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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 نوانديشى دينى

و خوراك پاره اى از مطبوعات شده است، پديده جديد و تازه اى نيسـت.   نوانديشى دينى كه امروز بر سر زبانها افتاده

 در تاريخ، سابقه ديرينه اى دارد و تاريخ عقايد و فرهنگ اسالمى بر قدمت آن، گواهى مى دهد.

پس از درگذشت پيامبر گرامى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(، و اصطكاك فرهنگ اسالمى با انديشه هاى وارداتى رومـى  

انى و هندى، پديده نوانديشى در دين، در مجامع علمى قد برافراشت و گروهـى تحـت عنـوان اصـالح گـران دينـى و       و اير

مبارزه با بدعت ها و پيرايه ها، مكتب هايى را پى ريزى كردند، كه متأسفانه نه تنها به بدعت سـتيزى نيانجاميـد، بلكـه منشـأ     

( مـى  8كه از دور شاهد جريانها هستند، آنـان را مصـلح و نوانـديش)    يك رشته بدعت هاى تازه بر پيكر دين گرديد. برخى

ِلر ِل قـالسوا ِِنّمـا نلح ـنس         ِاا قيـلل للْهـم  ال تسفدِسـدْوا ِفـر ا  شمرند، در حالى كه آنان، بحق، مصداق اين آيه مباركه مى باشـند:)وِإ

 «!مى گويند: ما اصالحگران هستيم آنگاه كه به آنان گفته مى شود: از فساد بپرهيزيد،( :»88بقرهمْص لِحْون()

ظهور كرده و از اين عنوان بس زيبا، كـه قلـب هـر موحـدى     « مبارزه با شرك و بدعت»اخيراً، نوانديشى دينى در قالب 

براى آن مى طپد، در ترويج برداشت هاى شخصى خود بهره گرفته مى شود، و پايه گذار اصلى اين نوع طرز تفكر در قرن 

پس از خاموشى موج انديشه هاى او، بار ديگر در قرن دوازدهم، فـردى احيـاگر انديشـه هـاى مـرده و      هشتم مى زيست، و 

متروك او گشت، و در قرن چهاردهم اسالمى، اين مكتب به عنوان كاالى سياسـى از نقطـه اى بـه نقطـه ديگـر صـادر مـى        

 گرديد.

تيجه شرك ستيز آنان آگـاه شـود، كمـى در ايـن بـاره      براى اين كه خواننده گرامى با پايه گذار و احياگر انديشه ها و ن

 سخن مى گوييم.

هـ.ق در 706ديده به جهان گشود و در سال « حرّان»هـ.ق در منطقه اى به نام 660احمد بن تيميه حرانى دمشقى در سال 

راء وى به وسيله به بعد به نشر افكار خود پرداخت وچيزى نگذشت كه آ691زندان دمشق ديده از جهان فرو بست. و از سال

دانشمندان و محققان معاصر خود مورد انتقاد قرار گرفت، مناظرات علما با وى سبب شد كه انديشـه هـايش، در انـزوا قـرار     

گرفته و نتواند حركت چشمگيرى را پديد آورد و افكار وى جز در البالى كتابهـاى او و نوشـته هـاى شـاگردش ابـن قـيم       

چشم نخورد.امّا با مرور چهار قرن، بار ديگر محيط اسالمى با افكار او روبرو گرديد، زيـرا  ( در جايى به 758ـ 698الجوزيه)

( به تجديد حيات ايـن مكتـب پرداخـت و بـه اشـاعه آن همـت گمـارد. در ايـن         8016ـ8885محمد بن عبدالوهاب نجدى )

با انديشه هـاى او آشـنا شـد و بـه      قسمت از پشتيبانى خاندان آل سعود برخوردار گرديد ولى در عين حال، فقط محيط نجد

 نقاط ديگر سرايت نكرد.

پس از سقوط دولت عثمانى و روى كار آمدن آل سعود و سيطره بر مراكز مهمى ماننـد مكـه و مدينـه، بـار ديگـر ايـن       

در مكتب رو به گسترش نهاد. با پيدايش نفت و افزايش توان مالى دولت جديد، نويسندگانِ غير متعهد خريـدارى شـدند و   

 اشاعه مكتب نقش بسزايى ايفا كردند.

در مقابل موج وهابى گرى، دانشمندان سنى و شيعه در عراق و شام و مصر به وظيفه خطير خود قيام نموده و به نقد اين 

 مكتب پرداختند و شما در فصل دهم اين كتاب با اسامى برخى از شخصيت هاى برجسته هر دو گروه، آشنا خواهيد شد.

و به حكم اينكه واقعيت هر درختى را بايد از كيفيت ميـوه   ، مقدمه به ارزيابى اجمالى اين مكتب مى پردازيمما در اين 

 ، شما از ثمرات ناگوار و تلخ اين مكتب، مى توانيد به واقعيت آن پى ببريد. او شناخت
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 ويژگى هاى اين مكتب را مى توان در سه مسأله خالصه كرد.

 . دعوت به تجسيم1

ارات اسالم، تنزيه حق تعالى از هر نوع جسم و جسمانيات بـوده و شـعار مسـلمانان )لـيس كمثلـه شـىء( اسـت.        از افتخ

فالسفه و متكلمان اسالمى، ساليان درازى، به نقد مجسِّمه پرداخته اند و در نتيجه آنان را به حظيـره اسـالم راه ندادنـد .آنـان     

( پرداختـه كـه خـدا را جسـم و     8رآن آن را هـدايت و نـور مـى خوانـد()    پيوسته به نقد تورات فعلى) نه تورات واقعى كه قـ 

 (0جسمانى مى داند و احياناً از مقام واالى خود، به زمين فرود آمده و وارد خيمه يعقوب مى گردد و با او كشتى مى گيرد.)

ده و احياناً از آن امّامتأسفانه توحيد مورد نظرابن تيميه، توحيد جسمانى بوده كه سرانجام خدا را برعرش نشان

او نيز از نقطه  «بسان واعظى كه ازپله منبرى به پله ديگر آن منتقل مى شود»حدّ تعبيرخود ابن تيميه نيزپايينترمى آورد و در

 (8اى به نقطه ديگر فرو مى آيد.)

 . كاستن از مقامات انبيا و اولياى الهى2

ى زمين مى باشـند. قـرآن وروايـات بـر مقامـات معنـوى آنـان        پيامبر و اولياى الهى گرامى ترين و عزيزترين مخلوق رو

گواهى مى دهد، و اين كه مرده و زنده آنان يكسان بوده و همچنين ارتباط آنان هم چنان با امت اسالمى خـود برقـرار مـى    

 باشد.

بطـه آنـان بـا    مى آيد كه پس از مرگ را در مكتب ابن تيميه، پيامبر و اولياى پاك الهى به صورت يك انسان عادى در

 امت خود گسسته شده و كمترين سودى به حال امت ندارند.

 . تكفير مسلمين3

، «وقفـه خـود، پيونـد اخـوّت در ميـان مناديـان توحيدپديـد آورد       يپيامبرگرامى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(، با تالشـهاى ب 

، توانسـتند در برابرضـربات   «يـد كلمـه  توح»و« دكلمـه توحيـ  »وهمگان را در مقابل كفرجهانى بسيج كرد.مسـلمانان در پرتـو  

قساوتهاى ثلنلويان)مغول(، ثابت و استوار بمانند، تا آنجا كـه دشـمن را بـه كـيش خـود وارد سـازند و از        سهمگين صليبيان و

 دشمن خونخوار، مروّجى براى آيين خود تربيت كنند.

سـت، و در زيـر آسـمان، افتخـار مـدال      ولى متأسفانه اين وحدت كلمه، به وسيله پايه گذار مكتـب وهابيـت درهـم شك   

اسالم، تنها نصيب گروهى مى شود كه مكتب وهابيت را دربست بپذيرند، و در غير اين صورت از حظيره اسالم بيرون مـى  

 روند!

اينها بخشى از نتايج اسفبار اين مكتب است . آيا در چنين شرايطى مى توان پايه گذار ايـن مكتـب را، پيشـواى اسـالم،     

 نده سنت، و نابود كننده بدعت ناميد؟!زنده كن

كتابى كه فرا روى خويش داريد به تحليل اين مكتب پرداخته و حقايق علمى را در لباس بس ساده بيـان نمـوده اسـت.    

اميد آنكه اين نوشته، مشعل فروزانى فرا راه جوانان اسالم باشد و آنان را از سقوط در دامهاى گسترده مروجان ايـن مكتـب   

 د.باز دار

اگر بر اين اثر ناچيز، پاداش الهى منظور گردد، من آن را به روح والد بزرگوارم آيـت اللّـه حـاج شـيخ محمّـد حسـين       

 اهدا مى نمايم، زيرا او نخستين كسى بود كه نگارنده را با واقعيت اين مكتب آشنا ساخت. )قدس سره( خيابانى تبريزى

 جعفر سبحانى                                                                                                                   

 قم ـ مؤسسه امام صادق)عليه السالم(                                                                                               
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 اتّحاد رمز پيروزى

 

 «اتحـاد پيوند و»و اصوالً كار جهان، برمحور ;برمشكالت، و پيشرفت آنان درمسير كمال است رمز پيروزى ملّتها «اتحاد»

 مى گردد.

د كـه دريـا را ـ بـا همـه وسـعت و گسـتردگى ـ         جويهاى كوچك كه به هم مى پيوندند، رودخانه اى عظيم را مى سـاز 

سيراب مى كند و اجتماع قطرات آب، مخزن بزرگ سد را مى سازد كه قويترين مولّد برق است و نيز با آب آن مـى تـوان   

 به راه افكند.« انقالبى سبز»هزاران هكتار زمين را زير كشت برد، و 

مى آيد و اجزاى گوناگون درخت)از تنه و سـاقه تـا شـاخه و    ماشين، از مونتاژ هزاران قطعه كوچك و بزرگ به وجود 

 برگ( از ريشه اى واحد سر نزنند، به بار نمى نشيند، و رهگذران را رهينِ سفره احسان خويش نمى سازد.

مدرسه، بى اجتماعِ مدير و ناظم و معلّم و شاگرد ـ و حتى فرّاش و خادم ـ قِوام نمى يابد و كالس، بدون كيف و كتاب   

فكـر روى موضـوع آن   « تمركـز »ميز و تخته و دفتر و قلم، كالس نيست. چنان كه فهم درس نيز در گرو جمعيّت خاطر و و 

كرده وآنها را جابجا « متمركز»است، درست مانند دستگاه جرّثقيل كه همه نيروى خويش را روى نقطه اى خاص از اجسام 

 مى كند. 

ز است كه از پراكندگى قوا و تشتّت آراء به دور باشد و افـراد آن، در پرتـو   از دو ارتشِ درگير، پيوسته آن ارتشى پيرو

يك رهبرى هشيار و مقتدر، به وحدتى آهنين رسيده باشند، و آن ارتشى، كه هر جناح و جوخـه اش سـازى جداگانـه مـى     

 زند، پيشاپيش محكوم به شكست است.

سـرباز،   811پراكنده و پريشان، غالب مى شود و داسـتان آن  گروهى اندك امّا يكپارچه و مصمّم، بر جماعت بسيار امّا 

كه به دست دو تن دزد خلع سالح و غارت شدند، مشهور است كه سخنگوى آنان به هنگام محاكمـه گفـت: سـرّ پيـروزى     

 «!تنها»و ما سيصد تن بوديم« همراه»دزدان بر ما اين بود كه آنان دو تن بودند

 با همه تندىّو صالبت كه اوست             پشّه چو پرشد بزند پيل را 

 (8شير ژيان را بدر آرند پوست)             مورچگان را چو بود اتّفاق 

امروزه مشكالت بزرگ ملّى وجهانى، در مجامع عمومى و از طريق اجتماع و تبادل نظـر انديشـمندان، حلّـو فصـل مـى      

ند از آن روست كه انديشه تنها و تكرو ـ چنان كه بايـد ـ بـه     شود و اگر عقل و شرع، اين همه بر شورا و مشورت تأكيد دار

زواياى پنهان مسئله، راه نمى يابد، و از برخورد وتضارب ميان افكار گوناگون است كه برق حقيقت، مى جهد و تاريكيها و 

 ابهامات را روشن مى كند آرى، اتحاد رمز پيروزى و پيشرفت ملتهاست.

 : برحذر داشته است« تفرقه و پراكندگى»را ستوده و امّت اسالم را از« وحدت كلمه»قرآن مجيد، همه جا

 «.همگى به ريسمان الهى چنگ زنيد و از تفرقه بپرهيزيد(»818آل عمران/)وإاع تلصِمْوا بِحإب لِ اللّهِ جإميعاً وإال تلفلرَّقسوا(.) 
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ت و پراكنده، همچون انسان افتـاده در چـاه،   ريسمان( شايد از آن رو باشد كه جامعه متشت«)حبل»رمز به كارگيرى واژه 

بيـرون  « تفرقـه »در ظلمات شقاق و نفاق و افتراق، دست و پا مى زند و محتاج به ريسمانى است كه او را از بْنِ چاهِ تاريـكِ  

 آورد.

سازد و  به ديده قرآن، يكى از بدترين عذاب هاى الهى آن است كه ملّتى را ـ به كيفر اعمال سوء خويش ـ گروه گروه  

 : جامه جنگ و تفرقه بر پيكرشان بپوشاند

. ذِيقل بإع ضلكسم  بإأدسإ بإعض (عاً وإيْ)قسلد هْوإ الدقادِرْ عإلى ألند يإب عإثل عإللي كسم  عإذاباً مِند فلوقِكسم  ألو  مِند تلح تِ ألر جْلِكسم  ألو  يإلدبِسإكسم  شِيإ 

 (859انعام/)

از زير پاى شما، عذابى برشما بفرستد يا به صورت دسـته هـاى پراكنـده، شـما را بـا هـم       بگو او قادر است كه از باال يا »

 «.بياميزد و طعم جنگ و اختالف به هر يك از شما به وسيله ديگرى بچشاند

وجامعه اى كه افراد و گروه هاى آن، هر يك به راهى رفته و از اتحاد )بر محور رهبـرى واحـد الهـى( دورى جوينـد،     

 : ندارند يوندى با پيامبر اكرم)صلى اهلل عليه وآله وسلم(هيچ گونه پ

 (65انعام/)ِِنَّ الَّذِينل فلرَّقسوا دِينهْم  وإكانسوا شِيإعاً للس ت مِندهْم  فى شلىء()

 «.كسانى كه آيين خود را پراكنده ساخته اند، به دسته هاى گوناگون تقسيم شدند تو هيچ گونه رابطه اى با آنها ندارى»

ته مـورد سـتايش و سـفارش بـوده     ه وسنّت پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(نيز، اتحاد وهمبسـتگى مسـلمين پيوسـ   درسير

مدينه، اجراى عقد اخـوّت وبـرادرى ميـان دو طايفـه بـزرگ اوس و      )صلى اهلل عليه وآله وسلم(درنخستين اقدام پيامبراست.

ورت دو دشـمن خـونى درآمـده بودنـد و حضـرت بـه       خزرج بود.آنان درپى سالها جنـگ وخـونريزى بـا يكـديگر، بـه صـ      

( ايشان را با هم برادر ساخته و واداشت تا كينه هاى كهن را 81حجرات/) حكم)ِِنَّما الدمْؤدمِنسونل ِِخدوإةٌ فلألص لِحْوا بإي نل ألخلويكسم (

 فراموش كنند.

ن شـدند كـه آن را بـر هـم بزننـد.      وحدت و اتفاق مسلمانان، بـر يهوديـان يثـرب گـران آمـد و ، همچـون امـروز، بـر آ        

كه از صلح و صفاى جوانان اوس و خزرج سخت به خشم آمده بود، يكى از جوانان يهـودى را  « شاس»جْهودِعإنودى به نام 

تحريك كرد تا به محفل آنان گام نهد و با يادآورى خاطرات ناگوار جنگهاى پيشين اوس و خـزرج، بـذر نفـاق را مجـدداً     

ين توطئه ننگين، كارگر افتاد و ساده لوحانِ دو قبيله، تحت تأثير قرار گرفتند. نزديك بود كه نبـرد خـونينى   بين آنها بپاشد. ا

ميان آنان در برابر مسجد النبى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(رخ دهد كه خبر به پيامبر رسيد و فوراً آنان را با جمـالت كوبنـده   

 : زير، از سقوط در گرداب تفرقه بازداشت

ـ      ال ةِ لّه، اللّه، أبِدإع وىإ الجاهِليّة وأنا بين أظهرسكم؟! بعد أن هإداكسم اللّهْ باإلس الم وأكرمإكم بـه وقلطلـعإ بـه عـنكم أمـرل الجاهليّ

ازخدا بترسيد! از خدا بترسيد! آيا در برابر چشم من، رسم جاهليّـت را تجديـد   » (0واستلندقلذكسم من الكسفرِ وألّف بين قلوبكم.)

)آن هم( بعد از اين كه خداى بزرگ شما را به اسالم هدايت فرمود و گرامى داشت و رشته جاهليت را گسسـت  مى كنيد، 

 «و شما را از كفر نجات بخشيد و دلهايتان را به هم نزديك و مهربان ساخت؟!

نفر ازمهاجرين هجرى ارتش اسالم در سرزمين بنى مصطلق بردشمن پيروز شد. امّا ناگهان دو  6نمونه اى ديگر: در سال

سركشيدن آب ازچاه با هم درگير شدند و هريك، ايل و تبارخويش را به يارى طلبيدند.فرد مهاجر، مهـاجران را   وانصار بر

و فرد مدنى نيز انصار را . در اينجا نيز، نزديك بود آتش اختالف، بنيان وحدت امّت را بسوزاند، كـه پيامبر)صـلى اهلل عليـه    

 (8به ميدان آمد و بانگ برداشت كه اين نداهاى عإفِن و آلوده را رها كنيد!)« فير وحدت مسلمينس»وآله وسلم(به عنوان
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 : امير مؤمنان على )عليه السالم(كالمى زيبا و شيوا دارد

 أنّ الشاال من الغنم للذئب.والزِموا السواد اِعظلم فأنّ يدإ اللّهِ معإ الجماعةِ وِيّاكسم والفسردقلهِ فأنّ الشااَّ من النّاسِ للشَّي طانِ كما 

از جماعت انبوه مسلمين، جدا نشويد كه دست خدا، همراه جماعت است، و از تفرقه بپرهيزيد كـه فـرد جـدا شـده از     »

 «جامعه اسالمى، طعمه شيطان است چنان كه گوسفندِجدا از گله، طعمه گرك مى شود.

 باشم! منو تفرقه ميان مسلمان كوشد او را بكشيد، گر چه در ادامه، گام فراتر نهاده و مى فرمايد: هر كس به جدايى 

 (3اال و من ادّعى ِلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتى هذا!)

ملّت مسلمان ايران خوشبختانه قرنهاست كه، بـه بركـت پيـروى از قـرآن و پيـامبر وعتـرت پـاك آن حضـرت )علـيهم          

 السالم(از وحدت 

 وده و در سايه اين وحدت توانسته است بر بسيارى از مشكالت بزرگ خويش فائق آيد.كلمه اى بى نظير برخوردار ب

مع اِسف مشاهده مى شود افراد و عناصرى ساده لوح يا وابسته به بيگانگان، گوشه و كنار مى كوشند با طرح برخى از 

كوه و مبـاركِ تـاريخى را بـر هـم     مسائل مذهبى تفرقه انگيز )آن هم به صورت سطحى و ناقص يا وارونه( اين وحدت با ش

 بزنند.

از آنجا كه مقابله با اين جريان مشكوك و توطئه آميز، وظيفه شيفتگان اتحاد مسلمين و دلسوزان اين ديار است، بـر آن  

را كه دستاويز تفرقه افكنان شده، به صورت منطقى و با استناد به قرآن « بدعت»و« توحيد و شرك»شده ايم مسائل مربوط به

يم و سنّت قطعى پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(مورد بحث و بررسى قرار داده و چراغى فرا راه جوانان عزيز و حقيقت كر

جو نهيم كه در پرتو آن حق را از باطل، و حكمت را از سفسطه باز شناسند و خويشتن را از سـقوط در دامهـاى رنگارنـگ    

 انحراف و اختالف پاس دارند.
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2 

 زمان، زندگى و انديشه ;ابن تيميّه

 

نشر آن در ميان بشر، مبعوث ساخت  ان را براى ابالغ ويكتاپرستى، نخستين اصلى است كه خداوند همه پيامبر توحيد و

اسالم ـ خود را به وى منسوب مى دارند( بر   )كه سه دين بزرگ الهى ـ يهود، مسيحيت و  و بويژه ابراهيم خليل)عليه السالم(

يادين را بپذيرد و شعار اين اصلد پاى  فشرد. لذا هيچ فردى را نمى توان پيرو راستين اديان الهى ناميد مگر آن كه اين اصل بن

« اللّـه »اسـت يعنـى خـدايى جـز    « الِله ِالّ اللّـه »همه مسلمين نيز، به پيروى از پيامبر گرامى خويش صلّى اللّه عليه و آله، كلمه

 نيست يعنى او فقط شايسته پرستش است و تنها بايد سرِ بندگى به آستانِ او ساييد.

متّحد بودند و بين سْنلن و عقايد « توحيد»، با هم داشتند ـ در ايمان به اصل  مسلمانان به رغم اختالفى كه در برخى مسائل

با اين اصل اساسى، هيچ نوع جدايى و « احترام به قبور پاكان(»و « شفاعت خواهى از اولياى الهى»مشترك خويش )همچون 

مى سـاختند و  « تسبيح» د شهيدان اسحْد( تضاد نمى ديدند. به گونه اى كه فى المثل، حاجيان از تربت حمزه )عليه السالم()سي

هجرى ـ به زايرين مرقد سـلمان )صـحابى بـزرگ پيامبر)صـلى اهلل عليـه وآلـه         6خاقانى شروانى ـ قصيده سراى بزرگ قرن  

 : وسلم(( در مدائن نيز توصيه مى كرد كه چنين كنند

 ه ز پى شروانتو زاد مدائن بر تحف             گر زاد ره مكّه، تحفه ست به هر شهرى 

 (8پس تو ز مدائن بر، سبحه ز گِلِ سلمان)             هر كس برد از مكّه، سإبحه ز گِلِ حمزه                            

از اين سخن، نه تنها كسى برنمى آشفت، بلكه بزرگان مكّه قصايدش را به آب زر مى نوشتند وخليفه نيز وى را بـه حضـور   

 ..مى پذيرفت

ن بود تا اين كه در آغاز قرن هشتم هجرى فردى موسوم به احمد بن تيميّه، روى برخى از سنن و عقايـد رايـج   امر، چني

مسلمين انگشت اعترال نهاد و گرايش به آنها را مايـه شـرك و دورى از توحيـد پنداشـت. بـراى نمونـه، مـّدعى شـد كـه          

 از آنان در اين جهان، شرك است!شفاعت اوليا در روز رستاخيز، واقعيت دارد ولى درخواست شفاعت 
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آلـه   طول مباحث آينده، به يكايك اّدعاهاى ابن تيمّيـه، از ديـدگاه قـرآن و سـنّت قطعـى پيامبر)صـلى اهلل عليـه و        ما در

نظر افكنده و صحّت و سْقم آنها را، به منطق وحى، محك خواهيم زد. امّا پيش از آن، تأسف خويش را از اين نكته  وسلم(

از سوى ابن تيميّه، دقيقاً در زمان و مكانى صورت گرفت كه امّت اسـالم  « تفرقه انگيز»كنيم كه طرح اين مباحثپنهان نمى 

هـر زمـان    ، بـيش از «مغـوالن »و« صـليبيان »يكى از بحرانى ترين دوران عمر خـويش را طـى مـى كـرد، و زيـر فشـار شـديد       

 جهت دفع هجمه دشمن بود.« همدلى»و« اتحاد»نيازمند

يخ زندگى ابن تيميّه، و اوضاع اسفبار مسلمين در عصر وى، نكته هاى بسيارى را بـراى عبـرت از تـاريخد در    بررسى تار

 بردارد.

آغاز قرن چهارم تا نيمه قرن پنجم هجرى، در تاريخ اسالم، بْرهه اى بسيار خطير و شاخص است. در اين مقطع تاريخى 

ن سينا و ابو ريحان بيرونى و فردوسى و صاحب بن عإبّاد و خواجه نظـام  جامعه مسلمين، به يْم نِ وجود مردان بزرگى چون اب

الملك طوسى، در عرصه هاى گوناگون علم و ادب و سياسـت بـه اوج شـكوه و شـكوفايى رسـيد وجلـوه اى درخشـان از        

 خوانده اند.فرهنگ و تمدن اسالمى را به نمايش گذارد. چندان كه مستشرقين، بحق، اين دوران را عصر رْنسانس اسالمى 

مع اِسف پس از گذشت اين دوران، جامعه اسالمى بر اثر اختالفات سياسـى و فكـرى موجـود، بـه تـدريج از مـردان       

 بزرگ و تاريخساز تهى شد و آفتاب شوكت اسالم رو به افول نهاد.

درمسلمين،  غرب صليبى كه تلخى شكست اندلس وپيشرفت اسالم در اروپا را همواره در كام داشت، با احساس ضعف

 به انديشه 

انتقام افتاد و در سالهاى پايانى قرن پنجم، پاپ رْم فرمان حمله به فلسطين )قبله اول اسالم( را صادر كرد. در پى اين فرمـان،  

از اروپـا بـه راه افتادنـد تـا قـدس را قتلگـاه       « توحيـد »برضـد « صـليب »از آتش كينه ديرينه زار تن مسيحى بر افروخته  صدها

سال به طول انجاميد وميليونها كشته و مجروح و آواره بـر   011ازند، و بدينسان جنگهاى مشهورصليبى كه حدود مسلمين س

 م( آغاز شد...8098ـ 8195ق/ 691ـ 319جاى گذارد )

رو التيام نيافته بود كه امت اسالم بار ديگر با طوفانى مهيبتر روبـ « قدس»اسفبارتر آنكه، هنوز زخم دشنه صليبيان بر پيكر 

گرديد: اين بار مغوالن به رهبرى چنگيز پا در ركاب كرده بودند تا هر كه و هر چه را در ديار اسالم مى بينند نابود كنند يـا  

به غارت برند. پنجاه سال بعد، نواده چنگيز )هالكو( بغداد را به خـاك و خـون كشـيد و طومـار خالفـت عباسـى را درهـم        

ــ  657ت لشگر كشيد و بر سر حإللب و موصل، همان بال آورد كه بر بغداد آورده بود)( سپس به منطقه شاما0ق(.)656پيچيد)

ق(، و اين در حالى بود كه مصر و شام سخت با صليبيان درگير بود و طاليه قشون صليبى گاه تا نزديكيهـاى قـاهره نيـز    661

ت به ايـران نمـى كـرد و فرمانـده وى،     خان بزرگ مغول( هالكو را ناچار از مراجع«)مْنگوقاآن»پيش مى رفت. و اگر فوت 

 كيتوبوقا، در غياب هالكو از مسلمين در عين جالوت )واقع در فلسطين( شكست نمى خورد سرنوشت قاهره معلوم نبود.

هجوم مغول به جهان اسالم در اوايل قرن هفتم هجرى، براى غرب صليبى از همان آغاز، رويداد بسيار مغتنمى تلقّى شد 

تلقّى بود كه در همان سالهاى نخست اين هجوم، غربيان حمله طوالنى خويش را براى محـو تمـدن اسـالمى     و بر پايه همين

ق(. گفتنى است كه در طول دوران سلطه مغول، فرستادگان سالطين غرب همواره به دربـار  119ـ 619اندلس آغاز كردند )

، امـت اسـالم را از دو سـو تـار ومـار كنند)حضـور       مغوالن رفت و آمد داشتند و مى كوشيدند با جلب نظر وهمدستى آنـان 

منظور بود(. افزون بر اين، هوالكو خود مادر و همسرى مسيحى داشت و سردار خانواده ماركوپولو در دربار مغول، به همين 

 بزرگش در شامات )كيتوبوقا( نيز مسيحى بود. 
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ق( فرزند هالكو، دختر امپراتـور مسـيحى   611ـ   668اخان )جانشينان هالكو )ايلخانيان( نيز تا مدتها به راه وى رفتند: اباق

روم شرقى را به زنى گرفت و با پاپ و سالطين فرانسه و انگليس بر ضد مسلمين متحد شد و به مصـر و شـام لشـكر كشـيد.     

خير مكّه و ق( بود كه به وسوسه وزير يهوديش سعد الدوله ابهرى در انديشه تس691ـ 618بدتر از اباقاخان، فرزندش ارغون )

تبديل كعبه به بتخانه افتاد و با عزل و كشتار رجال سياسى مسلمان، و تهيه قوا براى حمله به حجاز، به مقـدمات ايـن دسيسـه    

پرداخت كه خوشبختانه خداى متعال دوام اين وضعيت را نخواست و با بيمارى ارغون و قتل سعدالدوله، به آن فتنه بـزرگ  

 پايان داده شد.

( پادشاه مشهور ايلخانى نيز كه اسالم آورده بود، انديشه فتح دمشق و قاهره را رها نكـرد و  718ـ 693خان )حتى غازان 

ق شاهد جنگهاى سخت قشون مغـول و سـالطين مسـلمان مصـر بـود و فتوحـات نخسـتين        710ـ   699منطقه شام در سالهاى 

 (8غازان در آن جنگها، با تبريك و تشويق صليبيان همراه بود.)

نين زمينه و زمانه حسّاسى بود كه ابن تيمّيه دست به نشر افكار خـود زد و بـا واكنشـى كـه در بـين علمـاى بـزرگ        درچ

 مسلمان )اعم از سنّى و شيعه( برانگيخت، شكافى تازه در امت اسالم ايجاد كرد.

مسـلمين)خدا،  « مشـتركات »جهان اسالم در آن تاريخ، نيازبه بزرگمردى داشت كه مصمّم و قاطع بپا خيزد و با تكيه بـر  

فرا خواند و از آنان صفى واحـد بـر ضدّصـليب و صـهيون     « مشترك»رسول، قرآن و قبله واحد( همگان را به جهاد با خصم 

 وصإنلم بسازد. ولى آنچه كه از ابن تيميه سر زد، درست عكس اين مقصود بود...

از توابـع شـام ديـده بـه جهـان گشـود و       « حـرّان »ر سال پس از سقوط خالفت بغداد، د 5ق، 668احمد بن تيميّه در سال

سالگى در آن سرزمين به پايان برد.حمله مغوالن به اطراف شام، ترس عجيبى در دلها افكنده بود و  87تحصيالت اوليّه را تا 

و در اين امر سبب شد كه عبدالحليم، پدر احمد، همراه خانواده وجمعى از بستگان، حرّان را به سـوى دمشـق تـرك گويـد     

، چيزى از احمد شنيده نشد، ولى از آغاز قرن هشتم بتدريج افكار شااّ وى ظهور و بروز يافت. 691آنجا اقامت كند. تا سال 

از وى خواستند آيه )الرَّح منس عإلى الدعإردشِ اس تلوى( را تفسير كند، در تفسير اين آيه دچار « حماة»خصوصاً موقعى كه ساكنين 

 (3ند جايگاهى در فراز آسمانها كه بر عرش و سريرى متّكى است تعيين كرد!)لغزش شد و براى خداو

مكـان   خدا را پيراسته از جسم و جسمانيّت دانسـته، و برتـر از آن مـى شـمارند كـه در      بويژه شيعيانبسيارى ازمسلمانان 

هْ كسفسواً ألحإد( ، با مفهوم روشن خود، آنـان را  خاصى محدود و مْحاط شود. زيرا آياتى چون )للي سإ كلمِثدلِهِ شلىء( و )للم  يإكسند لل

از تشبيه خداوند به صفات مخلوقات باز داشته است. امّا ابن تيميّه از آيه مزبور تفسيرى ارائه داد كه مخالف آيـات فـوق، و   

 مستلزم شباهت خداوند به انسانهاست.

و علما از جالل الدين حنفى، قاضى وقت، محاكمـه   انتشار پاسخ ابن تيميه در دمشق و اطراف آن، غوغايى به راه افكند

 وى را خواستار شدند. قاضى او را احضار كرد ولى وى از حضور در محكمه سرباز زد.

ابن تيميّه، پيوسته افكار عمومى را ـ با نظر دادن بر خالف آراى مشهور و رايج مسلمين ـ متشنج مى كرد، تا اين كـه در    

به شام برگشـت و در   780از زندان آزاد شد ولى تا سال  717به مصر تبعيد شد. وى در سال در دادگاه محكوم و  715سال 

در زنـدان   701محكـوم بـه زنـدان شـد و در      708آنجا به نشر افكار و نظرّيـات خـود پرداخـت، تـا اينكـه مجـددًا در سـال        

 (5درگذشت.)

