح  این زمین، هایش خیس شود. ]و در آنجا[ فرمود:  م کند و گریه کند تا آنکه زمین با اشکبردارد و آن را استشما
که طبرانی و دیگران این روایت را نقل  گردند؛ چنان شوند و بدون حساب داخل بهشت می هفتاد هزار نفر محشور می

 اند، و هیثمی گفته است: رجال این روایت، ثقه هستند.  کرده
شود، دلیل برتری خاک کربالی مقدس، و مقدار انتساب آن به خداوند، و  اصل، نزد محقق زیرک روشن میو از آن 

مرتبه. خاکی که جایگاه کشتۀ ]در راه[ خدا و میزان احترام خاک کربال و صاحب آن )امام حسین )ع( ( نزد واالی بلند
ه دعوت کنندۀ به سوی خدا و داللت کننده بر او حبیب خدا و پسر حبیب خداست، و جایگاپسر کشتۀ خداست، و جایگاه 

خود را  بر خداوند ارزانی داشت، و خون قلبخود را  دارایی بسیاربرانگیزاننده برای اوست. کسی که خانواده و جان و و 
راه نیرومند کردن مسیر و های او و  بر کف گرفت، برای باال بردن کلمه الهی و انتشار توحید او و محکم نمودن نشانه

 او.
 چگونه خداوند سبحان، یاد حسین )ع( را ماندگار نسازد؛ در حالی که وضعیت او چنین بود؟

 ،چنین سجده بر خاکی این شامگاه و بامداد،و در  های نماز و خشوع آیا هنگام عبادت و نزدیکی به خداوند در زمان
و اگر بپذیریم  باشرافت و پاکیزه باشند؟ آنها نیز[] چندهر نیست؛ های زمین تر از سجده بر دیگر خاک سزاوارتر و شایسته

شده وجود داشته باشد، آیا از باب اولویّت،  ی بافتهها ها و سجاده که در سنت، مجوزی برای سجده بر زیراندازها و فرش
  ]سجده بر خاک کربال[ بهتر نیست؟

تر با خضوع و خشوع و  تر برای منزلت یافتن نزد او، و مناسب تر برای نزدیک شدن به خداوند، و نزدیک آیا شایسته
ها بر خاکی قرار گیرد که در  بندگی برای خدای متعال ]و[ در مقابل حضرتش، این نیست که پهنای صورت و پیشانی

 اوست؟ 1های ناموس جلوه و او ستقداهای نمودهای دفاع از حریم خدای سبحان و  درونش درس
آیا مناسب با اسرار سجده بر زمین، این نیست که سجده بر خاکی واقع شود که در آن، راز بلندی و بزرگی و عظمت و 

 ها وجود دارد؟ نمودها و نشانهترین  جالل خداوند، و رمزهای بندگی و کوچکی نسبت به خداوند، با روشن

                                           
 تر باشد. مناسب« شریعت»و « وحی»چون بسا در اینجا مصادیقی هم ( و چه447، ص 1قاییس اللغة، ج ، پنهان کردن است )معجم م«نمس». یکی از معانی ماده  1
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 تر نیست؟ د، درستریل توحید و فانی شدن در خداوند وجود داآیا سجده بر خاکی که در ان دال
های خونی جوشیده است  گاه از خاکی انتخاب شود که از سطح آن چشمه این نیست که سجده تر تر و بافضیلت آیا کامل

 باشد؟ که به رنگ دوستی خدا درآمده و بر سنت خدا و والیت محض و خالص او می
گاه، نزد شیعه یک الزام حتمی نیست، و آن را واجب شرعی و  اک کربال به عنوان سجده، قراردادن خهاعالوه بر این

های زمین، به لحاظ  . شیعه از ابتدا، بین خاک کربال و غیر آن خاک، از تمامی خاکدانند نمی از لوازم مذهب ، ودینی
اند. سجده بر خاک کربال  ورزها پنداشته غرضها و  جایز بودن سجده بر آن تفاوتی نگذاشته است؛ برخالف آنچه نادان

، برای سجده نزد شیعه، تنها یک استحسان عقلی است، و فقط انتخاب چیزی است که نزد عقل و منطق و اعتبار
اند؛ بلکه به  غیر کربال را همراه داشته های سزاوارتر است. حتی بسیاری از بزرگان شیعه در سفرهای خود، از سایر خاک

یا اند؛ همانند حصیر  اند و در نمازهای خود بر آن سجده کرده هر چیزی که سجده بر آن صحیح باشد داشتههمراه خود 
 .اند پاک و تمیزی که به پاک بودنش اطمینان داشته 1خمره

خوشایند و پاکیزه، در روایات این خاک ه افزون بر تمامی این مطالب، آنچه که از امامان اهل بیت )ع( درباره توجه ب
است، ]این  و بوسیدن آن و ترجیح سجده بر آن و ... وارد شده فراوانی که در زمینه تبرک به آن ریح، صحیح وص

ای بزرگ در اسالم برگزیده شده  به عنوان یک نماد درخشان درباره حادثهخاطر آن است که خاک کربال  روایات[ به
ارزش خود را از قیام امام  یتی و اخالقی بزرگی است کههای اعتقادی، ترب جنبهاست. ]این حادثه بزرگ،[ دربردارنده 

گرفته است؛ زیرا برای  دارانش ـ دوست های شیعه و های آزاده ـ چه رسد به دل انسان  حسین )ع( و جاودانگی آن در دل
 های مومنان حرارتی وجود دارد.  محبت او در دل

 7جلسه 

 درس پانزدهم

  توسل به اولیای خدا

وسل فالن إلی »، وسیله نزد پادشاه است، و وسیله یعنی درجه و نزدیکی؛ و گفته شده است: در لغتتوسل // 188//ص 
 یعنی« واسل»که او عملی انجام دهد که با آن عمل، به خداوند نزدیک شود؛ و  [شود هنگامی ]استعمال می« اهلل وسیلة

است. خداوند فرموده است: « وسایل»جمع آن، پیوند و نزدیکی، و یعنی « وسیله»کسی که به خداوند رغبت دارد. پس 
 «.تر اى هر چه نزدیك جویند، وسیله اى )براى تقرب( به پروردگارشان مى خوانند، خودشان وسیله كسانى را كه آنان مى»

                                           
قدار ما یضع الرجل و قد تكرر في الحدیث ذكر الخُمْرَةِ و السجود علیها، و هي بالضم سجادة صغیرة تعمل من سعف النخل و تزمل بالخیوط. و في النهایة هي م.  1

  وَ عَلَى السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِیضَةٌ»مِنْهُ  و «الْخُمْرَةِ یَضَعُهَا عَلَى الطِّنْفِسَةِ  كَانَ أَبِي یُصَلِّي عَلَى»  خُمْرَةً إال في هذا المقدار. و منه  ال یكون علیه وجهه في سجوده، و
 (797، ص 3)مجمع البحرین، ج «. الْخُمْرَةِ سُنَّةٌ
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 های روشن ؛ زیرا معنای وسیله از مفهومای تطبیق بحث شده است با گونه« وسیله»های لغوی، درباره  در بقیه معجم
بیش از این نیست که چیزی به عنوان دستاویز برای چیز دیگری برگرفته شود که آن چیز حقیقت معنایش  است و

شود. بنابراین  ؛ و این دستاویز با توجه به مختلف بودن مقصودها، مختلف می، مورد قصد و رغبت قرار گرفته باشددیگر
آید؛  دست می وسیله آنها رضایت الهی به شود که به یای متوسل م به اعمال شایسته طلبد کسی که رضایت خداوند را می

 شود که او را به آنجا برساند. و کسی که زیارت بیت اهلل الحرام را قصد کرده، به چیزی متوسل می

 آنچه در قرآن درباره توسل آمده است

اند. قرآن   تایید کردهپیامبران و صالحان، حقیقت توسل را به عنوان یک عبادت مشروع که هیچ ابهامی در آن نیست، 
؛ اند تا به خدا نزدیک شوند را برای ما نقل کرده است کریم بسیاری از مواردی که مردم به پیامبران و اولیا توسل جسته
گردیده است.  شان مستجاب می های شده و درخواست و بعد از این توسل، دعاهای ایشان )پیامبران و اولیا( متحقق می

 را[  پیسى] برص به مبتالیان و مادرزاد كورِ خدا، اذن به و»فرماید:  می نقل از حضرت عیسی[]در قرآن، به  خداوند
 «. كنم مى زنده خدا اذن به را مردگان و بخشم؛ مى بهبودى

شدند؛ اما این  ای دارد؛ که عبارت است از اینکه مردم به عیسی )ع( متوسل می این آیه اشاره به مساله //181 //ص
ناشی نبود از اعتقاد مردم به اینکه عیسی قدرت خاصی غیر از قدرت الهی دارد؛ ]بلکه توسل آنها[ برخاسته از  توسل

؛ زیرا او نزد سازد به اینکه عیسی )ع( قدرتی دارد که او را با اذن خداوند، بر شفا دادن بیماران توانا می بود ایمان آنها
قدرتی  شود؛ زیرا شرک، اعتقاد به این است که عیسی )ع( رده نمیخداوند آبرومند است. پس این اعتقاد شرک شم

 پنداری ندارد.؛ که هیچ مسلمانی اعتقاد به چنین مستقل از قدرت خداوند داشته باشد
یعقوب از او درخواست بخشش  پسران"«.  پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه"گفتند: »چنین خداوند فرموده است:  هم

او خاطر اینکه  ای که جدای از قدرت الهی باشد؛ و فقط یعقوب )ع( را واسطه در طلب بخشش کردند؛ به نکردند، به گونه
زودى ه ب"گفت: »شود:  جواب یعقوب به پسرانش روشن می میان مقام نزد خداوند بود. این مطلب از مقرّب و دارای

 "«.طلبم، كه او آمرزنده و مهربان است! آمرزش مىبراى شما از پروردگارم 
هاى خدا را زیر پا  كردند )و فرمان و اگر این مخالفان، هنگامى كه به خود ستم مى»و نیز خداوند فرموده است: 

وبه كرد؛ خدا را ت كردند؛ و پیامبر هم براى آنها استغفار مى آمدند؛ و از خدا طلب آمرزش مى گذاردند(، به نزد تو مى مى
کار؛  استغفار رسول خدا )ص( برای مسلمانان توبه شاره دارد به مورد قبول واقع شدن؛ زیرا آیه ا«یافتند پذیر و مهربان مى

زمان ]با بیان مقبول بودن استغفار  چنین آیه شریفه، هم . هماستدا )ص( مقام بزرگی نزد خداوند چراکه برای رسول خ
 تاکید دارد.  ایشانبرای درخواست بخشش  ،دان امت اسالمی نزد رسول خدا )ص(فرزن وارد شدن رسول خدا[، بر اهمیت

شود که خداوند در قرآن کریم بندگان مومنش را بر توسل نمودن به سوی خود، با چیزهایی  از آنچه گذشت روشن می
 های مختلفی اجازه داده است: پسندد تشویق نموده است. پس خداوند توسل را به شکل که او می

؛ پس «ها( بخوانید هاى نیك است؛ خدا را به آن )نام و براى خدا، نام»اسامی خداوند؛ لذا فرموده است:  توسل با انند:م
 کند. هایش متوسل ]به او[ شده را استجابت می خداوند درخواست کسی را که به وسیله نام

به حساب آمده، که بنده به واسطه آنها به های مشروعی  و مانند: توسل با اعمال شایسته؛ چراکه عمل صالح از وسیله
محقق که بنده برای هایی است  // وسیله113؛ و شکی نیست که عمل صالح از بهترین //ص جوید خداوند تقرّب می



 

 كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد  

 

 «2 یعهخاص ش یدعقا» ۀترجم آموزشیمحتوای کمک

 

 

11 

و )نیز به یاد آورید( هنگامى را كه ابراهیم و اسماعیل، »شود. خداوند فرموده است:  به آن متمسک می ساختن نیازهایش
 «.پروردگارا! از ما بپذیر، كه تو شنوا و دانایى!»گفتند:(  بردند، )و مى نه )كعبه( را باال مىهاى خا پایه

صدا كردن پیامبر را در میان خود، مانند  1صدا كردن»و مانند: متوسل شدن به دعای رسول )ص( با این گفتار خداوند: 
 «.یدیكدیگر قرار نده

که رسول اکرم )ص( یکی از دو امان در زمین است؛ با این گفتار خود: چنین قرآن کریم اشاره نموده است به این هم
كنند، خدا  ار مىولى )اى پیامبر!( تا تو در میان آنها هستى، خداوند آنها را مجازات نخواهد كرد؛ و )نیز( تا استغف»

 «. كند عذابشان نمى
وند را در کنار نام رسول اعظم )ص( قرار داده، کنیم که قرآن در موارد متعددی یادکرد از خدا در مرحله بعد مالحظه می

بینند؛ سپس به سوى  و خدا و رسولش، اعمال شما را مى»فرماید:  و به هردو، یک فعل را نسبت داده است. ]مثال[ می
كند )و جزا  دادید، آگاه مى شوید؛ و او شما را به آنچه انجام مى كسى كه داناى پنهان و آشكار است بازگشت داده مى

نیاز  گیرند كه خداوند و رسولش، آنان را به فضل )و كرم( خود، بى آنها فقط از این انتقام مى»فرماید:  ؛ و می«دهد!( ىم
پس اگر جایگاه رسول اعظم )ص( نزد  ؛ و آیات دیگری که در آنها نام رسول کنار نام خداوند قرار گرفته است.«ساختند!