ادر كـرده انـد، در ايـن مختصـر نمـى گنجـد، لـذا بـه         اكر بيانيّه هايى كه عالمان بزرگ شام و مصر درباره ابن تيميّه ص

 گزيده اى از آنها اكتفا مى كنيم تا نقش او در تشويش افكار عمومى آن زمان و پاشيدن بذر نفاق روشن شود.
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مى نويسد :من در دمشق فقيه بزرگ حنابلـه  « رحله ابن بطوطه»ابن بطوطه جهانگرد معروف در سفرنامه خود معروف به

 : ( آنگاه مى افزايد6) تيميه را ديدم، او در فنون گوناگون سخن مى گفت ولى در عقل او چيزى بود تقى الدين بن

 : او در يكى از جمعه ها در مسجدى مشغول وعظ و ارشاد بود و من نيز شركت كردم از جمله گفتار او اين بود

اين سـخن را بگفـت و يـك پلـه از منبـر       خداوند از عرش به آسمان نخست فرود مى آيد مانند فرود آمدن من از منبر،

به مقابله برخاست، و سخن او را رد كرد، مـردم بـه طرفـدارى از    « ابن الزهراء»پايين آمد، در اين هنگام فقيهى مالكى به نام 

 (7ابن تيميه برخاستند و فقيه معترل را با مشت و كفش زدند.)

بى طرف، با گوش خود شنيده و ديده است هرگاه مردى بـا ايـن   اين نمونه اى از عقايد او است كه شاهد عينىِ، كامالً 

 پايه از درايت و آگاهى از عقايد و معارف به تحليل بپردازد بايد از پى آمدهاى آن به خدا پناه برد.

«. بـد مطلـق نباشـد در جهـان    »شك نيست كه ابن تيميّه، در كنار نقاط ضعف فراوان خود، نقاط مثبتى نيز داشته است و 

داران وى تنها به نقاط مثبت او چشم دوخته و با چشم پوشى از خطاهاى او به ستايش مطلق وى پرداخته اند، ولى  ا، هوامنته

دوست دارند، به هر دو جنبه نظر افكنده و نقّادانه با وى برخورد كرده اند. « افالطون»را بيشتر از « حقيقت»آزاد انديشان كه 

ود از استوانه هاى علمى شام و مصر به شمار مى رفته اند، ديدگاههاى ابن تيميّـه را  شخصيتهاى زير، كه هر يك در عصر خ

 با آموزه هاى انبيا و اولياى الهى مغاير شمرده و در نقد و ردّ وى كتاب نوشته اند:

 ق(.785ـ  633. شيخ صفى الدين هندى أرموى )8

 (.788. شيخ شهاب الدين بن جهبل كالبى حلبى )م 0

 (.788ـ 667ضاة كمال الدين زملكانى ). قاضى الق8

 (.731. شمس الدين محمد بن احمد اهبى )م3

 (.751. صدرالدين مرحّل)متوفى5

 (.756. على بن عبدالكافى سْبكى )م6

 (.763. محمد بن شاكر كتبى)م7

 (.761ـ 691. أبو محمد عبداللّه بن أسعد يافعى)1

 (.109. ابوبكر حصنى دمشقى )م9

 (.150حمد بن حجر عسقالنى)م. شهاب الدين ا81

 (.173ـ 180. جمال الدين يوسف بن تغرى اتابكى)88

 (.978. شهاب الدين بن حجر هيتمى)م80

 (.8186. مال على قارى حنفى)م88

 (.8105ـ 961. ابو اِيس احمد بن محمد مكناسى معروف به ابو القاضى )83

 (.8851ـ 8065. يوسف بن اسماعيل بن يوسف نبهانى )85

 (.8878شيخ محمد كوثرى مصرى )م .86

 (.8879. شيخ سالمه قضاعى عزامى )م87

 (1(.)8896ـ 8886. شيخ محمد ابوزهره)81
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برخى از اين شخصيتها كتابهاى مستقلى در نقد آراى ابن تيميّه نوشته اند.همچون تقى الدين سْبكى كه در نقد ابن تيميّه 

 دارد.« الدرّة المضيّة فى الردّ على ابن تيميّه»و « اِنام شفاء السقام فى زيارة خير»دو كتاب به نامهاى 

براى آن كه خواننده گرامى از داورى دانشمندان بزرگ اهل سنت نسبت به افكار ابن تيميّه مطلـع شـود، نمونـه وار بـه     

 : برخى از سخنان آنان اشاره مى كنيم

و درايه سرآمد عصر خويش بود و همچون ابن  شمس الدين اهبى، دانشمند مشهور اهل سنّت، در علم حديث و رجال

 : تيميّه آيين حنبلى داشت. وى در نامه بلند وپند آميزش به ابن تيميه چنين مى نويسد

آيا وقت آن نرسيده است كه از جهالت دست بردارى و توبه كنى؟! بدان كه تو به دهه هفتاد عمر خود گام نهاده اى و 

فكر نمى كنم تو به ياد مرگ باشى، بلكه كسانى را هم كه به ياد مرگ هستند تحقير مرگ نزديك شده است. به خدا قسم، 

بلكه بر آنى كه در برابر نامه كوتاه من، دراز گويى كنى  ;مى كنى! فكر نمى كنم سخن مرا بپذيرى و به پند من گوش دهى

 اختيار كنم!تا من رشته سخن را قطع كنم. تو پيوسته در فكر تفوّق بر من هستى تا من سكوت 

تو كه با من كه مى دانى دوستت هستم اين چنين مى كنى، پس با دشمنانت چه خواهى كـرد؟! بـه خـدا قسـم در ميـان      

دشمنان تو، افراد صالح و خردمند و دانشور فراوانند، چنان كه در بين دوستانت نيز افراد گنهكار و دروغگو و نادان و بيعار، 

ولى در باطن از نصيحتم پند گير. رحمت  ;من خوشحالم كه در ظاهر از من بدگويى كنىزياد به چشم مى خورد! بدان كه 

 (9خدا بر آن كس كه عيبم را ـ به رسم هديه ـ به من بازگو كند....)

ابن تيميّه در پوشش پيروى از كتاب و سنّت، و دعـوت مـردم بـه حـق و     »سْبكى، محقق هم عصر ابن تيميّه، معتقد است

بهشت درعقايد اسالمى بدعت گذاشت و اركان اسالم را درهم شكست. او با اتفاق مسلمانان به مخالفت  هدايتشان به سوى

گفت كه الزمه آن جسمانى بودن خدا و مركّب بودن اات اوست تا آنجا كه به ازلى بـودن عـالم ملتـزم     برخاست و سخنى

  فرقه نيز 78اين سخنان حتى از شد و با

 (81«!)بيرون رفت

كتبى در شرح حال ابن تيميه از رساله اى ياد مى كند كه وى درباره فضايل معاويه و عـدم جـواز لعـن يزيـد     ابن شاكر 

 ( ابن حجر هيتمى دانشمند اهل سنت كه همگان به فضل وى اعتقاد دارند، ابن تيميه را فردى مى داند كه:88نوشته است.)

اهل سنّت بر فساد افكار و اقوال او تصريح دارند. هر كس  خدا او را خوار و گمراه و كور و كر كرده است و پيشوايان

مى خواهد ازعقايد وى آگاه شود به كتابهاى ابوالحسن سْبكى و فرزندش تاج الـدين و امـام اهـل سـنّت عـز بـن جماعـه و        

 غيرآنان رجوع كند.

ل است. خداوند، به عـدلش، بـا   سخنان ابن تيميّه فاقد ارزش بوده و او فردى بدعتگذار، گمراه و گمراه گر، و غير معتد

 (80او رفتار كرده و ما را از شرّ عقيده و راه و رسم وى حفظ كند!)

انتقادات مستمر دانشمندان وقت موجب انزواى ابن تيميه شد و مرامش بتدريج در طـاق نسـيان قـرار گرفـت، چندانكـه      

افكارى را عرضـه نكـرده اسـت. دانشـمندان      ديگر كسى از افكار وى دم نمى زد، گويى در جهان چنين كسى نبوده وچنين

مذكور، بحق، به وظيفه خويش در مقابله با انحرافات وى عمل كرده و به سخن رسول خدا تجسّم بخشيدند، آنجـا كـه مـى    

 فرمايد:

 ( 88«.)ِاا ظهرت البدع فى أسمّتى فعلى العالم أن يظهر علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة اللّه» 
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جامعه آشكار مى شود الزم است دانشمندان با روشنگرى هاى عالمانه خويش بـا آنهـا بـه مبـارزه      آنگاه كه بدعتها در»

 «.برخيزند

ق(، نامى باقى نماند. 758ـ 698بر اثر مبارزات ياد شده، از مكتب ابن تيميّه جز در كتابهاى شاگرد وى، ابن قيّم جوزى )

 تاد خود برخاسته است.به چالش با اس« الروح»حتى خود ابن قيّم نيز در كتاب 

هجرى از زاويه انزوا و گم نامى بدر آمد و برخى مجدداً به نشر  80اكنون بايد ديد چگونه اين مكتب بار ديگر در قرن 

 و ترويج آن پرداختند؟ مقاله بعدى ما، به بررسى اين موضوع اختصاص دارد.

 

 پاورقر   

----------------------------- 

 .808ش، ص  8886مقدمه محمد عباسى، مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران . ديوان خاقانى،  8

. ابن اثير جزرى، مورّخ مشهور، مى نويسد: مصائب وارده بر مسلمين از سوى مغول، آنچنـان سـهمگين بـود كـه مـرا       0

 (.868ـ80/851ياراى نوشتن آنها نيست و اى كاش مادر مرا نمى زاد! )الكامل:

ول، و روابط آنان با صليبيون بر ضدّاسالم، مطالعه اثر محققانه مرحوم عباس اقبال آشتيانى موسـوم  . درباره جنايات مغ 8

 به بعد، توصيه مى شود. 066و  035ـ 087و  086ـ  017و  013ـ  010و  897ـ 898صفحات « تاريخ مغول»به 

ن تيميه، با آيـه )يـا هامـان ابـن لـر      جالب اين است كه اب«. الرسائل الكبرى»، ضمن مجموعه 309. رساله حمويه، ص  3

صرحاً لعلّر أبلغس أسباب السَّموات فلأطلع ِلى ِله مْوسى(استدالل مى كند و مالك حقيقت را، تصور )منحط و مادّى( فرعون 

 از اين كه خداى موسى در آسمانهاست، مى گيرد!

 .83/50: و النهاية، ابن كثير دمشقى . البداية 5

 براى حفظ امانت به ترجمه تحت اللفظى بسنده كرديم.« وكان فر عقله شرء : » ن بطوطه. متن عبارت عربى اب 6

 .8813، طبع دار صادر سال 96ـ 95. رحلة ابن بطوطة:  7

 ( مراجعه كنيد.51ـ 87، صص3،)ج«بحوثٌ فر الملل والنحل». براى آگاهى از نظريات اشخاص فوق، به كتاب  1

 .890ـ 819. تكملة السيف الصقيل، صص 9

 .5. الدرّة المضية فر الردّ على ابن تيميّه، سْبكى، ص  81

 .8/77. فوات الوفيات، كتبى: 88

 ، تطهير الفؤاد: چاپ مصر، نگارش شيخ محمد بخيت.16. الفتاوى الحديثة: 80

 .8، باب البدع و الرأى، حديث8/53:  . الكافى 88 

 

3 

 ، كارنامه عملى پيشينه فكرى؛ هّابيّت
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بر اين نكته انگشت تأكيد نهاديم كـه: ابـن تيميّـه در عصـرى مـى      « زمان، زندگى و انديشه ابن تيميّه»گذشتهدر بررسى 

اتحـاد بـر پايـه اصـول مشـترك      »زيست كه مسلمانان از شرق و غرب در معرل حملـه مغـوالن و صـليبيان قـرار داشـتند و      

 ، نياز فورى وحياتى آنها بود.«اعتقادى

، حتى اگر )به فرل هم( بپذيريم كه منطق «از منجنيق فلك، سنگ فتنه مى باريد»ه حقيقتاًدر چنان وضعيّت دشوارى ك

و سخن ابن تيميّه صد در صد درست بود، بيگمان بايد بگوييم كه او بدترين و نامناسبترين زمان و مكان را براى طـرح آراء  

مان طور كـه در كـالم بزرگـان اسـالم راجـع بـه وى       خود انتخاب كرده بود. بگذريم از اين كه )ه« تفرقه انگيز»و نظريّات 

 خوانديم و نيز بحثهاى مستدلّ آتيه نشان خواهد داد( در صحّت آن آراء ونظريّات نيز جاى هزاران حرف است

روى، افكار ابن تيميّه از همان روز نخست توسط انديشمندان بزرگ مسلمان در بوته نقد قرارگرفت و آن نقدهاى به هر

قـرن پـس از ابـن تيميّـه، آراء وى      5بنده، مكتب وى را به سرعت مطرود و منزوى ساخت. مع الوصف حـدود مستدلّ و كو

توسط فردى موسوم به محمد بن عبدالوهّاب اززاويه انزوا و گمنامى بدرآمد وبا ترويج آن به قوّه شمشير، موجى نو از تفرقه 

 وكشتار بين مسلمانان به راه افتاد.

افكار ابن تيميّه از سوى محمد بن عبدالوهاب همچون طرح آنها توسط خود ابن تيميّه در شرايط و متأسفانه طرح مجدّد 

اوضاعِ تاريخىِ بسيار نامناسبى صورت گرفت كه از جهاتى شايد بتوان گفت سخت تر وناگوارتر از اوضاع ابن تيميّـه بـود.   

مسلمين، آن هم در بـدترين اوضـاع و شـرايط تـاريخى      تو گويى اساساً وضع اين افكار، براى ايجاد شكاف و اختالف ميان

 بود!

ترويج آراء ابن تيميّه از سوى محمد بن عبدالوهّاب )كه عنوان مكتب وهّابيت را به خود گرفت( و سپس حمله وهّابيان 

دهـه هـاى   به مناطق مسـلمان نشـينِ حجـاز و عـراق و شـام و يمـن، در       « نجد»با پشتيبانى سياسى نظامى شيوخ برخى از قبايل

ميالدى صورت پذيرفت و اين در حالى بود كه امّت اسالم از چهار سو مورد هجمه شـديد  89هجرى و قرن  88نخست قرن

 .استعمارگران صليبى قرار داشت

انگليسيها بخشى عظيم از هند را با زور و تزوير از دست مسلمانان خارج ساخته و با پايـان دادن بـه شـوكت امپراتـورى     

ى، خواب تسخير پنجاب و كابل و سواحل خليج فارس را مى ديدنـد و قشـون آنـان گـام بـه گـام بـه سـمت         مسلمان تيمور

 جنوب و غرب ايران پيشروى مى كرد.

فرانسويها به رهبرى ناپلئون مصر و سوريه و فلسطين را با قوّه قهريّه اشغال كرده و در حالى كـه بـه امپراتـورى مسـلمان     

 دادند، در انديشه نفوا به هند بودند.عثمانى چنگ و دندان نشان مى 

روم شرقى بودند( با حمـالت مكـرّر بـه ايـران و عثمـانى، مـى       «سزارهاى مسيحى»روسهاى تزارى )كه مدّعىِ جانشينىِ 

گسترش دهنـد و بـدين    كوشيدند قلمرو حكومت خويش را از يكسو تا قسطنطنيه و فلسطين و از سوى ديگر تا خليج فارس

 ىِ متصرّفات ايران و عثمانى در اروپا و قفقاز را، در صدر برنامه هاى خود قرار داده بودندمنظور، اشغال نظام

حتى آمريكاييها نيز چشم طمع به كشورهاى اسالمى شمال آفريقا دوخته و با گلوله باران شهرهاى ليبى و الجزاير سعى 

ربستان، و همكارى ناوگانِ جنگىِ هلند با انگليسيها در رخنه و نفوا به جهان اسالم داشتند. جنگ اتريش با عثمانى بر سر ص

 در محاصره نظامى پايتخت الجزاير، نيز، در همين دوران بحرانى صورت پذيرفت.

درچنين دوران سختى كه مسلمانان نيـاز حيـاتى بـه همـدلى و همكـارى بـر ضـد دشـمن مشـترك داشـتند، محمـد بـن             

مشرك و بت پرست وواجـب القتـل!   « زيارت قبور اولياء خدا»و « ز پاكانشفاعت خواهى ا»عبدالوهّاب مسلمانان را به جرم 
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خواند واعراب باديه نشين را برانگيخت كه مناطق سنّى نشين و شيعه نشينِ حجاز وعراق و شام و يمن را بـه خـاك و خـون    

 بكشند و اموال مسلمين را به عنوان غنيمت جهاد با كفّار! به غارت برند.

غير قابل هضم در اين كار، جريان فتواى محمد بن عبدالوهاب )به عنـوان يـك فقيـه مسـلمان( بـه      نكته بسيار عجيب و 

تكفير مسلمانان جهان و تشويق و تحريض پيروان خويش به قتل و غارت فجيع آنان به اتهام شرك و بت پرستى اسـت كـه   

 پيروان الهى كمتر سابقه دارد. صحنه هاى جانگدازى در طول دو قرن اخير پيش آورده است چنين فتوايى در بين

وى در كتاب كشف الشبهات مى نويسد: كسانى كه فرشتگان و پيامبران و اولياء اللّه را شفيع قرار داده، و بـه وسـيله آن   

 (8نزد پروردگار تقرب مى جويند، خونشان حالل و قتل آنان جايز است.)

ورهاى فجيع پاكسـتان و افغانسـتان اسـت، بسـيار دور از     خشونت و قساوتى كه در اات اين مكتب نهفته و مظاهر آن تر

 باور است.

اينك در اين بررسى به تشريح زندگى محمد بن عبدالوهاب احياگر انديشه هاى ابن تيميه كه پيشينه فكرى به شمار مى 

 رود، و كارنامه عملى او مى پردازيم:

جد ديده به جهان گشود. پدر وى، عبدالوهاب، كـه مـردى   در شهر عْيإي نله از توابع ن 8885محمد بن عبدالوهاب در سال 

بسيار صالح و متقى بود، از قضات آن شهر به شمار مى رفت. محمد فقه حنبلـى را در زادگـاه خـود آموخـت. سـپس بـراى       

 تكميل معلومات رهسپار مدينه منوّره شد و در آنجا به تحصيل حديث و فقه پرداخت.

مطالبى بر زبانش جارى مى شد كه از عقايدى خاص حكايت داشت، چنـدان كـه    در دوران تحصيل در مدينه، گهگاه

 (0اساتيد وى نسبت به آينده اش نگران شده و مى گفتند: اگر اين فرد به تبليغ بپردازد گروهى را گمراه خواهدكرد.)

پنج سال در بغـداد و  چندى بعد، محمد بن عبدالوهّاب مدينه را به سوى نقاط ديگر ترك كرد و چهار سال در بصره و 

آنگـاه از  يك سال در كردستان و دو سال در همدان اقامت گزيد. اندك زمانى نيز رحل اقامت در اصـفهان و قـم افكنـد و    

 اقامتگاه پدرش رفت.« حْرلي مإله»طريق بصره آهنگ احساء كرد و از آنجا به 

ميان او و پدرش نزاعـى درمـى گرفـت. ولـى     تا زمانى كه پدرش در قيد حيات بود وى كمتر سخن مى گفت. تنها گاه 

 (8ق، پرده از روى عقايد خود برداشت.)8858پس از درگذشت پدر به سال 

را بـه عـزم   « حريملـه »تبليغات محمد بن عبدالوهاب در شهرحْرلي مإله افكار عمومى را برآشفت، به گونه اى كه ناچار شد

با حاكم وقت، عثمان بن مإع مإـرد، تمـاس گرفـت و دعـوت جديـد      « يينهع»اقامت در عْيإي نله)كه زادگاهش بود( ترك كند. در 

خود را با او در ميان نهاد و قرار شد كه او با پشتيبانى حاكم، آيين خود را تبليغ كند. ولى طولى نكشيد فرمانرواى احساء كه 

رزنـد عبـدالوهاب را از شـهرعيينه    مقامى برتر از حاكم عيينه داشت عمل عثمان را ناروا شمرد و دستور داد هر چـه زودتـر ف  

 بيرون كند.

محمد بن عبدالوهاب ناچار شد نقطه سومى را به نام دِرعيّه براى اقامت برگزيند كه محمد بن سعود )جدّ آل سعود( بـر  

آن حكومت مى كرد. او دعوت خود را با حاكم درعيّه در ميان نهاد و هر دو پيمان بستند كه رشته دعوت از آنِ محمد بـن  

عبدالوهاب، و زمام حكومت در دست محمد بن سعود باشد. بـراى اسـتحكام ايـن روابـط، ازدواجـى نيـز بـين دو خـانواده         

 صورت گرفت.

بن عبدالوهاب تبليغ خود را در پرتو قدرت حاكم آغاز كرد. به زودى هجوم به قبايل اطراف و شهرهاى نزديك  محمد

درعيّه، كه شهر فقير و بدبختى بود، سرازير گشت، اين غنايم، چيزى جز  شروع شد و سيل غنايم از اطراف واكناف به شهر
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الوهـاب   اموال مسلمانان منطقه نجد نبود كه با متهم شدن به شرك و بت پرستى، اموال و ثروتشان بـر سـپاه محمـد بـن عبـد     

 : بْشر نجدى چنين نقل مى كندحالل شده بود! تا آنجا كه آلوسى كه خود تمايالت وهّابى گرى دارد، از مورخى به نام ابن 

من در آغاز كار، شاهد فقر و تنگدستى مردم درعيّه بودم ولى بعداً اين شهر در زمان سعود )نـوه محمـد بـن سـعود( بـه      

صورت شهرى ثروتمند درآمد، تا آنجا كه سالحهاى مردم آن با زر و سيم زينت يافته بود. بر اسبان اصيل ونجيب سوار مى 

 فاخر در بر مى كردند واز تمام لوازم ثروت بهره مند بودند، به حدّى كه زبان از شرح آن قاصر است.شدند وجامه هاى 

روزى در يكى از بازارهاى درعيّه ناظر بودم كه مردان در طرفى وزنان در طرف ديگر قرار داشتند. در آنجا طال و نقره 

م و ديگر مأكوالت به قدرى زياد بود كه زبان از وصف و اسلحه و شتر و گوسفند و اسب و لباسهاى فاخر و گوشت و گند

آن عاجز است. تا چشم كار مى كرد بازار ديده مى شد. من فرياد فروشندگان و خريداران را مى شـنيدم كـه ماننـد همهمـه     

 (3زنبوران عسل درهم پيچيده بود كه يكى مى گفت فروختم و ديگرى مى گفت خريدم!)

 : بن عبدالوهاب در ميان اعراب باديه نشين نجد كمك داددو چيز به انتشار دعوت محمد 

 حقايق اسالمى. تمدن و معارف و. دورى مردم نجد از 0      . حمايت سياسى نظامى آل سعود،8

جنگهايى كه وهابيان در نجد و خارج از نجد)همچون حجاز و يمن و شـام و عـراق( مـى كردنـد، جاابـه اى دلفريـب       

ا قهر و غلبه برآن دست مى يافتنـد، بـر مهـاجمين حـالل بـود، اگـر مـى توانسـتند آن را جـزو          داشت: ثروت هر شهرى كه ب

 (5متصرفات و امالك خود قرار مى دادند و در غير اين صورت، به غنايمى كه به دست آورده بودند اكتفا مى كردند.)

مـردم را بـه خـود جلـب مـى      عرضه شود در روزهاى نخست توجه « توحيد»هر انديشه نوظهورى خاصّه اگر در پوشش

كند، خاصّه در جاييكه مردم آن از علم و دانش دور باشند. روزى كه محمد بن عبدالوهّاب كار خود را در نقاب دعوت به 

توحيد و مبارزه با شرك آغاز كرد، برخى از شخصيتهاى نجد و يمن به سوى وى اقبال كردند. براى نمونه زمانى كـه مـوج   

قصـيده اى  « سْبْلس السالم فى شرح بلوغ المـرام »( مؤلف كتاب 8816ـ 8199امير محمد بن اسماعيل )دعوت او به يمن رسيد 

 بلند باال در مدح محمد بن عبدالوهاب سرود كه مطلع آن چنين بود:

 وإِند كانل تلسليمى على البْعد ال يْجدى               سإالمٌ على نجـد وإمإـند حإـلَّ فِـى نلج ـد 

 د و كسى كه در آن قرار دارد، هر چند درود من از اين راه دور سودمند نيست.درود بر نج

ولى همو، هنگامى كه خبرهاى ناگوارى از قتل و غارت وهّابيان را دريافت كرد و فهميد كه محمد بن عبـدالوهاب بـه   

شـيمان گشـت و قصـيده اى نـو     براى مال و جان آنها بهايى قايل نيست، از سـروده پيشـين خـود پ   تكفير مسلمانان پرداخته و 

 سرود كه با اين بيت آغاز مى شد:

 (6وإقـد صـحّ لى عنـهْ خاِلفْ الّذى عِنـدى)                    رإجإعتْ عن القلولِ الّذى قسلتْ فى النجدى 

 ت شد!من از گفتار پيشين خود در حق آن مرد نجدى بازگشتم، زيرا خالف آنچه كه درباره وى مى پنداشتم برايم ثاب

كشتار وهابيان در عتبات عاليات، براستى صفحه اى سياه در تاريخ اسالم است. صالح الدين مختار، كـه از نويسـندگان   

ق امير سعود با قشون بسيار متشكل از مردم نجد و عشاير جنوب و حجـاز و تهامـه و   8086وهّابى است، مى نويسد: در سال 

ماه اى قعده به شهر كربال رسيد و آنجا را محاصـره كـرد. سـپاهش بـرج و      ديگر نقاط، به قصد عراق حركت كرد. وى در

باروى شهر را خراب كرده، به زور وارد شهر شدند و بيشتر مردم را كه در كوچه و بازار و خانه ها بودند بـه قتـل رسـاندند.    

رد آمدند. خمـس امـوال غـارت    شهرخارج شدند ودر نقطه آبى به نام ابيض گ سپس نزديك ظهر با اموال وغنايم فراوان از

 شده را خود سعود برداشت و بقيه، به نسبت هرپياده يك 
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 (7سهم و هر سواره دو سهم، بين مهاجمين تقسيم شد.)

سعود با سپاهى انبوه از نجد و اطراف  8001ابن بشر، مورّخ نجدى، درباره حمالت وهابيان به نجف مى نويسد: در سال 

 عراق [مقصود، نجف است] فرود آمد و سپاه خود را در اطراف شهر پراكنده  آن، به بيرون مشهد معروف در

ساخت. وى دستور داد باروى شهر را خراب كنند، ولى سپاه او زمانى كه به شهر نزديـك شـدند بـه خنـدق عـريض و      

ندازى از باروهـاى  عميقى برخوردند كه امكان عبور از روى آن وجود نداشت. در جنگى كه بين طرفين رخ داد، بر اثر تيرا

 (1شهر، جمعى از سپاهيان سعود كشته شدند و بقيه آنها از گرد شهر عقب نشسته و به غارت روستاهاى اطراف پرداختند.)

ممكن است تصور شود كه وهّابيان ، تنها بالد شيعه نشين را مورد تاخت و تاز خود قـرار مـى دادنـد. ولـى ايـن تصـور       

كليه مناطق مسلمان نشين حجاز و عراق و شام، آماج حمالت آنها قرار داشت و تاريخ بهيچوجه درست نيست و بايد گفت 

در اين مورد، از هجومهاى وحشيانه اى گزارش مى دهد كه مجال شرح همه آنها در اين مختصر نيست. نمونهوار، بـه يـك   

 مورد اشاره مى كنيم:

د: از زشـت تـرين كارهـاى وهّابيـان، قتـل عـام       جميل صدقى زهاوى در خصوص فتح طائف به دست وهّابيان مى نويس

مردم است كه بر صغير و كبير رحم نكردند. طفل شيرخوار را بر روى سينه مادرش سر مى بريدند، جمعى را كه مشغول فرا 

گرفتن قرآن بودند همه را كشتند. چون در خانه ها كسى باقى نماند به دكانها و مساجد رفتند و هر كه بـود، حتـى گروهـى    

ه در حال ركوع و سجود بودند، كشتند. كتابها را كه در ميـان آنهـا تعـدادى مصـحف شـريف و نسـخه هـايى از صـحيح         ك

 8087بْخارى و مسلم و ديگر كتب حديث و فقه بود در كوچه و بازار افكندند و آنها را پايمال كردند. ايـن واقعـه در سـال    

 (9اتفاق افتاد.)

اى به علماى مكّه نوشته و آنان را به آيين خويش دعوت كردند. سپس صبر كردند  وهابيان پس از قتل عام طائف، نامه

 از مكه بيرون رفتند، آنگاه قصد مكه نمودند.تا ايام حج منقضى شد و حاجيان 

به نوشته شاه فضل رسول قادرى )هندى(، علماى مكه در كنار كعبه گرد آمدند تا به نامه وهّابيان نجد پاسخ گويند، در 

گفتگو و مشاوره آنان، ناگهان جمعى از ستمديدگان طائف داخل مسجد الحرام شدند و آنچه بر آنان گذشته بود بيان حين 

داشتند و در ميان مردم شايع شد كه وهّابيان به مكّه آمده و كشتار خواهند كرد. مـردم مكـه سـخت در وحشـت و اضـطرار      

اطراف منبر )در مسجد الحرام( جمع شدند. ابو حامـد خطيـب بـه منبـر     افتادند، چندان كه گويى قيامت برپا شده است. علما 

رفت و نامه وهّابيان و جواب علما در ردّعقايد آنان را قرائت كرد. آنگاه خطاب به علما و قضات وارباب فتوا گفت: گفتـار  

مذاهب اربعه اهـل سـنّت، از مكـه    نجديان را شنيديد و عقايدشان را دانستيد. درباره آنان چه مى گوييد؟ همه علما و مْفتيان 

مشرّفه و ساير بالد اسالمى كه براى اداى مناسك حج آمده بودند، بـه كفـر وهّابيـان حكـم كردنـد و بـر اميـر مّكـه واجـب          

دانستند به مقابله با آنان بشتابد و افزودند كه بر مسلمين واجب است او را يارى كنند و با وى در جهاد شركت نماينـد و هـر   

عذر، تخلّف كند گنهكار بوده و هر كس در ايـن راه شـركت كنـد مجاهـد، و در صـورت كشـته شـدن شـهيد          كس بدون

 (81خواهد بود. در اين امر، اتفاق نظر بود و فتواى مزبور را نوشتند و همه مهر كردند....)

اهل سنّت( محكوم به بطـالن  بدينگونه مى بينيم كه آيين وهّابيت از ديرباز ، از سوى كليّه فرق اسالمى )چه شيعه و چه 

 بوده است.

« الصـواعق االلهيـة  »نخستين ردّ بر اين مكتب را برادر خود محمد بن عبدالوهاب، شيخ سليمان بـن عبـدالوهاب، بـه نـام     

 نوشت او در كتاب مزبور چنين آورد:
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پندارند، در زمـان ائمـه    امورى كه وهابيان آن را موجب شرك و كفر دانسته و بهانه مباح بودن مال وجان مسلمانان مى

اسالم به وجود آمده بود. ولى از هيچ يك از ائمه اسالم شنيده و روايت نشده است كه مرتكبين اين اعمال را كافر يا مرتـد  

بـالد شـرك و   شند، يا آن كه بالد مسلمانان را همان گونه كه اينان مى گويند دانسته و دستور جهاد با آنان را صادر كرده با

 (88بنامند.) دارالكفر

پس از شيخ سليمان،علما و شخصيتهاى بسيارى از اهل سنّت به نقد آراى محمد بن عبدالوهّاب پرداخته اند كـه اسـامى   

 : برخى از آنها چنين است

 «.تجريد سيف الجهاد لمدعى االجتهاد». عبداللّه بن لطيف شافعى، مؤلف 8

 «.اعق والردودالصو». عفيف الدين عبداللّه بن داود حنبلى، مؤلف 0

 «.تحكُّم المقلدين بمن ادعى تجديد الدين». محمد بن عبدالرحمن بن عفالق حنبلى، مؤلف 8

 .احمد بن على قبانى بصرى، مؤلف رساله اى در نقد معتقدات فرزند عبدالوهاب.3

 «.العارم الهندى فى عنق النجدى». شيخ عطاء اللّه مكى، مؤلف 5

هل سنّت اند كه در ردّ وهابيت كتاب نوشته اند و جز اينها كسان ديگـرى هـم هسـتند كـه     اينها نمونه اى از دانشمندان ا

 ( بجوييد.859ـ 855، صفحات 3اسامى آنان را مى توانيد در كتاب بحوثٌ فى الملل والنحل )ج

كاشـف الغطـاء   در بين شيعيان نخستين ردّيه بر اين مكتب، توسط فقيه و مرجع نامدار تشيّع مرحوم آية اللّه شـيخ جعفـر   

حقايق را فاش ساخته و نسخه اى از آن را نزد امير سـعود بـن   « منهج الرشاد لمن أراد السّداد»نگارش يافت، كه تحت عنوان 

 عبدالعزيز)پادشاه متعصّب وهّابى( فرستاد.