شود، و کسی که به درخواست  او پذیرفته می شود، و بدون شک درخواست میگونه است، حتما دعای او رد ن خداوند این
 درآویخته است. گاه مطمئنی تکیهاو تمسک کند، به 
بینیم که خداوند به گناهکاران مسلمان دستور داده است که به دعای پیامبر )ص( تمسک جویند، و  به همین دلیل می

پیامبر )ص( بخواهند تا او نیز برای ایشان استغفار نماید تا استغفار  در مجلس او به درگاه خدا استغفار کنند، و از
امبرى را نفرستادیم ما هیچ پی» حضرتش باعث نزول رحمت بر ایشان، و قبولی توبه آنها گردد. خداوند فرموده است:

هاى  كردند )و فرمان ىكه به فرمان خدا، از وى اطاعت شود. و اگر این مخالفان، هنگامى كه به خود ستم ممگر براى این
كرد؛  كردند؛ و پیامبر هم براى آنها استغفار مى آمدند؛ و از خدا طلب آمرزش مى گذاردند(، به نزد تو مى خدا را زیر پا مى

 «.یافتند را توبه پذیر و مهربان مىخدا 
رسول خدا  بیایید تا" هنگامى كه به آنان گفته شود:»از[ خداوند است: // و به همین مضمون گفتار ]دیگری 111//ص 

بینى كه از سخنان  دهند؛ و آنها را مى ، سرهاى خود را )از روى استهزا و كبر و غرور( تكان مى"براى شما استغفار كند!
 «.ورزند! تو اعراض كرده و تكبر مى

 

                                           
ها به این  لحاظ نموده است؛ اما در بیشتر تفاسیر و ترجمه« دعا کردن و درخواست از خداوند»در آیه شریفه را به معنای « عاءد». ظاهرا مولف محترم، مراد از  1

 ایم. سازی ترجمه آیات قرآن، از ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی استفاده نموده معنا توجه نشده است. در اینجا نیز، جهت یکسان
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 1جلسه 

 توسل به پیامبران و صالحان

دعای رسول اعظم بود. این نوع عبارت است از:  ، نوع دیگری ]از توسل است[، غیر از نوع قبلی که توسل بهو این
مقام و  شدن ای برای پذیرش دعا، و متذکر توسل به ذات )خود( پیامبران و صالحان، و قراردادن ایشان به عنوان وسیله

 .جایگاهی که نزد خداوند دارند
جوییم، در این  توسل می د خدااوند ـ  نزای به سوی خد پس هنگامی که ما با دعای رسول اکرم )ص( ـ به عنوان وسیله

ایم؛ و روشن است که آن وسیله،  ای به سوی خدا قرار داده خود رسول و بزرگی او را وسیلهنوع ]از توسل، در حقیقت[ 
بلند وابسته به این شخصیت است که خداوند او را شرافت بخشیده و بزرگ داشته است و جایگاهش را دعایی است که 

او  یاریو  داشت و به مسلمانان دستور به بزرگ«  و آوازه تو را بلند ساختیم»گفتار خداوند است: که در  کرده است؛ چنان
پس كسانى كه به او ایمان آوردند، و حمایت و یاریش كردند، و از نورى كه با او نازل شده »؛ آنجا که فرموده است: داده

گونه  انسان توسل شود، همان تر آن است که به خود آن شایسته[ ]به طریق اولی. پس «پیروى نمودند، آنان رستگارانند
شود؛ و کسی که به جایز بودن ]نوع[ اول اعتراف کند و از نوع دوم بازدارد، بین ]حکم  که به دعاکردنش توسل می

 متعلق به[ دو چیز متالزم فرق گذاشته است.
اند، این نوع از  ان از اهل حدیث بدان اعتراف نمودهآنچه از طریق صحیح در سنت نبوی روایت شده، و بزرگ در هر حال،

از این  انباشته یابد که این سیره، رو کسی که سیره مسلمانان را بررسی کند درمی . ازاینکند میمحکم و استوار توسل را 
شدند؛  ل میشان بر خدا متوس ها به جایگاه صالحان و احترام آنها نزد خدا و حق است؛ بدین معنا که مسلماننوع توسل 

و تعدادی از احادیث وارد شده است که داللت بر جایز بودن توسط به پیامبر )ص( یا اولیای صالح دارد، که برخی از این 
 کنیم:  را ذکر می ها روایت
  // 111//ص 

 یف ]نقل شده که[ گفت:. از عثمان بن حن1
 سالمتی دهد؛ فرمود: اگر بخواهینزد پیامبر )ص( آمد و گفت: برایم از خدا درخواست کن تا مرا نابینا مردی 

]دعا کردن را[ به تاخیر اندازم، که این برایت بهتر است؛ و اگر بخواهی دعا کنم؛ مرد گفت: از خدا بخواه؛ 
نماز گزارد و با این دعا، بگیرد، و دو رکعت نیکو پس پیامبر )ص( به او دستور داد وضو بگیرد و وضویی 

، به حق محمد که پیامبر رحمت است؛ ای اورم کنم و به تو رومی خدایا از تو درخواست می»کند: درخواست 
! پیامبر تا آنکه برآورده شود؛ خدایا ام،  محمد! من درباره این حاجتم، به وسیله تو رو به سوی پروردگارم کرده

 «.را برای من شفیع قرار ده
؛ حتی ابن تیمیه این روایت را صحیح شمرده است. رفاعی نیز ]آن اشکالی در صحت ]سند[ این حدیث وجود نداردهیچ 

بدون هیچ شک و  شکی نیست که این حدیث، صحیح و مشهور است، و»را صحیح دانسته است[؛ زیرا گفته است: 
 مرد نابینا برگشت. آن که با دعای رسول خدا )ص(، بیناییِ در این روایت ثبت شده است تردیدی،

اند؛ ]از جمله[: نسائی و بیهقی و طبرانی و  ترمذی و   و این حدیث را تعدادی از بزرگان حدیث از اهل سنت روایت کرده
 حاکم در مستدرکش.
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که  بینیم که رسول خدا )ص( به مرد نابینا یاد داد ؛ زیرا میگیرد و با این حدیث، مشروع بودن توسل مورد تاکید قرار می
چگونه به واسطه پیامبرش، که پیامبر رحمت است به خداوند توسل جوید، و ایشان را در برآورده شدن درخواستش 

 ]در دعایی که حضرتش تعلیم داد[ خود پیامبر است نه دعای او، و« پیامبر»شفیع )واسطه( قرار دهد؛ و مقصود از 
 .یامبر و به وسیله ایشانبه واسطه مقام پ است روی آوردن به سوی خداوند ]منظور،[

 . عطیه عوفی از ابو سعید خدری روایت کرده که رسول خدا )ص( فرمود:1
کنم به حق  من از تو درخواست میخدایا! »اش برای نماز گزاردن خارج شود و بگوید:  کسی که از خانه

و ریا و سُمعه خارج  گستاخی و ناسپاسیمسیر راه رفتنم؛ من از روی  بر تو، و به حق ایندرخواست کنندگان 
ام؛ پس از تو درخواست  ت تو خارج شدهرضایخاطر پرهیز از غضب تو و در پی  ]بلکه[ به //112//ص  ام؛ نشده

؛ ]با «بخشد مگر تو ببخشایی؛ زیرا گناهان را نمی ز آتش حفظ کنی و گناهانم را بر منکنم که مرا ا می
 کنند. نماید و هفتاد هزار فرشته برای او استغفار می توجه میبا جلوه خود به او خواندن این دعا،[ خداوند 

آبروی  این حدیث نیز داللت دارد بر جایز بودن توسل به سوی خداوند، به واسطه احترام اولیای صالحش، و جایگاه و
 دهد. ار میشدن حاجتش، و برآورده شدن دعایش قر ایشان نزد خداوند؛ پس ایشان را به عنوان واسطه و شفیع برای روا

 که[ گفت: . از انس بن مالک ]نقل شده2
بر او وارد شد و کنار سرش نشست؛ سپس فرمود:  هنگامی که فاطمه بنت اسد درگذشت، رسول خدا )ص(

ردای با ]استفاده از[  و کفن او ،و مدح خود بر او را بیان داشت «رحمت خدا بر تو، ای مادر من بعد از مادرم»
رسول خدا )ص( اسامة بن زید و ابو ایوب انصاری و عمر بن خطاب و غالمی سیاه را . سپس پیامبر )ص( بود

؛ پس قبر او را حفر نمودند و هنگامی که به لحد رسیدند، رسول خدا )ص( با دست برای کندن قبر فراخواند
د لحد خالی ]از خاک[ شخود لحد را حفر کرد و خاک لحد را با دست خود بیرون ریخت. پس هنگامی که 

کند و  خداوند کسی است که زنده می»رسول خدا )ص( در آن داخل شد و دراز کشید. سپس فرمود: 
میرد. ]خدایا![ مادرم فاطمه بنت اسد را بیامرز و محل ورودش ]به عالم  ای است که نمی میراند و او زنده می

 «.ودندبرزخ[ )قبرش( را وسیع قرار ده؛ به حق پیامبرت و پیامبرانی که قبل از من ب

 توسل در سیره مسلمانان

سیره مسلمانان در زمان حیات رسول )ص( و بعد از وفات ایشان جریان داشته است بر توسل به او و به اولیای خدا، و 
 گردد[: ]بیان می هایی از این سیره طلب شفاعت نزد خداوند به واسطه جایگاه ایشان. در ادامه، نمونه

 «.ای محمد! ما را نزد پرودگارت یادآور شو؛ و ما در خاطرت باشیم»ابوبکر بعد از رحلت رسول خدا )ص( گفت:  أ(
 // 111//ص 

 طالب )ع( ]نقل شده که[ فرمود: از علی بن ابیب( 
یک اعرابی بعد از سه روز از وقتی که رسول خدا )ص( را دفن کرده بودیم نزد ما آمد، و خود را روی قبر 

ای رسول خدا! گفتی، پس گفتارت را شنیدیم؛ »خاک قبر را بر سرش ریخت و گفت: بر )ص( انداخت، و پیام
و اگر این »را محافظت کردی و ما ]نیز[ از تو محافظت نمودیم؛ و در آنچه نازل شده آمده است: ]یاد[ خدا و 

آمدند؛ و از  گذاردند(، به نزد تو مى هاى خدا را زیر پا مى كردند )و فرمان مخالفان، هنگامى كه به خود ستم مى
«. کنی طلب آمرزشام تا برایم  ام و نزد تو آمده و من به خودم ظلم کرده... « كردند خدا طلب آمرزش مى

 شدی. آمرزیدهداده شد: به تحقیق که  پس از جانب قبر ندا
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، سپس از خداوند درخواست نماید؛ ]بدین ترتیب که[ که ]چگونه[ دعا کند ج( رسول خدا )ص( به شخصی یاد داده بود
پیامبر )ص( را مورد خطاب قرار دهد و به او متوسل شود؛ سپس از خداوند مورد قبول واقع شدن شفاعت پیامبر )ص( را 

 . پس بگوید:درخواست نماید
شوم. ای محمد!  کنم و به پیامبرت که پیامبر رحمت است به سوی تو متوسل می خواست میتو درخدایا! از 

شوم تا آنکه برآورده شود؛ خدایا! پیامبر  سول خدا! من با تو به سوی پرودگارم، درباره حاجتم متوسل میای ر
 .را درباره من شفیع قرار ده

 

 6جلسه 

 «[هایی از سیره مسلمانان درباره شفاعت نمونه»]ادامه بحث 

در صحیح بخاری آمده است که عمر بن خطاب، هنگامی که ]مردم[ دچار قحطی )خشکسالی( شدند به واسطه د( 
ما را شدیم، پس  خدایا! ما به واسطه پیامبرمان به سوی تو متوسل می»عباس بن عبدالمطلب طلب باران کرد و گفت: 

. «ایم، پس ما را سیراب گردان وسل جستهاینک[ ما به واسطه عموی پیامبرمان به سوی تو ت سیراب نمودی؛ و ]هم
 ]راوی[ گفت: پس سیراب گشتند )باران نازل شد(. 