ق دسـت بـه   8833سالله پاك وى، مرحوم آية اللّه شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، نيز زمانى كه وهّابيان در سـال  

نوشـت و  « اآليات البيّنات فى قمع البِدإع والضّالالت»تخريب مراقد ائمه اهل بيت )عليهم السالم(در مدينه زدند، كتابى به نام

 آراء آنان را به منطق وحى، نقد و رد نمود.

رتياب عن اتباع كشف اال»گسترده ترين كتابى كه از جانب علماى شيعه در نقد وهّابيت به رشته تحرير درآمده، كتاب 

نوشته عالّمه و مصلح فقيد آية اللّه سيد محسن عاملى است، كه مطالعه آن براى پژوهشـگران مسـائل   « محمد بن عبدالوهاب

 (80مربوط به اين مكتب، مفيد و راهگشاست.)

 تجديد نظر طلبى در آيين وهابيت

د و دگرگـونى در زنـدگى بشـر مخـالف اسـت.      وهّابى گرى بر اساس سإللفى گرى استوار مى باشد كه با هر نـوع تجـدّ  

ق بر حرمين شريفين مسلّط شد ناچار بود كه وضع حكومـت خـود را بـا    8833روزى كه عبدالعزيز بن عبدالرحمان در سال 

اوضاع روز جهان تطبيق دهد و زندگى وهابيان را، كه بر اساس زندگى بـدوى اسـتوار بـود، دگرگـون سـازد. لـذا بـا ورود        

يد از قبيل تلگراف و تلفن و دوچرخه و اتومبيل و... موافقت كرد و اين خود خشـم پيـروان متعصـب او را    مظاهر تمدن جد

 را پديد آورد كه در تاريخ، مشهور است.« اخوان»برانگيخت و غائله فجيع و خونين 

ت و نشـان مـى   احمد امين، نويسنده مصرى، ضمن بحث درباره وهابيان، سخنى دارد كه معرّف انديشه واقعى آنـان اسـ  

 دهد كه آنچه امروز از آنان مى بينيم، با معتقدات پيشين آنها كامالً مخالف است. احمد امين مى نويسد:
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وهّابيان درباره تمدن جديد و خواسته هاى آن، دقت و فكر نكردند. بسيارى از ايشان، غير از كشـور خـود، كشـورهاى    

تهايى در آنها رواج دارد، مملكت اسالمى نمى دانستند و معتقد بودند كـه  ديگر اسالمى را به اين علّت كه به زعم آنان بدع

 بايد با آنها جنگيد.

زمانى كه ابن سعود روى كار آمد، خود را با دو نيرو مواجه ديد كه ناگزير با آنها كنار مـى آمـد. نخسـت: زمامـداران     

د و با هر چيز تازه اى بشـدت مخالفـت مـى كردنـد.     امور دينى در نجد كه سخت به تعاليم محمد بن عبدالوهاب پايبند بودن

 دوم: موج تمدن جديد كه نظام حكومت، بسيارى از ابزار و وسايل آن را الزم داشت.

حكومت، حد وسط ميان دو نيرو را گرفت. به اين معنا كـه سـاير ممالـك اسـالمى را مسـلمان دانسـت و نيـز در جنـب         

 (88و اداره حكومت را بر گونه اى از نظام جديد استوار ساخت.)تعليمات دينى، تعليمات مدنى را قرار داد 

سـنن و  »خوشبختانه، اولياى حكومت سعودى چندى است از منطق و مقرّرات خشك و دست و پاگير وهابيّت در طرد 

، به «دعتب»مسلمين و برخورد خشن و زننده با مقدسات آنان و نيز نفى هر پديده نوظهور به بهانه « مواريث تاريخى مشترك

ستوه آمده اند و اين امر، همراه با مالحظه واقعيّتهاى عْريـان و اغمـال ناپـذير)چون فشـار و تحّكـم روز افـزون آمريكـا و        

اسرائيل به ممالك اسالمى و عربـى، و حضـور جـّدى و مـؤثر جمهـورى اسـالمى ايـران در كـانون رهبـرى مبـارزات ضـد            

سايگان خويش ( سبب شده است كه اندك انـدك تعـديلى در رفتـار آنـان     صهيونيستى و همزيستى مسالمت آميز آن با هم

نسبت به ايران اسالمى و باالتر از آن، تجديد نظر در قبولِ آموزه هاى خشك وهّابيت و تكفيـر مسـلمين بـه وجـود آيـد. از      

اع با شكوه حج به شمار امّت بزرگ اسالم در اجتم« ميزبان»بر خود گرفته و « خادم الحرمين»حكومتى كه هم اكنون عنوان 

 مى رود، جز اين تعديل رويّه و تجديد نظر، زيبنده نيست... 
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 درعبادت زهاى توحيد و شركمر

 

جهان، فعل حكيمانه ايزد داناست كه همچون هركارحكيمانه براى خود هدفى را تعقيب مى  آفرينش انسان و

فتن دو اصل هدفى كه نتيجه آن به خود مخلوقات باز مى گردد، نه به آفريدگار بى نياز. اين حقيقت با در نظر گر;نمايد

 مسلم زير، كامالً روشن مى گردد:

 . خدا غنى مطلق است و احتياج و نياز، به ساحت قدس او راه ندارد.8

. خدا آفريدگار حكيمى است كه طبعاً بايستى اثر حكمت در فعل وى تجلى كند، يعنـى كـار او بايـد دور از عبـث و     0

 بيهودگى باشد.

تيجه مى رسيم كه آفرينش جهان وانسان، بيهوده نبوده وبراى هدفى كه نتيجه آن با در نظر گرفتن اين دو اصل، به اين ن

  به خود آفريدگان باز مى گردد، انجام پذيرفته است.

 :  قرآن مجيد به اين دو اصل فوق و نتيجه آن چنين اشاره مى كند

آيا گمان مى كنيد كه شما را بيهوده آفريـده ايـم و   » (885مؤمنون/ون(.))ألفلحإسِب تسم  ألنَّما خلللقدناكسم  عإبإثاً وإانَّكسم  ِِللي نا التسردجإعْ

 «.به سوى ما باز نخواهيد گشت؟

 اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه هدف از آفرينش انسان چيست؟

شناخت خـدا و صـفات جـالل و جمـال او، و سـپس آراسـتن روح و روان بـه ايـن          : درپاسخ به طور اجمال مى گوييم

ن فضايل و سجاياى واالى اخالقى بوده و كمال انسان در آن نهفته اسـت ترسـيم گـر هـدف خلقـت او مـى       صفات كه هما

 باشد.

زيرا معرفت خدا )درحد امكان( نوعى برقرارى ارتباط بـا كـانون كمـال اسـت، همچنانكـه آراسـتن نفـس بـه فضـايل،          

 جلوگاه انسانيت و نشانه دستيابى او به قله كمال ممكن است.

 : ى تحصيل كمال، ابزارهايى در اختيار دارد كه مى تواند از آنها بهره بگيرد، به اين ابزارها اشاره مى كنيمانسان برا

 الف. پرورش احساسات پاك درونى
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حس خداجويى و گرايش به فضايل و انزجار از راايل، به صورت نهادينه تار و پود وجود انسان را فرا گرفته، و پيوسته 

كه پديد آورنـده توجـه بـه    « حس مذهبى»نى مى بخشد، و دانشهاى روز، از وجود گرايش هايى به نامبه كفه معنويت سنگي

كه سرچشمه اخالق مى باشد، گزارش مى دهند. در حقيقـت، ايـن گرايشـهاى پـاك،     « حس نيكى»ماوراى طبيعت است، و

سركوب آنها، از حركت به قلّه كمال، باز نخستين سرمايه انسان است كه با پرورش آنها، به سوى كمال گام برمى دارد و با 

 مى ماند.

 ب. عقل و خرد

عقل و خرد چراغ فروزانى است كه مسير كمال را روشن مى سازد و با بهـره گيـرى از روشـن گـرى عقـل، مـى تـوان        

 بخشى از مسير كمال را يافت و پيمود.

 ج. پيامبران و آموزگاران الهى

امه هاى جامع براى هدايت بشر به سوى كمال آمده اند، سومين سرمايه اى هستند پيامبران و آموزگاران الهى، كه با برن

كه در اختيار بشر قرار دارد، و بخشى از برنامه آنان مربوط به پرورش استعدادهاى نهفته و گرايش هاى ياد شـده اسـت. تـو    

ى كند، توانهاى نهفته در درون انسان گويى آنان بسان مهندسى كه با ابزار و ا دوات خاص خود اخاير ارضى را استخراج م

 را، با دستورات و برنامه هاى آسمانى خود، به بروز و ظهور مى رسانند.

اميرمؤمنان على )عليه السالم(به اين حقيقت تصريح مى كند كه خدا پيامبران را فرستاده است تـا از مـردم بخواهنـد بـه     

ى فرامـوش شـده را بيـاد آورنـد، و انديشـه هـاى مسـتور و پنهـان را         پيمانهايى كه با خدا بسته اند عمـل كننـد، و نعمـت هـا    

 (8برانگيزند.)

اين پيمانها همان امور فطرى و گرايشهاى درونى است كه در آفـرينش هـر انسـان بـه صـورت نهادينـه موجـود اسـت.         

 آفرينش انسان همراه با اين فطريات، نوعى پيمان بستن به پيروى از آنهاست.

و جبلّى و احساسات پاك، مسأله يكتاپرستى از اهميت خاصى برخوردار مـى باشـد، و در حقيقـت     در ميان امور فطرى

 : برنامه تمام پيامبران در دعوت به توحيد و يكتاپرستى خالصه مى شود، چنانكه مى فرمايد

 (86نحل/(.))وإللقلد  بإعإثدنا فِى كسلِّ أسمَّة رإسْوالً ألنِ اع بْدْوا اللّه وإاج تلنِبْوا الطّاغسوت 

 «.در ميان هر امتى پيامبرى را برانگيختيم تا خدا را بپرستند و از پرستش طاغوت اجتناب ورزند»

و پرستيدن خدا و نفى پرسـتش غيـر او، عصـاره    « توحيد در عبادت»اين آيه و نظاير آن به روشنى گواهى مى دهند كه 

اين رو كليّه شرايع ابراهيمى بر اين اصل تأكيد كرده و يكتاپرستى دعوت انبيا و يا گل سر سبد برنامه هاى آنان مى باشد. از 

 را در سرلوحه برنامه خود قرار داده اند.

در طول تاريخ هر چند تحريفهايى در اين اصل رخ داده و چه بسا بشرى ماننـد حضـرت مسـيح، معبـود مسـيحيان قـرار       

سـمانى،توحيد در پرسـتش را يـك اصـل مسـلّم تلقـى مـى        گرفته است، ولى بزرگان روشن ضمير و واقع بينِ تمام شرايع آ

كنندتا آنجا كه خداوند به پيامبر خاتم دستور مى دهد كه در مقـام منـاظره، مسـيحيان و كليميـان را بـه ايـن اصـل مشـترك         

 دعوت كند و بگويد:

د ِِالّ ِِيّاهْ وإال نشركإ بِهِ شلي ئاً وإال يإتَّخِذ بإع ضسـنا بإع ضـاً ألر بابـاً    )قسلد يا أله لل الكِتاب تعاللوا ِِلى كللِمإة سإواء بإي نلنا وإبإي نلكسم  ألند ال نلعب 

 (63آل عمران/ مِند دْونِ اللّهِ فلإِند تلوإللو فلقسولسوا اشدهدوا بانَّا مْس لِمْون( .)
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پرسـتيم و چيـزى را   كه ميان ما و شما يكسان است پيروى كنيم، و آن اينكـه: جـز خـدا را ن   «توحيد»بگو بياييد از كلمه »

شريك او نگردانيم و برخى از ما، برخى ديگر را به خدايى نگيرد. اگر آنان از قبول اين سخن سر، باز زدند بگوييـد شـاهد   

 «.باشيد كه ما در برابر حقيقت، سر تسليم فرود آورديم

 

 مراتب توحيد

مبران براى دعوت به آن آمده اند، يكـى از  ، كه همه پيا«توحيد در پرستش»توحيد براى خود مراتب گوناگونى دارد و 

 است. ايالً برخى از شاخه هاى توحيد را به صورت فشرده بيان مى كنيم:« اصل توحيد»شاخه هاى 

 يگانه است و به اات او تركيب راه ندارد. ;خدا يكى است و براى آن مانندى نيست : الف. توحيد در ذات

ى است و جز او خالقى وجود ندارد و تـأثير و يـا آفرينشـگرى ديگـر     آفريدگار هستى يك : ب. توحيد در خالقيت

 عوامل، پرتوى از آفريدگارى اوست.

كارگردان جهان، خداست و آفريدگارى و كردگارى از آنِ او مى باشد. اوست كـه انسـان و    : ج. توحيد در تدبير

يت علل و اسباب در پهنه هستى به اان و فرمان كارآيى و فعال ;جهان را آفريد و تدبير و سرپرستى هستى را به عهده گرفت

 او است.

پرستش از آن خداست، و غير او )هرچه و هر كه هست( بنده نـاتوان اوسـت و همگـى بايـد      : د. توحيد در عبادت

 پيشانى بر آستان قدس الهى بسايند.

 پرستش جز او را سزاوار نيست                  و ايزد يكى است  همه بندگانيم

ميان مراحل گوناگون توحيد، مرحله اخير رشته واقعى سخن ما را تشكيل مى دهد، هر چند بحث در مراحل پيشـين  در 

 نيز از اهميت بااليى برخوردار است.

اينكه گفتيم توحيد درعبادت، محور گفتار ماست نه به اين معناست كه در كلّيّت اين اصل و يا اساس آن شك و 

ودن آن بپردازيم.زيرا همانطور كه يادآور شديم كليت اين اصل خدشه بردار نبوده وپيروان تا به زد ترديدى وجود دارد

اتفاق نظر دارند و شعار همگان شعار قرآنى است كه دستور مى دهد كه همگان « اساس آن»تمامى شرايع آسمانى در

 «.فقط تو را مى پرستيم»بگويند: )ِِيّاكإ نلع بْدْ ( : 

 توان مسلمان نهاد مگر اين كه اين اصل را بپذيرد، و انكار اين اصل با انكار اسالم يكسان است. اصوالً نام كسى را نمى

و اينكه ايـن اصـل، نقطـه مشـترك در ميـان همگـان اسـت، جـواز و         « عبادت»صرف نظر از اتفاق مسلمين بر توحيد در

و مانند آنها،موردبحث و گفتگـو واقـع   « او بزرگداشت روز تولد»از پيامبر يا « شفاعت خواهى»مشروعيّت موضوعاتى مانند 

 شده وبرخى تصور كرده اند شفاعت خواهى از پيامبر يا اجتماع در روز والدت او، نوعى عبادت و پرستش وى مى باشد.

از اين جهت بحث ما بايد بر تشخيص موارد، انجام گيرد تا روشـن شـود واقعيـت ايـن نـوع درخواسـتها و بزرگداشـتها        

 پيامبر است)پس شرك و نارواست( يا صرفاً تكريم و احترام اوست)پس جايز بلكه مستحب مى باشد(.« عبادت»چيست؟

حل ّمسئله در گرو اين است كه عبادت به صورت منطقى وعلمى تعريف شود تا در سايه آن، موارد مشكوك و مشـتبه  

صورت دقيق، تعريف نشود نمـى تـوان دربـاره     جدا سازيم .زيرا چنانچه عبادت به« پرستش»را از « تكريم»را باز شناخته، و 

 اين نوع موارد داورى كرد.

 تعريف منطقى عبادت
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باشـد. يعنـى در عـين فراگيـرى همـه افـراد و       « مـانع »و « جـامع »و اختصار، « ايجاز»تعريف منطقى هر چيز ،بايد در عين 

ابطه اى به دسـت آيـد كـه بتـوان در پرتـو      مصاديق شىء تعريف شده، مانع از ورود مصاديق بيگانه در آن شود. در نتيجه ض

عبادت را از موارد غير آن تميز داد و از خلط و اشتباه آنها با هم جلوگيرى كرد. طبعـاً اگـر مـا بـه چنـين      « واقعى»آن،موارد 

 تعريفى دست يابيم، بسيارى از مشكالت برطرف شده و اختالف در داورى از ميان مى رود.

 : ، از سه راه مى توان بهره گرفت«تشعبادت و پرس»در تعريف مفهوم 

  مراجعه به فرهنگها  الف

 بررسى مواردى كه لفظ عبادت در آن به كار مى رود.  ب

 تحليل ويژگى هاى عبادت هاى قطعى، مانند پرستش موحدان يا بت پرستان.  ج

شخص در شناخت مصاديق يادآور مى شويم دو راه نخست ما را به نتيجه مطلوب كه همان اعطاى يك ضابطه دقيق و م

است نمى رساند،و تنها راه سوم است كه پيمودن آن افق را روشن مى سـازد. اينـك دربـاره هـر يـك سـخن مـى        « عبادت»

 گوييم:

  الف. مراجعه به فرهنگها و كتابهاى لغت

ويد: عبوديـت  مى گ« لسان العرب»يكى از راه هاى تفسير عبادت، مراجعه به معجم ها و فرهنگ ها است.ابن منظور در 

 به معنى خضوع و تذلل است.

بليـغ تـر اسـت،    « عبوديـت »از لفظ « عبادت»آن را اظهار تذلّل معنى نموده واضافه مى كند كه لفظ « مفردات»راغب در

 زيرا عبادت به نهايت تذلل مى گويند.

 (0ى مى كنند.)به نرمش و الت معن« مقاييس»آن را به طاعت، و ابن فارس نيز در « قاموس»فيروز آبادى در

 ;اين نوع تعريفها نمى تواند ترسيمگر معنى دقيق عبادت باشد، زيرا اظهار الت حتى به صورت بى نهايت عبادت نيست

عبادتى كه اگر انسان آن را در باره غير خدا انجام دهد مشرك مى شود. اظهـار كـوچكى و فروتنـى در برابـر پـدر و مـادر       

 :  ور بوده ولى پرستش آنان نيست، چنان كه مى فرمايدامرى پسنديده و مورد دستور شرع ان

بالهاى فروتنى را در برابرشان )پدر و مادر( از محبت و لطف فـرود  (»03اسراء/ )وإاخدفِض  للهْما جناحإ الذسلِّ مِنل الرَّح مإة(.) 

 «.آر

فرشـتگان فرمـان داد كـه آدم)عليـه     داونـد بـه   (خ86بقـره/ )وإِِا قسلنـا للمالئكـة اسـجدوا آلدم( )    : گفته قرآن كريم نيز به

وإرإفلعإ به سـجده افتادنـد.)   )عليه السالم( السالم(را سجده كنند( وحتى يعقوب پيامبر)عليه السالم(با فرزندانش در برابر يوسف

 (811أبويه علر العرش و خرّوا له ساجدين( )يوسف/

فت فرشتگان و يعقوب و فرزندانش، آدم و هرگاه مفهوم عبادت در صِرفِ اظهار تذلل و كوچكى خالصه شود، بايد گ

يوسف را پرستش كردند و در نتيجه )نعوا بالّله( غير خـدا را پرسـتيده و در جرگـه مشـركان قـرار گرفتنـد، و خـدا هـم بـه          

 پرستش غير خود فرمان داده!!!

« لل و اظهـار فروتنـى  تـذ »بديهى است اين سخن را هيچ موحدى به زبان نمى آورد. بنابراين بايد گفت تفسير عبادت به 

 است.« تفسير به اعم»تفسيرى غير دقيق و به اصطالح 

ممكن است تصور شود كه آدم، نقش قبله را داشته و سجده براى خدا بوده است، ولى اين انديشه كامالً بر خالف آيه 

 ه مى گويد: هاى قرآنى است زيرا در اين صورت، وجهى براى اعترال ابليس و سرپيچى او وجود نداشت، آنجا ك
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 «.آيا بر كسى كه او را از گل آفريده اى سجده كنم؟» (68اسراء/)ءإألس جد لِمإند خللقت طِيناً(.) 

آنچه گفتيم به معنى بى ارزش بودن كار فرهنگ نويسان نيست، زيرا هدف آنان نوعـاً تفسـير اجمـالى كلمـه اسـت، نـه       

 ى.تعريف و تحديد واقعى آن به صورت ضابطه اى منطقى و علم

 : اكنون به تحليل راه دوم مى پردازيم

 ب. بررسى مواردى كه لفظ عبادت به كار مى رود

بررسى مواردى نيز كه لفظ عبادت در آنها به كار رفته است، مقصود ما را تأمين نمى كند، يعنى نمـى تـوان از بررسـى    

، در مـواردى اسـتعمال   «استعاره»و« مجاز»بى آن موارد، ضابطه دقيق را به دست آورد. زيرا واژه عبادت، به علت صناعت اد

شده كه قطعاً مصداق عبادت )كه مايه شرك باشد( نيست، مثالً به انسان پرخور و جاه طلب، شكم پرست و مقام پرست مى 

 گويند. فردوسى مى گويد:

 ز گيتى ز كس نشنود آفرين                      پرستنده آز و جويـاى كيـن 

م زياده روى اين گونه افراد در خوردن و كسب مقام و مال، مايه شرك به معناى اصطالحى نيست، ولى همگى مى داني

ولى چون اين گونه انسانها زمام زندگى را به دست چنين غرايزى سپرده اند، در نظر مردم پرستنده شكم يا مقام به شمار مى 

 : ارد به كار مى برد، آنجا كه مى فرمايدروند. حتى قرآن نيزبه صورت مجاز اين واژه را در مشابه اين مو

 (61يس/)ألللم  ألع هإد  ِِللي كسم  يا بإنِى آدإمإ ألند ال تلع بْدْوا الشَّي طان انَّهْ للكسم  عإدْوٌ مْبين(.) 

 «.او دشمن آشكار شما است؟! ;اى فرزندان آدم آيا با شما پيمان نبستيم كه شيطان را نپرستيد»

شهوت و غضب مطيع شيطان اند، ولى به كار بردن لفظ پرستش در حق آنان نوعى استعاره و مجاز انسانهاى فرو رفته در

است تا از اين طريق عالقه مفرط آنان به مقاصد مادى، گوشزد شود، ولى هيچگاه يك انسان دورغگو يا شهوت ران، عابد 

  وپرستشگر شيطان

 اد نمى شود.به اين معنى كه او را در جرگه مشركان قرار دهد( قلمد

عبـادت اسـت   « تحديـد منطقـى  »بنابراين، پيمودن اين دو راه هر چند خالى از فايده نيست، مـا را بـه نقطـه مقصـود كـه      

 رهنمون نمى شود، بلكه بايد راه سوم را بپيماييم كه هم اكنون به توضيح آن مى پردازيم:

 ج. بررسى ويژگى هاى عبادت هاى قطعى

مى ناميم، به دو ويژگى بر مى خوريم « عبادت»ن يا بت پرستان، كه همگى عمل آنها را در كالبد شكافى عبادت موحدا

كـه  « هيـدروژن »و « اكسـيژن »كه يكى ظاهرى و برونى است و ديگرى باطنى و درونى، و اين دو ويژگـى بسـان دو عنصـر    

 به شمار مى روند. تشكيل دهنده واقعيت آب اند، مالك تحقق پرستش و معيار شناسايى افراد حقيقى آن واژه

تـذلّل  »يـا « خضـوع و فروتنـى  »ويژگى نخست كه آن را در تمام مصاديق عبـادت بـه روشـنى لمـس مـى كنـيم، همـان        

بـا  « پرسـتش »و « تكـريم »يـا  « عبـادت »است كه وسيله زبان يا ديگر اعضا ابراز مى شود. در اين ويژگـى، البتـه   « وخاكسارى

« مصـاديق واقعـى  »دنبال ويژگى دوم رفت كه مى توانـد نقـش مميّـز و جداسـازى     يكسانند. از اين رو بايد به « بزرگداشت»

 ها بر عهده بگيرد و شناسايى آن، ما را به مقصد رهبرى مى كند.«شبه عبادت»و « مصداق نما»عبادت را از 

: انسانهاى ويژگى دوم همان انگيزه درونى است كه پرستشگر را به خضوع و خاكسارى وادار مى سازد و به ديگر تعبير

متكبر و خودخواه، لحظاتى انانيّت و كبر خود را كنار نهاده و بر آستان معبود سر مى گذارند و با زبان يا اعضـاى ديگـر بـه    

 اظهار تذلل و كوچكى مى پردازند.
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دو  آگاهى دقيق از واقعيت انگيزه و راه شناسايى آن، در گرو تحليل انگيزه موحّدان و مشركان اسـت. اگـر انگيـزه هـر    

 موفق خواهيم بود.« عبادت نما»از « عبادت»گروه در قالب خاصى ريخته شود، در جداسازى 

انگيزه موحدان و پيروان آيين توحيد، به مراتب اخالص و شناخت آنان از معبود خويش بستگى دارد. و انگيزه درونـى  

 آنان را مى توان به دو صورت خصوصى و عمومى تقسيم كرد:

 

 فان و سالكان ازعبادت حقخاصّ عار انگيزه

حد به معبود ومعشوق حبّ فزون ازعارفان وسالكان راه حق كه با كانون حق در ارتباطند، همان عشق و انگيزه

است.درك زيبايى معشوق مطلق،آنچنان جذبه اى دركانون وجودشان پديد آورده كه بدون توجه به پاداشها وكيفرهاى 

 پرستند.ر اخروى، او را ممادّى و

 تعبير ديگر: عشق به كمال و جمال معبود، يگانه محرّك آنان براى خاكسارى در برابر حق و پرستش اوست. به

احاديث اسالمى اين نوع عبادت، از آنِ آزادگان شمرده شده كه از هر نوع تعلّقات نفسانى رها شده اند، چنـان كـه    در

 مى فرمايد:

 (8«.)عبادةس اِحرار وقومٌ عإبإدْوا اللّهإ عزّوجلّ حبّاً له فتلك »

انگيزه به گونه اى كه بيان گرديد، انگيزه اى فراگير در ميان مردم نيست و در همه عبادتگران و پيروان آيين توحيد  اين

يافت نمى شود، بلكه از آنِ انسانهاى خاصى است كه به قله كمال انسانى رسيده و جز حبّ كمال وجمال معبود، انگيزه اى 

 بيان انگيزه عمومى عبادت بپردازيم. هر اين صورت الزم است بدر دل ندارند. د

 مردم از عبادت حق « عامّ»انگيزه

فراگير همان است كه اكثريت موحّدان را به پرستش خداى يگانه وادار مى سازد و ناشى از احسـاس وجـود دو    انگيزه

 : خصوصيت در معبود است

 به شمار مى رود. هستىوده و سرچشمه . احساس اينكه خدا آفريدگار جهان وا نسان بالف

عالم هسـتى اسـت، و چنـين نيسـت كـه      « كارگردان»و « مدبّر»و « ربّ». احساس اينكه او، عالوه بر آفريدگار جهان، ب

خدا جهان را آفريده و تدبير آن را به ديگرى واگذار كرده باشد. بلكه او تدبير هستى را نيز بر عهده دارد و سرنوشت جهان 

و شخص عبادت گر، در دنيا وآخرت، در دست اوست. هر نوع نيازى كه به او روى آورد، جز به وسيله او برطرف  و انسان

 نمى شود و او حالّل و فريادرس تمام گرفتارهاست.

مجيد نيز بر اين مطلب گواهى مى دهد. زيرا در مواردى كه بر خالقيت خداوند تأكيد مى كند به دنبـال آن مـدبّر    قرآن

و را مطرح مى كند، سپس دستور عبادت مى دهد. از تسلسل اين سه مطلب مى توان نتيجه گرفت كه پرسـتش خـدا،   بودن ا

 خدا و ربوبيّت او. چنان كه مى فرمايد: ىمعلول وجود دو احساس در انسان است: احساس آفريدگار

ثسمَّ اس تلوى عإلى العإردش يْدبِّر اِلم ر ما مِند شلفيع ِِالّ مِند بإع دِ ِِادنِـهِ  )ِِنَّ ربّكسمْ اللّه الَّذِى خلللقل السَّماوات وإاِلرل فى سِتَّة ايّام  

 (8يونس/الِكسمْ اللّه رإبّكسم  فلاع بْدْوهْ ألفلال تلذلكَّرسون(.)

شما خداوندى است كه آسمانها و زمين را در شش روز )دوره( آفريد، سپس بر سرير قدرت قرار گرفت و  پروردگار»

ر كار)جهان( پرداخت. هيچ شفاعت گرى، جز به اان او، كارآ و كارساز نيست. اين است خداوند و پروردگار شما، به تدبي

 «.پس تنها او را پرستش كنيد، آيا متذكر نمى شويد
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 اين آيه چهار موضوع پشت سر هم آمده است: در

 «.ق زمين و آسماناو است خال ». )انَّ ربّكم اللّه الّذى خلللقل السَّمواتِ واِر ل(الف

 «.او است مدبر و كارگردان جهان ». )يْدإبِّر اِلمر(ب

 «.هيچ مؤثرى در جهان بدون اان او تأثير گذار نيست». )ما مِند شفِيع ِِالّ مِند بعدِ ِانِه(ج

ن اوست، پس آن غنىّ اكنون كه خدا آفريدگار و مدبر شما بوده و تأثير هرموجودى به اا». )الِكسمْ اللّهْ رإبّكم فاع بْدْوه(د

 (3مطلق را پرستش كنيد نه موجود ديگر را كه سرتا پا فقر و نياز است.)

موحد كه در مكتب پيامبران پرورش يافته اند،به شناختهاى گام به گام خود سرعت بخشيده و خدا را به عنوان  انسانهاى

آن سر بر آستان او فرود آورده و بـا راز و نيـاز بـا او     خالق مدبِّر، كه تأثير هر موجودى به اان اوست، مى شناسند و به خاطر

و از طريق امتثال فرمان هاى او، رضاى او را به دست مى آورند، و به غير او كـه هـيچ    ،در صدد رفع نياز از خود برمى آيند

 :  گونه نقشى در زندگى انسان ندارد سر فرود نمى آورند، و هر موجودى جز خدا، پيوسته مى گويد

خود مالك هيچ زيان و سودى نيستم مگر آنچه كـه خـدا    براى»(39يونس/ألم لِكْ لنفسى ضلرّاً والنلفدعاً ِِالّما شاءإ اللّه())ال 

 «.بخواهد

 

 مشركان ازعبادت بتها ومعبودهاى باطل انگيزه

 نيست كه تعظيم و تكريم مشركان از معبودنماها، عبادت است، هر چند باطل و بى ثمر مى باشد. شكى

بايد ديد انگيزه آنان از پرستش معبودهاى باطل چيست. پيش از آنكه به بيـان انگيـزه آنـان بپـردازيم بايسـتى بـه        كنونا

 مراحل و درجات مختلف شرك اشاره كنيم.

 اين زمينه، مشركان را به دو بخش مى توان تقسيم كرد: در

عتقدند، خداى ازلى و ابدى، در سه مظهر تجلى . گروهى كه در شرك و دوگانه پرستى تا آنجا پيش رفته اند كه مالف

 نموده است، چنان كه آيين هندو بر اين اساس استوار است:

 : نابود كننده. . سيفا8      : نگاه دارنده. . ويشنو0             : پديد آورنده. . برهما8

پديد آيد. « هندو»د كه آيينى به نام سده ششم پيش از ميالد مسيح، تغييراتى كه در آيين برهمنها پديد آمد، سبب ش در

و هـم اكنـون ثـالوث    ( 5مظهـر و سـه خـدا تجلـى نمـود كـه فوقـًا بـه آن اشـاره شـد.)           سـه در اين آيـين، خـداى سـرمد در    

 )مقدس(هندوها به صورت سه جمجمه به هم چسبيده، در نمايشگاه هند موجود است.