ها درباره روش زیارت رسول خدا )ص( و توسل به ایشان سوال کرد؛ و  منصور عباسی از مالک بن انس، امام مالکی هـ(
ه کنم و بازگردم، یا آنکه رو به رسول خدا به مالک گفت: ای ابو عبداهلل! آیا ]در زیارت قبر رسول خدا[ رو به سوی قبل

 بکنم؟ مالک در پاسخ منصور گفت:
خیر؛[ که او وسیلۀ تو و وسیلۀ پدرت آدم تا روز قیامت است؟! ] به چه دلیل رو از رسول خدا بگردانی، درحالی

]زیرا[  ]درخواستِ[ شفاعتت را بپذیرد؛به واسطه او طلب شفاعت کن تا خداوند بلکه رو به پیامبر کن و 
 ... «.كردند و اگر این مخالفان، هنگامى كه به خود ستم مى»خداوند فرموده است: 

 //115//ص 
 که به خاندان رسول )ص( متوسل شده است: و( شافعی این دو بیت شعر را گفته، درحالی

 و آنها وسیله من به سوی خداوند هستند   من هستند پیامبر واسطهخاندان   
  به دست راستم، نامه اعمالم مید دارم که روز قیامت داده شودبه واسطه آنها ا  

خدا، از صالح توان گفت: پیامبران و بندگان  ها و شاهدهای تاریخی که بیان شد، می ها و برهان و از میان دلیل
مان اى كسانى كه ای»اند که خداوند آنها را با این گفتارش قصد نموده است:  های مشروعی به شمار آمده وسیله
؛ و وسیله در اینجا شامل امور مستحب «اى براى تقرب به او بجوئید اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! و وسیله آورده

 شود، و محدود در انجام کارهای واجب و پرهیز از کارهای حرام نیست. ]نیز[ می
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 توسط از دیدگاه اهل بیت )ع(

های روایی و  جامعاند؛ و  دو تشویق فراوانی کرده و اولیای خدا و غیر از آنامامان خاندان پیامبر )ع( بر توسل به قرآن 
هایی  نمونهاینک تردید در آن، ممکن نیست؛ و ای که  اند؛ به گونه باره نقل کرده های دعا، احادیث فراوانی را در این کتاب

 :از این احادیث
 )ع( فرمود:حارث بن مغیره روایت کرده است که شنیدم ابا عبد اهلل  أ(

مبادا هنگامی که یکی از شما اراده کرد تا چیزی از نیازهای دنیایی را از پروردگارش بخواهد ]دعا کند، مگر 
 با ستایش و حمد خداوند، و درود بر پیامبر )ص( شروع کند؛ و سپس نیازش را از خداوند بخواهد. اینکه[ 

 ب( از ]حضرت[ ابو جعفر )ع( ]نقل شده که[ فرمود:
طالب )ع( چیست؟ فرمود: او نفس  نظر شما درباره علی بن ابیبه رسول خدا )ص( گفتم  انصاری گفت: جابر

دو روح من هستند، و  آن اره حسن و حسین )ع( چیست؟ فرمود:)خود( من است. گفتم: و نظر شما درب
کند باعث شود و هرچه خوشحالش  ناراحتی من میمادرشان فاطمه )س( دخترم، هرچه ناراحتش کند باعث 

که من دشمنم با هر کس که با آنان بجنگد و  //111//ص  گیرم خوشحالی من است. خداوند را شاهد می
هرگاه اراده کردی که از خدا درخواست ]در[ آشتی هستم با هر کس که با ایشان آشتی نماید. ای جابر! 

ها نزد  ترین نام داشتنی زیرا دوست های ایشان بخوان؛ نمایی و درخواستت پذیرفته شود، خدا را به واسطه نام
 خداوند است.

 ج( از پیامبر )ص( در دعایش ]نقل شده است[:
جویم؛  خداوندا! من رو به سوی تو نمودم به واسطه محمد و خاندان محمد؛ و به وسیله آنها به تو نزدیکی می

 دهم. و آنها را پیشاپیش نیازهایم ]به عنوان واسطه[ قرار می
 فرمود: میر المومنین )ع( در دعایش مید( امام علی، ا

درود بفرستی بر دهم[ به حق محمد و خاندان محمد بر تو، و به حق بزرگ تو بر آنها، که  .... ]تو را قسم می
ای به درخواست  اش هستی، و به من عطا کنی بهترین چیزی که عطا نموده که تو شایسته آنها، چنان

کنی  اند، و ]به من عطا کنی[ بهترین چیزی که عطا می از مومنان بودهات و  کنندگانی که از بندگان گذشته
 ماندگان از مومنان.  باقیبه 

 هـ( امام ابا عبد اهلل الحسین )ع( در دعای عرفه فرمود:
ای، به واسطه  معین نموده و بزرگ داشتهایم در این شامگاهی که آن را  خداوندا! ما به سوی تو روی کرده... 

 باشد ... . برگزیده از میان افریدگانت میمحمد، که پیامبرت و رسولت و 
 و( و امام زین العابدین )ع( در دعایش به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان فرمود:

کرده است، از ابتدا کنم، به حق این ماه و به حق هر کسی که در آن عبادت  من از تو درخواست می... خدایا! 
ای  ای یا بنده شایسته ای یا پیامبری که فرستاده ای که ]به خود[ نزدیک گردانیده تا هنگامه اتمامش، از فرشته

 ای... . ]به خود[ اختصاص داده که
 //113//ص 
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 اعتراض انکار کنندگان جواز و مشروعیت توسل

قدرت  یلاست؛ به دل یحقب یعمل، به لحاظ عقل ینو ا یستمتوسل شدن به مردگان، ممکن ن»گفته است:  یمیهابن ت
 .«توسل به مرده، صحبت کردن با معدوم است ینکهنداشتن مرده بر پاسخ دادن، و ا

هست که بودن مرگ از  یاتیتعارض دارد؛ چراکه در قرآن آ یمبا قرآن کر یرا[ رد شده است؛ زیمیهابن ت یادعا ] ینا اما
 :کند ی]سنخ[ عدم را رد م

و این آیه درباره مومنان « ام، روزى آنان در بهشت مقرّر استو هر صبح و ش»مانند گفتار خداوند ]که فرموده است[:  .1
 کند. ]و داللت بر معدوم نبودن مردگان دارد[؛ زیرا نحوه توجه به آنها در دنیا و آخرت را تبیین می نازل شده است

عذاب آنها آتش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه »]که فرمود[: تر از آیه قبل، گفتار خداوند است  . و صریح1
 «.شوند مى

خواهی از غیر خدا و توسل به او جایز است، به این دلیل که با اذن و  اراده خداوند است،  کمکاقرار نمودیم که  پس اگر
بودن و زمان  ی در زمان زندهولخواهی از پیامبر یا  نه مستقل از اراده خدا؛ در این صورت چه تفاوتی است بین کمک

 اند. در مسند احمد آمده است: مرگش؟! با آنکه صحابه توسل به پیامبر )ص( را در حال حیات و وفات انکار نکرده
تو، و به حق این مسیر راه رفتنم؛ از تو  کنم، به حق درخواست کنندگان بر خداوندا! از تو درخواست می

ات دهی، و گناهانم را بر من ببخشایی؛ چراکه کسی گناهان را نمایم که مرا از آتش نج درخواست می
 بخشاید مگر تو. نمی

بر ]دو مطلب[؛ اوالً بر جایز بودن توسل به خود صالحان، نه به ]خصوص[ دعای  در این حدیث، داللت روشنی است
تا زمان ]این[ سوال کننده را آنها؛ و ثانیاً ]در این حدیث[ لفظ عامی است که همه درخواست کنندگان از زمان آدم )ع( 

درخواست کنندگان  خصوص توان آن لفظ را در شود؛ و نمی ل میکه و اجنۀ مومن را نیز شامگیرد؛ بلکه مالئ بر می در
امروز یا درخواست کنندگان زنده منحصر کرد؛ زیرا هیچ دلیلی بر این حصر، با حمل کردن حدیث ]بر این موارد خاص[ 

 ]که داللت[ بر این حصر ]داشته باشد[ وجود ندارد. چ مُخصّصی از خارج وجود ندارد، و نیز هی
 //118//ص 

آمده است که عثمان بن حنیف، توسل به ذات رسول خدا بعد  افزون بر  این ]حدیث[، در ]سنن[ نسائی و ]سنن[ ترمذی
 از وفاتشان را با این دعا تعلیم داد:

شوم به واسطه پیامبرت، پیامبر رحمت؛ ای محمد! ای  کنم و به تو متوسل می خدایا! از تو درخواست می
شوم، تا آنکه خداوند آن را برایم  درباره نیازی که دارم به سوی خدا متوسل میرسول خدا! من به وسیله تو 

 برآورده سازد؛ خدایا! پس او را درباره من شفیع قرار ده.
 شوند. متوسل میبا آن به پیامبر )ص(، بعد از وفات ایشان  ها اهایی است که مسلماناین، از دع و

نظر  بنابراین اثبات شد که توسل به خود رسول اعظم )ص( و اولیاء، بعد از وفاتشان ]نیز[ جایز است، و ]این توسل[ از
 شیعه از کارهای مستحبی است.
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 81جلسه 

 درس شانزدهم

 شفاعت

توانیم با  کنیم میمورد تامل  23هنگامی که در این ، و مورد از قرآن کریم آمده است 23در « شفع»ماده // 233//ص 
. در کاربردهای ]و تحقیق خود را به نتیجه برسانیم[ کتاب عزیز خداوند جدا شویممفهوم شفاعت در دیدگاهی روشن، از 

که او درباره حق یا  با این هدف د،میانجیگری نمای شخصی نزد شخص دیگریعرفی، شفاعت بدین معناست که 
کار برده است؛  ؛ و این، همان معنایی است که قرآن ]نیز[ بهثابت شده، گذشت کندشخص سومی  حکمی که بر عهده

 یگر تایید کرده است. بنابراین شفاعت در قرآن کریم بر دو قسم است:پس گاه آن را رد نموده و گاهی د
اینها شفیعان ما نزد »در بر دارندۀ معنای شرک است، مانند گفتار مشرکان درباره بتها: رد شده؛ زیرا شفاعتی باطل و  .1

 «.خدا هستند
پس اینان همان کسانی هستند که  تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. باطل بودن این ]نوع از[ شفاعت روشن

در این شفیعان به تدبیر کردن و تاثیرگذاری بر خداوند  اند، و از طرف دیگر، از طرفی برای خودشان شفیعانی معیّن کرده
 شفیع کند که ؛ زیرا ماهیت شفاعت اقتضا میکه هر دو طرف ]این نوع از شفاعت[ باطل است اند؛ درحالی معتقد گشته

وند ؛ و چگونه ممکن است که بتها شفاعت کننده نزد خدامورد قبول باشدمشفَّع )پذیرندۀ شفاعت(  نزد (فاعت کنندهش)
 یقین خداوند بتها را قبول ندارد.  که به باشند، درحالی