جذب عوامل فلسفى يونانى و شـرقى، دچـار تثليـث شـد، و     مسيحيت نيز، در پنج قرن اول حيات خود به علت  متأسفانه

 تثليثى تازه به نام پدر، پسر و روح القدس، پديد آورد.

طبيعت خدايى، از سه اسقنوم متساوى الجوهر مى باشد، يعنى خداى پدر و خداى پسر و خـداى  »هاكس مى گويد:  مستر

 (6«.)ه اسقنوم را يك رتبه و عمل استلكن بايد دانست كه اين س»تا آنجا كه مى گويد: « روح القدس

 آيين هندو با مسيحيت به حكم اين كه اات الهى را مركّب و يا متعدد مى داند با توحيد در اات مخالف است. شرك

بحث ما مهم است، آشنايى با شركى است كه در شبه جزيره عرب در زمان نزول قرآن رايج بـوده و بيشـترين    در آنچه

اين نوع شرك سخن مى گويند و افرادى هم كه در عصر ما مسائل مربوط به توحيد و شرك را مطـرح  باره  آيات قرآن در

 مى كنند همين نوع شرك را دستاويز قرار مى دهند.
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را آفريدگار زمين، آسمان و انسان مى دانسته  خدا جاهلى در مسأله توحيد درخالقيت انحرافى نداشته و همگان اعراب

 (5آيات متعددى از قرآن تصريح شده است.) درحقيقت  اند. به اين

و تدبير جهـان آفـرينش تعبيـر مـى شـود، يعنـى خـدا را        « ربوبيت»آنان در مرحله بعد بود كه از آن به شرك در  شرك

آفريدگار هستى مى دانستند ولى در عين حال معتقد بودند كه سرنوشت آنان در دست غير او )اصنام( است، و خداوند كار 

 و يا بخشى از آن را به بتها سپرده است. تدبير جهان

هر چند درباره عقايد اعـراب عصـر جاهليـت، مطـالبى سـودمند نوشـته انـد، ولـى موثـق تـرين و           (6ملل و نحل) نويسندگان

معبودهاى باطل خود، كتاب آسمانى ما قرآن است  استوارترين مدرك در مورد عقيده مشركان عصر رسالت درباره آلهه و

 و انگيزه آنها در عبادت بتها را فاش ساخته است.  اشتههاى گوناگون پرده از روى عقيده آنان برد كه به مناسبت

بخش از بررسى ما، از ارزش بااليى برخوردار است و ما با بهره گيرى از آيات قرآنى، عقيده و انگيزه مشـركان در   اين

 : پرستش بتها را ايل چند عنوان بررسى مى كنيم

 و پيروزى در جنگ، از بتان است . عزّت اجتماع1

عصر رسالت درست بر خالف عقيده موحّدان معتقد بودند كه عزّت اجتماعى انسانها و پيروزى آنـان در نبـرد    مشركان

توجه آنها، انسان عزيز و پيروز مى شـود. قـرآن مجيـد، عقيـده موحّـدان و مشـركان را        پرتوبا دشمن، از آنِ بتان است و در 

 ت و نصرت چنين نقل مى كند:درباره منشأ عز

( )شـكوه و عـزت تمامـاً مخصـوص     81فـاطر/ . موحّد، عزّت را در دست خدا مى داند و منطـق او)فللّـه العـزّة جميعاً()   8

 خداست(مى باشد.

وآنان غيـر  (»18يم/مراتّخلذسوا مِند دْونِ اللّه آلِهإةً ليإكسونسوا للهْم  عِزّاً( ) و ) : ،مشرك، عزت خود را در دست بتها مى بيند امّا

 «.از خدا معبودانى برمى گزيدند تا مايه عزتشان باشد

 . به اعتقاد انسان موحد، پيروزى و يارى بدست خداوند است و اين آيه شريفه همواره ورد زبان اوست كه:0

اوند توانـاى حكـيم حاصـل نمـى     جز از جانب خد پيروزى»(806آل عمران/)وإمإا النَّص رس ِِالّ مِند عِنددِ اللّه العإزيز الحإكيم(.)

 «.شود

 : انسانهاى مشرك بر اين باورند كه امداد و پيروزى به دست خدايان ساختگى است اما

 (73يس/)واتخذوا مِند دْونِ اللّه آلهة لعلّهم يْندصرسون()

 . مالكان مقام شفاعت2

اعت آنان بدون هيچ نوع قيـد و شـرطى   عصر رسالت، بتها را داراى مقام شفاعت دانسته، و معتقد بودند كه شف مشركان

 پذيرفته مى شود، پس مهم اين است كه آنها را بپرستيم تا ما را به خدا نزديك سازند.

 : هيچ شفيعى بدون اان او پذيرفته نمى شود شفاعت در ردّ اين انديشه، متذكر مى شود كه قرآن

 «.كسى بدون اان او شفاعت مى كند؟! چه»(055ه/بقر)مإند الا الَّذِى يإشدفلعْ عِنددإهْ ِِالّ بِإِادنِهِ() 

 (7حقيقت از آيات ديگر قرآن نيز استفاده مى شود.) اين

 . مصادر افعال الهى3
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نوع انديشه ها در ميان بت پرستان عصر رسالت، انديشه نوظهورى نبوده، بلكه ريشه در تاريخ كهن بت پرستى  اين

ليه السالم(با مشركان عصرخود اين مطلب كامالً ثابت مى شود. وى خداى داشته است، چنانكه ازگفتگوى ابراهيم خليل)ع

 خود را چنين توصيف مى كند:

لَّذى اطمـع  )الّذى خلقنى فلهْو يإه دين* وإالَّذى هْوإ يْطدعِمْنى وإيإس قين*وإِِاا مإرضتْ فلهْوإ يإشدفين* وإالَّذِى يْميتنى وإيْح يين* وإا

 (11ـ71شعراء/.)أند يغفر لى خطيئتى يوم الدين(

كس كه مرا آفريده هم او نيز هدايتم مى كند، و آن كسى كه به من غذا و آب مى دهد آنگاه كه بيمار مـى شـوم    آن»

 «.مرا شفا مى بخشد، و آن كسى كه مرا مى ميراند و زنده مى كند، اميد دارم كه در روز جزا گناهم را ببخشد

افعالى، مانند: هدايت، روزى دادن، شفا بخشيدن و ميراندن و زنده كردن، و اين آيات ابراهيم خليل، قهرمان توحيد،  در

مى پردازد كه اين نوع افعال را « بابل»يكتا نسبت مى دهد و از اين طريق به ردّ عقايد بت پرستان  خداوندبخشودن گناه را به 

 از آنِ معبودهاى باطل خود مى دانستند.

 . همتايان خدا4

ياتى است كه عقيده بت پرستان را نسبت به خدايان خود روشـن مـى سـازد، كـه بـه زعـم باطـل        زير،جامعترين آ آيات

 مشركان، بتها همتاى خدا شمرده مى شدند.

 (865بقره/من النّاس من يتّخذ من دون اللّه أنداداً يْحبونهم كحبّ اللّه(.)و  : ) الف

 «.ه مانند خدا دوست مى دارنداز مردم براى خدا، همتايانى بر مى گزينند و آنها را ب برخى»

است. مقصود از اين همتايى، يكسان گرفتن آنها با خدا در « همتا»و« نظير»،«مثل»به معنى« نِدّ»در لغت عرب جمع «انداد»

افعالى است كه ما آنها را فعل خدا مى ناميم.چنانكه مى دانيم احيا و اِماته و رزق و شفا و هدايت انسانها و آمرزش گناهـان،  

ر خدا است و همگى از شاخه هاى توحيد ربوبى و تدبير جهان مى باشند، ولى بت پرستان تصور مى كردند كـه خـدايان   كا

 آنها، مصدر اين امورند و روى اين امر، در برابر آنها خضوع كرده و به ستايش آنها مى پرداختند.

 (91ـ 97اء/شعر. )تاللّه ِن كنا للفى ضالل مبين* ِا نسوّيكم بربّ العالمين(.)ب

به خدا سوگند ما در گمراهى آشكار بوديم،چـه  »در روز رستاخيز، خطاب به خدايان باطل خويش مى گويند: مشركان

 «.شماها را با خداى جهانيان يكسان مى شمرديم

اى توجه به اين نوع آيات مى توان به انگيزه مشركان در پرستش بتها پى برد. اينك بـه نتـايج روشـنى كـه از بررسـيه      با

 فوق به دست مى آيد، اشاره مى كنيم.

 بندى مباحث گذشته جمع

. مشركان عصر رسالت و پيش از آن، معتقد به معبودها و خدايان كوچكى بودند كـه بخشـى از افعـال الهـى بـه آنـان       8

رف كـرده  الهى را تص« ربوبيت»در حقيقت، ;تفويض شده بود و آنها، در عين مخلوق بودن، كارهاى مهمى بر عهده داشتند

 و مالك افعال او شده بودند.و به خاطر همين انگيزه در برابر آنها خضوع مى كردند.

تدبير همـه امـور را از آنِ    ، انسان بتها و سيطره آنها بر جهان، معيار و حد معيّنى نداشت. گاه جز خلقت جهان و ربوبيت

م(تا اين حد پيش رفته بودنـد. چـون گـاه معتقـد بودنـد كـه       مى دانستند، چنانكه بت پرستان عصر ابراهيم)عليه السال    آلهه 

مانند فرستادن باران، شفاى بيماران، مغفرت و آمرزش گناهان، و شفاعت  ،قسمتى از كارهاى خدا به بتها تفويض شده است

 و مشركان عصر رسالت داراى چنين عقايدى بودند. ;در درگاه خدا
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بـود. او هنگـام   « عمـرو بـن لسحإـىّ   »پرسـتى را وارد مكـه وحومـه آن كـرد     : نخستين كسى كه بت  مى نويسد« هشام ابن»

مردمى را ديد كه به پرستش بتها مشغولند و زمانى كه رمز پرستش بت ها را « بلقاء»بازگشت از سفر شام، در منطقه اى به نام 

اران مى خواهيم بر ما باران مى فرستند، و از آنان پرسيد، در پاسخ گفتند: اينان بتهايى هستند كه آنها را مى پرستيم. از آنها ب

 از آنها پيروزى مى طلبيم ما را پيروز مى كنند.

 بن لسحىّ به آنان گفت: آيا بتى به من مى دهيد، به سرزمين عرب ببرم تا آن را بپرستند؟ عمرو

آن را در باالى خانـه كعبـه    به مكه آورد و« هْبل»مرام آنان را پذيرفت و با خود بت بزرگى، به نام « عمرو» ترتيب بدين

 (1قرار داد و مردم را به پرستش آن دعوت كرد.)

.گاهى تصور مى شود درنظرمشركان، الهه آنان، شأنى جزشفاعت مقبول دردرگاه الهى نداشته اند،ولى اين انديشه،با 0

لّت، پيروزى آيات پيشين كامالً مخالف است. زيرا آيات ياد شده حاكى از اين است كه مشركان، عزّت و ا

را تسخير «ربوبيت»مى كردند كه خدايان ساختگى آنان،دژ انوشكست،وشفاعت ومغفرت را در دست بتها مى دانستند وگم

 كرده وبخشى از افعال خدا را برعهده گرفته اند.

ت كـه  به اينكه شفاعت بتان در محضر الهى پذيرفته و مقبول است، هرچند اعتقادى خطاست، ولـى امتيـازى نيسـ    اعتقاد

آنها را همتاى خدا قرار دهد، تا آنجا كه مشركان در روز رستاخيز از كردار خود اظهار پشيمانى كنند و بگويند )ِِاد نسويكسم  

 «.جهانيان يكسان مى شمرديم داوندما شما را با خ»بِرلبِّ العاللمين( : 

مى شد كه براى بتها در اداره جهان قائـل بودنـد.    . انگيزه مشركان درپرستش بتها، از اعتقاد قلبى آنان به مقاماتى ناشى8

و ارباب و مقام شفاعت و هـدايت و... مـى   « آلهه»و با چنين عقيده اى ، در برابر بتها خضوع مى كردند و به اصطالح آنهارا 

 دانستند.

ن گفـت:  . با توجه به مطالب ياد شده مى تـوان بـه مفهـوم دقيـق و جـامع عبـادت دسـت يافـت و در تعريـف آن چنـي          3

خواه اين معبود خدا باشد يا مخلوق او كه) بـه عقيـده    ;عبادت،خضوع و تذلّلى است جوشيده از عقيده خاص درباره معبود

 شخص پرستشگر( كارهاى الهى به او واگذار شده است . 

ت و ربوبيت او مى انگاريم، خواه الوهي« ربّ»و« اله»برابر موجودى است كه وى را : عبادت، خضوع در تعبير ديگر به و

 صحيح باشد يا باطل.

عبـادت در عربـى، و پرسـتش در فارسـى، عبـارت      :  قدس سره(عبادت را چنين تعريف مى كنند) امام خمينى حضرت

 است از آن كه 

 (9كسى را به عنوان خدا،ستايش كنند، خواه به عنوان خداى بزرگ، خواه به عنوان خداى كوچك.)

نيست هرچند از نظـر  « عبادت»و تذلل، مادام كه از چنين انگيزه اى سرچشمه نگيرد، . هر نوع خضوع و اظهار فروتنى 5

تذلّل به باالترين درجه برسد. بنابر اين خضوع عاشق دلداده در برابر معشوق، احترام فرزنـدان صـالح بـه والـدين، و كـرنش      

ارد كه مـى تـوان همـه را    خود نام خاصى د و پرستش نيست، بلكه هر يك براى دتانسانهاى مؤمن نسبت به انبيا و اوليا،عبا

 قرار داد.« تكريم وتعظيم»تحت عنوان

بيت اللّه الحرام دست برحجر اِسود مى مالند، پرده كعبه را مى بوسند و بر ديوار كعبه صـورت نهـاده و اشـك     زائران

 يت اين اشيا معتقد نيستند.سنگ و گِل تلقى نمى كند، زيرا به الوهيت و ربوب عابدانمى ريزند، و كسى هم آنان را 
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ما درباره مفهوم عبادت و تحديد منطقى آن به پايان رسيد. اكنـون فرصـت آن رسـيده اسـت كـه دربـاره پديـده         بحث

و حد و مرز منطقى آن سخن بگوييم. چه، اين دو بحث، از جمله بحثهاى كليدى است كه مى تواند رهگشـاى مـا   « بدعت»

 در مباحث آينده باشد.

 

 

 

 

 ر پاورق

----------------  

 يحتّجْـوا علـيهم بـالتبليغ، و    يذكّروهم منسىَّ نعمتهِ، و واتلر ِليهم أنبيائله، لِيإس تأدْوهْم  ميثاقل فطرتهِ، و . فلبعثل فيهم رْسْلله، و8

 (.8)نهج البالغه: خطبه يْثيروا لهم دفائنل العقول.

رستاد تا بـه پيمـانى كـه بـا خـدا بسـته انـد عمـل نماينـد، نعمتهـاى           پيامبران را در ميان آنان برانگيخت، و آنان را پياپى ف

 فراموش شده را بياد آورند، خردهاى پنهان گشته را بكار اندازند.

 مراجعه بفرماييد.« عبد»به كتابهاى لسان العرب، مفردات راغب، قاموس اللغة، مقاييس ماده  .0

 .8ت، حديث ، از ابواب مقدمات عبادا9، باب8/55: . وسائل الشيعة8

« شـفيع :»آن روشـن اسـت    پاسـخ  ناميـده شـده انـد.   « شـفيع ». ممكن است سؤال شود چرا در اين آيه، مؤثرهاى ديگـر 3

به معنى جفت در مقابل فرد است و چون علل طبيعى و يا هر مؤثرى در جهان هستى بدون ضميمه اان الهـى تـأثير   « شلفدع»از

ه است . تو گويى بايد فعاليت و اثر گذارى هر مـؤثرى، بـا مشـيت الهـى جفـت      ناميده شد« شفيع»گذار نمى باشد از اين نظر

مؤثر واقع شود، مثالً اگر خورشيد  فروزنده است و نور و ماه  تابنده و آب  سيراب كننده و همگى به حيات  تاوهمراه گردد، 

أثيرهـا بـه فرمـان او صـورت مـى      گياهان و جانداران جلوه مى بخشند، همگى از مظاهر مشيت خداى بزرگ بـوده و تمـام ت  

 تعلّقى جهان آفرينش. رانگيرد. از اين جهت او شايستگى عبادت را دارد نه ديگر مؤث

 .81. العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية، نگارش محمد طاهر تنيز لبنانى، ترجمه سيد عبدالرحيم خلخالى، ص5

 روى از تثليث پيشينيان )هندو( ث مسيحيت را يك نوع دنبالهيادآور مى شويم قرآن تثلي .833: . قاموس كتاب مقدس6

 قاللتِ النَّصارى المسيحْ ابن اللّه الِكإ قلولسهْم  بِألفواهِهِم يْضاهئسونل قلولل الَّذينل كلفلـروْا مِـند قلب ـل(    مى داند چنان كه مى فرمايد: )وإ

كه با زبان خود مى گويند كـه هماننـد گفتـار كـافران     : مسيح فرزند خداست، اين سخنى است  گفتند ارىنص » : (81)توبه/

 پيشين است.

 9/89والمفصـل فـى تـاريخ العـرب قبـل اإلسـالم،        8/11. به ملل و نحل شهرستانى، و بلوغ االرب فى أحـوال العـرب:  7

 مراجعه شود.

 .77ـ 8/76. سيره نبوى ابن هشام: 1

آال » ، شيخ جعفركاشف الغطـاء، و «منهج الرشاد»ه كتاب ،براى آگاهى از تعريفهاى منطقى عبادت ب09. كشف اسرار: 9

 مراجعه بفرماييد. 518: ، آية اللّه خويى« البيان»  و 8/57، عالمه بالغى:«الرحمن

5 
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 دردين بدعت

 

ابراهيمى كه اساس همه شرايع آسمانى را تشكيل مى دهد، درجات ومراتبى دارد كه متكلمـان اسـالمى دربـاره     توحيد

 سترده سخن گفته و كتابها و رساله هايى در اين مورد نوشته اند.آنها به صورت گ

حق مختص خـدا اسـت، و هـيچ فـردى حـق      « قانون گذارى»است. يعنى« توحيد در تقنين و تشريع»از مراتب آن ، يكى

ردم را از اين ندارد درباره فرد يا جامعه اى قانون وضع كند، و مردم را به عمل بر طبق آن، مجبور سازد و حريّت و آزادى م

طريق محدود نمايد. بلكه الزم است هر شخص موحّدى قلباً و عمالً ملتزم شود كه قانون گـذارى و محـدود كـردن آزادى    

افراد، حق ويژه الهى است و تنها او است كه مى تواند با تشريع خود، در نفوس و اموال مردم تصرف كند و به اصطالح امر 

 و نهى نمايد. 

 مى توان تحليل كرد.نخست به بيان داورى خرد در اين مورد مى پردازيم.« نقل»و « عقل»از دو راهاين مطلب را  و

قانون گذارى صحيح براى خود شروطى را مى طلبـد، كـه در    ;قانون گذارى در خدا محصول تنگ نظرى نيست حصر

 غير خدا نمى توان سراغ گرفت. آن شروط عبارتند از:

 ناسى كامل باشد.. قانون گذار بايد انسان ش8

 . براى قانون گذار در وضع قانون، سودى نبايد باشد.0

 . از مالحظات خطى وحزبى و گروهى، و هراس از صاحبان قدرت برى و منزه باشد.8

 : سه شرط به گواهى تحليل زير، تنها در آفريدگار جهان موجود است، الغير. زيرا اين

شد تا از غرايز و عواطف انسانها آگاه باشد، و نتيجه تمـايالت و گرايشـهاى   : قانون گذار بايد انسان شناس كامل با الف

 او را به طور دقيق اندازه گيرى و هدايت كند.

گذار بايد جامعه شناس باشد تا از وظايف افراد در جامعه و مصالح و مفاسد اعمال آنان و واكنش هـاى زنـدگى    قانون

ى مطلع باشد، و چنين فـردى، كسـى جـز خـالق و آفريـدگار انسـانها نيسـت.        اجتماعى و عكس العمل روابط انسانها به خوب

 : . قرآن كريم مى فرمايداستاوست كه انسان را آفريده و از رموز مصنوع خود آگاه 

 (83ملك/) )ألال يإع للمْ مإند خلللق وإهْوإ اللَّطيفْ الخلبير( 

 «.از رموز و اسرار خلقت او كامالً آگاه استخداوند، آفريده خود را به خوبى نمى شناسد، با اينكه  آيا»

كه سازنده اتمها و سلول هـاى بـى شـمار، و تركيـب دهنـده قطعـات گونـاگون وجـود انسـان اسـت، قطعـًا از             خداوند

 نيازمنديهاى نهان و آشكار، ومصالح و مفاسدِ مخلوق خويش از ديگران آگاه تر است.

كنش اين پيوندها و وظايفى كه مايه انسجام اجتماع مى گردد، و حقـوقى  با علم گسترده خويش، از روابط افراد و وا او

 كه شايسته مقام هر انسانى است، آگاهى كامل دارد.

: واقع بينى و حفظ مصالح انسانها ايجاب مى كند كه قانونگذار از هر نوع حب اات و سودجويى در تدوين قـانون،   ب

، حجاب غليظى ميان قانون گذار وواقع گرايـى پديـد مـى آورد، و    «عت طلبىمنف»و « خودخواهى»پيراسته باشد. زيرا غريزه 

 بى اختيار تحت تأثير خودخواهى قرار مى گيرد. شدقانونگذار هر چه هم دادخواه و واقع بين و منصف با
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گذار : هراس و مالحظه از اشخاص، گروهها و جريانهاى پر نفوا وقدرتمند اجتماعى، از ديگرعواملى است كه قانون ج

مانع آن مـى شـود    ارد وعين حال جامع اِطراف باز مى د در گذارى و تدوين قوانين بى طرفانه و را از رعايت اصول قانون

  ارشـكه در نگ

، تنها به مصالح عمومى بينديشد وصرفاً آنچه را كه خير عامّه در آن است به صورت مـادّه و تبصـره در كتـاب قـانون      قانون

 درج كند.

انى از كانونهاى قدرت، چه فردى وچه حزبى و گروهى، همچون شمشير دموكلس همواره بر سر قانونگذار و نگر ترس

آويخته است و بسان جاابه مغناطيس، بر احساسات، گرايشـها وحتـى زاويـه نگـاه وى تـأثير مـى گـذارد. بـويژه در تالطـم          

زمانه همسو شده و به گرايش مسـلّط رايـج، گـردن     وسياسى رىبحرانهاى اجتماعى، قانونگذار بايستى با امواج قدرتمند فك

نهد و گرنه خود را براى اتهام و انزوا )واحياناً حبس و زندان( آماده ساخته، كانون قانونگذارى را بـه ديگـرى سـپارد. زيـرا     

 اگر مالحظه هم نكند، قدرت درگيرى و متوقف ساختن امواج نيرومند را ندارد.

است كه ترس و هراس از گزند هيچ قدرتى، در حوزه كبريائيش راه ندارد و بى مالحظه  اينجا نيز تنها اات احديّت در

 سود و زيان، قوانين مقتضى را براى بشر وضع مى كند.

قـرارداد   »برخى از دانشمندان غربـى بـه شـروط فـوق توجـه پيـدا كـرده انـد. و ژان ژاك روسـو در كتـاب           خوشبختانه

هترين قوانين كه به درد ملل بخورد، يك عقل كـل الزم اسـت كـه تمـام شـهوات      كشف ب براى»چنين مى گويد: «اجتماعى

سعادت او مربوط به مـا   ;با طبيعت رابطه اى نداشته باشد ولى كامالً آن را بشناسد ;انسانى را ببيند ولى خود هيچ حس نكند

يد كه به مرور زمان علنى گردد، يعنـى  و باِخره به افتخاراتى اكتفا نما ;نباشد ولى حاضر باشد كه به سعادت ما كمك كند

 (8) «در يك قرن خدمت كند و در قرن ديگر نتيجه گيرد.

 حكم خرد، مبنى بر حصر قانون گذارى در خدا ،آشنا شديم. اكنون ببينيم داورى قرآن در اين مورد چيست؟ با

ا مى داند آيات متعددى در اين نيز حكم عقل را در اين باره امضا كرده و هر نوع قانون گذارى را مخصوص خد قرآن

 كتاب شريف، به حقيقت ياد شده تصريح دارد كه براى اختصار، تنها به دو مورد از آنها اشاره مى كنيم:

 (31يوسف/. )ِِنِ الحْكدمْ ِِالّ للّه ألمإرل ألالّ تلع بْدْوا ِِالِِّيّاهْ الِكإ الدِّين القليِّم(.)8

 «.ن داده است كه غير او را نپرستيد اين است دين استوارو فرمان از آن خداست لذا فرما حكم»

)ِِنِ الحْكدمْ ِِالّ للّه(حاكى از آن است كه همه نوع حكم و فرمان از آن خداوندست، و چون اين مقام از آن او مى  جمله

 باشد فرمان داده است كه فقط او را بپرستيد.

ـ 0 كتـاب، دانشـمندان خـويش     اهـل » (88توبـه/  ند دْونِ اللّـهِ وإالمإسـيحإ اب ـن مإـريم(.)    . )اتّخذوا ألح بارهْم  وإرْه بانهْم  ألر باباً مِ

 «.وحضرت مسيح را رب و اختياردار خويش جز خدا اتخاا كردند

آيه مى رساند كه اهل كتاب، حق مختص به خدا را به دست دانشمندان و راهبان خود سپرده بودند، و به جاى ايـن   اين

به كتابهاى آسمانى خود مراجعه كنند، به دانشمندان و راهبان غيرصالح خود مراجعـه كـرده و ايـن     كه در اخذ احكام الهى

حالل خدا را حرام،وحرام او را حالل معرفى مى كنند، و از اين جهـت   للى،درحالى بود كه مى دانستند كه گاهى آنها به ع

 از نظر توحيد در تشريع، موحد نبودند.

يد: به محضر پيامبر گرامى وارد شدم و او اين آيه را تالوت مـى كـرد، كـه مضـمون آن     بن حاتم مسيحى مى گو عدى

و اختياردار خود اخذ كرده بودند. مـن بـه آن حضـرت گفـتم چنـين      « رب»اين است كه يهوديان ومسيحيان علماى دين را 
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از ايشان پيـروى كرديـد، غيـر از     و در عين حال، شما كردندچيزى صحت ندارد. پيامبر فرمود: آنها حالل خدا را حرام مى 

اين است؟ گفتم: بله، همين طور است. فرمود: همين كافى است كه گفته شود شما آنها را رب و اختياردار خـود قـرار داده   

 (0ايد.)

مبحث فوق، روشن شد كه دستگاه تشريع و تنظيم قانون، صِرفًا در دسـت خـدا اسـت و كـار پيـامبران وامامـان، بيـان        از

 انون قتشريع و

 (8هست و آنان هرگز در قوانين الهى تصرف نمى كنند.)الهر 

در اين صورت، قـوّه   ;: اگر تقنين و تشريع حقى است مختص خداوند اينجا پاسخ يك سؤال باقى است و آن اينكه در

  مقنّنه در

 كشور كه تجليگاه آن مجلس شوراى اسالمى است چه نقشى ايفا مى كند؟

ايندگان مجلس در چهارچوب اصول و قوانين كلى اسالم برنامه ريزى است نـه جعـل قـانون    اين است كه كار نم پاسخ

در برابر قوانين خدا .هيچ كشورى، هر چند هم قانون مترقى داشته باشد، از برنامه ريزى بى نياز نيست و در حقيقـت قـوانين   

 سان، را تعيين مى كند.آن بر جزئيات و زندگى ان يقمجلس، راهكارهاى اجراى قوانين اسالم، و تطب

 «بدعت در دين»درتشريع الهى يا تصرف

جامعه قانون وضع كند، همچنـين هـيچ كسـى     كسى حق ندارد براى فرد يا خداست و مختص طور كه وضع قانون،همان

تصرف كند. تصرف درقانون الهى خواه  حق ندارد در قوانين مصوّب الهى كه از طريق وحى الهى به مردم مى رسد دخل و

مى شود، و انسان بدعت گذار از توحيد درتشريع كه فوقـاً   دهنامي«بدعت»به صورت افزايش باشد و خواه به صورت كاهش

 از آن سخن گفتيم،روى گردان است.

از گناهان كبيره بـه شـمار مـى رود و هـدف از     « بدعت»علت مفاسدى كه دخل و تصرف در قوانين الهى دربر، دارد به

 فى دقيق از معنى بدعت است كه يكى از موضوعات اساسى در سلسله بحثهاى آينده ماست.مقاله حاضر ارائه تعري

مـى  « بـدعت »سابقه انجام بگيرد، در لغـت بـه آن   بدوندر لغت، به معنى عمل بى سابقه است. هر كار نويى كه  «بدعت»

 (3گويند.)

الباً از زندگى يكنواخت به ستوه مى آينـد.  نوآورى و نوخواهى بر اكثر افراد انسانها حكومت مى كند، و آنان غ روحيه

لذا طراحان و مهندسان هر روز تغييرات جديدى در نقشه و نماى ساختمانها و كيفيت لباسها پديد مى آورنـد، و عمـل همـه    

 معرفـى مـى كنـد:   « بـديع »ناميده مى شود. به همين اعتبار است كه قرآن، خداوند را با صـفت « بديع»يا« بدعت»آنها در لغت 

(. زيرا او آسمانها و زمين را بدون نقشه قبلى آفريده و آفرينش جهـان، كـارى كـامالً    887بقره/ ) بإديعْ السَّموات وإاِلر ل()

 بديع و بى سابقه بوده است.

به اين معنا، مورد بحث ما در اين سلسله گفتارها نبوده و به اصطالح، موضوعِ تحريم نيست. « بدعت»پيداست كه ناگفته

الم با نوآورى ها و نوپردازى ها در زندگى فردى و اجتمـاعى بشـر مخالفـت نداشـته و اوق نوخـواهى را سـركوب       زيرا اس

مسكن و پوشـاك، نـوآورى هـايى دارد كـه كـاماًل بـى سـابقه اسـت و          رنكرده است. امروزه بشردرشيوه زندگى خود ازنظ

اصـطالحى كـه از گناهـان كبيـره     « بـدعت »ود، هيچ يـك  وبى سابقه به شمار مى ر« بديع »اينگونه امور، هرچند از نظر لغت

 است، نيست.
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: نخستين بدعتى كه در زندگى صحابه پس از درگذشت رسول خدا پديد آمد ،الـك كـردن آرد    تاريخ مى نويسند در

اسـالم   اىفقهبود كه سبوس آن را از آرد جدا مى كرد. اين پديده فنّى، مسلماً بديع وبى سابقه بود، ولى بدعتى كه از سوى 

 حرام شمرده مى شود نيست. بنابراين، بدعتى كه موضوع حكم شرعى است بايستى به دقت شناسايى و تعريف شود.

در اصطالح متكلمان و فقيهان، كه جزو گناهان بزرگ به شمار مى رود، آن عمل نوظهورى است كه دين خـدا   بدعت

. مثالً در فصول ااان تصرف كرده، چيزى بر آن بيفزايد يـا چيـزى   را نشانه بگيرد و در آن فزونى يا كاستى هايى پديد آورد

از طلوع فجر آغاز شده و تا غروب خورشيد ادامـه مـى يابـد، كـم و      ماز آن بكاهد. يا وقت روزه واجب را، كه از نظر اسال

 زياد كند.

  : در تعريف بدعت چنين مى گويند محققان

 (5يا از آن كاسته گردد و اين عمل، به حساب دين گذاشته شود.): بدعت، آن است كه چيزى بر دين افزوده  الف

: بدعت، نوآورى در دين است در حالى كه دليلى بر جواز آن در شرع نيست. و چنانچه اين نـوآورى ريشـه اى در    ب

 (6نيست. ) «بدعت»شرع داشته باشد،

يلى برجـواز آن وجـود نداشـته باشـد. بـه      بدعت، ايجاد امرجديد در دين است ،مشروط برآنكه در دين ، اصل و دل : ج

 (7چنين چيزى در عرف شريعت، بدعت مى گويند.)