توان فرض کرد که شفاعت کننده در  در نتیجه، نمی ]اشکال دیگر[ اینکه شفاعت کننده قدرتی مستقل از خداوند ندارد؛
ر است؛ و در رد آن، انبوهی از خیال و پنداخداوند تاثیر بگذارد. بنابراین، این نوع از شفاعت، اساساً شفاعت نیست؛ بلکه 

 پذیرفته شفاعت او از نه و پذیرد نمى را دیگرى مجازات كسى كه بترسید روز آن از و»قرآن کریم فرموده است: 
تر از این آیه، گفتار خداوند  است ]که فرموده  روشن .«شوند مى یارى نه و شد؛ خواهد قبول او از غرامت نه و شود؛ مى

بگو: »و گفتار خداوند:  //231//ص  ،«اى جز او ]خدا[ ندارند كننده و سرپرست و شفاعت )روزى كه در آن،( یاور»است[: 
پس سخن مشرکان درباره شفاعت و "«.  ها و زمین از آن اوست تمام شفاعت از آن خداست، )زیرا( حاكمیّت آسمان"

هایی که خودش  یق واسطهاز طر است؛ زیرا شفاعت رحمتی است که خداوند اساس و بدون مدرک شفاعت کنندگان، بی
که  گیرد؛ درحالی ؛ و این رحمت مشرکان را فرا نمی(ریزد فرومی) کند افاضه می بر بندگانش انتخاب و معیّن نموده،

هستند که خداوند آنها را معیّن کرده است، ولی مشرکان آنها )شفاعت کنندگان برگزیده هایی  شفاعت کنندگان واسطه
ای در انتقال رحمت است نه سبب در انتقال رحمت. به  کنند؛ و شفاعت کننده، واسطه شده از طرف خدا( را انتخاب نمی

 ها شفاعت مشرکانه باطل است.  دلیل این ویژگی
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 آن شفاعتی است که به اذن خداوند باشد و از جانب افرادی باشد که خداوند شفاعت . شفاعتی صحیح و مورد قبول؛ و1
شرط اول در تعدادی از آیات آمده  1پسندیده باشد. پس در شفاعت صحیح سه شرط وجود دارد.را برای آنان  کردن

 «.كیست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟»است. از جمله، این گفتار خداوند: 
اذن در ین آیه بر شرط دوم )اذن خداوند در شفیع( نیز داللت دارد؛ هنگامی که این اذن از طرف خداوند صادر شود، هم

و »این گفتار خداوند ]آمده است[: به معنای رضایت خداوند از شفیع. اما شرط سوم، در  شفاعت و اذن در شفیع است،
 «.كنند است شفاعت نمىآنها جز براى كسى كه خدا راضى )به شفاعت براى او( 

روز قیامت، خود را بدون شفاعت کنندگان خواهند  ها است، مشرکان در و از آنجا که نوع اول شفاعت، فاقد این شرط
)افسوس كه »یافت، و باطل بودن شفاعتی که بدان معتقد بودند را درک خواهند کرد، و با زبان خود خواهند گفت: 

 ،«جود نداردكنندگانى براى ما و امروز( شفاعت
های قدرت و کمال را مالحظه  عمومی و سبک رایج در بازگو کردن جلوه یک گرایش و اگر در قرآن کریم تامل نماییم

هایی را  یابیم آیه . پس می، که در ]قالب[ نفی کردن، سپس اثبات کردن، سپس افاضه کردن پدیدار شده استکنیم می
هایی که آن را ]فقط[ برای خداوند اثبات نموده  ر خدا نفی کرده است، و آیهها ]ی قدرت و کمال[ را از غی که این جلوه

. ها بر بعضی از آفریدگان، از جانب خداوند اشاره دارد است، و نوع دیگری ]از آیات[ که به افاضه شدن برخی از قابلیت
 و میراندن 1کم کردن و مالکیتزمینۀ روزی دادن و آفریدن و حاش ـ در  گانه قرآن کریم این سبک  را ـ با مراحل سه

 کار برده است، و این کاربرد در موضوع شفاعت نیز جریان دارد. به
منحصر کردن کمال و قدرت در خداوند، و نفی آن  های نفی کنندۀ شفاعت از غیر خدا، // بنابراین غرض آیه231//ص 

این است که ذات  الهی به صورت ذاتی، به این  های اثبات کننده شفاعت ]برای خداوند[ از غیر خداست؛ و غرض آیه
هایی که شفاعت را برای غیر خدا اثبات نموده است،  و غرض آیههای قدرت و رحمت موصوف شده است؛  جلوه از جلوه

ای که   قرار دارد، به گونه تاکید بر قدرت خداوند است، با بیان اینکه این قدرت )قدرت بر شفاعت( در باالترین مراحلش
که از او خشنود است واگذار گیرد، و گاه آن را به کسی از بندگان و اولیایش  اوند گاه شفاعت را خود برعهده میخد
 کند.  ، یعنی در شفاعت تصرف نموده و از خودش به یکی از افراد خَلقش منتقل مینماید می

الهی و رحمت مطلق ربّانی، و تکیه ی این سبک قرآنی، تربیت بنده برای دلبستگی به قدرت ها بسا یکی از غرض و چه
 اقتضا کنندۀبخشد که  در دادگاه عدل ]الهی[ تنها در صورتی نجات میباشد؛ زیرا عمل  مل شایستهصِرف عنکردن به 

بلکه قرآن کریم در  نیاز است؟ که بتواند ادعا کند که با عمل خود از رحمت خداوند بینجات باشد؛ و آیا کسی هست 
است به اینکه امور از دست خداوند و سلطان و م بیشتری داشته است؛ هنگامی که ما را متوجه ساخته این رویکرد، اهتما

قدرت او خارج نیست؛ حتی هنگامی که با قضا )و حکم( قطعی که تغییرپذیر نیست، حکم کرده باشد؛ مانند گفتار 
هاى  ]ناله« شهیق»و « زفیر»آنان در آنجا، امّا آنها كه بدبخت شدند، در آتشند؛ و براى »خداوند ]که فرموده است[: 

 ؛پاست؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهدها و زمین بر جاودانه در آن خواهند ماند، تا آسمان*  .[ است طوالنى دم و بازدم

                                           
است؛ اما با توجه به جمالت بعدی، وجود سه شرط الزم است: اذن  الهی در شفاعت، اذن الهی در شفاعت کننده، اذن الهی در  . عبارت عربی قدری نارسا 1

 شفاعت شونده.
 .  اگر ملک به کسر میم باشد؛ و اگر به ضم میم باشد، به معنای پادشاهی است. 1
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امّا آنها كه خوشبخت و سعادتمند شدند، جاودانه در بهشت خواهند ماند، . * دهد چه را بخواهد انجام مىپروردگارت هر 
]در این آیات[ با آنکه خداوند،  «.بخششى است قطع نشدنى ؛پاست، مگر آنچه پروردگارت بخواهدها و زمین بر تا آسمان

فرجامان به جاودانگی در بهشت ]حکم نموده  نیک برای بدفرجامان به جاودانگی در آتش حکم کرده است، و برای 
زمین قرار داده است؛ اما با وجود این ]گونه از حکم قطعی[، آن ها و  سان جاودانگی آسمان است[، و این جاودانگی را هم

و تصرّف خداوند  ها دست ]محدوده قدرت[ اعالمی باشد از طرف او، به اینکه امور ازبه اراده خود منوط کرده است؛ تا را 
ند، قدرت بر چیزی اش احکام قطعی صادر شده است. پس اگر احکام حتمی خداو  شود؛ حتی این امر که درباره خارج نمی
گرداند، ]با توجه به این نکات[، آیا  کند، و چیزی را بر او واجب نمی انجام کاری نمی ناچار به گیرد، و او را میرا از او ن

گرداند و او را ناچار به   کند و به نفع ما، نجات را بر خدا واجب می هایی است که قدرت را از خدا سلب می اعمال ما سبب
 ؟!کند کاری می

برای ما مورد تاکید قرار داده  ـ حتی در چنین مواردی )آیاتی که ذکر شد( ـ و هنگامی که خداوند قدرت مطلق خود را
کند؛ حتی خود قضا و  این قدرت ]الهی[ را محدود و مقیّد نمیهیچ چیزی  رسد که به این ]مطلب[ می، دیدگاه ما است

اشاره شود به اینکه عمل انسان، هر اندازه که شایسته باشد او که بسیار مناسب است پس  //232//ص  احکام خداوند.
سازد؛ و هنگامی که اراده خدا، شرط جاودانه شدن   و قدرت او را محدود نمیکند،  نیاز نمی را از رحمت ]خداوند[ باری بی

ولی شرط در کسی کسی است که خود خداوند حکم به جاودانگی او در بهشت یا در جهنم کرده است، پس ]به طریق[ ا
  اش صادر نشده است. است که هنوز حکم الهی درباره

 

 88جلسه 
نیست، بلکه بر  هدف( )بی جز محلی برای ظهور اراده و خواست و رحمت مطلق خداوند؛ و گزافه نیست چیزی و شفاعت

الزم است برخی خواهد به یک درجه علمی باال دست یابد  . ]به عنوان مثال[ کسی که میاساس مالک مشخصی است
]دیگری برای  این صورت، شفاعتِای نزدیک به آن درجه علمی برسد. در   دست آورد و به مرتبه مقدمات آن را به

رساندن او به درجه مورد نظر[ دارای معنای معقولی است که عبارت است از کمک کردن برای رسیدن به هدف؛ ]ولی[ 
یک از مقدمات  سوادی که تالش برای هیچ درجه علمی را فرد بی شفاعت معنا ]ی معقولی[ ندارد، هنگامی که آن

شفاعت برای شخصی که  همانند این مثال، به آن درجه برسد. از راه شفاعت مند باشد که  ، مطالبه نماید، و عالقهنکرده
بر ضد موالی خود،   کننده انکارکنندۀ طغیانشود ندارد، اجرا نمی شود؛ مانند  هیچ ارتباطی با کسی که نزد او شفاعت می

 وجود اوردندۀ سبب نیست.  کنندۀ سبب است و به ؛ بنابراین شفاعت، کاملرسد نمیکه با شفاعت به رضایت موالیش 
حق ندارد که باطل کردن قوانین  )شفیع( پس او که تاثیرگذاری شفیع )شفاعت کننده( نزد موال گزافه نیست چنان هم
را از موال درخواست  ، و دست کشیدن از احکام و تکالیفبر بندگانش مولیش و عذاب، و باطل کردن مولویت پادا

، و قوانین و احکام او نسبت به بندگانش، و جزایی بر بندگانش موال مولویت ،زم است که شفاعت کنندهبلکه النماید. 
 .تصدیق نمایدبرای موال کند را  که به صورت عذاب یا ثواب درباره بندگانش اجرا می
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هایی در موال است که موجب بخشش و گذشت  ایند شفاعت، نقش[ شفاعت کننده فقط تمسّک کردن به صفت]در فر 
و  ،و بدی حال او او، خواند؛ مانند گذشته خوب فرا میهایی در بنده است که مهربانی و رحمت را  هستند، و به صفت

های او  ادنجزا دخارج کردن بنده از مولویت موال و محدوده احکام و  پوزش طلبیدن او. یعنی نقش شفاعت کننده،
 یابد. تجسم میتالش برای انتقال بنده از حکمی مولوی، به یک حکم مولوی دیگر  نیست؛ و نقش او فقط در

 شفاعت کننده چه کسی است؟

به مولویت باشد  است؛ پس هر کس موصوف« مولویت»های  از آنچه گذشت روشن شد که شفاعت یکی از ویژگی
ای از رحمت مولی  این شفاعت، جلوه ا به هر کس که بخواهد عطا کند تاتواند در محدوده نفوذ مولویتش، شفاعت ر می

و یگانه در ]تمام[ هستی است، و بقیۀ زمان باشد. از آنجا که مولویت خداوند، آن مولویت حقیقی  طور هم و قدرت او به
خداوند فرموده است:  //231//ص  های مخصوص به اوست. این شفاعت یکی از واقعیتها اعتباری است، بنابر مولویت

گویند:  و مى»های دیگر، یا شفاعتی دروغین است؛ مانند گفتار مشرکان:  ؛ و شفاعت"«خداست آن از شفاعت تمام: "بگو»
پس از خود او گرفته شده و به او ، یا شفاعتی است که خداوند اذن به آن داده است، "«اینها شفیعان ما نزد خدا هستند"