 به همين سه تعريف بسنده كرده و از اكر ديگر تعريف ها كه تفاوت چندانى با تعاريف فوق ندارند، مى گذريم. ما

 ازد:جدا مى س«سنت»را از« بدعت»داراى عناصرى سه گانه است كه« بدعت»تعريفهاى فوق،بنابر

 . تصرف در دين1

در دين، افزودن چيزى بر دين يا كاستن چيزى از آن است و به عبارت ديگر هر نوع تصرفى است كـه ديـن را    تصرف

نشانه گيرد و در آن دگرگونى ايجاد كند و عامل اين تصرف نيـز، عمـل خـود را بـه خـدا و پيغمبـر نسـبت دهـد. ولـى آن          

لكه حالت پاسخگويى به روح تنوّع خواهى و نوآورى انسان باشـد، بـدعت نخواهـد    نوآورى هايى كه دين را نشانه نگيرد ب

 ناميده نمى شود.« بدعت»بود. البته ممكن است جايز نباشد ولى در عين حال اصطالحاً 

بـر آنهـا   « بدعت»ز جايز و حرام، نمى توان، اصطالحاين بيان نتيجه مى گيريم كه يك قسمت از كارهاى ما را، اعم ا از

مانند: فوتبال و بسكتبال وواليبال و امثال آنها . اين گونه پديده هاى نـو در زنـدگى، كـه آن هـم بـه صـورتى اسـت         ;اردگذ

 اصطالحى نخواهد بود. دعتفراگير، چون جنبه تصرف در دين را ندارد، ب

، ولـى چـون ايـن    در ميان غربزدگان، آميزش و اختالط زنان و مردان يك رسم عادى و معمولى تلقى مى شـود  امروزه

 عملِ هوسناك را به خدا و پيامبر نسبت نمى دهند، بدعت به آن گفته نمى شود، هر چند از نظر قانون اسالم، حرام است. 

نوآوريهـا ديـن را هـدف نگيـرد، يعنـى       اساس،اگرنهفته است: بر اين « تصرف در دين»مى گيريم كه در بدعت،  نتيجه

بر نشمارند، كار آنان بدعت نخواهد بود و فرقى نمى كند كه نوآوريهاى مزبور شرعاً نوآوران كار خود را حكم خدا و پيام

 همجون فوتبال)جايز(، يا همچون آميزش زن و مرد اجنبى )حرام( باشد.

 . ريشه در كتاب و سنت نداشته باشد2

و منـابع اسـالمى   دوم براى صدق عنوان اصطالحى بدعت، اين است كه براى نوآورى مزبـور، دليلـى در مصـادر     شرط

وجود نداشته باشد تا سند كار نوآوران بشمار رود، زيرا در اين صورت تصرف در دين نخواهد بود بلكه تجسم بخشيدن به 

 كشف و به منصه ظهور رسانده است. ااصلى خواهد بود كه كه مورد غفلت بوده و فرد نوآور آن ر
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بـدعت چيـزى   »يز بر آن تأكيد كرده اند. چه، به گفتـه آنـان:  فوق، صراحتاً در تعريف بدعت، لحاظ شده و علما ن شرط

 «.است كه براى آن در شرع، اصل و دليلى يافت نشود و در غير اين صورت بدعت نخواهد بود

اساس اين شرط، بسيارى از نوآورى ها كه امروزه در زندگى ما پيدا شده، بدعت نيسـت، هـر چنـد آنهـا را بـه ديـن        بر

نوع نو آورى ها ريشه در دين دارند، و مى توان مشروعيت آنها را بـه نحـو خـاص يـا كلّـى، از مـتن        نسبت بدهيم. زيرا اين

 كتاب و سنت استنباط كرد.

المثل،امروزه ارتش هاى جهان و ارتش نظام جمهورى اسالمى مجهز به تكنيك روز و سالحهاى پيشرفته مى باشند.  فى

را در برابر دشمن باال مى برد، مى توان گفت جزو دستورات آيين مقدس اين عمل، گذشته از اين كه نيروى دفاعى كشور 

 اسالم است آنجا كه مى فرمايد:

برابـر دشـمنان آنچـه     در»(61انفال/)وإألعِدُّوا للهْم  مإا اس تلطلع تسم  مِند قسوَّة وإمِند رباطِ الخليل تسردهِبْونل بِـهِ عإـدْوّ اللّـه وإعإـدْوّكسم (.)    

 «.نيرو آماده سازيد و همچنين اسبهاى ورزيده تا به وسيله آن دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيدتوانايى داريد از 

 اين آيه دو دستور وارد شده است كه يكى از آن دو، جنبه خصوصى، و ديگرى جنبه عمومى دارد: در

 «.انيد نيرو تهيه كنيدتا مى تو: » : )وإألعِدُّوا للهْم  مإا اس تلطلع تسم  مِند قسوَّة( . دستور عمومى8

 «.اسبهاى ورزيده براى ميدان نبرد» : ) وإمِند رباطِ الخليل( : . دستور خصوصى0

ساختن يا خريدن ادوات جنگى پيشرفته روز، پاسخ به مفاد دسـتور نخسـت: لـزوم تهيـه نيروسـت، و در نتيجـه        اين بنابر

مإا اس تلطلع تسم  مِند قسوَّة( داخل مى باشد. بر پايـه ايـن آيـه مـا بـاال بـردن        )وإألعِدُّوا للهْم  تجهيز ارتش با سالحهاى روز، در فرمان :

نخواهد بود. زيرا درست است كه از اين گونه ادوات « بدعت»مى دهيم، و اين كار، مصداق  تقدرت رزمى را به شرع نسب

، كسـب ايـن گونـه ادوات را    جنگى در شرع به طور خاص، اكرى به ميان نيامده ولى فرمان مذكور در بخش نخسـت آيـه  

 دربرمى گيرد، ووجود يك چنين اصل كلى، در اثبات مشروعيت آن كافى است.

 . رواج در ميان مردم3

ميان مردم اشاعه وگسترش دهد. ايـن شـرط،    دراين است كه چنين امر نوظهورى را « بدعت»سوم درتحقق عنوان شرط

 نهفته است، و قرائن زيادى بر آن گواهى مى دهد.« عتبد»هرچند در تعاريف بدعت وارد نشده، ولى در حقيقت

درروايات از لزوم مبارزه با بدعت و بدعت گذار سخن به ميان آمـده و ايـن امـر، بيگمـان نشـان از اشـاعه و رواج        مثالً

 بدعت توسط افراد بدعت گذار دارد.

ارد، گنـاه گمـراه شـدگان بـر امـه      گرامى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(مى فرمايـد: كسـى كـه در ديـن بـدعت بگـذ      پيامبر

 (1اوست.)

روايت و امثال آنها، حاكى است كه انديشه تصرف، مادامى كه جنبه عملى به خود نگيرد و از خـود انسـان تجـاوز     اين

 نكند، حرام است ولى بدعت به شمار نمى رود .

 ى كنيم.توجه به اين قيود سه گانه مى توانيم نيمرخى روشن از بدعت، ترسيم و مرزبند با

 بدعت دركتاب و سنت تحريم

،حق ويژه خداوند بوده و هر نوع مداخله در شئون ربوبى، «تقنين»نوعى دخالت در شئون ربوبى است، زيرا كار بدعت،

به خدا و پيامـآورانش  « عملى كه ريشه دينى ندارد»در حكم تعدّى به حق الهى به شمار مى رود.گذشته از اين، نسبت دادن 

 است. « افترا»نوعى
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مشركان كه روزى هاى الهى را بدون دليل به  موردخاطر همين دو جهت، قرآن بدعت را نكوهش مى كند. مثالً: در  به

دو نيم تقسيم كرده، بخشى را حالل و بخشى را حرام معرفى كرده و هر دو را به خداى بزرگ نسبت مى دادند، قرآن چنين 

 مى فرمايد:

 «.خدا به شما اان داده يا بر خدا افترا مى بنديد آيا» (59يونس/لى اللّهِ تلفدتلرون(.))ء اللّه ألاِنل للكسم  ألم  عإ

)وإال تلقسولسوا لما تلصِفْ أللسنتكسمْ الكلذبإ هذا حإاللٌ وإهذا حإرام لتلفدتلروا عإلى اللّه الكلـذب ِِنَّ الَّـذين يإفتـرون     مى فرمايد: نيز

آنچه كه زبان شما به دروغ بيان مى كند ، مگوييد اين حالل است و اين حـرام،   به»(886نحل/ على اللّه الكذب اليْفدلِحون(.)

 «.تا بر خدا دروغ ببنديد. به يقين كسانى كه بر خدا دروغ مى بندند رستگار نخواهند بود

ن معنا بدعت گذار در اين آيه به علت مداخله گرى او در تشريع و قانون گذارى، وافترا بستن بر خداست، بدي نكوهش

يهود و نصارى رابه اين جرم  قرآنكه،چيزى را بدون اان خداوند حالل يا حرام معرفى كرده، و آن را به خدا نسبت دهند. 

كه به كتاب آسمانى دستبرد زده و سپس آن دستكاريها را به خداوند نسبت مى دهند تا به مطامع مادّى برسند، نكوهش مى 

 كند:

ت  أليديهِم  وإوإي لٌ بْونل الكِتاب بِأليديهِم  ثسمَّ يإقسولسونل هذا مِند عِنددِ اللّه لِيإشدتلروا بِهِ ثلمإناً قلليالً فلوإي لٌ للهْم  مِمّا كلتلبإ)فلوإي لٌ لِلَّذِينل يإكدتس 

ز جانـب  برآنها كه نوشته اى به دست خود مى نويسند، سپس بـه دروغ مـى گوينـد ايـن ا     واى»(79بقره/ للهْم  مِمّا يإكدسِبْون(.)

خداست، تا اين را به بهاى كمى بفروشند. پس واى بر آنها از آنچه كه با دست خود نوشتند و واى بر آنـان از آنچـه كـه از    

 «.اين راه به دست مى آورند!

قرآن را در برابر تحريف گران و بدعت گذاران كه با احكام و آموزه هاى الهى بازى مـى كننـد، ديـديم . بايـد      موضع

يم كه موضع روايات نيز درباره بدعت گذاران، همانند موضع قـرآن اسـت: پيـامبر و پيشـوايان اسـالم، اشـخاص       يادآور شو

هيچ نوع ريشـه در ديـن ندارنـد، بـدعت وگمراهـى خوانـده        كهبدعت گذار را نكوهش كرده و تغيير و تصرف در دين را 

گرامى نقل كرده اند وغالباً در خطبه هاى نماز جمعه و اند،.خوب است در اين مورد حديثى را كه عالمان اسالمى از پيامبر 

 غيره تالوت مى شود يادآور شويم:

 : )صلى اهلل عليه وآله وسلم(در يكى از خطبه هاى خود چنين مى فرمايد پيامبراكرم

 (9«.)لةبعد، فإنّ خير اِسمور كتاب اللّه وخير الهْدي هْدى محمد، وشرُّ اِسمور محدثاتها وكلُّ بدعة ضال أمّا»

چيزها كتاب خدا، و بهترين رهنمون، هدايت و راهنمايى محمد است، و بدترين امور، نوآوريها)ى بى ريشه در  بهترين»

 «.كتاب و سنت( است، وهر بدعتى گمراهى است

بر آيات واحاديث اسالمى، عقل و خرد نيز به نكوهش بدعت و مذمت بدعت گذار حكم مى كند، زيرا تصرف  عالوه

ن، نوعى تعدّى به حقوق ويژه الهى است، آن هم توأم با افترا و دروغ، و زشتى و تحريم آن روشن است و نياز به بيان در دي

 بيشتريندارد.

 خالصه :  

 : بحث گذشته، نتيجه مى گيريم از

زشت بوده . قانون گذارى، حق ويژه خداوند است و هر نوع مداخله جويى در اين امر، از ديدگاه عقل، كارى قبيح و 8

 و و شرعاً ممنوع وحرام است.

 .اختصاص تشريع و تقنين به خداوند، از اين روست كه قانونگذارى صحيح، نياز به:0
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. عـدم مالحظـه از اشـخاص و گروههـا بـويژه      8. نبودن هيچ گونه سـود و منفعـت در وضـع قـانون و     0. انسان شناسى،8

 نيست. موجودع و شايسته، جز در اات احديت، در كسى صاحبان قدرت و مكنت، و اين سه خصوصيت، به نحو جام

مقننه در نظام اسالمى نيز، در پرتو اصول وكليات مستخرج از شرع، در حقيقت، برنامـه ريـزى مـى كنـد، نـه قـانون        قوه

 گذارى.

تن . هر نوع تعدى به قلمرو تقنين، ممنوع است، هر چند به صورت تحريف صورت بگيـرد، بنـابراين افـزودن يـا كاسـ     8

 چيزى از دين خدا، حرام بوده و بدعت شمرده مى شود.

 زمانى بر نوآوريها صدق مى كند كه سه شرط زير محقق گردد:« بدعت». عنوان اصطالحى 3

 :عمل بى سابقه و شىء نوظهور كه دين را نشانه گيرد و نوآور آن را جزء دين قلمداد كند.الف

 وصى و يا كلى بر آن وجود نداشته نباشد.: دليلى در مصادر و منابع اسالمى به طور خصب

 : رواج واشاعه چنين عملى درميان مردم.ج

برخـى امور،نكـوهش   « خودسـرانه »شمردن  وحرام . قرآن بدعت را نوعى افترا تلقى كرده و مشركان را به علت حالل5

 يد.مى كند.چنان كه اهل كتاب را نيز به جرم تغيير و تصرف در كتابهاى آسمانى مذمت مى نما

پيامبر نيز بدعت گذارى در دين را بدترين امور، شمرده و آن را ضاللت و موجب دخول در آتش غضب الهى  حديث

 مى داند.

 .عقل و خرد نيز، حكم شرع به نكوهش شديد بدعت را امضا و تأييد مى كند.6

*** 

. در اين زمينه، به چند نكتـه ديگـر   مفهوم لغوى واصطالحى بدعت ، و ديدگاه عقل ونقل درباره انواع آن آشنا شديم با

 كه امورى است جانبى توجه كنيد:

 بدعت به زيبا و نازيبا؟! تقسيم

و « حإسإـن »و به تعبير آنها، تقسيم بدعت به« نازيبا»و« زيبا»از تقسيمهاى رايج در برخى از نوشته ها، تقسيم بدعت به يكى

 است.« سإيِّئ

هـ نوافل)نمازهاى مستحبى(شبهاى مـاه رمضـان    83مى گردد. زيرا مردم تا سال اين تقسيم به گفتار خليفه دوم باز  ريشه

 را فسرادى 

مى خواندند، سپس به عللى، نوافل مزبور براى اولين بار به امامت اسبإىّ بن كعب در مسجد پيامبر برگزار شد. وقتى خليفه دوم 

 ( چه بدعت خوبى است!9«:)البدعة نعم»اين جريان را ديد گفت: 

فعال وارد اين مسئله كه آيا بايد نمازهاى مستحبى را به طور فرادى خواند يا به جماعت نيز مى تـوان برگـزار نمـود؟     ما

 است كه سرچشمه آن، گفتار خليفه ثانى است. تقسيمىنمى شويم، سخن درباره 

ع نكرده است و براى كه بدعت به مفهوم اصطالحى آن، عبارت از آن گونه نوآورى است كه اسالم آن را تشري ديديم

، نـوع  «زشـت » آن هيچ گونه دليل و ريشه اى در كتاب و سنت يافت نمى شود. در اين صورت، بدعت نمى تواند جز گونه

 ناروا و بدون موضوع است. تقسيمىديگرى داشته باشد. بنابراين تقسيم بدعت به زشت و زيبا، 

هايى زده و آن را به خدا و پيامبر نيز نسبت ندهند، ايـن كـار   اگر مردم در زندگى روزمرّه خويش، دست به نوآوري البته

بوده و مى تواند به دو گونه زشت و زيبا تقسيم شود.اصوالً آداب و رسوم نو كه در ميان ملـل  « بدعت»به مفهوم لغوى لفظ،
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ر غيرمفيد باشـد، امّـا   پديد مى آيد به زشت و زيبا تقسيم مى شود. زيرا چه بسا ممكن است برخى از آنها مفيد و برخى ديگ

 بدعت در اصطالح شرعى آن،يك قسم بيشتر ندارد، و آن هم حرام ونامشروع است.

 تحريف در دين علل

نيست و بخشى از عقايد و احكام عملى ايـن ديـن از همـين    « تسليم در برابر خداوند»، چيزى جز «اسالم» آنكه جوهر با

 ت به تحريف مى زند و انگيزه او از اين تحريف چيست؟ تسليم سرچشمه مى گيرد، پس فرد مسلمان چگونه دس

 قرار مى گيرند اشاره مى كنيم.« اجتهاد در برابر نص»به برخى از انگيزه هاى اين امر كه همگى تحت پوشش ايالً

 . تقدس مآبى1

زه را بر مسافر پندارند! مثالً آيين اسالم، رو مى بسا افرادى با معيارهاى شخصى تصرف در دين را يك نوع قداست چه

تحريم كرده است. هنگامى كه پيامبر در ماه رمضان براى فتح مكه حركت كرد و به نقطه اى رسيد كه بايست روزه خود را 

 تندبشكند، جام آبى خواست و افطار نمود. ولى گروهى از خشكه مقدسان يا مقدس نمايان دور از فكر، به مخالفت برخاسـ 

پنداشتند كه اگر با دهان روزه به جهاد بروند پاداش بيشترى خواهند داشت! وقتى مخالفت وروزه خود را نشكستند و چنين 

 ( 81آنان به گوش پيامبر رسيد آنان را عاصى و گنهكار خواند.)

 . پيروى از سليقه هاى شخصى2

كـه ميـان   تشريع الهى، براى هر موضوع واحد، جز يك حكم و قانون وجود ندارد. قسـمت عظيمـى از اختالفهـايى     در

مسلمانان بر سر احكام وجود دارد، ناشى از عواملى است كه از مهمتـرين آنهـا پيـروى افـراد از هـوى و هـوس، و بـه تعبيـر         

 در يكى از سخنان خود به اين نكته اشاره مى كند: نانمحترمانه تر: پيروى آنان از ساليق شخصى است . اميرمؤم

 (88«.)و جعل مقرراتى بر خالف قرآن، آغاز مى شودمردم فتنه ها،همواره با پيروى هوس ها  اى»

 تاريخ براى اين نوع بدعت ها شواهدى يافت مى شود كه به اكر دو نمونه از آن بسنده مى كنيم: در

ميل يا بيشتر، دور از مكـه زنـدگى مـى كنـد.      31كه.يكى از اقسام حج، حج تمتع است و آن وظيفه هرمسلمانى است 8

حج تمتع است، بايستى پس از انجام وظايف عمره، از حال اِحرام بيرون آيد و در اين حال، همـه  كسى كه موظف به انجام 

 محرّمات احرام نيز، جز صيد، براى او حالل مى شود، آنگاه روز نهم براى انجام وظيفه حج مجدداً مْح رِم مى شود.

استقبال نكرد، زيرا براى او خوشايند نبود كه مى نويسد:در عصر رسول خدا يكى از صحابه پيامبر از اين نوع حج  تاريخ

زائر خانه خدا، بين احرام عْمره و احرام حج، از لذايذ جنسى بهره بگيرد و يا در حالى كه آب غسل از سر و صورت او مـى  

در  (،80كه به خالفت رسيد مسلمانان را از انجام فريضـه مـذكور نهـى كـرد)     اهريزد براى حج محْرم شود! از همين رو آنگ

حاليكه اين امر، مخالفت با فرمان خدا و رسول بوده و بدعتى در دين محسوب مى شد كه جـز پيـروى از تمـايالت درونـى     

تمتع را بسان شيعه انجام  جانگيزه اى نداشت، ولى خوشبختانه اين نوع تحريم، اثر موقت داشت و اكنون قاطبه اهل سنت، ح

 مى دهند.

مؤان نزد عمر بن الخطاب آمـد، تـا او را از ) دخـول وقـت( نمـاز صـبح       »ـ نقل مى كند:. مالك ـ پيشواى فرقه مالكيه   0

: نمـاز بهتـر از خـواب اسـت.     "الصالة خير من النـوم  "آگاه سازد چون خليفه را در خواب يافت براى بيدار كردن او گفت:

 (88«.)"ااان صبح قرار دهيد نگآن را در با"خليفه از اين جمله خوشش آمد و گفت: 

 . تعصبات ناروا3
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از علل بدعت گذارى در دين تعصب هاى ناروا نسبت به رسوم آبا و اجدادى و محيطـى اسـت كـه انسـان در آن      يكى

پرورش مى يابد. عالقه شديد نسبت به اين امور چه بسا انسان را از درك اسالم واقعى دور كرده و باطل را جـايگزين حـق   

 مى سازد.

نمايندگانى حضور پيامبر فرستادند تا آمادگى آنان را براى پذيرش اسالم به رسـول خـدا   مى نويسد: مردم طائف  تاريخ

  : اعالم دارند، ولى اسالم خود را مشروط بر سه چيز كردند

 . ربا را بر آنان حالل كند.8

 . نزديكى با زنان آلوده جايز باشد.0

 . بت خانه هاى آنان تا سه سال سرپا باشد.8

 (83ز شروط پيشنهادى آنان آگاه شد، سخت برآشفت و همه آنها را بدون استثنا رد كرد.)كه پيامبر ا هنگامى

مردم طائف مسلمانانى واقعى بودند، الزم بود در برابر حكم خدا سر تسليم فرود بياورند، نه اين كـه منـافع مـادى و     اگر

گوناگونى آنان را وادار به اين درخواسـت هـا   هواهاى نفسانى خود را بر تشريع الهى مقدم سازند. بديهى است انگيزه هاى 

 براى دوام بتخانه، جز تعصب، چيز ديگر نبود. انواز آن ميان، انگيزه پيشنهادش ;كرده بود

مورد علل ديگرى نيز قابل اكر است كـه   اين سه گانه فوق و نظاير آن، ريشه بروز بدعت ها در اجتماع بوده و در علل

 آن مى گذريم.به منظور رعايت اختصار ، از 

 دين از ظهور بدعت پاسدارى 

فقيهان و متكلمان، موظف به پاسدارى از مرزهاى دين وجلوگيرى از هر نوع ظهور بدعت بوده و بر آنان فرل  عالمان،

است كه پيوسته مراقب سخنان گويندگان و نويسندگان غير متعهد باشند تا با بيانات به ظـاهر فريبنـده و زيبـا، انديشـه هـاى      

موم را در لعاب شيرين به خورد مردم ندهند. مصونيت هر فرد مسلمان نيز از لغزش در پرتگاه بدعت، درگـرو آن اسـت   مس

كه دين خود را از سرچشمه زالل آن يعنى كتاب و عترت بگيرد. طبق نقل متواتر شيعه و اهل سنت، پيامبر اكـرم )صـلى اهلل   

يادآور شده است كه تمسك  وليمات اهل بيت )عليهم السالم(ارجاع داده عليه وآله وسلم(امت اسالم را به كتاب خدا و تع

  : به اين دو، تا روز قيامت، امّت را از گمراهى و ضاللت باز مى دارد

 (85«.)تارك فيكم الثقلين: كتابإ اللّه وأهلل بيتر وِنّهْما للند يإفدتلرِقا حتى يردا علىَّ الحولإ انّى»

يز گرانبها به يادگار مى گذارم:كتاب خدا، و اهل بيتم، واين دو از هم جدا نمى شوند تا در من در ميان شما دو چ مردم»

 حول كوثر به من ملحق بشوند.

حديث ديگر، خاندان رسالت را به كشتى نوح تشبيه كرده كه هر كس بدان سوار شد نجات خواهد يافت وهر كس در

 (86از آن باز ماند غرق مى گردد.)

اه اصول و فروع دين خود را از خاندان رسالت)عليهم السالم(بگيرند، طبعاً از هدايت هـاى الهـى بـه    اسالمى هر گ امت

 نحو كامل و صحيح بهره مند شده و از هر نوع بدعت يا پيروى از بدعت گذاران در امان خواهند بود.

بحث هـاى آينـده بهـره خـواهيم      آشنا شديم و ما از اين اصل كليدى در« سنت»اينجا با حدود بدعت و تفاوت آن با  تا

 گرفت.
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 پاورقر  

---------------  

 .18. قرارداد اجتماعى: 8

 .0/58: . كافى 0

ياد كرده است بـراى   081ـ 8/019پيامبر در موارد چهارگانه كه مرحوم كلينى از آن در كافى:« تشريع». پذيرفته شدن 8

مراجعـه   553ــ 8/558مخـالف نمـى باشـد بـه كتـاب مفـاهيم القـرآن:       « توحيد در تشـريع »خود تفسير علمى دارد كه با اصل 

 بفرماييد.

 .8/6: قاموس فيروز آبادى ;01: مفردات راغب ;8/019: مقاييس ابن فارس ;70: . ترتيب العين خليل فراهيدى 3

 (.8/18. البدعة: الزيادة فى الدين أو النقصان منه، مع اسناد ِلى الدين .)شريف مرتضى: الرسائل: 5

. والمراد بالبدعة، ما أحدث وليس له أصل فى الشـرع،وما كـان لـه أصـل يـدل عليـه الشـرع فلـيس ببدعـة.)ابن حجـر            6

 (.87/9ـ 5/856عسقالنى فتح البارى:

. البدعة: ما أحـدث ولـيس لـه أصـل فـى الشـرع ويسـمى فـر عـرف الشـرع بدعـة)ابن حجـر هيتمـى: التبيـين بشـرح                 7

 (.008اِربعة:

 ، كتاب علم.1/60. صحيح مسلم: 1

 .35، الحديث 7، الباب 8/87. سنن ابن ماجه: 9

 .6/805عمدة القارى: ;3/018. فتح البارى: 81

 .7/080صحيح مسلم: ;5، باب كراهية الصوم فى السفر، حديث 3/807. كافى:  88

، 8، حـديث  8/53كلينى، كـافى: «)للّهأيّها الناس ِنّما بإدءْ وقوع الفتن أهواءٌ تتَّبع، وأحكام تسبتدع يخالف فيها كتاب ا. » 80

 باب البدع(.

               .8719شماره حديث  0/856. سنن ابى داود: 88

 .1، رقم 71. موطأ مالك:  0

 .8/086. ابن اثير، اسد الغابة: 83

 وغيره، و اين حديث، به صورت متواتر نقل شده است. 5/831. مسند احمد: 85

 .8/58. مستدرك حاكم: 86

6 

 انسانى، سنّتِ رحمانى رسمِ قبورِپاكان زيارت

  

هر شهر و روستا، زمين گسترده اى را در بر مى گيـرد، كـه در آن انسـانهاى ديـروز، از بـزرگ و       در« خاموشان وادى»

 كوچك، توانا و ناتوان، در كنار هم به خوابى ژرف فرو رفته اند، چندان كه گويى ديگر براى آنان بيداريى نيست....
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انسان و زوال قدرتها و مكنتهاى مادّى است، آثارى سازنده وحيـات بخـش   « عجزِ ااتى»اين وادى، كه نشانگرِ  از ديدار

دارد: انسان هوشمند، با مشاهده اين وضع رقّتبار، ناپايدارى جهان را از نزديك لمس كرده در مقـام چـاره برمـى آيـد و، بـا      

حيات »دخواهى بيرون مى جهد، وبه انديشه تحصيل اسباب ولوازمو خو فلت، از گرداب غ«هدفدارىِ جهان آفرينش»دركِ 

 مى افتد. پيامبر اكرم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(بر اين نكته تربيتى انگشت نهاده و مى فرمايد:« جاويد

 «.زيارت قبور بشتابيد كه مايه ياد سراى جاويد)آخرت( است به» (8«.)زوروا القبورإ فانّها تسذكِّركسم اآلخرةل* »

 در ديگر سخنان خود مى فرمايد: و

 «.زيارت قبور برويد زيرا در آن براى شما درس عبرت است به» (0«.)زْوروا القبورإ فانّ لكم فيها عب رة* »

شيوا سخنِ معاصر، مرحوم سيد صادق سرمد، به هنگام ديدار از سرزمين فراعنه و مشاهده اهرام مصر و قبورِبانيان  شاعر

 زناك سروده است كه گويى تفسير سخن پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(است:آن، چكامه اى سو

 به چشم هر چه شنيدم ز داستان ديدم             مصر رفتم و آثار باستان ديدم  به

 بسى هِرلم ز زمين سر بر آسمان ديدم           قدرتِ شاهانِ آسماند درگاه  گواهِ                            

 تو نقش قدرت و، من نعش ناتوان ديدم                كاخ ديدى و من خفتگان در دل خاك  تو                       

 تو صإخره ديدى و، من سْخره زمان ديدم               تخت ديدى و، من بخت واژگون برتخت  تو

 نهان ديدم تو شكل ظاهر و، و من صورت           عكس ديدى و، من گردش جهان برعكس تو

 هنوز در طمع عيش جاودان ديدم           چشم ديدى ،و من ديده حريصان باز  تو

 تو عاج ديدى و من مشت استخوان ديدم             تاج ديدى و من تخت رفته بر تاراج  تو

 دو چيز از بد و از خوب توأمان ديدم             اين همه آثار خوب و بد به مثل  ميان

 (8دو باز مانده ز ايوان خسروان ديدم)                قدرت، يكى نشانه حرص  نشانه يكى

 بر تربت عزيزان حضور

كه عزيزى را از دست مى دهند، به حكم پيوند خونى و عاطفى، وى را به دست فراموشـى نمـى سـپرند، بلكـه در      آنان

چون مرگ، راه ديدار جسمى را بر آنان بسته اسـت،  محافل و مجالس، پيوسته از او ياد كرده و به تكريم وى مى كوشند. و 

گروهى، بر سر مزار عزيزِ از دست رفته گرد مى آيند ومراسمى  ابه ديدار روحى و معنوى روى آورده و به صورت فردى ي

 را برپا مى كنند.

 «فطرت»فت ريشه دردر مرگ عزيزان، و همايش بر سر مزار آنان، رسمى عامّ و جهانگير بوده و ازينرو مى توان گ مويه

كه آدمى را در حياتِ عزيزان به ديدارشان ترغيـب مـى كنـد، پـس از     « جذبه و كشش روحى»انسانها دارد. در معنى، همان

از بين نمى رود، بلكه « تن»همچون« روح» خاصّه آنكه، بر اساس بينش اسالمى، . مرگ آنان نيز بر سر مزار ايشان مى كشاند

  آفاق و چشم اندازى وسيعتر

مى يابد و از لطف دوستانى كه قدم رنجه كرده ،خود را برسر مزار وى رسانده و با قرائت الحمدى وى را شاد ساخته اند به 

 وجد مى آيد.

زيبنده نيست مردم را از برگزارى اين رسم فطرى و انسانى باز داريم، بلكه بايستى به هدايت آنان كوشيده و دقت  لهذا

 عزيزان، با گناه و آلودگى همراه نشود.كنيم كه اظهار عالقه به 

 قبور عالمان زيارت
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گفتيم درباره زيارت قبورِ افراد عادى بود كه به نوعى با زائر، بستگى خونى داشته و زائر بـا حضـور بـر سـر مـزار       آنچه

 رآگين مى كند.آنان، به احساسات قلبى و نياز عاطفى خود پاسخ مى دهد وبا نثار اشك و گالب، تربت عزيزان خود را عط

ميان عزيزان،عالمان و مصلحان جهان، حسابى برتر و واالتر دارند. آنان به سان شمع، سـوخته و پيرامـون خـويش را     در

و ازينـرو   ;روشن ساخته اند و در سايه يك زندگى فقيرانه، گنجينه بزرگ و ماندگارى از علم و معرفت به يادگار نهاده اند

يم اند. خصوصًا عالمان دين، كه جامعه را با كتـاب خـدا و سـنت پيـامبر )صـلى اهلل عليـه وآلـه        شايسته بيشترين تقدير و تكر

 وسلم(آشنا ساخته و موجبات دستيابى بشر به سعادت جاويد را فراهم مى آورند.

در كنار تربت عالمان، گذشته از آنكه تقدير از شخص آنان است، ترويج علم و دانش بـوده و موجـب رغبـت     حضور

ن به اين سلسله خلدوم وحفظ ميراث ارزشمند آنان است. پيداسـت جامعـه اى كـه در آن، علـم و عـالم، از حرمـت و       همگا

 سقوط نخواهد كرد. ،منزلت شايسته برخوردارند، هيچگاه در حضيض فقر علمى و فرهنگى

 تربت شهيدان زيارت

ع كـرده و در راه پاسـدارى از آرمانهـاى    تربت مجاهدان نيزكه با خون سرخ خويش از شرف و عزّت ملّتى دفـا  زيارت

 بزرگ انسانى و الهى جان باخته اند مفهومى فراتر از زيارت قبور افراد عادى دارد.

بر تربت شهيدان راه حق، عالوه بر آثار سازنده روحى و تربيتى، نوعى پيمان بستن با آنان است. شخص زائر، با  حضور

 ان وفادار است و آرمان مقدس و ارزشمندشان را پاس مى دارد.اين حضور اعالم مى دارد كه به راه شهيد

 روشن شدن بيشتر مطلب، به يك مثال زنده توجه مى دهيم:  براى

خانه خدا پيش از طواف، حجر اِسـود را اسـتالم مـى كنـد و بـا گـذاردن دسـت بـر آن، بـا ابـراهيم خليـل )عليـه              زائر

ثابت قدم باشد و در نشر آن سعى و تالش نمايد،ولى چـون دسـت زائـر بـه     « توحيد»السالم(بيعت مى كند كه در آرمان او، 

 و مراسم بيعت را انجام مى دهد. هادهقهرمان توحيد نمى رسد، به اثر بازمانده از او، دست ن

 احاديث اسالمى وارد شده است كه زائر خانه خدا به هنگام استالم حجر چنين بگويد: در

 (3«.)دتسه، لتشهدإ لر بالمْوافاةِأمانتر أدّيتسها وميثاقر تعاه»

 «.كه بر امه ام بود ادا كردم و بيعت خود را تجديد نمودم تا به اداى آن گواهى دهى امانتى»

قبور شهيدان سرزمين بدر و اسحد و كربال و ديگر عزيزان خفته به خون، ترسيم گـر ايـن حقيقـت اسـت، و زوّار      زيارت

قبر آنان و فرستادن درود بر روان پاكشان، تعهد مى كنند كه تداوم بخش راه ايشان اين مإشاهد با دست كشيدن بر ضريح و 

 باشند.

به ديگر سخن: زيارت قبر شهيد نوعى تكريم واحترام به اوسـت، و از آنجـا كـه شـهيد، كشـته آرمانهـا و ايـده هـاى          و

و خود را پيرو راه و مرام وى دانسته  گذارد در حقيقت آرمان او را مقدس شمرده احترامخويش است، هر كس نيز به شهيد 

 است.

 در حرم پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم( حضور

 نيز، عالوه برتقـدير و سـپاس   سلم(يا جانشينان پاك او)عليهم السالم( آله و درحرم رسول اكرم)صلى اهلل عليه و حضور

 فداكاريها و 

ان را دارد.امـام هشـتم )عليـه السـالم(در يكـى از سـخنان خـود        جانفشانيهاى آنان در هدايت خلق، حكم نوعى بيعت با ايشـ 

 پيرامون زيارت بارگاه معصومين )عليهم السالم(چنين مى فرمايد:
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 (5«.)لكلّ ِمام عهداً فر عنقِ أوليائِهِ وشيعتِه، وانّ مِند تمامِ الوفاءِ بِالعإهدِ زيارةس قبورهم انّ»

 «.يان خويش دارد و زيارت قبور امامان، بخشى از عمل به اين تعهّد استامامى عهد و ميثاقى بر امه دوستان و شيع هر»

واقع، شخص زائر هنگام زيارت قبر پيامبر و امامان )عليهم السالم(با آنها پيمان مى بنـدد كـه در زنـدگى، جـز راه و      در

 رسم آنان، روشى را تعقيب نكند.

 ال چنين مى گويد:حرم رسول خدا )صلى اهلل عليه وآله وسلم(با زبان ح زائر

(، واگر زنان با ايمـان  6رسول خدا، اگر مهاجر و انصار در حْدإيبيّه با تو بيعت كردند كه از حريم رسالت دفاع كنند) اى

از  و( و اگر مؤمنان گنهكار دستور يافته اند كه به حضور تـو رسـيده   7مكه با تو بيعت كردند كه از شرك و گناه بپرهيزند،)

(، من نيز اى رسول گرامى، و اى شفيع امت با حضور در حرمت، 1كه در حقّ آنان طلب آمرزش كنى)تو درخواست كنند 

واستالمِ تربتت، با تو بيعت مى كنم كه پاسدار آرمانهايت باشـم و از شـرك و ديگـر گناهـان دورى جـويم و در ازاى ايـن       

 آمرزش كنى. طلبعمل، از تو مى خواهم كه برايم از درگاه الهى 

جدا بوده و هدفى ديگر را دنبال Tourismهى از سياحت و جهانگردى )توريسم(وجه داشت كه: زيارت قبور الت بايد

، به دنبال لـذّت بـردن از منـاظر زيبـا يـا مشـاهده آثـار باسـتانى انـد و مقصـود عمـده شـان تفـريح و              «گردشگران»مى كند. 

سالم نيز با آن مخالفتى ندارد(. امّـا زائـرانِ حـرمِ يـار، در پـىِ      ا نباشد،همراه « لهو و لعب»خوشگذرانى است)كه البته، اگر با 

وصل به محبوب، و تجديد و تشديد پيمان با اويند و رنج رسيده به وى را حتى اگر مستلزم دويدن در بيابان وخفتن بر خـار  

 خود هموار مى كنند.بر مغيالن باشد

بـر آن اسـت كـه روح عإطلشـناك خـويش را از      « زائر»ى پروار كردن جسم و جان حيوانى را مى خواهد ول ،«توريست»

كوثر وصل يار، سيراب سازد، و چون دستش به دامن معشوق نمى رسد، دست به تربت وى مى سايد كه رنگ و بوى او را 

 دارد:

 أقبّـل اا الجـدار واا الجـدارا              عإلـى الدّيار، ديـار ليـلى  ألمْـرُّ

 (9ولكـن حـبُّ مإند سإكلن الدّيـارا)              شلغلـفدـنل قلـبـى  الديار ومـاحْبُّ     

مى نويسد:پس از درگذشت رسول گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(، عربى از خارج مدينه وارد شـهر شـد، در    تاريخ

 كنار قبر پيامبر نشست و اين آيه را تالوت كرد:

 س تلغدفروا اللّه واستغفرل لهم الرَّسولس لوجدْوا اللّهإ توّاباً رإحيماً( .)وإللو انّهم ِِا ظلموا ألنفسهم جاؤوك فلا 

آنان آنگاه كه بر خويش ستم كرده اند، نزد تو آيند و از خدا طلب آمرزش كننـد و پيـامبر نيـز بـراى آنـان طلـب        اگر»

 «.آمرزش نمايد خدا را توبه پذير و رحيم خواهند يافت

اى پيامبر، من به اين نقطه آمده ام تا براى من طلب آمرزش بكنـى، و تـو را شـفيع    »آن عرب غريب چنين گفت:  آنگاه

 سپس در حاليكه اشك از ديدگانش جارى بود اين شعر را سرود:«.پروردگارم قرار دهم

 بهترين فردى كه پيكرش در اين ديار به خاك رفته، و عطر وى پستى و بلندى اين سرزمين را خوشبو ساخته است. اى

 (81«.)فداى زمينى كه در آن جاى گزيده اى و عفت و جود و كرم پنهان گشته است جانم

 از خواندن اشعار، طلب آمرزش كرد و برخاست و رفت. پس

مزبور، مفهوم زيارت قبر پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسـلم(را بـا اهـن صـاف و فطـرت پـاك خود،دريافـت و بـه          عرب

 زيارتِ آن عزيزِ 
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اين است فلسفه اجتماعى و تربيتى زيارتِ قبورِ ارحام و بستگان، علما و دانشمندان، شهداى راه حـق، و   عاللم وجود شتافت.

 منطق عقل و دين بدان گواه و ناظر است. كهپيشوايان دين )عليهم السالم(

 اينجا الزم است موضوع زيارت قبور را از ديدگاه هاى گوناگون مورد بررسى قرار دهيم: در

 ر مؤمنان از ديدگاه كتاب و سنت.. زيارت قبو8

 . زنان و زيارت قبور.0

 . زيارت قبر پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(از ديدگاه دانشمندان اسالمى )محدثان و فقيهان(.8

 . زيارت مرقد پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(از ديدگاه قرآن وسنت.3

 : نها مى پردازيمچهار موضوع فوق را مطرح كرده و به تحليل آ ايالً

*  *  *  *  *  

 ديدگاه كتاب وسنتازقبورمؤمنان  زيارتـ 1

 

قبور مؤمنان باِخص آنها كه با انسان پيوند خونى دارند، يك رسم فطرى وجهانى است كه ملل دنيـا عمـالً بـر     زيارت

 آن اتفاق نظر دارند و از آيه زير نيز مى توان تأييد آن را استنباط كرد.

 مبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(درباره منافقان چنين خطاب مى كند:به پيا قرآن

 (13توبه/)ولِهِ وإماتسوا وإهْم  فاسِقسون()وإالتسصإلِّ عإلى ألحإد مِندهْم  ماتإ ألبداً وإالتلقسم  عإلى قلب رهِ ِِنَّهْم  كلفلروا بِاللّهِ وإرإسْ

نايست، زيـرا آنـان بـه خـدا و      قبرشانمگزار، و هيچ زمان بر سر  ، آنگاه كه بميرد نماز«منافقان»بر احدى از آنان هرگز»

 «.پيامبر او كفر ورزيده اند و در حال فسق ومعصيت مرده اند

 مباركه به پيامبر دو دستور مى دهد: آيه

 . بر مرده آنان نماز مگزار:)ال تسصإلِّ عإلى ألحإد مِندهْم  ماتإ ألبإداً(.8

 توقف مكن: )وإالتلقسم  عإلى قلب رِهِ( . . در كنار قبر آنها [براى دعا]0

دوم آيه براى ما اهميت خاصى دارد، و آن اينكه آيا مقصود از ايستادن در كنار قبر، صرفاً توقف در هنگام دفـن   بخش

ر است يا مفهومى گسترده تر از اين دارد؟ مفسران معنى دوم را تأييد مى كنند كه به اختصار، كالم برخى از آنـان را يـادآو  

 مى شويم.

برسر قبر منافقان توقف مكن، خواه بـراى دفـن و خـواه     (»88«)تلقِف  عند قبرِه للدفنِ أو الزيارةِ وال » : مى گويد بيضاوى

 «.براى زيارت

( و آلوسر بغدادى 88(، و عارف بورسى در تفسير روح البيان)80نظريه را جالل الدين سيوطى در تفسير جاللين) همين

 ( آورده اند.83در روح المعانى)

خدا پيامبررا از هر نوع توقف بر سر خاك منافق)چه هنگام دفن، و چه پس از آن( باز داشته است و اين خـود   بنابراين،

حاكى از آن است كه پيامبر درحاالت مختلف )اعم از دفن يا پس از آن ( در كنار قبور مؤمنان توقف مـى كـرد و در حـقّ    

 نداشت. وجهىاز اين امر،  آنان دعا مى نمود، و االّ نهى

 اين صورت ترجمه جمله چنين خواهد بود:بر سر قبر هيچ يك از منافقين، در هيچ زمان، نايست. در
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اين صورت از آيه استفاده مى شود كه جامعه منافقان از چنين فيضى محرومند طبعاً جامعه بـا ايمـان مشـمول چنـين      در

 دفن و هم در مواقع ديگر بر سر قبر هر مسلمانى مى تواند بايستد و دعا كند.لطف الهى خواهند بود وپيامبر هم به هنگام 

 قبور در سنت پيامبر زيارت

بر دو روايتى كه در آغاز بحث، پيرامون تحليل فلسفه اجتماعى زيارت، از پيامبر آورديم، بايد خاطر نشان سازيم  عالوه

ارت قبور مسلمانان مى پرداخت.ايالً به گواهى تاريخ در اين باره كه، آن حضرت، خود نيز به قبرستان بقيع مى رفت و به زي

 توجه كنيد:

در آخرين بخش شـب، خانـه را بـه     )صلى اهلل عليه وآله وسلم( .مسلم در صحيح خود از عايشه نقل مى كند كه پيامبر8

 :  ودقصد زيارت بقيع ترك مى كرد و هر موقع وارد اين سرزمين مى شد به آنان چنين خطاب مى نم

عليكم دارإ قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غداً، مؤجّلون وِنّا ِن شاء اللّه بكـم الحقـون، اللّهـمّ اغفرِهـل بقيـع       السّالم»

 (85«.)الغرقد

برشما اى ساكنان خانه افراد با ايمان، آنچه كه به وقوع آن در آينده وعده داده مى شديد، سراغ شما آمد. و شما  درود»

 «.را بيامرز« غرقد»وز رستاخيز به سر مى بريد، ما نيز به شما خواهيم پيوست. پروردگارا! اهل بقيع ميان مرگ و ر

.مسلم در صحيح خود از عايشه نقل مى كند كه پيامبر به او چنين گفت: جبرئيـل بـر مـن نـازل شـد و گفـت خـدايت        0

 د.فرمان مى دهد كه به زيارت اهل بقيع برويد و براى آنان طلب آمرزش كني

 مى گويد: از پيامبر پرسيدم چگونه براى آنان طلب آمرزش كنم؟ فرمود: بگو:  عايشه

عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويـرحم الّلـه المسـتقدمين مّنـا والمسـتأخرين وِّنـا ِن شـاء الّلـه بكـم           السالم»

 (86«.)الحقون

ـ چه آنها كه قبالً در گذشته اند و چه آنها كه بعداً در ان رااين ديار. خداوند همه مؤمن بر ساكنان مؤمن و مسلمان درود

 «.خواهند گذشت ـ رحمت كند، و ما نيز به خواست خدا به شما خواهيم پيوست

. مسلم همچنين از بريده نقل مى كند كه پيامبر گرامى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(به ياران خود آموزش مى داد كه بـه  8

على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وِنّا ِن شاء اللّه بكم الحقون أسأل اللّه لناو  السالم»گويند:هنگام زيارت قبورچنين ب

 (87لكم العافية.)

برساكنان مؤمن و مسلمان اين ديار ما نيز به خواست خدا به شما خواهيم پيوست. ازخدا براى خود وشما عافيـت   درود»

 «.مى طلبم

 و زيارت قبور زنانـ 2

مردان در زيارت قبور عزيزان خود و يا اولياى الهى، حكم يكسان دارنـد زيـرا احكـام اسـالم دربـاره زن ومـرد        و زنان

 يكسان است مگر آنجا كه بر اختصاص، دليلى باشد.

 گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(در خطاب خود به جامعه اسالمى مى فرمايد: پيامبر

 «.زيارت قبور بشتابيد زيرا مايه ياد آخرت است به» (81«.)رةلالقبورإ فانّها تذكِّركسم اآلخ زوروا»

 در حديث ديگر مى فرمايد:  و

 «.زيارت قبور برويد زيرا در اين عمل براى شما درس عبرت است به»(89«.)القبورإ فانّ لكسم فيها عِب رةٌ زْورْوا»
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ى همان طور كه يادآور شديم كليـه  است اين خطاب به گواهى مذكر بودن صيغه خطاب متوجه مردان است ول درست

خطابهاى قرآن و حديث كه به ظاهر متوجه طبقه مرد است، زنان را نيز شامل مى شود مگـر اينكـه دليـل بـر عـدم اشـتراك       

همگى به صورت خطاب به مردان است، زنان را نيز شامل  وباشد، ولذا آياتى كه مردم را به نماز و زكات دعوت مى كند، 

 مى فرمايد:  مى شود چنان كه

 (881بقره/ )وإألقِيمْوا الصَّالة وإآتسوا الزَّكاة وإماتسقلدِّمْوا ِلندفسسِكسم  مِند خلي ر تلجِدْوهْ عِنددإاللّه(.)

 «.بپا داريد، زكات بدهيد آنچه كه قبالً به عنوان خير براى خويش مى خواستيد نزد خدا آن را مى يابيد نماز»

 د عربى متوجه مردان است ولى نتيجه حكم از آنِ هر دو گروه است.در آن آيات از نظر قواع خطاب

 هر چند متوجه مردان است ولى نتيجه آن همگانى است.« زورو القبور»اين كه خطاب در هر دو حديث به عنوان  نتيجه

يـات مـى   از اين حديث روايات ديگرى بر جايز بودن زيارت براى زنان گواهى مى دهد، اينك به نقل ايـن روا  گذشته

 پردازيم:

مسلم در صحيح خود از پيـامبر )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(نقل مـى كنـد: جبرئيـل فـرود آمـد و بـه مـن گفـت:               .8

 پروردگارت فرمان 

 مى دهد به زيارت اهل بقيع بشتابيد و در حق آنان طلب آمرزش بكنيد.

پرداخـت   پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(از رختخواب خود برخاست و به سوى بقيع رفت، عايشه نيز به تعقيب  پيامبر

 و از 

 فرمان الهى آگاه شد. در اين موقع به پيامبر گفت من چگونه اهل بقيع را زيارت كنم؟

 (01فرمود: بگو درود بر اهالى اين سرزمين از مؤمنان و مسلمانان، خدا گذشتگان و آيندگان را رحمت كند.) پيامبر

زنان حرام بود چگونه پيامبر نحوه زيارت  براىرت بر عايشه است، اگر زيارت قبور استدالل آموزش كيفيت زيا محور

 را بر همسر خود آموخت.

از اين، آنگاه كه عايشه اين سرگذشت را بر ديگر زنان نقل مى كند تلقى همگان اين مى باشد كه زيارت بقيـع   گذشته

 بر حكم الهى يكسان مى باشند.بر همه آنان جايز است، و همسر او و ديگر زنان مؤمن در برا

. فاطمه)عليها السالم(دخت گرامى پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(و يكى از آل عبا )عليهم السالم(پس از درگذشت 0

پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(به زيارت قبر عموى خود در اسحد مى رفت و در كنار قبر او دو ركعت نمـاز مـى گـزارد و    

 .گريه مى كرد

نيشابورى پس از نقل اين روايت مى گويد: راويان اين حديث همگى ثقه و عادلند و از اين نظر با راويان صحيح  حاكم

 (08بخارى و مسلم فرقى ندارند.)

درگذشت، « حْبشى». ترمذى از عبداللّه بن ابى مليكه نقل مى كند: وقتى عبدالرحمان فرزند ابى بكر در نقطه اى به نام8

ا به مكه حمل كرده و در آنجـا بـه خـاك سـپردند بعـدها كـه خـواهر او، عايشـه، بـه مكـه آمـد بـه زيـارت قبـر               جنازه او ر

 (00عبدالرحمان رفت، و دو شعر كه حاكى از شدت تأثر او بود بر سر مزار برادر خواند.)

ى كنـد، بـه وى فرمـود:    . بخارى مى نويسد: پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(زنى را در كنار قبـرى ديـد كـه گريـه مـ     3

 (08خوددار باش و در فراق عزيزان صبر كن.)
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را چنين آورده است: آن زن پيامبر را  حديث دنباله حديث را نقل نكرده است، ولى ابوداود در سنن خود دنباله بخارى

و بود به او گفت: اين نشناخت و به او اعترال كرد و گفت: تو با مصيبت من چه كار دارى. در اين هنگام زنى كه در كنار ا

 مرد را شناختى؟ او پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(بود.

زن براى جبران كار خود، به خانه پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(رفت و به ايشان عرل كرد: اى رسـول گرامـى،    آن

 ببخشيد من شما را نشناختم.

 (03ه است.): بردبارى در مصيبت نخست، شايست به او فرمود پيامبر

زيارت قبر عزيزان حرام بود پيامبر به جاى دستور صبر، آشكارا به او مى گفت: كار تو حرام است در حالى كـه   هرگاه

 دستور به صبر در مصيبت داد نه دورى از قبر.

 به دو پرسش پاسخ

 زيارت را بر زنان تحريم كرده و با دو حديث ياد شده در زير استدالل مى كنند: گروهى

 «.زنان زائر قبور را از رحمتش دور كند خدا» (05لعن اللّه زوارات القبور.). 8

اتفاقـاً برخـى از    و دانسـت، حديث فاقد شرط الزم بر استدالل است، زيرا به داليل پيشين بايد آن را منسوخ  اين:  پاسخ

  محدثان از 

ين حديث مربوط به دوران پيش از تجويز زيـارت  اهل سنت آن را منسوخ دانسته اند، مثالً: ترمذى ناقل حديث مى گويد: ا

 (06قبور است ووقتى پيامبر زيارت قبور را بر همگان تجويز كردن زن و مرد در برابر آن يكسان گشته اند.)

مى گويد: اين حديث مربوط به زنانى است كه بيشتر وقت خود را در قبرستانها بكار برده و از اين طريق حقوق  قرطبى

بكار بـرده و همگـان مـى    « زوّارات»پايمال مى سازند به شهادت اين كه پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(واژهشوهر خود را 

 دانيم كه اين واژه 

 صيغه مبالغه است.

بيـرون آمـد و زنـانى را     نقل مى كند: پيامبر)صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(    . ابن ماجه از على بن ابى طالب )عليه السالم(0

 : منتظر جنازه هستيم. ه كرد، پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمود: براى چه نشسته ايد؟گفتندنشسته مشاهد

 : آن را وارد قبـر خواهيـد كـرد؟    فرمـود  : نـه.  گفتند : حمل خواهيد كرد؟ فرمود : نه. گفتند : غسل خواهيد داد؟ فرمود

 : نه. گفتند

 (07.): برگرديد، گناه كارانيد نه دارندگان پاداش فرمود

بن عمرو وارد شده كه از نظر راوى  دينارحديث از نظر سند و داللت قابل استدالل نيست، زيرا در سند آن،  اين:  پاسخ

 شناسان، مجهول، كذاب، متروك، وخطاكار، معرفى شده است.

 با حديثى كه راوى آن تا اين حدّ ضعيف باشد مى توان با آن استدالل نمود؟ آيا

ن آن نيز ـ بر فرل صحت سند ـ ارتباطى به زيارت قبور ندارد، زيرا نكوهش پيامبر متوجـه زنـانى     از اين مضمو گذشته

 بود كه به تماشاى جنازه آمده بودند، بدون اين كه مسئوليتى را برعهده داشته باشند، واين ارتباطى به زيارت قبور ندارد . 

ن فطرت و دين سهل و سمح اسـت و پيـامبر اسالم)صـلى اهلل    اينجا از تذكر نكته اى ناگزيريم و آن اين كه اسالم دي در

 فرمود: آيين اسالم آيين استوارى است و با آن به رفق و مدارا وارد شويد. سلم( عليه وآله و
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كنيد مادر مؤمنى فرزند رشيد خود را از دست داده و جسد او را زيرخروارها خاك دفن كردند و قلب او سوزان  فرل

مى تواند تسلى دهد زيارت قبر فرزندش است. در اين صورت جلوگيرى مـادر، از يـك چنـين عمـل      چيزى كه است، تنها

بود، آيا شريعت اسالم از چنين عملى نهى مى كند آنگاه  اهدعقاليى كه در همه جهان رواج دارد مايه فشار روحى مادر خو

 آن را سهل و آسان مى شمارد؟!

ادآورى آخرت دارد و بـا قرائـت قـرآن و فاتحـه بـر عزيـزان همـراه اسـت،         زيارت قبور جنبه عبرت آموزى و ي اصوالً

به ديگر سخن، فلسفه زيارت قبور، كه يادآورى آخرت و مايه عبـرت   و چگونه مى توان زنان را از اين فيض محروم كرد؟

 است، قابل تخصيص نيست.

ى هم در كار بوده، شايد براى اين بوده كه در زيارت قبور از هر نوع گناه و خالف پيراسته باشد و اگر به فرل نه البته

 آن زمان، زنان اين شرايط را رعايت نمى كردند.

 

 ديدگاه محدّثان و فقيهان از )صلى اهلل عليه وآله وسلم( اكرم قبر شريف پيامبر زيارتـ 3

اسـالم را   يـامبر مرورى برسخنان محدثان و فقيهان، روشن مى شود كه علماى اسالم همـواره زيـارت مرقـد شـريف پ     با

 مستحبّ مؤكَّد دانسته و مردم را به زيارت حرم مطهر او دعوت مى كرده اند.

(كـه  701هـ(يكى ازفقيهان چيره دست قرن هشتم است. او درنقد سخن ابن تيميه)م756الدين سبكى شافعى)متوفاى تقى

نوشت و بـا پژوهشـى گسـترده،    « زيارة خير اِنامشفاء السقام فى »استحباب زيارت قبر پيامبر را منكر شده بود، كتابى به نام 

آراى فقيهان اهل سنت را از قرن چهارم تا روزگار خويش در آن كتاب گرد آورد و مبرهن ساخت كه اسـتحباب زيـارت   

 قبر آن حضرت، از مسلّمات 

و بـه آن فتـوا داده    فقه اسالمى است، و محدثان و فقيهان بزرگ، روايات گوناگونى در استحباب زيارت مزبور نقـل كـرده  

 (01اند.)

به تكميل موضوع پرداختـه   «الغدير »(، در كتاب شريف8891ـ8801) محقّق سختكوش معاصر، آيت اللّه امينى و عالّمه

 و توانسته 

 (09گرد آورد.) خويشدانشمند مسلمان اعم از فقيه و محدّث را در اين زمينه تا عصر  31است نظريات بيش از 

ناچيز خود بر فتاواى ديگرى نيز كه در آن دو كتـاب وارد نشـده دسـت يافتـه و همگـى را در رسـاله       با كاوش  نگارنده

 خاصى كه به زبان عربى نگاشته گرد آورده است.

نيز بر اين خيل پيوسته و صريحاً به اسـتحباب زيـارت قبـر مطهـر     « عبدالعزيز بن باز»مفتى سابق عربستان سعودى و  حتى

 (81عليه وآله وسلم(فتوا داده است.) پيامبر اسالم)صلى اهلل

 وار، بـه سـخنان برخـى از    لذا، نمونه حوصله خوانندگان بيرون است و سخن عالمان فوق، از گنجايش اين نوشته و نقل

 : مى كنيم   آنان اكتفا 

گويد يـادآور  هـ( پس از آنكه درباره تعظيم و تكريم پيامبر اسالم سخن مى 318. ابوعبداللّه حليمى جرجانى شافعى)م8

 (88مى شود كه تعظيم او امروز، زيارت مرقد شريف اوست.)

( مى نويسد:راهنماى حجّ پس ازپايان مراسم، كاروان را به راه مدينه سوق دهد تا زائـران  351. ابو الحسن ماوردى )م 0

بر )صـلى اهلل عليـه وآلـه    ميان دو زيارت: زيارت خانه خدا و زيارت قبر رسول خدا ،جمع كنند. واز اين طريق حرمـت پيـام  
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وسلم(را رعايت كرده و حقوق اطاعت او را ادا كنند. زيارت قبر پيامبر، جزء فريضه حج نيست امّا از مستحبات به شمار مى 

 (80رود.)

گفته و آداب زيارت را نيز بيان كـرده اسـت.    سخن( درباره زيارت قبر پيامبر به صورت گسترده 515. غزالى)متوفاى 8

يامبر فرموده است زيارت من در حال ممات، بسان زيارت من در حال حيات است، و هر كس قدرت جسمانى و مى گويد:پ

 مالى داشته باشد و مرا زيارت نكند، بر من جفا كرده است.

مى افزايد: كسى كه قصد زيارت پيامبر كند، بايستى در راه بر او درود بفرستد و آنگاه كه چشمش به ديوارهـا و   غزالى

 «.اللّهمّ هذا حرمْ رسْولِك فاج عله لى وقاية من النار، وأماناً من العذاب وسوء الحساب»تان مدينه افتاد بگويد: درخ

 «.اين حرم رسول تو است، آن را براى من سپرى از آتش، و امانى از عذاب و بدى حساب قرار بده خدايا»

 ى نويسد: سپس آداب زيارت پيامبر وكيفيت آن را يادآور شده و م غزالى

 (88«.)قبر پيامبر بعداً به سرزمين بقيع برود و قبر حسن بن على را زيارت كند و در مسجد فاطمه نماز بگزارد... زائر»

 ( مى نويسد:زيارت قبر پيامبر، سنّتى مورد اتّفاق همگان است.533. قاضى عيال مالكى )متوفاى 3

 پرداخته و مى افزايد: زائر قبر او، به روضه پيامبر، و منبر و قبر، وبه نقل يك رشته حديث درباره زيارت قبر پيامبر  سپس

 (83جايگاه او و ستونى كه بر آن تكيه مى كرد و نقطه اى كه جبرئيل بر او فرود مى آمد، تبرك بجويد.)

ن و نحـوه  لزوم و كيفيـت زيـارت پيـامبرا    درباره( پس از آنكه 781. ابن الحاج محمد عبدإلى قيروانى مالكى )متوفاى 5

توسل به آنان و درخواست حاجت از ايشان سخن مى گويد، درباره زيارت قبر پيامبر اسالم)صلى اهلل عليه وآله وسلم(چنين 

 يادآور مى شود:

ــد     » ــدان باي ــر او، دو چن ــدگان، و در درود و ســالم ب ــارت ســرور پيشــينيان و آين ــيم،در زي ــاره ديگــران گفت آنچــه درب

واضع و فروتنى در حرم پيامبر حاضر شود، زيرا او شفيعى است كه شـفاعتش رد نمـى شـود، و    گفت.شايسته است انسان با ت

كسى كه آهنگ او كند نا اميد باز نمى گردد، و كسى كه به حرم او وارد شود و از او استعانت بجويد واستغاثه كند محروم 

 «.نمى گردد

يسته است كه زائر قبر پيامبر در خـود چنـين احسـاس    علماى ما رحمت خدا بر آنان باد مى گويند شا »مى گويد: سپس

 (85«.)كند كه آن حضرت را در حا ل حياتش زيارت مى كند

بـه   ( در استدالل بر استحباب زيارت قبر پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(978)متوفاى  . ابن حجر هيتمى مكى شافعى 6

 داليلى 

مضرّ به اجماع نيست، زيرا او كسى  يك نفر مانند ابن تيميه با اين امر، مخالفت» ،متمسك شده و مى افزايد:«اجماع»همچون

باشد. و بسيارى از علما سخنان ناموزون او را تعقيب كرده و اشكاالت او را بيان كرده  رّرأى او در اين مورد، مض نيست كه

خدا او را گمراه كرده و لباس خوارى  به گفته ابن حجر: ابن تيميه فردى است كه«. اند كه يكى از آنان عز بن جماعه است

وى مورد قبول همگان است كتابى مستقل در  جتهادو پستى بر او پوشانده است و شيخ تقى الدين سبكى كه جاللت مقام و ا

 (86ردّفتواى او نوشته است.)

نمـاز گـزاردن در   : زيارت پيامبر مستحب است، ولى بايد سفر براى زيارت مسجد و  . محمد بن عبدالوهّاب مى گويد7

 (87) آنجا انجام گيرد.
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كه در آن فتاواى فقهاى چهار مذهب را گرد آورده « الفقه على المذاهب اِربعة».عبد الرحمن جزيرى نويسنده كتاب1

از باالترين مستحبات بوده و در مورد آن احاديثى وارد شده  زيارت قبر پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم( :» است، مى نويسد

 (81سپس به نقل شش حديث پرداخته و آداب زيارت را بيان مى كند.)«. ستا

اينكه هيچ يك از فقيهان مذاهب چهارگانه، بر ادعاى فوق، تعليقه اى نزده است درمـى يـابيم كـه فتـواى يـاد شـده،        از

 مورد پذيرش همه فقهاى ائمه اربعه در عصر حاضر قرار دارد.

كسى كه مسجد پيامبر را زيارت كرد مستحب است در روضه پيامبر دو ركعت نماز .شيخ عبدالعزيز بن باز مى گويد: 9

بگزارد، سپس بر پيامبر سالم بگويد، همچنانكه مستحب اسـت بـه قبرسـتان بقيـع بـرود و بـه شـهيدان مـدفون در آن، سـالم          

 (89)بگويد.

ارهـاى ديگـر آگـاه شـوند بـه رسـاله       اينجا به همين چند گفتـار اكتفـا مـى نمـاييم كسـانى كـه عالقمندنـد از گفت        در ما

 (31مخصوصى كه به زبان عربى در اين مورد نوشته ايم مراجعه فرمايند.)