آنان هرگز مالك شفاعت نیستند؛ مگر كسى كه نزد خداوند رحمان، عهد و پیمانى »گردد, همانند گفتار خداوند:  باز می
 «.دارد

 هایی اعطا شده است؛ از جمله ایشان: و قرآن کریم تصریح دارد به اینکه شفاعت اذن داده شده به آن، به گروه
بخشد مگر پس از آنكه  ها كه شفاعت آنها سودى نمى و چه بسیار فرشتگان آسمان»مالئکه: خداوند فرموده است:  .1

 «.شد اجازه )شفاعت( دهدخدا براى هر كس بخواهد و راضى با
 خوانند قادر بر شفاعت نیستند؛ مگر آنها كه شهادت به حق كسانى را كه غیر از او مى» شهادت دهندگان به حق:. 1

 .«خوبى آگاهنده اند و ب داده
تر از درجه پیامبران و باالتر از درجه بقیه افراد  ای پایین درجهتردید  اند که بی هی از مومنانوشهادت دهندگان به حق گر

ت دارند؛ و بدون شک، اهل بیت )ع( در صف اول این گروه قرار دارند؛ به دلیل ویژگی آنها که بارزترین مصداق امّ
اینکه آنها از کسانی  اند؛ افزون بر راه حق جهاد کرده د که شهادت به حق داده و عمل به حق نموده و درکسانی هستن

 هستند که قرآن کریم بر عصمت ایشان تصریح نموده است.
 یابیم: شهادت دهندگان به حق( را در آن می)اصطالح ، تفسیر این کنیم بررسی میو هنگامی که روایات نبوی را 

 «.کنند، سپس علما، سپس شهیدان )شهادت دهندگان( در روز قیامت، پیامبران شفاعت می»ص( فرمود: رسول خدا )
 «.شفاعت کنندگان پنج ]دسته[ هستند: قرآن، خویشاوند، امانت، پیامبرتان، خانواده پیامبرتان»و ]نیز[ فرموده است: 

 فته است:یادآور شده و گ «کشف الشبهات»و خود محمد بن عبد الوهاب در کتاب 
 //235//ص 

]خداوند[ شفاعت را به غیر پیامبر )ص( ]نیز[ داده است. پس صحیح است که ]گفته شود[ مالئکه شفاعت 
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 کنند. کنند و اولیا شفاعت می شفاعت می 1اند فرزندانی که قبل از بلوغ از دنیا رفتهکنند و  می
« صحیح»خود و نیز مسلم در « صحیح»به روایاتی استناد کرده است که بخاری در باره[  در این ]محمد بن عبد الوهاب

اند؛ بدین شرح: از ابو سعید خدری، از پیامبر )ص( ]نقل شده  به همین مضمون نقل کردهاش «مسند»خود و احمد در 
 که[ فرمود:

لبیدن دریافت کردند؛ و من داده شده است, و همه پیامبران آن هدیه را بدون مهلت ط ای به هر پیامبر هدیه
یقین مردی از امت من برای گروهی از مردم شفاعت  بهام را به تاخیر انداختم تا برای امتم شفاعت کنم.  هدیه

یقین  کند، و به اش شفاعت می مردی ]از امتم[ برای قبیلهیقین  شوند، و به کند، پس آنها داخل بهشت می می
و برای دو نفر و برای یک نفر  یقین مردی برای سه نفر ، و بهکند خویشاوندان شفاعت میمردی برای 

 شوند[. کند؛ ]پس داخل بهشت می شفاعت می
یقیناً »گفت: اگر مرا در این حدیث تصدیق نکردید، پس اگر خواستید ]این آیه قرآن را[ بخوانید:  و ابو سعید خدری می

كند، و از نزد  [ كار نیكى باشد، آن را دو چندان مى وزن آن ذرّه كند، و اگر ]هم [ ستم نمى ه احدىاى ]ب وزن ذرّه خدا هم
فرماید: مالئکه شفاعت کنند و پیامبران شفاعت کنند و مومنان شفاعت کنند  پس خدا می«. دهد خود پاداشى بزرگ مى

. ... 
 //231//ص 

 شفاعت شوندگان

 یاند: شفاعت رسول )ص( ]فقط[ برا دانشمندان مسلمان، درباره شفاعت شونده بحث شده است. معتزله گفته یانم
گناهکاران  یو امکان ندارد که شفاعت برا یشان؛ثواب و باال رفتن درجه ا یشن است، به منظور افزااطاعت کنندگا

که شفاعت گناهان را محو )پاک(  یلدل ینو به ا نسان،ابر در گرو عمل بودنِ  است که داللت کننده یاتیآ یلباشد، به دل
 .کند ینم
گفتار خداوند  یناز بزرگان معتزله ـ نقل شده است که او در رد قائالن به شفاعت با ا یکیـ  یاطاز ابو الحسن خ و

توانى كسى  ميتوانى كسى را كه فرمان عذاب درباره او قطعى شده رهایى بخشى؟! آیا تو  آیا تو مى: »کرد یاستدالل م
 یقائالن به شفاعت مدع ینکهاو را پاسخ گفته است به ا یدخ مفیش«. را كه در درون آتش است برگیرى و نجات دهى؟!

هستند که  ی]بلکه[ فقط مدع دهد؛ یآتش را از آن نجات م یقاناست که ال یکه رسول اعظم )ص( همان کس یستندن
 دهد. حترام پیامبرش و خاندان پاک پیامبرش نجات میا  آتش را به یقاناست که ال یخداوند همان کس

و عموم مسلمانان معتقدند که شفاعت برای مسلمانان گناهکار است، نه برای کافران و مشرکان؛ به دلیل گفتار پیامبر 
 «.ام شفاعت را برای اهل گناهان کبیره از امتم ذخیره کرده»)ص( ]که فرمود[: 

 خداوند فرموده است: ؛ آنجا کها قرآن کریم استدالل نموده استعالمه طباطبایی بر این دیدگاه ب
)كه نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و  مگر اصحاب یمین* )آرى( هر كس در گرو اعمال خویش است، »

                                           
ته شده که معنای محصلی ندارد. معنای مناسب همان است که در پاورقی کشف الشبهات آمده و گرف« گیرندگان پیشی»به معنی « األفراط». در پاورقی کتاب،  1

 ، پاورقی(74اند. )کشف الشبهات، تلعیق طلعت مرزوق، نشر دار االیمان، ص  فرزندانی که قبل از بلوغ از دنیا رفته»عبارت است از: 
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چه چیز * "از مجرمان: *  ؛كنند هاى بهشتند، و سؤال مى آنها در باغ*  دهند( ان به دست راستشان مىتقوایش
و * كردیم،  و اطعام مستمند نمى* ما از نمازگزاران نبودیم، "گویند:  مى*  "دوزخ وارد ساخت؟! شما را به

تا زمانى كه مرگ * كردیم،  و همواره روز جزا را انكار مى* باطل همنشین و همصدا بودیم،  پیوسته با اهل
؛ زیرا این آیات بین «دبخش ندگان به حال آنها سودى نمىكن از این رو شفاعت شفاعت" * ما فرا رسید!

کشاند و باعث  هایی که گناهکاران را به سوی آتش می اصحاب یمین و مجرمان تمایز نهاده است، و ویژگی
 کند. را بیان می گردد ی شدن شفاعت برای آنان میفمنت

که[  شود )الزمه( این بیان، و بر اساس سیاق مقابله و مقارنه و مقایسه ]روشن می یمقتضابه  // 233//ص 
؛ و گویا سرنوشت اند دست یافتهاصحاب یمین که دارای این صفات نیستند، به شفاعت شفاعت کنندگان 

 گناهکاران به دلیل دو سبب است:
و دومین سبب: منتفی بودن شفاعت  1مقیاس دینی؛ های اساسی در دو: مرتکب شدن مخالفت یکی از آن

 هایی شود. برای کسی که مرتکب چنین مخالفت
. آنها از نبودن این دو سبب استناشی از یابیم که سرنوشت اصحاب یمین،  اساس سیاق مقابله درمیو بر 

برخوردار از ای هستند که آنها را  اند، و از طرفی دیگر، به گونه های اساسی نشده طرفی، مرتکب مخالفت
باشد. در این صورت، هایی غیراساسی از آنها سر زده  دهد؛ هرچند ممکن است مخالفت شفاعت قرار می

شوید  اگر از گناهان بزرگى كه از آن نهى مى»معنای شفاعت، مطابق با گفتار خداوند است ]که فرمود[: 
  1شود. ؛ چراکه گناهان دارای استمرار تبدیل به کبیره می« پوشانیم پرهیز كنید، گناهان كوچك شما را مى

و آنها جز براى كسى كه خدا راضى )به شفاعت »ء( با گفتار خداوند: سوره نسا 21عالمه طباطبایی با مقایسه اینجا )آیه 
شدن  معتقد است که اصحاب یمین همان کسانی هستند که خداوند راضی به شفاعت« كنند براى او( است شفاعت نمى

رد برخی از اعمال ف یه، رضایت از عمل نیست، زیرابرای ایشان است، و معتقد است که رضایت ذکر شده در این آ
تردید معنای رضایت ]در این آیه[ رضایت از دین است، به معنای اینکه دین  بیشفاعت شده، گناه و نامقبول است؛ پس 

 است.  تکمیل کنندۀ شرایط اساسی مورد نیاز ]برای شفاعت شدن[ فرد شفاعت شده،
 

 82جلسه 

 ها ها و پاسخ شبهه

 ها عبارتند از[: ]شبههکه درباره شفاعت ایجاد شده پاسخ دهیم. این ها  توانیم به تعدادی از شبهه پرتو آنچه گذشت می در
 //238//ص 
 ای از آفریدگانش.  شفاعت یعنی فرمانبرداری خداوند از تاثیر آفریدهیکم. 

                                           
 شود.  دینی مشخص می ها با توجه به معیارهای . یعنی اساسی بودن  این مخالفت 1
ود، طبق این آیه . به این دلیل که اگر شخصی گناهش تا روز قیامت باقی مانده باشد حتما اهل گناه کبیره بوده است؛ چون اگر فقط گناه صغیره مرتکب شده ب 1

 (547، ص 5شود. )المیزان، ج  شریفه بخشیده می
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که قبول  چنان پاسخ: برای بخشش الهی چندین سبب وجود دارد، که از جمله آن، دعا و توبه و شفاعت و ... است؛ و هم
به و فقط  نبرداری آفریدگار از آفریده نیست،دو، به معنای فرما و توبه و متحقق شدن مغفرت به واسطه آنکردن دعا 

و هیچ  عیین کردهوجود آمدن شرط آن، به صورتی که خود خداوند ت معنای جاری شدن رحمت الهی بر بنده بعد از به
[ سببی است که آفریدگار، جاری کردن رحمت بر طور شفاعت ]نیز باشد، همین آن را بر خداوند واجب نکرده، میکس 

شود با  [ ابراز میهدف]این  خاطر یک هدف تربیتی رخ داده است که این تعلیق بهبندگانش را به آن منوط نموده است. 
تا موقعیت ایشان به عنوان الگو و مرکز و رهبر جامعه بشری.  تاییدمحکم کردن ارتباط مردم با پیامبران و اولیا، و 

که شفاعت کنندگان را مشخص  مانی که خداوند همان کسی باشد که در شفاعت را گشوده است، و همان کسی باشدز
 ماند.   برای این اشکال باقی نمی نماید، هیچ مبنایی چگونگی شفاعت شوندگان را معین میها و  کند و ویژگی می

 تر از رحمت و دلسوزی خداوند باشد.دوم. الزمه شفاعت این است که رحمت و دلسوزی شفاعت کننده، بیش
از آنچه گذشت روشن شد که خداوند همان کسی است که شفاعت را قرار داده و برای هر کس که  اراده نموده، پاسخ: 

، ن بپردازده آپس شفاعت اقدامی نیست که شفاعت کننده، به صورت مستقل از اراده الهی بداده است.  به شفاعت اذن
و تنها، دری است که خداوند گشوده و شرایط و اشخاصش را تعیین نموده است تا از طریق شفاعت کنندگان، رحمت 

دلسوزی شفاعت کنندگان، شعاعی برگرفته از آن خورشید )دلسوزی و مهربانی خود را بر بندگانش جاری سازد. پس 
 خداوند( است. 

مجازات با عذاب است؛ و حکم بعد از ه؛ حکم قبل از شفاعت، که سوم. شفاعت یعنی وجود دو حکم مختلف برای بند
، شفاعت امری با عدل و حکمت سازگار باشدها است. پس اگر ]حکم[ اول  شفاعت، که نجات و کامیابی با نعمت

 م است.، ]حکم[ اول ظلباشدمخالفت با عدل است؛ و اگر ]حکم[ دوم سازگار با عدل و حکمت 
های مشابهی( وجود دارد. یکی از نظیرها، نازل شدن بال بر بنده، قبل از  نظیرهایی )وضعیتبرای این وضعیت، پاسخ: 

دعا کردن یا قبل از دادن صدقه یا قبل از صله رحم، و برطرف شدن بال از بنده، بعد از دعا کردن یا دادن صدقه یا صله 
ها حکمت وجود دارد؛ و در شفاعت  این سببخاطر  که در نازل شدن و برطرف شدن بال به اوست؛ درحالی رحم از جانب

 .گونه است نیز وضعیت همان
دهد، به  واقع شدن عذاب را تشکیل نمی، علت تامّه برای زند // به این معنا که گناهی که از مومن سر می231//ص 

. دهد شکیل میجدا شدن عذاب از بنده، ممکن نباشد؛ بلکه سر زدن گناه از مومن، فقط مقتضی عذاب را تای که  گونه
هایی را برای وقوع عذاب قرار داده  شود؛ و خداوند مانع رخ دهد، عذاب واقع نمیپس اگر انچه مانع از وقوع عذاب است 

)کفاره گناهان است(. بنابراین هنگامی که چیزی از این  پوشاند است، مانند توبه و شفاعت و اعمالی که گناهان را می
 گردد.  دهد، واقع شدن اثر گناه )عذاب(، ناممکن می های وقوع عذاب( رخ قبیل )مانع

توان گفت: حکم کردن به عذاب قبل از شفاعت، مطابق با عدالت خدا و عمل بنده و استحقاق اوست، و حکم  و می
 محبت و مهربانی خداوند  است.مطابق با رحمت و کردن به نجات بعد از شفاعت، 

 شود. افتن مردم بر ]ارتکاب[ گناهان میچهارم. وعده دادن به شفاعت، باعث جرأت ی
راه توبه و امید به رحمت الهی بسته شود. حکمت خدا اراده کرده است که درهای گونه باشد، باید  اگر وضعیت اینپاسخ: 

امیدی ـ با خداوند باقی بماند، و قربانی یأس و نا اندۀ ارتباطم برای آنها تهتا  ،بگشایدامید را به روی بندگان گناهکارش 
 کشاند ـ نشوند.  افول و سقوط بیشتر میکه آنها را به 
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نسبت به گناهان و  رّه نمودن()تحریک و غ به هیچ وجه، برانگیختنو همانند بخشش و قبول توبه، در شفاعت ]نیز[ 
 نتظار و امیدواری است؛ به دو دلیل:برای اای   ها وجود ندارد؛ بلکه شفاعت، فقط روزنه معصیت

؛ ها قبول خواهد شد را مشخص نکرده استه وعده دادن به شفاعت، افراد گناهکاری که شفاعت در مورد آنیکی اینک
بنابراین بندگان همواره امیدوارند که به شفاعت دست یابند، نه چیز بیشتری. به همین دلیل، شفاعت به همین صورت 

 شفاعت و»]آمده است[:  )ع( ای امام زین العابدینکه در دع )امیدواری به تحقق آن( در دعا نیز وارد شده است، چنان
 ...«. ، و دعای مرا مستجاب گردان درباره من را بپذیرمحمد و آل محمد 

 یزانکند مشخص نکرده است، و به م و دیگر اینکه موال )خداوند( نوع گناهانی که شفاعت را در مورد آنها قبول می
تمام انواع عذاب را برطرف خواهد کرد یا خیر؟ به همین دلیل، مساله ت که آیا شفاع ،تاثیر شفاعت تصریح ننموده است

 شفاعت از محدوده امید.واری خارج نشده و به محدوده برانگیختن وارد نگردیده است. 
 

 83جلسه 
خدایا! شفاعت پیامبر ما محمد را در روز قیامت »شفاعت جایز آن است که مومن دعا کند و بگوید: پنجم. ]اشکال[ 

این]گونه طلب شفاعت[ از ؛ زیرا «ای رسول خدا! روز قیامت برای من شفاعت کن»، و جایز نیست که بگوید: «یربپذ
اینها شفیعان ما نزد »گفتند:  // که شبیه رفتار عبادت کنندگان بتها است، که می213نوع شرک در عبادت است //ص 

به شیوه دوم، از سنخ در نتیجه، شفاعت «. خدا نخوانیدهیچ كس را با »فرماید:  که خداوند می درحالی ؛«خدا هستند
 و ]دلیل دیگر[  اینکه درخواست شفاعت از مرده، کاری باطل است.باشد،  درخواست شفاعت از غیر مالکش می

 پاسخ: شرک در عبارت بر دو رکن استوار  است، که عبارتند از:
، یا اعتقاد به اینکه امور آفرینش و انتخاب شده است)معبود(  اعتقاد به تدبیر و آفرینش درباره کسی که به عنوان اله .1

 هستی به او واگذار گردیده است.
 . اظهار خضوع و تسلیم برای کسی که به عنوان اله انتخاب شده است، به عنوان ابراز عبادت برای او.1
فاعت، اعتقادی به قدرت ذاتی در ؛ زیرا در این نوع شدو رکن را ندارد این ،درخواست شفاعت از رسول )ص( و اولیا و

، و اعتقادی بر اینکه امور )تدبیر و آفریدن( به آنها واگذار شده ]هم[ نیست، و رسول )ص( بر تدبیر و آفریدن نیست
تمام آنچه در این نوع شفاعت وجود دارد این خضوع و تسلیم برای او به عنوان یک شخص و انسان ]هم[ نیست؛ بلکه 

او مقرر شده تا امتش را شفاعت ای که برای   گونه ص( نزد خداوند جایگاه و مرتبه بلندی است، به است که برای رسول )
 نماید.
پرستند كه نه به آنان زیان  آنها غیر از خدا، چیزهایى را مى»چنین است:  ای که در اشکال مطرح شده، آغازش این و آیه

وابسته به پس شفاعت مشکرانۀ باطل، "«. یعان ما نزد خدا هستنداینها شف"گویند:  بخشد؛ و مى و نه سودى مىرساند،  مى
درخواست که  ؛ و باطل بودن این )شفاعت مشرکانه( به همین دلیل است؛ درحالیبرآمده از آن استعبادت بتها و 

 شفاعت از رسول )ص( همراه با عبادت او نیست تا آنکه باطل باشد.
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؛ و اگر امر بطالن، شباهت ظاهری بین یک فرض و فرض دیگر نیست]نکته دیگر اینکه[ مالک حکم به صحّت یا 
دو را  نمودهای شرک بود؛ چون مشرکان آندو جزو  گونه بود ]عمل[ سعی ]بین صفا و مروه[ و طواف و نظایر آن این

 دادند.  انجام می
. پاسخ این است که بیان شدپاسخش همانند پاسخی « هیچ كس را با خدا نخوانید»اما گفتار خداوند ]که فرموده است[: 

پروردگار و معبودی صحبت کند.  با است که آیه درباره درخواستی است که به صورت عبادت باشد و درخواست کننده
نهی کند، و درباره هر درخواستی از از عبادت غیر خدا ، «درخواست»در موضوع پس آیه وارد شده است تا // 211//ص 

، از چیزی نهی کرده بود ای( بود آیه به این معنا )هر درخواستی از هر درخواست شدهای نیست. اگر  هر درخواست شده
« تعاون»وجود زندگی اجتماعی بدون آن ناممکن است، و آن، تصور ای که   ی اجتماعی است، به گونهکه بنیان زندگ

خواهد تا  و از او می رود یگر مینزد مسلمان دمسلمانی  خاطر آن،  به است؛ و آیا عاقالنه است که دین از درخواستی که
 شود؟ از غیر خدا نامیده می تکند؟ و آیا این نوع از رفتار، درخواس دهد، نهی می انجامش

شفاعت از این نوع )درخواست به گونۀ عبادت( نیست؛ و دلیل اشکال در شفاعت این است که  شود: می  و گاه گفته
رده است؛ بلکه فقط از درخواست چیزی و آیه از هر درخواستی نهی نکهای اله و معبود است؛  درخواست چیزی از ویژگی

های درخواست از غیر  های الوهیت )اله بودن( است نهی نموده است؛ و این نوع از درخواست از مصداق که از ویژگی
 خداوند است ]که در آیه مزیور آمده است[. 

فزودن ویژگی الوهیت به ایشان قصد نشده است؛ تا ااز رسول )ص( کردن درخواست شفاعت از پاسخ ]این است که[ 
پس از اینکه ثابت شد که خداوند به رسول )ص( ؛ بلکه ددر آیه نهی شده[ باش هآنکه از قبیل درخواست از غیر خدا ]ک

طور که  اذن در شفاعت کردن داده است، برای ما جایز است که شفاعت را از رسول )ص( درخواست نماییم؛ همان
کنیم. این )درخواست شفاعت از رسول( تاکید کنندۀ توحید  ن را از هر کسی که بر آن توانا باشد مطالبه میدرخواستما

خداوند شفاعت مشرکانه را شود.  ای از نوع شرک وجود ندارد؛ زیرا به اذن خداوند منتهی می ناخالصیهیچ در آن است و 
باطل کرده است؛ زیرا به اذن او منتهی  «ما نزد خدا هستند"گویند: "اینها شفیعان  و مى»با سخنش ]که فرموده است[: 

شود؛ چراکه خداوند در شفاعت اینها )بتها( اذن نداده است و برای انسان جایز نیست که خودش شفاعت کنندگان را  نمی
داشته  ب خدا در شفاعت کردن اذناو مجاز است که شفاعت را از کسی درخواست نماید که از جانانتخاب کند؛ و فقط 

  باشد؛ و شفاعت کردن رسول )ص( از همین نوع است. 
باشد، پاسخش  اند[: درخواست شفاعت از رسول )ص(، درخواست شفاعت از غیر مالکش می اما سخن بعضی ]که گفته

. روشن گردید. مالک حقیقی وجود، فقط خداوند است و هر مالکی جز او، فقط با مالکیت اعتباری ظاهری، مالک است
اش ـ یعنی خداوند ـ باشد، الزمه این  گر منظور از این اشکال، جایز نبودن درخواست چیزی جز از مالک حقیقیپس ا

و درخواست اشیاء از کسی است که با  رد و بدل کردنمعنا، نابود شدن زندگی اجتماعی است که بر اساس تعاون و 
اری رسول )ص(، درخواست شفاعت از مالک اعتب// و درخواست شفاعت از 211مالک آن است؛ //ص ملکیت اعتباری، 

؛ و اگر کردن امتش اذن گرفته است تکه رسول )ص( از جانب خداوند درباره شفاع آن است، بعد از آنکه ثابت شد
درخواست اشیاء از کسی که به صورت ملکیت اعتباری مالک آن است، باطل و شرک باشد، پس باید زندگی اجتماعی 

 گردد!! س شرک و باطل، استوار نمیاز زندگی است که جز بر اسا متوقف شود؛ چون نوعی
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اما آخرین سخن اشکال کننده ]که گفته بود[ درخواست شفاعت از مرده، کاری باطل است، و شفاعت رسول )ص( از 
قط ف وتر است و با انسانی که ایمان به غیب دارد تناسب ندارد؛  همین نوع است، این اشکال، از خانه عنکبوت هم سست

. ما از کسانی نیستیم که داند سازگار است ا ]اعتقاد[ انسان مادّی که مادّه را جوهر اصلی وجود و آخرین حدّ وجود میب
است، و هنگامی که مرد و در قبر نهاده شد و به خاک معتقدند به اینکه فقط جسد )بدن مادّی( آغاز و پایان انسان 