 ديدگاه قرآن وسنت ازمرقد پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم( زيارتـ 4

 : از ديدگاه قرآن (الف
غفار كنند و از او بخواهند كه او نيز مجيد به مسلمانان دستور مى دهد كه به حضور پيامبر رسيده، در محضر او است قرآن

 : درباره آنان طلب آمرزش كند

 (63نساء/استلغدفلرل للهْمْ الرَّسْول للوإجإدْوا اللّه تلوّاباً رإحيماً(.) للو  ألنَّهْم  ِِادظلللمْوا ألندفسسإهْم  جاؤوكإ فلاس تلغدفروا اللّه وإ )وإ 

مرتكب خالف شده اند( نـزد تـو )اى رسـول خـدا( بياينـد و اسـتغفار       آنان زمانى كه بر خويش ستم كرده اند ) هرگاه»

 «.كنند، و پيامبر نيز براى آنان طلب آمرزش نمايد خداوند را توبه پذير و رحيم خواهند يافت

جاى ديگر، خداوند منافقان را نكوهش مى كند كه هرگاه به آنان گفته مى شود به حضـور رسـول خـدا برسـند تـا       در

 : لب آمرزش كند،از اين امر سرباز مى زننددرباره آنان ط

 (5منافقون/ن( .))وإِِاا قيلل للهْم  تلعاللوا يإس تلغدفِر للكسم  رإسْولس اللّه للوَّوا رْؤوسإهْم  وإرإألي تلهْم  يإصدُّون وإهْم  مْس تلكدبِرسو 

ود را بـه عنـوان )اسـتنكار( برمـى     كه به آنان گفته شود بياييد تا رسول خدا براى شما طلب مغفرت كند روى خـ  آنگاه»

 «.ورزندر گردانند و آنان را مى بينيد از سخن تو اعرال كرده و كبر م

الدين سْبكى، محقّق اهل سنت، معتقد است: مسلمانان، در حال حاضر نيز، به حكم اين آيه مـى تواننـد بـه حضـور      تقى

نان از خداوند طلب آمرزش كند.به گفته وى هر چند ايـن  رسول خدا برسند و در ضمن استغفار، از او بخواهند كه درباره آ

آمرزش از او، اختصاص به زمان حيات او ندارد، زيـرا ايـن مقـامى     ستآيه مربوط به دوران حيات پيامبر است، ولى درخوا

 (38است كه به رسول خدا )به نشانه عظمت او( داده شده است و با مرگ او از ميان نمى رود.)

: آنچه درآيات فوق آمده، حاكى از شئون پيامبر و نشانه عظمت اوست، ولـى انجـام ايـن عمـل      داست گفته شو ممكن

 پيامبر،  ازسوى

 تنها در حال حيات او امكان پذير است، نه در حال ممات، كه رابطه ما با او قطع شده است.

سول خدا در اين مورد تأثيرى فوق وارد نيست وحق با محقق ياد شده است. داليل زير روشن مى كند كه مرگ ر ايراد

 نداشته و حيات و ممات او از اين نظر، يكسان است:
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. مرگ از نظر قرآن پايان زندگى انسان نيست بلكه دريچه اى است به جهان ديگر و گسترده تر و همه چيز آن برتر از 8

از نوشـيدن شـربت شـهادت نـزد خـدا       زنده و بينا و شنواست.بويژه شهيدان كه پس جهاندجهان پيشين بوده، و انسان در آن 

بحـث  « حيات برزخى»( و ما درباره اين موضوعات تحت عنوان 30روزى مى خورند و از لذّات روحى خاصى بهره مندند.)

 خواهيم كرد.

. در روايات فراوان از رسول خدا )صلى اهلل عليه وآله وسلم(وارد شده است كه فرشتگان، درودى را كه مسلمانان بـر  0

 مى فرستند به او مى رسانند و انسان در هر نقطه اى به آن حضرت درود بفرستد به وى مى رسد. چنانكه مى فرمايد: پيامبر

 «.من درود بفرستيد، درود شما به من در هر كجا باشيد مى رسد بر » (38«.)عإللىَّ فانّ صالتكم تلب لسغنى حيثسما كسنتم صإلُّوا»

السَّالم عليكإ أيّها النَّبىّ ورحمة اللّه : » ند به پيامبر سالم كنند و درود بفرستند و بگويند. مسلمانان در تشهّد نماز، مأمور8

 اين سالم، جنبه تشريفاتى نداشته و سالمى است كامالً واقعى از زنده اى به زنده ديگر كه مثل او شنوا است. «.وبركاته

بوده وارتباط او با ما برقراراست.سخن مـارا مـى شـنود و    فوق،حاكى از اين است كه كه پيامبردرجهان برزخ زنده  امور

درخواست ما را در شرايط خاصى انجام مى دهد. در اين صورت جا دارد كه بگوييم كه دو آيه مورد نظر، از معنى گسترده 

مبر وارد درحرم پيامبر، دعوت مى كنند و دستور مى دهنـد كـه بـه حـرم پيـا      حضوراى برخوردار بوده و هم اكنون ما را به 

شويم و استغفاركنيم واز او بخواهيم درحقّ ما استغفار كند. ولذا در زيارتنامه رسول خدا نيز كه همگـان در حـرم مطهرمـى    

آيه، از ايشان درخواست مى كند كه در حقّ او طلب آمرزش كند،  اينخوانند، وارد شده و زائر قبر آن حضرت با توجه به 

ر محضر مإزور، و فرستادن درود و درخواست دعا، چيزى نيست. بنابراين، دو آيه فوق مى و اصوالً زيارت جز حضور زائر د

 توانند گواه قرآنى بر استحباب زيارت مرقد پيامبر باشند. 

اين مطلب اين است كه پس از درگذشت پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(عربى از خارج مدينه وارد شهر شـد و   گواه

 (33«.)وقد  جئتسك مستغفراً من انبى مْس تشفِعاً بك ِلى ربّى»ه رسول خدا چنين خطاب كرد:ضمن تالوت اين آيه ب

 است كه در كالم سْبكى وارد شده و آن اين است كه دعوت مسلمانان به رفتن درحضور رسول خدا و مهم همان نكته

اً اين تكريم اختصاص به زمان درخواست طلب آمرزش از وى براى خويش، نشانه تعظيم و تكريم پيامبر است، ومسلم

حيات آن حضرت ندارد، زيرا عظمت روحى وى و مقام و منزلتش نزد خداوند، امرى ثابت وجاودان بوده و محدود و 

 مخصوص به زمان خاصى نيست.

د همين علت، مفسران معتقدند احترام رسول خدا، به دوران حيات او اختصاص ندارد و پس از مرگ نيز احترام او باي به

محفوظ شود. حتى آيه اى نيز كه مسلمانان را به آهسته سخن گفتن در محضر پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(دعوت مـى  

 فرمايد: ىكند هم اينك به قوت خود باقى است ، آنجا كه م

فراد با ايمان بلنـدتر از رسـول خـدا سـخن     ا اى» (0حجرات/)يا أليُّهإاالَّذينل آمإنسوا ال تلردفلعْوا ألصواتلكسم  فلوقل صإوتِ النَّبِىّ () 

 «.نگوييد

درحرم آن حضرت، نبايد داد و فرياد كرد.و اين آيه مباركه بر باالى ضريح آن حضرت نوشته شده و قرنهاست كه  لذا

 نصب العينِ زوّار مسلمان قرار دارد.

 : از ديدگاه احاديث (ب

ن وقت آن رسيده است كه از داورى احاديث در اين مورد آگـاه  قرآن درباره زيارت قبر پيامبر را ديديم. اكنو داورى 

 شويم.
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در مجموعـه هـاى روايـى وارد شـده وجمعـى       مربوط به زيارت مرقد پيامبر اسالم صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم     روايات

 مسلمانازعالمان 

 : يادآور مى شويمبه گردآورى و تصحيح اسانيد آنها همت گمارده اند كه به عنوان نمونه برخى از آنان را 

روايت با اكر سند نقل كرده و به تصـحيح سـند آنهـا پرداختـه      85« شفاء السقام»(در كتاب 756. تقى الدين سْبكى )م8

 (35است.)

روايـت در ايـن مـورد نقـل      87( در كتاب ويژه خود درباره تاريخ مدينه، 988. نور الدين على بن احمد سمهودى )م 0

 (36حيح كرده است.)كرده و اسانيد آنها را تص

. محمد فسقّى از علماى أزهر با حذف اسانيد، متون روايت مربوط به زيارت آن حضرت را نقل كرده و در اين مورد به 8

 (37روايت دست يافته است.) 00

آن . عالّمه امينى با تتبّعى شايان تقدير، روايات مربوط به زيارت را گردآورى كرده و تنها روايـت نخسـت را كـه بـه     3

 (31نقل نموده است.) كتاباشاره خواهيم كرد از چهل و يك 

همه اين روايات با اسانيد و تصحيح آنها، در اين مختصر نمى گنجد. لذا فقط به نقل برخى از روايات اكتفا كرده و  نقل

 عالقمندان به تفصيل به كتابهاى مزبور مراجعه كنند.

 للّه بن عمر نقل مى كند كه پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمود:به طور مستند، از عبدا دارقطنى،:  نخست حديث

 «.كس قبر مرا زيارت كند شفاعت او، بر من الزم مى گردد هر»( 39«.)زار قبرى وجبت له شفاعتى من»

عليه وآله  درمعجم كبير وغزالى در احياء علوم از عبد اللّه بن عمر نقل مى كنند كه پيامبر)صلى اهلل طبرانى:  دوم حديث

 (51«.)من جاءنى زائراً ال تحمله حاجة ِالّ زيارتى كان حقّاً علىَّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»فرمود:  وسلم(

 «.كس، صرفاً به انگيزه زيارت من، به زيارتم بيايد بر من فرل و الزم است كه در روز قيامت شفيع او باشم هر»

من حجّ فزار قبرى  : » فرمود عمر نقل مى كند كه پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(اللّه بن قطنى از عبد دار:  سوم حديث

 (58«.)بعد وفاتى فكأنّما زارنى فى حياتى

كس پس از درگذشت من، قبر مرا در هنگام حج زيارت كند، مثل اين است كه در حال حيات مرا زيـارت كـرده    هر»

 «.است

مـن زارنـى بعـد مـوتى     »فرمود:  مى كند كه پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(قطنى از ابن عمر نقل  دار:  چهارم حديث

 فكأنّما زارنى

 (50«.)فى حياتى

 «.كس، مرا پس از مرگ زيارت كند بسان اين است كه در حال حياتم مرا زيارت كرده است هر»

 الزم است زيارت پيامبر را از ديدگاه عترت طاهره)عليهم السالم(بررسى كنيم. اكنون

 

 )عليهم السالم( پيامبر در احاديث عترت طاهره زيارت

 امام باقر)عليه السالم(مى فرمايد پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمود:  .8

كس مرا در حال حيات و ممات زيارت كند روز قيامت شفيع  هر»(58«.)من زارنى حيّاً و ميّتاً كنت له شفيعاً يوم القيامة»

 «.او خواهم بود
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 منان )عليه السالم(مى فرمايد:امير مؤ .0

فإن تركله جفاء وبذلك أسمرتم وأتموا بالقبور التر الزمكم اللّه زيارتها  أتمْوا برسولِ اللّه حجَّكم ِاا خرجتم ِلى بيتِ اللّه،»

 (53«)وحقّها

ارت او جفـا بـه   كه آهنگ زيارت خانه خدا كرديد، حج خود را با زيارت پيامبر به پايان برسانيد، زيرا ترك زي زمانى»

آنحضرت است، و شما به اين كار مأمور شده ايد، وبا زيارت قبورى كه به زيارت آنها ملزم شده ايد حج خود را بـه پايـان   

 «.برسانيد

من أتى مكة حاجـاً ولـم   ». امام صادق )عليه السالم(از رسول گرامى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(نقل مى كند كه فرمود: 8

 (55«.)ة جفوته يوم القيامة، و من جاءنى زائراً وجبت له شفاعتى ومن وجبت له شفاعتى وجبت له الجنةيزرنى ِلى المدين

كس براى انجام وظيفه حج، آهنگ مكه كند و مرا در مدينه زيارت نكند به او در روز قيامت جفا مى كنم. )شـايد   هر»

من مى آيد شفاعت من بر او واجب شـده و هـر    مقصود اين است كه در حق او شفاعت نمى كنم(و آن كس كه به زيارت

 «.كس كه شفاعت من بر او واجب شود وارد بهشت مى شود

 امام صادق )عليه السالم(مى فرمايد پيامبر فرمود:  .8

 «.كس به زيارت من بيايد روز قيامت شفيع او خواهم بود هر » (56«.)من أتانى زائراً كنت شفيعه يوم القيامة»

در اين مورد نقل كرده اند، از حيث مضمون كامالً با يكديگر موافق و همآهنگ است وبه دو نكتـه  كه فريقين  رواياتى

 : ورزند ايل تأكيد مى

 : هر كس آهنگ مكه كند وپيامبر را زيارت نكند در حقّ او جفا كرده است. الف

 : هر كس به زيارت پيامبر برود، پيامبر در حقّ او شفاعت مى كند. ب

روايت از كتب شيعه( اكتفا كـرده وعالقـه    3روايت از اهل سنت، و  3اختصار، به هشت روايت فوق ) منظور رعايت به

 مندان براى تفصيل بيشتر به مآخذ ياد شده رجوع نمايند.

 

 امام مالك با منصور دوانيقى گفتگوى

 عيال گفتگوى مالك بن أنس با منصور دوانيقى را چنين نقل مى كند: قاضى

 خليفه مشهور عباسى، وارد حرم پيامبر شد و بلند بلند سخن گفت.دوانيقى،  منصور

: اى امير مؤمنان، صدايت را در اين مسجد بلند نكن! خداوند گروهـى را   گفت فقيه مدينه، رو به منصور كرد و مالك،

  : ادب كرده و به آنان فرموده است

 «.خود را بلندتر از صداى پيامبر نكنيد صداى»(0حجرات/)التلردفلعْوا ألصواتكسم  فوقل صوتِ النَّبىّ() 

 گروه ديگرى را ستايش كرده آنجا كه فرموده است: و

 (8حجرات/)انّ الَّذينل يإغسضُّون ألصواتهْم  عِنددإ رإسْول اللّه أسولئِكإ الّذينل ام تلحإنل اللّه قسلسوبهْم  لِلتَّقدوى(.)

انى هسـتند كـه خـدا دلهـاى آنـان را بـه تقـوا و پرهيزگـارى         كه نزد پيامبر از صداى خود مى كاهند، آنان كسـ  كسانى»

 «.آزموده است

خداوند گروهى را كه در پشت غرفه پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرياد مى كشيدند ومى گفتند: اى محمد، هـر   نيز

 چه زودتر از اتاق بيرون بيا، نكوهش نموده و مى فرمايد:
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 (3حجرات/وإراءِ الحْجْرات ألكدثرهْم  اليإع قِلسون(.))ِِنَّ الَّذينل يْنادْونلكإ مِند 

 «.كه تو را از پشت اتاقهاى مسكونى تو، با صداى بلند مى خوانند بيشترشان نمى فهمند كسانى»

 افزود: احترام پيامبر پس از درگذشت او، بسان احترام او در حال حيات است. سپس

به خود آمده، و به مالك گفت: به هنگام دعا رو به قبلـه بايسـتم دعـا    سخنان مالك به اينجا رسيد منصور دوانيقى  وقتى

 كنم يا رو به حجره رسول خدا؟

در جواب گفت: چرا، از رسول خدا رو برگردانى در حاليكه او وسيله تـو، و وسـيله پـدرت آدم تـا روز قيامـت       مالك

 مى پذيرد. خدا مى فرمايد: است. رو به حجره رسول خدا كن و از او طلب شفاعت كن، خدا شفاعت او را

 (57لهم الرسول(.) تغفرظلللمْوا ألنفسهْم  جاؤوك فاستغفروا اللّه واس للو ألنَّهْم  ِِاد )وإ

 قبور و حفظ اصالت ها زيارت

در طول اين بحث، نوعاً از روايات اهل سنت بهره گرفتيم و به روايات فراوانى كه محـدثان شـيعه در مـورد زيـارت      ما

(نقل كرده اند نپـرداختيم. چنانچـه در ايـن مـورد بـه كتابهـاى حـديثى شـيعه          )عليهم السالم رت پيشوايان معصومقبور يا زيا

از مسلّمات مذهب  زيارت پيامبر خاتم و ائمه اهل بيت)عليهم السالم( يامراجعه شود روشن مى گردد كه مسئله زيارت قبور 

« كامـل الزيـارات  »نوشته اند، كه از آن ميان، كتاب « المزار»نوان تشيّع است و علماى اين مذهب، كتابهاى متعددى تحت ع

 ( تمايز خاصّى دارد.867نگارش جعفر بن محمد بن قولويه )م

اينجا اضافه مى كنيم حفظ اصالتها يكى از وظايف اسالمى ماست و مقصود از اصـالتها چيـزى اسـت كـه حـاكى از       در

 واقعيت اسالم واستمرار آن در اعصار است.

اسالم يك دين جهانى بوده و تا روز رستاخيز، به عنوان كاملترين دين آسمانى باقى و پايدار مى باشـد. و از آنجـا    دين

كه ممكن است ميان ما و رستاخيز، هزاران سال فاصله زمانى باشد، ما موظفيم آنچه را كه بر اصالت اسالم داللت مـى كنـد   

 بسپاريم. گانينداز گزند روزگار حفظ كرده و سالم به دست آ

قبور پيامبرخاتم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(و پيشوايان اسالم نوعى حفظ اصالت هـا اسـت و در صـورت تـرك      زيارت

زيارت، آثار و بركات اين سنّت نيز بمرور از بين مى رود، تا آنجا كه چه بسـا بـراى آينـدگان وجـود چنـين شخصـيتهايى،       

 حالت افسانه اى پيدا مى كند!

و آيين وى، امروزه از نظر مسلمانان واقعيتى قطعى دارد، امّا براى بسيارى از جوانان غرب حالـت اسـطوره    مسيح وجود

پيدا كرده است، زيرا اثر ملموسى از مسيح )عليه السالم(در دست نمى بينند: كتاب او دستخوش تحريف شده، و از مسيح و 

لذا مرور زمان از قطعيت اين آيـين كاسـته و در هالـه اى از ابهـام و     است.  ندهمادرش و حواريين او نيز اثرى عينى به جا نما

ترديد فرو برده است، چنانچه سنتهايى چون زيارت مرقد پيامبر ـ كه حاكى از واقعيّت واصالت وجود او و مكتب اوست در 

ين گونـه دچـار خطـر خواهـد     به هم نيزميان مسلمانان كمرنگ يا تعطيل شود، به مرور اصالت و اعتبار اسالم و پيشوايان آن 

 شد.

مسلمانان براى جلوگيرى از اين خطر بزرگ، بايد كليه آثار مربوط به رسالت و امامت را حفظ كرده و پيوسـته از   لهذا

آن ياد كنند، و زيارت مراقد اين شخصيتها مايه يادآورى وحفظ آنها از نابودى تدريجى است. در اين صـورت نمـى تـوان    

 روحى و معنوى با آن بزرگان را به روى مسلمين بست. دارزرگ را ناديده گرفت و باب دياين سنّت و مزيّت ب

 خواست خدا، در بخش حفاظت آثار اسالمى باز هم درباره اين موضوع سخن خواهيم گفت. به
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 )صلى اهلل عليه وآله وسلم(اسالمپيامبرزيارت مرقد براى سفر

قبور مسلمانان به طور مطلق، وزيارت مرقد مطهّر رسول خاتم)صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(به طـور خصـوص از       زيارت

مستحبات مؤكد در آيين اسالم است و محدّثان از شيعه و سنى روايات فراوانى در استحباب زيارت مرقد آن حضرت نقـل  

اسـالمى در اسـتحباب زيـارت مرقـد پيـامبر گرامـى        الماند كه بخش مختصرى از آن در فصل پيش گذشت و هيچ ع كرده

)صلى اهلل عليه وآله وسلم(شك و ترديد به خود راه نداده است حتى محمد بن عبدالوهاب كه در مسايل مربوط بـه انبيـاء و   

خـدا   سـول ه تنها لب فرو نبسته بلكـه بسـان ديگـران زيـارت قبـر ر     را ايفا مى كند در اين مورد ن« شبهه سازى»پيامبران نقش 

 )صلى اهلل عليه وآله وسلم(را مستحب دانسته است. و فتواى ايشان در بخش قبل از نظر خوانندگان گرامى گذشت.

 توجه به استحباب زيارت مرقد پيامبر، مسلمانان در برابر اين هديه الهى به دو گروه تقسيم مى شوند: با

شهرمدينه كه افتخار همجوارى با رسول خدا )صلى اهلل عليه وآله وسلم(را دارنـد بـدون    ساكنان:  اكنان شهر مدينه. س8

 هيچ زحمت و رنجى مى توانند بر اين حكم استحبابى جامه عمل بپوشانند.
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ازند تا بتواننـد در  نقاط ديگر براى زيارت قبر آن حضرت بايد رنج سفر به خود هموار س ساكنان: . ساكنان نقاط ديگر0

 «.السالم عليك يا رسول اللّه» : برابر كعبه قلوب بايستند و بگويند

اينجا سؤالى مطرح مى شود كه حكم اين سفر از نظر شرعى چيست؟ پاسخ آن روشن است سفر آنگـاه كـه مقدمـه     در

ح خواهـد بـود. و در هـر دو    مستحب قرار مى گيرد به عقيده گروهى از فقيهان، مسـتحب و بـه عقيـده گروهـى ديگـر، مبـا      

نيست كه خدا ما را به انجـام مسـتحبى )زيـارت     قولصورت سفر كه مقدمه امر مستحب است نمى تواند حرام باشد زيرا مع

قبر پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(( دعوت كند ولى مقدمـه آن را تحـريم نمايـد. از اينـرو بايـد گفـت سـفر بـراى چنـين          

 (8ح است.)مقصدى امرى جايزو مبا

اسالم نشان مى دهد كه پس از درگذشت پيامبر، مسلمانانى كه دور از مدينـه مـى زيسـتند، بـراى زيـارت مرقـد        تاريخ

 : شريف آن حضرت، بار سفر مى بستند و به زيارت مرقدش مى شتافتند، اينك نمونه هايى در اين مورد

او پـس از درگذشـت پيـامبر )صـلى اهلل عليـه وآلـه       .بالل، مـؤان و يـار صـميمى رسـول خـدا و مـورد عالقـه او بـود.         8

وسلم(پاسدارى از مرزهاى كشور اسالمى را برگزيد و از مدينه هجرت كرد. شبى در رؤيا رسول خدا را ديد كه بـه او مـى   

 كه مرا زيارت كنى؟ ستگويد: اين بى مهرى چيست اى بالل! آيا و قت آن نرسيده ا

را فرا گرفته بـود، مقـدمات سـفر را فـراهم      اواله اى از غم و اندوه، روح و روان از خواب بيدار شد، در حاليكه ه بالل

كرد و آهنگ مدينه نمود. وقتى وارد روضه پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(شد، با صداى بلند گريـه مـى كـرد وصـورت     

لسالم(به سوى او آمدند، او هر دو خود را بر قبر آن حضرت مى ماليد. ناگهان دو ريحانه رسول خدا حسن وحسين )عليهما ا

 در بغل گرفت و بوسيد، به او گفتند: عالقمنديم ااان تو را بشنويم، ااانى كه براى جدّمان رسول خدا مى گفتى. ار

صـداى   وقتـى  به هنگام سحر به بام مسجد رفت و در همان نقطه كه مى ايستاد و ااان مى گفت، ايستاد و ااان گفت. او

را فرا گرفت تو گويى مدينه تكان خورد. وقتى شهادت به توحيد را بر زبان جارى كرد گريه مردم بلند شـد  مدينه  تكبير او

 )صلى اهلل عليه وآله وسلم(را بر زبان جارى كرد ساكنان مدينه همگـى از خانـه بيـرون    و زمانى كه شهادت به رسالت پيامبر

 چنانكهريخته و گريه سر دادند. 

 (0ل خدا مدينه چنين روز را از نظر گريه و شيون به خود نديده بود.)نوشته اند: بعد از رسو

 . عمربن عبد العزيز افرادى را اجير مى كرد كه از شام به مدينه بروند و سالم او را به پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسـلم( 0

 برسانند.

 (8ه پيامبر سالم بگويند و باز گردند.)مى نويسد: عمر بن عبدالعزيز گروهى را از شام به مدينه فرستاد تا ب سبكى

در فتوح الشام مى نويسد: آنگاه كه عمر با مردم بيت المقدس مصالحه كرد كعب اِحبار بر او وارد شد و اسالم  واقدى

 آورد و خليفه از اسالم او خوشحال شد.

 و از زيات آن بهره بگيرى؟ كنى: آيا مى توانى با من به مدينه بيايى، و قبر پيامبر را زيارت  به او گفت عمر

كعب به درخواست خليفه، مثبت بود و در بازگشت، همراه او بار سفر بست. وقتى عمر وارد مدينه گشت نخستين  پاسخ

 (3كارى كه انجام داد وارد مسجد شد و به رسول خدا )صلى اهلل عليه وآله وسلم(سالم داد.)

اريم، زيرا همه مسلمانان در طول چهارده قرن بر جواز سفر، مْهر صحت ما نيازى به اين گونه استشهادهاى جزئى ند البته

 نهاده وپيوسته كاروانها از نقاط دور به زيارت قبر آن حضرت رهسپار مى شده اند.
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در مورد سير پياپى كاروانها به سوى مدينه داد سخن داده و يادآور مى شود كه در تمام اعصار، زائران خانه خدا  سْبكى

يارت قبر پيامبر، راهى را برمى گزيدند كه به مدينه منتهى شود و احياناً به خاطر درك فيض زيارت آن حضـرت،  به قصد ز

عظيم برسند. سپس مى گويد كسانى كه مى پندارند هدف از اين سفر زيارت  ضدورترين راه را برمى گزيدند كه به اين في

ير اين زائران وگفتارشان بر خالف اين نظر گواهى مـى دهـد.   مسجد وگزاردن نماز در آن است، سخت در اشتباهند، و ضم

 هدف آنان،چيزى جز زيارت قبر پيامبر و درود بر او نبوده و نيست.

اگر هدف از تحمل رنج اين سفر، زيارت مسجد بود پس چرا بار سفر براى بيت المقدس نمى بندند كه پـاداش   براستى

 نماز در آن آن كمتر از مسجد پيامبر نيست؟!

اجماع و اتفاق علما ومسلمانان گواه بر جوازِ شرعىِ يك عمل است، اتفاق امت در اين مـورد بـاالترين اتفاقهـا     چنانچه

 (5است.)

 تحريم كنندگان سفر دستاويز

پايان قرن هفتم همه علما در اين مسأله اتفاق نظر داشتند كه سفر براى زيـارت، امـرى مبـاح بـوده ومقدمـه يـك امـر         تا

ر خود مستحب نباشد دست كم مباح و جايز است. ولى در اوايل قرن هشتم، ابن تيميه حـديثى را كـه ابـوهريره    مستحبى اگ

دستاويز خود قرار داد و با اجماع علمـا بـه مخالفـت برخاسـت. روايـت       ردهآن را از پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(نقل ك

ه كه به صورت ظاهر مى تواند هدف او را تأمين كنـد دو صـورت   مورد نظر ابن تيميه، به سه صورت نقل شده است، و آنچ

 زير مى باشد:

 (6«.): مسجدى هذا، و مسجد الحرام، و مسجد اِقصى التشدّالرحال ِالّ ِلى ثالثة مساجد».8

 «.سفر بسته نمى شود مگر به سه مسجد: مسجد من، مسجد الحرام، مسجد االقصى بار »

 (7«.)د: مسجد الكعبة، ومسجدى، ومسجد ِيلياِنّما يسافر ِلى ثالثة مساج».0

تيميه به ظاهر اين حديث تمسك جسته و مدعى شده است كه براى انجام كارهاى عبادى، فقط بـه سـه مـورد مـى      ابن

 توان سفر كرد، و زيارت قبر پيامبر كه يك امر عبادى و مستحب است داخل در اين سه مورد نيست.

 الً فرو مى ريزد و روشن مى شود كه پايه درستى ندارد.استدالل با يك دقت كوچك كام اين

 همگى مى دانيم كه جمله استثنائيه از دو چيز تشكيل مى يابد: زيرا

 «.ِالّ زيداً: » . جمله استثناء0     «.ما جاءنى أحد:» . جمله مْستلثنى منه8

 : جمله تشكيل يافته ياد شده از دو حديث

 «.ِالّ ِلى ثالثة مساجد» . استثناء0          .«ال تشدّ الرحال:» . مستثنى منه8

آنجا كه در جمله نخست، مستثنى منه صريحاً وارد نشده است، به اقتضاى قواعد زبان عربى بايـد كلمـه اى را در آن    از

 : مقدّر كنيم كه در اينجا دو احتمال بيشتر وجود ندارد

 است.« مكان»نه،. مسثتى م0          است.« مسجد». بگوييم مستثنى منه،8

 «.التشد الرحال ِلى مسجد من المساجد ِالّ ِلى ثالثة»احتمال اوّّل، مضمون حديث چنين خواهد بود بنابر

معنى حديث اين باشد، بايد گفت كه گفتار حضرت در نفى و اثبات، بر محور مسجد مى چرخد و مفاد آن اين  چنانچه

رنج سفر را تحمل نمود مگر براى سه مسجد. در اين صورت، سفر بـراى   است كه براى اقامه نماز، نبايد براى هيچ مسجدى

داخل نبوده و موضوعاً از دايره كـالم خـارج اسـت و نهـى     « مسجد» نهدر مستثنى م زيارت پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(
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اسـتثناى سـه مسـجد يـاد     براى اقامه نماز در مسجدى سفر كرد آن است كـه بـه    نبايدشامل آن نمى گردد. علت اين هم كه 

شده، ديگر مساجد از ارزش يكسانى برخوردار مى باشند، ولذا در صورت امكان اقامه نماز در يكى از آنها، سفر به مساجد 

براى اقامه نمـاز بـه مسـجدِ جـامعِ،      سانمشابه كار لغو و بيهوده اى است.مثالً شهرى كه مسجد جامع دارد وجهى ندارد كه ان

را پاداش دومى با پاداش اولى يكسان است، و در اين صورت سفر وى بى ارزش خواهـد بـود. ولـى سـه     شهر ديگر برود،زي

 مسجد ياد شده از اين قانون مستثنى مى باشد، زيرا پاداش نماز گزاردن در آنها از ارزش واالترى برخوردار است.

خن مى گويـد، سـفر بـه مراكـز ديگـر از      توجه به اين اصل كه حديث در جانب نفى وجانب استثنا پيرامون مساجد س با

 دايره توجه حديث بيرون بوده و نسبت به جواز و تحريم آن ساكت است.

 : بنابر احتمال دوم، معنى حديث چنين خواهد بود امّا

 )به هيچ نقطه نبايد سفر كرد مگر به سه مسجد(. «تشدّ الرحال ِلى مكان من اِمكنة ِالّ ِلى ثالثةال »

مال، استناد ابن تيميّه به حديث مزبور، درست خواهد بود. منتها استدالل به اين حديث براى تخطئه سـيره  اين احت برپايه

عملى مسلمين و آيات و روايات پيشگفته در استحباب زيارت مرقـد رسـول اكرم)صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(، بـه داليـل         

 گوناگون مخدوش و نادرست است.

ديث مزبور، احتمال معناى ديگـرى هـم مـى رود كـه بـر اسـاس آن احتمـال، هـيچ         آنكه، چنانكه ديديم، در ح نخست

.و بـا  داشتتعارضى بين مفهوم حديث و آيات و روايات، دالّ بر جواز زيارت )ونيز سيره و اجماع مسلمين( وجود نخواهد 

باشد( به « مسجد»مقدّر: وجود احتمال نخست، استدالل قطعيت خود را از دست مى دهد.خاصّه آنكه،اين احتمال )كه كلمه

 اقتضاى مناسبت حكم و موضوع، و هماهنگى مستثنى منه با مستثنى، قويتر به نظر مى رسد.

بگيريم، حديث، مفهوم ناصـحيحى پيـدا مـى كنـد كـه      « مكان»چنانچه به احتمال دوم عمل كرده و كلمه مقدّر را  ثانياً،

مايد. زيرا برپايه احتمال دوم، از سفر به هـر نقطـه اى از جهـان    صدور آن از شخص خبير و حكيمى چون پيامبر، محال مى ن

منطق اسالمى، سفرهاى فراوانى را جايز و مستحب مى شمارد. همچون:  اليكهبه استثناى اين سه مسجد نهى شده است. در ح

 سفر براى تحصيل علم، سفر 

صـورت چـاره اى    اين در ا سفر حالل ديگر.براى تجارت، سفر براى صله رحم، سفر براى سياحت، سفر براى جهاد و دهه

را در تقدير بگيريم و سفر براى زيارت را موضوعاً از دايـره مضـمون   « مسجد»نداريم كه به احتمال اوّل گردن نهاده و واژه 

 حديث خارج شمريم.

زيـرا   كه اصوالً در صحتِ اساس اين حديث، حتّى بنابر احتمـال نخسـت شـك و ترديـد جـدّى وجـود دارد.       بگذريم،

 حديث از زبان 

رسول خدا)صلى اهلل عليه وآله وسلم(ادعا مى كند كه سفر به هيچ مسجدى جز مساجد سـه گانـه جـايز نيسـت، در حاليكـه      

وسلم(در روزهاى شنبه پيـاده و گـاهى سـواره بـراى نمـاز گـزاردن بـه         آلهمحدثان نقل مى كنند كه پيامبر )صلى اهلل عليه و

دو ركعت نماز مى گزارد و مسجد قبا در زمان پيامبر )صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( در دوازده     مسجد قبا مى رفت و در آنجا

 (1كيلومترى مدينه قرار داشت.)