، و جسد، متبلور شده است« روح»با به اینکه حقیقت انسانیت،  رسد؛ ما ایمان داریم به پایان می سپرده شد، همه چیز
این )اعتقاد( نسبت به هر  رسد، نه به این حقیقت )روح(. میای مادّی برای این حقیقت است، و مرگ به جسد  جلوه

فهمیدن ، ویژگی و مرتبه خاصی است که خداوندطور کلی[ است؛ اما برای روح پیامبران و اولیای مقرّب به  بهانسانی ]
کنیم؛ ما شفاعت را فقط از روحی که  مرده درخواست نمی آن در توان ما نیست. در نتیجه، ما شفاعت را از جسد

ترین پیامبران و رسوالن است. اگر  خواهیم که شریف نماییم؛ ما شفاعت را از روح انسانی می میرد درخواست می نمی
یه چیست؟ و رسول )ص(، از نوع ارتباط با جسد مرده بود، معنای سالم کردن ما بر ایشان، در پنج نماز یوم ارتباط ما با

 ]سخن[ روشن قرآن کریم است ـ چیست؟ معنای شاهد بودن رسول )ص( بر ما و بر رفتارهای ما ـ که 
شان به برخی از یارانش، توسل به از پیامبر )ص( ثابت شده است که ای تمام این )دالیل(، در حدیث صحیح گذشته از

. این تعلیم، در داستان مشهور فردی نابینا ]مطرح شده است[ که از وضعیت خود خود و طلب شفاعت از خود را یاد داد
نزد پیامبر )ص( شکایت کرد؛ پیامبر )ص( او را راهنمایی کردند که وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و بعد از آن 

محمد!  یرحمت است؛ ا یامبرمحمد که پ پیامبرت به حق ورم،آ یو به تو روم کنم یاز تو درخواست ممن خدایا! »بگوید: 
را  یامبر! پیاد؛ خداسازام، تا آنکه برآورده   ارم کردهپروردگ یتو رو به سو یلهحاجتم، به وس ینمن درباره اای رسول خدا! 

 را به او برگرداند. اش بیناییآن را انجام داد و خدا پس «. قرار ده یعمن شف یبرا
، و از بسیاری از گذشتگان، عمل به این دعا را در زمان زندگی بن تیمیه همین داستان را نقل نموده// ا212//ص 

 پیامبر و بعد از آن نقل کرده است. 

 خالصه بحث

ه، بر بندگانش جاری هایی که برای اهل توحید انتخاب و معین کرد شفاعت، رحمتی است که خداوند از طریق واسطه
 .متون سنت شریف نبوی بر آن تصریح داردکه کتاب خدا و  ساخته است؛ چنان

برتر او، و رحمت گسترده او، و شرکی وجود ندارد؛ بلکه شفاعت، گواهی دیگر بر اراده مطلق خدا، و قدرت  در شفاعت،و 
 دهد.  شایسته آن باشد قرار می لطف همگانی اوست که برای هرکس که
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 82لسه ج

 درس هفدهم

 زیارت قبرها

به یعنی « زارَهُ یَزورُهُ زیارَةً و زوراً»شود:  . گفته میدیدارو  رفتن، روان شدن() یعنی قصد // زیارت در لغت215//ص 
]یعنی « رجلٌ زورٌ»شود:  کند؛ گفته می کسی است که تو را زیارت می« زور. »است« زائِر». اسم فاعل آن، دیدار او رفت

تو )کسی که تو را زیارت نموده( بر عهده تو حقی « زور»برای »که زیارت کننده است[. در حدیث ]آمده است[: مردی 
« صائم»، به معنی «نوم»و « صوم»جای اسم قرار گرفته است، مانند  در اصل، مصدری است که به« زور. »است
زائر، حق و برای  گرامی داردزائر )زیارت کننده( را آن است که زیارت شونده، « تَزویر»)خوابیده(. « نائم»دار( و  )روزه

همان چیزی است که نزد  ]نیز[ محل زیارت کردن است. ]زیارت[ در اصطالح« مَزار»قبول داشته باشد. زیارتش را 
 داشت و انس با او.  زیارت شونده، برای گرامی )رفتن به سوی( یعنی قصد کردن؛ مردم مرسوم است

 بودن زیارت قبرهانی بر مشروع دلیل قرآ

؛ با این خداوند پیامبرش ]حضرت[ محمد )ص( را از نمازگزاردن بر جنازه منافق و  ایستادن کنار قبر او نهی کرده است
هرگز بر مرده هیچ یك از آنان، نماز نخوان! و بر كنار قبرش، )براى دعا و طلب آمرزش،( نایست! چرا كه »سخن خود: 

یک از آنها  گاه کنار قبر هیچ ؛ یعنی هیچ«ند؛ و در حالى كه فاسق بودند از دنیا رفتندآنها به خدا و رسولش كافر شد
شود که ]حکم[  این آیه نتیجه گرفته میصورت مطلق[ است. از  گونه به که نهی نسبت به نماز ]همین نایست؛ چنان

 خاصی ندارد، بلکه مطلق است. تادن کنار قبر نیز اختصاص به وقتایس
ند پیامبرش را از هرگونه درخواست بخشش و رحمت برای منافق نهی نموده است؛ چه بعد از د که: خداودست آم بهپس 

 نماز و چه مطلق دعا؛ و از هرگونه ایستادن کنار قبر نهی نموده است؛ چه در زمان دفن کردن و چه بعد از آن. 
و ایستادن کنار قبر ـ برای مومن جایز است و دو امر ـ نماز  شود که این گیری( دانسته می از این )نتیجه// 211//ص 

 برای منافق جایز نیست.
 شود.  حتی بعد از صدها سال، ثابت میز بودن خواندن قرآن برای روح او بنابراین جایز بودن زیارت قبر مومن، و جای

 دلیل نقلی بر مشروع بودن زیارت قبرها

کند،  راه زیارت تشویق میهایی که بر زیارت قبرها و دعا برای اهل قبرها )مردگان(، یا نزدیک شدن به خداوند از  روایت
 نماییم: زیاد است که برخی از آنها را ذکر می

 از ابو هریره از رسول خدا )ص( نقل شده که فرمود: روایتی که .1
را زیارت کند و بر او سالم کند و کنارش بنشیند، مگر اش  مردی نیست که قبر دوست یا خویشاوند صمیمی

 آنکه ]آن مرده[ سالم او را پاسخ دهد و به انس گیرد، تا زمانی که از کنار او برخیزد.
 چنین روایتی ]دیگر[ که از ابوهریره از رسول خدا )ص( نقل شده که فرمود: هم. 1
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شناخته، عبور کند و بر او سالم دهد، مگر آنکه  در دنیا میمردی نیست که بر قبری که ]مدفون در[ آن را 
 دهد. شناسد و جواب سالم او را می ]مردۀ درون قبر[ او را می

 فرمود:  به قبرستان رسید و]نقل شده[ که پیامبر )ص( . و نیز از ابوهریره 2
 هیم پیوست.؛ ]اینجا[ اقامتگاه گروهی مومن است؛ و ما هم ـ اگر خدا بخواهد ـ به شما خواسالم بر شما

روند،  ها می داد که هنگامی که به سوی قبرستان و از بریده نقل شده که گفت: رسول خدا )ص( به آنها یاد می. 1
 گویندۀ آنها بگوید:

پیوندیم. از  سالم بر شما، ای مومنان و مسلمانان اهل این سرزمین؛ و ما هم ـ اگر خدا بخواهد ـ به شما می
 طلبیم.  را می )مصون ماندن  از بال و گرفتاری( افیتخدا برای خود و برای شما ع

 . و از عایشه ]نقل شده است[:5
ه بقیع بروم و برای آنها )مدفون شدگان در بقیع( استغفار پیامبر )ص( فرمود: پروردگارم به من دستور داده تا ب

مسلمانان اهل این  : سالم بر مومنان وکنم. ]عایشه گفت:[ گفتم: چه بگویم ای رسول خدا؟ فرمود: بگو
خداوند کسانی که بر ما ]در مرگ[ پیشی گرفتند و کسانی که پس از ما خواهند بود رحمت کند؛ و  ؛سرزمین

 پیوندیم. اگر خدا بخواهد ـ به شما میما ـ 
 . از رسول خدا )ص( ]نقل شده[ که فرمود:1

زهد در دنیا و  [مایه]رت کنید؛ زیرا را از زیارت قبرها نهی کرده بودم. پس ]از این[ قبرها را زیامن شما 
 ی آخرت است. ریادآو

. و روایت شده است که رسول خدا )ص( قبر مادرش را زیارت کرد؛ پس گریه کرد و اطرافیان را به گریه انداخت. 3
را زیارت  رهاباز پرودگارم درباره اینکه قبر مادرم را زیارت کنم اذن خواستم، و خدا به من اذن داد. پس ق»سپس فرمود: 

 آورند.  مرگ را به یاد شما مینمایید؛ زیرا 
 . و روایت شده که عایشه گفت: رسول خدا )ص( درباره زیارت قبرها رخصت )اجازه( داد. 8

آید که پیامبر )ص( از زیارت قبرها به صورت موقتی نهی فرموده بود. سپس  می دست  و از این دسته ]از روایات[ به
گردد که  که دلیل نهی موقت به این برمی بیان شدهو  ؛بر زیارت قبرها تاکید نمود پس از آن، وایشان نهی را برداشت 

// که 218//ص  کردند گری باطل سوگواری می بودند. لذا بر قبر مردگانشان با نوحه  اسالم را تازه فرا گرفتهمسلمانان 
ت و احکام های ایشان جای گرفت و با شریع دل درساخت. ]اما[ هنگامی که اسالم  آنها را از محدوده شریعت خارج می

آن نهی از زیارت قبرها را به امر خداوند، لغو نمود؛ به اسالمی مانوس شدند، و قبرهای مسلمانان زیاد شد، پیامبر )ص( 
 خوشایندی که دارد.های  دلیل آثار خوب و نتیجه
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 دلیل تاریخی

یابد  جستجو کننده در زمینه سیره مسلمانان در دوره اول ]اسالم[، چه قبل از رحلت رسول )ص( و چه بعد از آن، درمی
 . و اینک، برخی از شواهد تاریخی بر این سیره:بنا نهاده شده استتوجه آنها به زیارت قبرها که این سیره، بر اساس 
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گردن او را مردی را دید که صورتش را روی قبر نهاده است. پس ]نزد قبر رسول خدا )ص([ آمد و  روزی مروان .1
کنی؟ گفت: بله؛ پس نزدیک  او آمد ـ و او ابو ابوب انصاری بود ـ  دانی چه می گرفت )او را مواخذه نمود( و گفت: آیا می

اهل دین، دین نزد سنگ نرفتم. از رسول خدا )ص( شنیدم که فرمود: هنگامی که و گفت: نزد رسول خدا )ص( رفتم و 
 دار شدند بگریید.  غیر از اهل دین، دین را عهدهاند بر دین گریه نکنید، ولی هنگامی که  دست گرفته را به

 مشتی از خاک قبر را برداشت و بر دیدگانش گذاشت و گریست.نزد قبر پیامبر)ص( آمد؛ پس . فاطمه )س( 1
و »شده آمده است:  نازلو در آنچه  ... »و گفت:  یختسرش ر و خاک قبر را بر نزد قبر پیامبر )ص( آمد یاعراب یک. 2

و ... «  آمدند گذاردند(، به نزد تو مى هاى خدا را زیر پا مى كردند )و فرمان اگر این مخالفان، هنگامى كه به خود ستم مى
که  یقداده شد: به تحق. پس از جانب قبر ندا «یطلب آمرزش کن یمام تا برا ام و نزد تو آمده من به خودم ظلم کرده

 و ]آنچه نقل شد[ در حضور امیرالمومنین علی )ع( بود.  .یشد یدهآمرز
کشید. سپس حسن و  بر قبر می. بالل نزد قبر پیامبر )ص( رفت و شروع به گریه نزد قبر حضرتش کرد و صورتش را 1

 دو. شروع کرد به در آغوش کشیدن و بوسیدن آنحسین )ع( وارد شدند، پس 
 //211//ص 

از عبداهلل بن ابی ملیکه روایت شده است که روزی عایشه از کنار قبرها بازگشت. پس به او گفتم: ای امّ المومنین! از . 5
]کنار[ قبر برادرم عبد الرحمان. به او گفتم: مگر رسول خدا )ص( از زیارت قبرها نهی نکرده بود؟ آیی؟ گفت: از  کجا می

 گفت: بله، پیامبر )ص( از زیارت قبرها نهی کرده بود، سپس به زیارت قبرها امر فرمود. 
کرد و  الم میو عبداهلل بن عمر هنگام بازگشت از مسافرت، بر رسول خدا )ص( و دو همراهش )ابوبکر و عمر( س

کسانی از علما که زیارت قبرها گشت. از اینجاست که  گفت: سالم بر تو ای رسول خدا! سالم بر تو ....، سپس بازمی می
 اند.    اند، به صحابه ـ که رضوان خدا بر ایشان باد ـ اقتدا کرده را جایز دانسته

 زیارت قبر پیامبر )ص(

افزون بر اجماع همه مسلمانان،  ؛خواند او فرا میاست نزد رسول )ص( و درخو ، به زیارت قبرآیات قرآن و روایات شریف
، مگر وجود نداردپشت در پشت، از زمان رسول خدا )ص( تا امروز؛ و کسی که زیارت قبر رسول )ص( را انکار نماید 

 اند.  نامیده« وهّابی»گروهی که خودشان را 
و اگر »)ص( و درخواست نزد قبر ایشان این است که[ خداوند فرموده است: اما گواهی قرآن کریم ]به زیارت قبر پیامبر 
آمدند؛ و از خدا  گذاردند(، به نزد تو مى هاى خدا را زیر پا مى كردند )و فرمان این مخالفان، هنگامى كه به خود ستم مى

بنابر این آیه،  .«یافتند هربان مىكرد؛ خدا را توبه پذیر و م كردند؛ و پیامبر هم براى آنها استغفار مى طلب آمرزش مى
خداوند به گناهکاران امر فرموده که نزد رسول خدا )ص( حاضر شوند و از او بخواهند تا برای آنها استغفار کند؛ زیرا 

 دعای پیامبر درباره آنها مستجاب است. 
از این آیه، حکم عام و و این آیه مخصوص به زندگانی پیامبر )ص( و دوره حضور او در میان مردم نیست؛ بلکه  

پیامبران  زندگی کردنرود؛ زیرا قرآن کریم به  فراتر می کنیم که از ]دوران[ زندگانی پیامبر )ص( فراگیری را برداشت می
افزون بر وارد شدن  قلمداد کرده است؛ و اولیا در زندگانی برزخی تصریح دارد، و آنها را در آن عالم، بیننده و شنونده
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راوانی که تصریح دارد به اینکه فرشتگان سالم کسی که به خاتم پیامبران )ص( سالم کند را به ایشان روایات شریف ف
 رسانند. می

گرداند تا  کسی نیست که به من سالم کند، مگر آنکه خداوند روحم را به من بازمی»و اینکه رسول خدا )ص( فرمود: 
رسد، هر  بر من درود بفرستید؛ زیرا درود شما به من می»ت: چنین از ایشان نقل شده اس و هم«. جواب سالمش را بدهم

 «.کجا که باشید
 طالب )ع( روایت کرده است:  و ابو سعید سمعانی از امام علی بن ابی

یک اعرابی بعد از سه روز از وقتی که رسول خدا )ص( را دفن کرده بودیم آمد، و خود را روی قبر شریف 
 [گفتارت را]ای رسول خدا! گفتی، پس »را بر سرش ریخت و گفت:  ]پیامبر )ص([ انداخت، و خاک قبر

نازل شده آمده  بر تو شنیدیم؛ و ]یاد[ خدا را محافظت کردی و ما ]نیز[ از تو محافظت نمودیم؛ و در آنچه
ام و نزد تو  و من به خودم ظلم کرده... «  كردند و اگر این مخالفان، هنگامى كه به خود ستم مى»است: 

 «. م تا برایم طلب آمرزش کنیا آمده
، و از او درخواست نماید تا برای بایستد ، بعد از وفات ایشانبنابراین برای انسان جایز است که کنار قبر رسول خدا )ص(

شود؛ چون حقیقت  او از خداوند طلب بخشش کند. با این )استدالل( جایز بودن زیارت قبر رسول اعظم )ص( اثبات می
 نزد زیارت شونده است.  به معنای حاضر شدن زائر ر و درخواست استغفار(آن )حضور نزد قب

درباره زیارت قبر رسول )ص( وارد شده، بسیار زیاد است؛ که به بیان برخی از آنها  رهای معتب اما روایاتی که در کتاب
 کنیم: بسنده می

قبر مرا زیارت کند، برای او شفاعتم رکس ه»از عبداهلل بن عمر ]روایت شده است[ که رسول خدا )ص( فرمود:  .1
 «.گردد واجب می

 //211//ص 
]به آمدن نزد   ای[ او را وادار ای که ]هیچ انگیزه کسی که به عنوان زائر نزد من آید، به گونه». رسول خدا )ص( فرمود: 1

 «. نکرده باشد مگر زیارت کردن من، بر من است که شفاعت کننده او در روز قیامت باشم [من
)دوری  کسی که حج گزارد و مرا زیارت نکند، بر من جفا کرده است». و از رسول خدا )ص( ]نقل شده[ که فرمود: 2

  «. کرده و بیزاری جسته است(
کسی که حج گزارد، سپس قبر مرا بعد از وفاتم زیارت کند، همانند ». و از رسول خدا )ص( ]روایت شده[ که فرمود: 1

 «. ام مرا زیارت کرده باشد کسی است که در زمان زندگی
 عبد الرحمان جزیری گفته است:

از نظر حنفیه و مالکیه، زیارت قبرها وری آخرت. رفتن و یادآزیارت کردن قبرها مستحب است؛ به دلیل پند گ
ز پس از آن، مورد تاکید قرار گرفته است؛ و حنابله و شافعیه با این در روز جمعه و یک روز پیش و یک رو

از  :اند شود، و شافعیه گفته اند: زیارت ]قبرها[ در روز خاصی تاکید نمی اند. حنابله گفته خالفت کردهتاکید، م
نزد مالکیه ]نیز[  ،ا طلوع آفتاب روز شنبه تاکید شده است؛ و برای این حکم )نظر شافعیه(شنبه ت عصر روز پنج

 دیدگاه راجحی وجود دارد. 
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 82 جلسه

 )ص( وهابیت و زیارت قبر پیامبر

اند، به حدیثی که از  گویی نسبت به حرام بودن زیارت قبر پیامبر )ص( از او پیروی کرده و کسانی که در اغراقابن تیمیه 
شود مگر به سوی سه مسجد:  راه سفر در پیش گرفته نمی» اند: ابو هریره از رسول خدا )ص( نقل شده استدالل کرده

 «. و مسجد األقصی و مسجد الحرام )مسجد النبی( این مسجد من
ابن تیمیه این حدیث را تفسیر کرده و گفته است: این حدیث صحیح است ... پس اگر فردی نذر کند که // 211//ص 

که غیر از  ، و به سوی آن ]مسجد یا مشهد[ سفر کند، درحالینماز گزارد یا در آن معتکف شود 1در مسجد یا مشهدی
 گردد.  واجب نمیگانه باشد، این نذر بر او  مسجدهای سه

سه  یمگر به سو شود یگرفته نم یشراه سفر در پ»گوییم: فرض کنیم متن حدیث عبارت باشد از:  و در پاسخ او می
از ادات استثنا است، و باید یک مستثنا منه وجود داشته باشد، و الزم است آن مستثنا « إلّا»مسلّم است که ؛ ...« مسجد

 وجود ندارد، الزم است که آن را در این کالم، در تقدیر بگیریم. ه مستثنا منه در این متن منه معیّن شود. با توجه به اینک

 مذه  )روش( اهل بیت )ع(

 شنبه، تاکید شده است؛ چراکه پیامبر دم سپیدهشنبه و مستحب بودن زیارت قبرها در روز دوبه پیروی از پیامبر )ص(، 
گفت: سالم بر  شد؛ پس می مدینه خارج میاهل شنبه، به طرف بقیع  هر پنچ )ص( در میان گروهی از اصحابش شامگاه

 ... .گفت[: خداوند شما را رحمت کند ـ سه بار ـ  گاه ـ سه بار ـ ]و می شما ای اهل این اقامت
 کند؟  اما شیعه قبرهای امامان خود را چگونه زیارت می

ها  ؛ و آنچه در این زیارتبه ارث برده، وجود داردمۀ اهل بیت )ع( ها که شیعه امامیه از ائ های فراوانی از زیارت نمونه
 شود.  مورد توجه قرار گرفته، مناسبت ]محتوا و نحوه زیارت[ با شخصی است که زیارت می

یابد که آنها در  درمی اعتماد است مالحظه کند،طور خاص مورد  ها، و آنچه به های از زیارت و کسی که این نمونه
ها  که این زیارت چنان ل و جان زائر، دارای ارزش هستند؛ هماعتقاد به توحید و استوار کردن آن در عقپرورش دادن 

 عبادتی است که در پرورش روح ایمان به خدا و گرایش به سوی او سهیم است. 
قدرت معنا و  است انباشته از است؛ و آن زیارتی« زیارت امین اهلل»ها، زیارت معروف به  و از این زیارت// 212//ص 

ای است که شیعه امامیه به  برانگیختن احساسات؛ و تابلوی جاودانههماهنگی با روح و سالمت مفهوم و زبان توحید و 
خاطر ارزشی که این زیارت، در  اند؛ به کرده با حفظ کردن )از بر کردن، به حافظه سپردن( نگهدارید و آن را نبال آن می

 اولیای او دارد. ارتباط دادن مسلمان با خدا و 
 گوید:  صاحب کتاب بحار االنوار )عالمه مجلسی( می

ها از نظر سند و متن است، و از جابر از امام باقر )ع( روایت شده است، و  زیارت امین اهلل از بهترین زیارت

                                           
 . بارگاه، محل حضور و توجه مردم. 1
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سالم بر را زیارت کرده است:  )ع( طالب امام زین العابدین )ع( با این زیارت، جدّش امیر المومنین علی بن ابی
، تو در برابر تقدیر قرار ده نفسم را آرام !خدایا ... زمینش، و حجّت او بر بندگانش، یتو اى امین خدا بر رو

هاى مشتاقان به درگاهت  نان، سرگردان به سوى توست، و راهفروت یها دل خدایا!... ، تو یخشنود به قضا
را مستجاب كن، و ستایشم را بپذیر، و بین من و اولیایم جمع كن، به حق دعایم  ! پسخدایا...  نمایان است،

گاه و  در بازگشت ،و نهایت آرزو و هدف امید منى ها محمّد و على و فاطمه و حسن و حسین، تو ولى نعمت
 محلّ اقامتم.

 تشود، و شریع ی میشود ؛ بلکه شامل تمامی جوامع انسان جامعۀ دینی محدود نمیچنین پدیدۀ زیارت قبرها به  هم
ثابت شده است که او رسول اکرم )ص( ]سیره[ آن را تایید کرده و مورد توجه قرار داده است؛ چون از مقدس ]اسالم[ 

انبیا و کرد، مانند قبر مادرش و قبر مردگان در بقیع؛ سیره مسلمانان ]نیز[ بر زیارت قبر  قبرهای مردگان را زیارت می
 اند استمرار داشته است، از زمان زندگانی رسول خدا )ص( و بعد از رحلت  ایشان، تا به امروز.  صالحانی که از دنیا رفته

. این دالیل اختصاص اما مشروعیّت زیارت قبر رسول اعظم )ص(، با دالیل قرآنی و با روایات شریفی اثبات شده است
ه بعد از رحلت ایشان و درخواست از ایشان با انواع ببه ]دوره[ زنده بودن رسول و ]یا صِرف[ درخواست  از او ندارد؛ بلکه 

صحیح نیست؛ زیرا با  ،سول )ص( را حرام نموده]نیز[ کشیده شده است. سخن ابن تیمیه در اینکه زیارت قبر ردعاها 
 قرآن کریم و احادیث نبوی و سیره مسلمانان و اجماع علما بر استحباب آن، مخالف است. 

 
 