 مساجد سبعه زيارت

است كه زائران خانـه خـدا پـس از اسـتقرار در مدينـه، بـه       « مساجد سبعه»مراكزى به نام « مدينه منوره»گوشه و كنار در

 را بر آنها بيفزاييم، شمار آنها از هفت تجاوز مى كند.« اجابه»و « بالل»و « مسجد ردّ الشمس»، و اگر زيارت آنها مى شتابند
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ورزنـد، اكنـون    مسجد امام على)عليه السالم(عنايت مـى  دراين مساجد، دو ركعت نماز گزارده و بيش ازهمه به زائران

ديگر مساجد در جهان نيست، پس چرا زائران به زيارت اين سؤال مى شود اگر ثوابِ گزاردن نماز در اين مساجد فزونتر از 

حالى كه چنين دستورى در شرع انور وارد نشده است و در نتيجه سفر براى  درمساجد مى روند و در آنجا نماز مى گزارند 

 خواهد بود.« بدعت»زيارت آنها 

 : اين پرسش روشن است پاسخ

كه در شرع دستورى در اين مورد وارد شده است، يـا گـزاردن نمـاز در    براى ديدار اين مساجد، از اين نظر نيست  سفر

 : اين مساجد، فضيلت بيشترى دارد بلكه انگيزه سفر يكى از دو چيز است

. ياد خاطره مسلمانان صدر اسالم كه در سخت ترين شرايط)جنگ خندق( برخى اين مساجد را ساخته و در آنها نماز 8

اند زيرا برخى از اين مساجد در نقاطى ساخته شده كه مسلمانان در آن نقطه، با سـپاه شـرك و   گزارده و به جهاد ادامه داده 

به حكومت طاغوت پايـان بخشـيده انـد، حضـور در     « عمرو بن عبدود»نام  بهيهود به نبرد پرداخته و با كشتن قهرمان شرك 

 سازد. مىا با آنان مستحكم اين مراكز و همانند آنها، آن خاطره ها را تجديد مى كند، و پيوند ما ر

انگيزه ديگر، قصد تبرك از زيارت اين نقاط است، زيرا خون شهيدان راه توحيد در ايـن نقـاط ريختـه شـده و ايـن       .0

 سرزمين شاهد پايمردى شهيدان راه حق، ويا محل رفت وآمد بزرگان اسالم بوده است.

و سفر به اين نقاط و امثال آنها، مانند سرزمين خيبر، وفدك، از دو انگيزه آنان را به زيارت اين مساجد برمى انگيزد  اين

 يكى از اين دو انگيزه نشأت مى گيرد.

نماز گزارى پس از ورود به اين مساجد ، به خاطر امتثال يك حكم الهى در كليه مساجد است زيرا مستحب اسـت   وامّا

از سفر اين نيست كه بروند در آنجا نمـاز بگزارنـد،   پس از ورود به هر مسجد، دو ركعت نماز تحيت خواند و هرگز هدف 

 بلكه اين انگيزه پس از ورود به مسجد پديد مى آيد.

 

 

 پاورقر ها  

( بـر  808ـ 801، توبه/811. برخى از محققان معتقدند مقدمه مستحب، مانند خود او مستحب مى باشد و با آياتى)نساء/ 8

 اين مطلب استدالل مى كنند.

. سبكى: شفاء السقام به نقل از مناسـك   8             .3/019تهذيب الكمال: ;5/065مختصر تاريخ دمشق: . ابن عساكر:  0

 .838امام ابوبكر ابى عاصم النبيل:

 .818ـ 811. شفاء السقام: 5                                      .8/033: فتوح الشام:  . الواقدى 3 

از كتاب حجّ.صـورت سـوم حـديث چنـين اسـت:      « شد الرحال ِالّ ِلى ثالثة مساجدال ت»، باب 3/806. صحيح مسلم:  6

(. ناگفته پيداست اين لفظ كافى در اثبات مقصود ابن تيميه نيست زيـرا  3/806)صحيح مسلم: تشد الرحال ِلى ثالث مساجد

 سه نيست. ايناثبات جواز سفر بر اين سه، مالزم با تحريم آن به غير 

، صحيح مسلم، سنن نسائى يـا  0/70:  . صحيح بخارى 1                                                                              . همان. 7

 .870شرح سيوطى 
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 قبورپاكان بزرگداشت

 

يوسـته مـى   زنده وجوامع پيشرفته جهان، به حفظ تاريخ و گردآورى آثار آن، عالقه اى وافر نشان مى دهند، و پ ملتهاى

كوشند آثار بجا مانده از گذشتگان را از گزند حوادث پاس دارند. آنان براى صيانت از ميـراث نياكـان كـه نشـانگر تمـدن      

و كارشناسان خبره را در مديريّت آن به كار مى گيرند. در اين عرصه، حتّـى   دهپيشين ايشان است  ادارات ويژه اى بنياد نها

تـاريخ   »تيبه سنگى و دژِ خشتىِ كهن، از بين برود. زيرا، بحق، معتقدند كه آثار گذشـتگان،  اجازه نمى دهند يك سفال يا ك

آنهاست و ملّتِ بريده از نياكان و بزرگان خويش، حكم طفلى را دارد كه پـدر و مـادرش را گـم    « شناسنامه ملّى»و« مجسّم

 كرده باشد...

نه، تنها تمدن پيشتاز عصر خـويش بـوده اسـت. مسـلمانان در     اسالمى، تمدنِ ديرپا و بزرگى است كه در قرون ميا تمدن

پرتو تعاليم آسمانى خويش، تمدنى عظيم و بى سابقه را پى ريزى كردند كه در قرن چهـارم و پـنجم هجـرى بـه اوج خـود      

رد. مسـتقيم و غيـر مسـتقيم تسـخير كـ     « اسـپانيا »ابنيـه بـا شـكوه     و« هنـد »رسيد و شرق و غرب جهان را به شهادت تاج محل 

چندانكه، محققان غربى، نفوا اين تمدن را از طريق اندلس وجنگهاى صليبى به اروپا، يكـى از مهمتـرين علـلِ شـكوفايى و     

 رنسانس غرب در قرون اخير مى دانند.

(آغاز شـد و  حضـرت  سلم()بلكه به يـك معنـى، بـا تولـد آن     آله و اسالمى با بعثت رسول اكرم )صلى اهلل عليه و تمدن

ت پيروان او در طول قرون استوار و گسترده گرديد. آثار و ابنيه اى كه مربوط به شخص پيامبر و ياران با وفـاى  سپس به همّ

اوست، جزئى از ميراثِ عمومىِ اين تمدن بزرگ به شمار مى رود و مِلكِ شخصىِ كسى نيست كه بـه دلخـواه خـود از آن    

ت( بوده و هيچ حكومـت محّلـى نمـى توانـد بـدون مراجعـه بـه آراى        جهان اسالم)بلكه انساني آنِبهره بردارى كند، بلكه از 

عمومى جهان اسالم، در اين ميراث گرانقدر، دخل و تصرف كند و بـه بهانـه حفـظ توحيـد! دسـت بـه محـو وتخريـب آن         

 بگشايد.

 31شـود و در ميالدى چشم به جهان گ 571اسالم به ما مى گويد پيامبر گرامى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(در سال  تاريخ

سال تمام در مكه تبليغ رسالت كرد، سپس به امر الهى زادگـاه خـويش را بـه عـزم مدينـه       88سالگى مبعوث به رسالت شد. 

ساله خود در آن شهر، با مشـركان و بـت پرسـتان بـه نبـرد برخاسـت و بـا تقـديم شـهداى           81ترك گفت و در طول اقامت 

هجرت به لقاء اللّه پيوست و 88راسر شبه جزيره به اهتزاز درآورد. آنگاه در سالگرانقدر در راه توحيد، پرچم اسالم را در س

 پس از او پيروانش راه وى را تعقيب كرده و شعاع اسالم را به سراسر جهان تاباندند.

مربوط به زندگى و مجاهدات پيامبر و خاندان و پيروان او چنانكه گفتيم خشت زيرين ايـن تمـدن را تشـكيل مـى      آثار

  د و بايد به عنوان نسماد اصالتهاى ديرين، در حفظ و صيانت آنها كوشيد.ده
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توجـه داشـت كـه هرحادثـه اى، در روزهـاى نخسـت وقـوع         بايد پيشوايان دين، گواهِ اصالتِ تاريخى اسالم است قبور

تدريج از قطعيّت آن تفاوتى مردم، ب بىبرخوردار است، ولى مرور زمان و « قطعيّت»خويش، در چشم معاصران آن حادثه، از

حادثه مى كاهد و پس از مدتى، غبار شك و ترديد بر چهره آن نشسته و احياناً حالت افسانه به خود مى گيرد. رويـدادهاى  

مربوط به اديان پيشين، روز نخست همچون روز، روشن و قطعى مى نمود، امّا به علت بى تفاوتى ها و بى اعتنايى ها، امـروز  

 است. اسطوره يافته حالت

اين فاجعه، در مورد اسالم، بيش از ساير اديان، خطرساز و مشكل زاست. زيـرا اسـالم، آيينـى ابـدى و جـاودانى       تكرار

بوده ومردم جهان بايستى تا روز رستاخيز از پرتو آن، كسب نور كنند. پيداست آيندگان، زمانى از اين دين تبعيّت خواهنـد  

باشـد.و ناگفتـه پيداسـت كـه يكـى از مهمتـرين عوامـل ثبـوت و دوام          «قطعـى »و« بتثا»آن، در نظر ايشان« واقعيّت»كرد كه

 مربوط به زندگى و مجاهدات پيامبر و رهبران اسالم است. اسالم، حفظ آثار تاريخى« قطعيّت»

 ما كه رحمت خدا بر ايشان باد عظيمترين خدمت را به نسل حاضر انجام داده و آثار مربـوط بـه صـدر اسـالم را     نياكان

بدقّت ضبظ وحفظ كرده اند. لذا ما امروزه با چهره اى باز، جهانيان را به يك دين اصيل وواقعى كـه همـه خصوصـيات آن    

  : به صورت دست نخورده باقى است دعوت مى كنيم و مى گوييم

وحيـد  سـال مـردم را بـه ت    08سال پيش پاكمردى از قبيله بنى هاشم بپا خاسـت و بـه رسـالت از جانـب خداونـد،       8311

ويكتاپرستى و پرهيز از شرك و الحاد فرا خواند، وعالوه بر معجزات گوناگونى كه آورد، بـا كتـاب عظـيم آسـمانى خـود      

 ملموس، باقى است. اويد)قرآن( مدّعيان را منكوب ساخت و تاكنون نيز اين معجزه ج

سالگى دعوت خود را  31داخت، دربه عبادت مى پر« حرا»كه پيش از اظهار دعوت خويش در نقطه اى به نام غار  وى،

آغاز كرد. گروهى اندك در مكّه به وى ايمان آوردند ولى اكثريت از او سربرتافته وحتى نقشه قتل وى را كشـيدند. او، بـه   

شد و از تيررس دشمن رهايى يافت. زآن پـس بـه مدينـه رفـت و در آن      ناهندهدر جنوب مكه پ« ثور»امر آفريدگار، به غار 

ناميده شدند( به ياريش برخاستند. پيامبر در طول اقامـت خـود در مدينـه، نبردهـاى     « انصار»اوس و خزرج )كه شهر، مردان 

بـدر و اسحْـد و خيبـر     زمينسخت و سهمگينى با مشركان و يهوديان داشت و در اين راه شهيدانى تقديم اسالم نمود كـه سـر  

زام هيئتهاى تبليغى، آيين خود را در سراسـر عربسـتان نشـر داد و    وحْنلين را با خون خويش گلرنگ ساختند. او با تربيت و اع

هجرت در مدينه درگذشت و در حجره خود به خاك سپرده شد. پس از درگذشتش، پيروان وى راه او را ادامه  88در سال 

 با فرهنگ قرآن، جهانگير گشت... مداده و بزودى اسال

قرن بازگو مى شود و ما بايستى براى حفظ تاريخ خود، كليه آثـار   83بخشى مهم از تاريخ ماست كه اكنون پس از  اين

 و نشانه هاى مربوط به آن را محفوظ نگهداريم، نه اينكه آنها رابه بهانه هاى واهى نابود سازيم!

بى تفاوت بوده و به اصطالح  وجود وعدم آنها براى مـا يكسـان باشـدو بـدتراز ايـن،       ما نسبت به حفظ اين آثار چنانچه

« اصـالت »و« واقعيـت »كه گواه  بزودى آثار و ابنيه اسالمى توحيد! و مبارزه با شرك! انگاريم ران كردن اين آثار را نشانهوي

شده و پس از گذشت زمانى، اصل دعوت ووجود پيامبرومجاهـدات او در هالـه اى    دهاين دين است به دست فراموشى سپر

تـالش پليـد خـود را     اسـالم، آمـوزه هـاى   « تحريـف »، بـه جـاى   از شك وابهـام فروخواهـدرفت.آنگاه سـلمان رشـدى هـا     

 واقعيت واصالتِ تاريخى آن خواهند كرد!« انكارِ»متوجه

 گيرى از تاريخ عبرت
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پيوسته سعى دارد به هر مسأله اى از دريچه حس بنگرد، زيرا معلومـات حسـى مطمـئن تـرين دانشـهاى آدمـى را        انسان

يشگاه براى مسائل اجتماعى كه نتايج آن قطعى است، آزمايشگاه تاريخ اسـت و قـرآن   تشكيل مى دهند. اتفاقاً، بهترين آزما

 (8.)اندمجيد، مطالعه حاالت گذشتگان را دستمايه عبرت مى د

نظـر مـا مسـلمانان، مسـيح)عليه      ميان شرايع آسمانى، به عنوان نمونه تاريخ حضرت مسـيح را درنظـر مـى گيـريم. از     در

نبوت پيامبر اسالم، و صاحب كتابى به نام انجيل است كه سراسر نور و روشنى بوده اسـت، ومـا از   الهى، مبشر  السالم(پيامبر

جوان غربى كه به قرآن و اسالم معتقد نيست تـا از روزنـه آن بـه مسـيح      لىو اين حقيقت پى برديم.« قطعيت»طريق قرآن به

دريچه شك و ترديد مى نگرد. چرا كه  وستانش ازبنگرد، امروزه به اصل وجود مسيح و دعوت او و كتاب وى و ياران و د

به دهها صورت نقل شده و  تابشاثر ملموسى از اين دعوت در اختيار ندارد. نه مسيح قبرى دارد و نه مادر و حواريين او . ك

 تمييز سره از ناسره، و مجاز از حقيقت، در آن بسيار دشوار است.

د در اختيار جوان غربى نيسـت ولـذا، بـرخالف نياكـانش، نسـبت بـه       چيزى كه بر اصالت اين آيين گواهى بده خالصه

 واقعيت آن در 

 رفته است. فروشك و ترديد 

مسلمانان بايد از اين نمونه تاريخى درس عبرت بگيريم، و آثار بجـا مانـده از پيـامبر خـود را كـه گـواه اصـالت ايـن          ما

يران گر تهمت شرك، آثار موحـدان را نـابود نكنـيم    دعوت است )هر چند كوچك هم باشد ( حراست كنيم و با كلنگ و

 تا آيندگان ما، به سرنوشت جوان غربى امروز دچار نشوند.

آيات قرآن استفاده مى شود كه امت هاى پيشين آثار پيامبران خود را حفظ مى كردنـد و بـه آن تبـرك جسـته و در      از

 پيامبران، بر سپاه شرك پيروز شوند.نبردهاد همراه خودحركت مى دادند، تا از طريق تبرك به آثار 

عنوان نمونه، قرآن يادآور مى شود كه بنى اسرائيل صـندوقى را كـه در آن مواريـث خانـدان موسـى و هـارون قـرار         به

داشت حفظ كرده و از آن حراست مى نمودند و آن را به عنـوان تبـرك در نبردهـا حمـل مـى كردنـد تـا بـر دشـمن غلبـه           

 (0كنند.)

قدرى متبرك و مورد توجه بود كه فرشتگان آن را حمل مى كردند. اگر واقعـاً حفـظ آثـار گذشـتگان     صندوق به  اين

)مانند صندوق مزبور( امر نامطلوبى بود، چرا قرآن از آن با لحنى جانبدارانه ياد مـى كنـد، چـرا فرشـتگان آن را حمـل مـى       

 انيت فرمانده سپاه شمرده شده است؟!نشانه حق اركهكردند، وچرا باز پس گرفتن آن از عمالقه، در آيه مب

مى كنند و بسهولت آن را از دست مى دهند، ولى وارثان رشـيد  « بازى»نابالغ، با آثار بجا مانده از والدين خود كودكان

اين آثار آگاهند، با چنگ و دندان از آنها حراست مى نمايند.امت اسالم نيز،بـر اثـر    اجتماعىو عاقل كه از ارزش معنوى و 

تمام آثار وى را حفظ كردنـد، حتـى تـار مـويى نيـز كـه از        دينى، پس از درگذشت پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم( رشد

 پيامبر بجا مانده بود در جعبه اى خاص نگهدارى مى نمودند.

 قرآن دربيوت پيامبران  منزلت( 1

داست ايـن منزلـت ارتبـاطى بـه جنبـه مـادى       هاى پيامبران و صالحان، از اعتبار و منزلت خاصى برخوردار است. پي خانه

وجسمانى آنها ندارد، زيرا خانه هاى آنان بسان خانه هاى ديگران از خشت و گل و يا آجر و گچ ساخته مى شود، بلكه اين 

 مى گزينند . سكونتارزش به خاطر انسانهاى وااليى است كه در آنجا 
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اغ پرفروغى تشبيه مى كند كه بسان ستاره فـروزان مـى درخشـد.    (، نور خدا را به چر8در آيه معروف به آيه نور) قرآن

آنگاه در آيه بعدى جايگاه اين مشعل فروزان را بيوتى مى داند كه در آنها مردانى وارسته، صبح و شام خـدا را تسـبيح مـى    

 (86نور/ )بِالدغسدْوِّ وإاآلصال( هْ فِيهاوإيْذدكلرل فِيهإا اس مْهْ يْسإبِّحْ لل عإگويند:)فِى بْيْوت ألاِنل اللّه ألند تسردفل

اين چراغ فروزان( در خانه هايى)روشن است( كه خدا رخصت داده كه قدر و منزلت آنها رفعت يابد و نامش در آنها »

 «.ياد شود در آن خانه ها هر بامداد و شامگاه )انسان هايى( به تسبيح خداوند مى پردازند

بيانگر علت رفعت و عظمت اين بيوت است كـه در جملـه پـيش )ألاِنل ألند تسرفـعإ(وارد شـده       )يْسإبِّحْ للهْ فِيها بِالغسدْو( جمله

 است.

 آيه بعدى اوصاف عبادتگران آن بيوت را يادآور مى شود و مى فرمايد: در

 (87نور/بْ فيهِ القسلسوبْ وإاِلب صار())رِجالٌ ال تسلدهِيهِم  تِجارإةٌ وإال بإي عٌ عإند اِكدرِ اللّه وإِِقام الصَّالة يإخافسونل يإوماً تلتلقللَّ

كه تجارت و داد و ستد، آنـان را از يـاد خـدا و برپـا داشـتن نمـاز و دادن زكـات غافـل نمـى سـازد، و از روز            مردانى»

 «.رستاخيز كه دلها و ديده ها در آن روز زير و رو مى شود، مى هراسند

هى در آنجا خدا راپيوسته تسبيح و تنزيه مى كننـد خبـر مـى دهـد.     با گويايى خاصى از منزلت بيوتى كه انسانهاى ال آيه

 فقط بايد دو 

 مطلب را روشن كرد:

 (3. مقصود از بيوت در آيه چيست؟ )8

 در تفسير بيوت اختالف نظر داشته و هر يك به سوى يكى از گزينه هاى زير گرايش دارند: مفسّران

: مساجد و بيـوت نبـى    د   : خانه هاى پيامبر است. ج    اجد است.: همه مس ب    : مقصود مساجد چهارگانه است. الف

 است.

 . مطلب دوم تفسير رخصت در ترفيع است كه بعداً بررسى مى شود. 0

 ميان احتماالت چهارگانه تنها وجه سوم )ج(صحيح است، وشواهد زير صحت آن را تأييد مى كند: در

معتقـد اسـت: بيـت، منـزل مـرد و خانـه       « ابـن منظـور  »كن اسـت. به معنى منزل و مس« بيت»جمع« بيوت»لغت، از نظر .8

 ( 5اوست.)

مى گويد: بيت به معنى مسكن اعم از مو)خيمه(يا از « المنجد»( و مؤلف6بيت را پناهگاه انسان در شب دانسته.) «راغب»

 سنگ و گل باشد.

مرد در شب ـ صحيح نيست و بر فرل  ـ كه پرستشگاه عمومى است نه پناهگاه « مسجد» تفسير بيوت در آيه به بنابراين،

 صحت، مفهوم دور از اهن آن خواهد بود كه بدون قرينه پذيرفته نمى شود.

اخذ شده است و اگر به مسكن انسان، بيت مـى  « شب را به پايان رسانيدن» به معنى« بيتوته»از« بيت»عبارت روشن تر:  به

 كند.گويند به اين علت است كه انسان در آنجا شب را صبح مى 

 توجه به معنى لغوى اين واژه، تفسير آن به مسجد بدون قرينه صحيح نيست. با

را بكـار مـى   « مسـاجد »يـا  « مسـجد ». قرآن هر جا كه درباره معبد و پرستشگاه عمومى مسلمانان سخن مى گويد، لفظ 0

و « مسـكن »كه هرگـاه در كتـاب از   بار در اين مورد بكار رفته است. در حالي 01برد، و لذا اين واژه به صورت جمع و مفرد 

بار در قـرآن در همـين    66يا مفرد بهره گرفته است. لذا اين واژه  جمعسخن به ميان آورده، از واژه بيت به صورت « مأوى»
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، مصـداقاً يكـى نبـوده و يكـى شـمردن آن دو،      «مسـجد »و « بيـت ».نتيجه مى گيريم كه در لسان قـرآن  استمورد بكار رفته 

 ل است.مدّعايى بى دلي

قرآن كعبه را بيت اللّه الحرام مى نامد، نه بدان علت است كه كعبه، معبد و پرستشگاه موحدان است، زيـرا همگـى    اگر

بـه اسـم جاللـه يـك نـوع احتـرام و       « بيـت »بلكه اضافه لفظ «. جايگاه پرستش»پرستشگران است نه « قبله»مى دانيم كه كعبه 

 خانه منتسب به خداوند بزرگ، از احترام خاصى برخوردار است. ده،وا بوتشريف است. تو گويى اين نقطه، خانه خد

. ميان بيت و مسجد تفاوت جوهرى وجود دارد: بيت به آن چهار ديوارى مى گويند كه به وسيله سقفى پوشيده شـده  8

ير سـاخته  باشد، در حاليكه مسجد چهارديوارى مطلق است و وجود سقف در آن، شرط نيست. چه بسا مساجدى در گرمسـ 

در حاليكه بيت كه مسكن انسان است، نيازمند سـقف   ت،مى شود كه فاقد سقف مى باشد، و يكى از آنها مسجد الحرام اس

 مى باشد.

 زير، گواه آن است كه بيت، به سقف نياز دارد: آيه

 )هِم  سْـقسفاً مِـند فِضّـة وإمإعـارج عإلليهـا يإظهـرون(      )وإللوال أن يإكسون النـاس أسّمـة واِحـدة للجإعإلدنـا لِمإـند يإكدفسـر ِبـالرَّح مِن لِبْْيـوِت         

 (88زخرف/

(و اگر اراده الهى مبنى بر وحدت و يكنواختى مردم نبود، قطعاً براى آنان كه به خداى رحمان كفر مىورزند خانـه  0)»

 «.هايى قرار مى داديم با سقف هايى از نقره و نردبانهايى كه از آن باال روند

)برخالف مسجد( با سقف همراه است و براى جداسازى كافران از مؤمنان امكان داشت  ت كه بيتحاكى از آن اس آيه

 بيوت گروه نخست با نقره تميز داده شود، ولى روى مصلحتى اين كار انجام نگرفت. سقف

ـ   جالل الدين سيوطى از انس بن مالك نقل مى كند:زمانى كه رسول گرامى )صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم(   .3 ى آيـه )فِ

 بْيْوت ألاِنل اللّه 

 ألند تسردفلعإ( را در مسجد تالوت كرد، فردى از ياران رسول خدا بلند شد و گفت: مقصود از اين خانه ها چيست؟

)صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمود: خانه هاى پيامبران. در اين موقع ابوبكر برخاست و گفـت: اى پيـامبر خـدا، ايـن     پيامبر

لى و فاطمه )عليهما السالم(( از همين خانه هاست، كـه خـدا رخصـت بـر رفعـت و منزلـت آنـان داده        خانه )اشاره به خانه ع

 (7«.)آرى از برترين آنهاست:» وداست؟ پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرم

 (1باقر )عليه السالم(نيز مى فرمايد: مقصود از بيوت در اين آيه، خانه هاى پيامبران و خانه على است.) امام

اين قرائن بايد گفت مقصود از بيوت در آيه نور، خانه هاى انبيا و اولياى الهى است، كه بـه علـت تسـبيح و تنزيـه      روى

 خداوند از منزلت خاصى برخوردارند و خداوند اان داده است كه در رفعت و منزلت آنها كوشش شود.

 ان است دو آيه ياد شده در ايل مى باشد:. گواه روشن بر اين كه مقصود از بيوت در اين آيه خاندان پيامبر5

 به ابراهيم و همسر او چنين خطاب مى كند: خدا

 (78هود/: )رإح مإةس اللّه وإبإرلكاتهْ عإللي كسم  أله ل البإي تِ ِِنَّهْ حإميدٌ مإجيد(.)الف

 «.و بركتهاى الهى، از آنِ شما اهل بيت است، او ستوده و بزرگوار است رحمت»

 (88احزاب/ريدْ اللّه لِيْذهبإ عإندكسمْ الرِّج س أله ل البإي تِ وإيْطلهِّركسم  تلطدهِيراً(.): )ِِنّما يْ ب

 «.است و جز اين نيست كه خدا مى خواهد هر نوع پليدى را از شما خاندان بزدايد و شما را كامالً پاكيزه گرداند اين»

 گويى اين بيوت، مركز نور الهى و جايگاه آن مى باشند. تو
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توجه به نكات و قرائن پنجگانه يادآور مى شويم: رفعت و عظمت اين بيوت، ناشى از سـاكنان آن اسـت كـه خـدا را      با

تنزيه مى كنند . و در حقيقت آيه ناظر به بيوتى مانند بيت ابراهيم و بيت پيامبر اكرم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(است به خاطر 

 مى دهند خدا شأن و منزلت اين خانه ها را باال برده است. جامتسبيح و تنزيهى كه ساكنان اين خانه ان

بامداد و شامگاه در آنجا خـدا را تسـبيح   »است گفته شود: ايل آيه كه مى گويد: )يْسإبِّحْ للهْ فِيها بِالغسدْوِّ وإاآلصال(: ممكن

همگـان نمازهـاى خـود را در     ، قرينه است بر اين كه مقصود از بيوت، مساجد است. زيرا مسلمانان صدر اسـالم «مى گويند

 مسجد مى گزاردند وطبعاً تسبيح و تنزيه در مسجد انجام مى گرفت.

اين برداشت، درست نيست. زيرا فقط نمازهاى واجب در مساجد برگزار مى شود و مستحب است ديگر نمازها در  ولى

بخشـى)يعنى فـرايض( را در مسـجد انجـام      خانه برگزار گردد. اصوالً بايستى انسان نيايش خويش را بر دو قسم تقسيم كند:

 دهد و بخشى ديگر )يعنى نوافل( را در خانه .

كـه روايـات بـر آن تأكيـد دارند.مسـلم در       اسـت است اين مطلب به نظر برخى صحيح نيايد، ولى ايـن حقيقتـى    ممكن

زمينه نقل نموده كه ما به اكر يكى  منعقد كرده ورواياتى در اين« استحباب صالة النافلة فر بيته»صحيح خود، بابى را به نام 

 از آنها بسنده مى كنيم.

(از مـرد  9بهترين نـم) «: » انّ خير صالة المرء فر بيته ِالّ الصالة المكتوبة»گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمود: پيامبر

 «.در خانه است مگر نماز واجب

فرايض، ساير نمازها را درخانه مى خواندند، و درحقيقـت   روايات و امثال آنها حاكى است كه پيامبر و ياران اوجز اين

ياد خدا و تسبيح و تنزيه آنها بوده است و به همين علت، خدا اان داده اسـت   خانه هاى پيامبران و صالحان خانه هاى اكر و

 آنها رفعت يابد. كه قدر و منزلت

 بايد ببينيم مقصود از رفعت كه همان مطلب دوم است، چيست؟ اكنون

 از رفع در آيه چيست؟ قصودم

گذشته يادآور شديم كه استدالل به اين آيه، در گرو روشن شدن دو مطلب است. مطلب اول كه همان تفسير بيوت  در

 بود به گستردگى گذشت، اكنون وقت آن رسيده است به توضيح رفع كه خدا درباره آن رخصت داده است بپردازيم.

 بكار مى رود چنانكه مى فرمايد:« بنا»ر ايجاد در قرآن د« رفع»است كه واژه  درست

آفرينش ايشان دشوارتراست يا آسمانى كـه   آيا»( 01ـ07نازعات/)ألهْم  ألشلدُّ خللقاً ألمِ السَّماء بإناها* رإفلعإ سإم كلها فلسإوّاها(.)

 ؟«خدا آن را برپا كردو سقفش را برافراشت و آن را به اندازه اى معين درست كرد

در آيه مورد بحث، به معنى انشاء و ايجاد بيت نيست، چون فرل اين است كه بيـت، موجـود اسـت و قـرآن     « رفع»ولى

، رفـع معنـوى بـه معنـى بزرگداشـت و تكـريم واحتـرام        «رفـع »درباره خصوصيات آن سخن مى گويد. بنابراين ، مقصود از 

 (81، هر چند به معنى پيشين نيز اشاره كرده اند.)اند رگزيدهگذاردن به آن خواهد بود و بسيارى از مفسران اين معنى را ب

تر بگوييم: از آنجا كه آيه درباره بيوت موجود سخن مى گويد و آن ها را جايگاه نور خـدا و مسـكن و مـأواى     روشن

قـام  مردان تسبيح گو مى داند، بايد گفت رفع در اينجا به معنى باال بردن ديوارها و زدن سقف آن نيست، بلكه مراد رفعت م

تعظيم اين است كه اين بيـوت از هـر نـوع آلـودگى حفـظ شـده و بـه         رو منزلت و بزرگداشت آن ها است. و يكى از مظاه

هنگام فرسودگى تعمير گردد. تمام اين ويژگى ها به پاس حضور مـردان بزرگـى اسـت كـه در آن خانـه هـا بـه راز و نيـاز         
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پـاس وجـود ايـن     بـه از برپاداشتن نماز و پرداخت زكات باز نمـى دارد.   پرداخته و خدا را ياد مى كنند و داد و ستد آنان را

 شخصيتها،خدا اان داده است كه به اين آثار از ديده تعظيم و تكريم نگريسته شود و از ويرانى و آلودگى صيانت گردد.

نى در آن نقطه اى كه مى دانيم كه پيامبر گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(در خانه خود به خاك سپرده شد، يع همگى

خدا را ياد مى كرد و ستايش مى نمود. خانه وى، به حكم اين آيـه، داراى ارج و احتـرام بـوده و هـر نـوع ايجـاد ويرانـى و        

 در آن، دور از شأن آن است. آلودگىتخريب و ايجاد 

 بخشى از بيوت مدينه، مدفن و آرامگاه شخصيتهاى بزرگى است: بلكه

 ، حضرت زهرا)عليها السالم(در خانه خود كه تاكنون نيز موجود است به خاك سپرده شده.(88روايت صحيح ) بنابر

هادى )عليه السالم(و حضرت عسكرى)عليه السالم(نيز در خانه هايى كه خدا را پرستش مى كردند بـه خـاك    حضرت

ب آنهـا بـا مفـاد ايـن آيـه      سپرده شدند.در اين صورت اين خانه ها به تصريح آيـه، داراى منزلـت و رفعـت هسـتند و تخريـ     

 ناسازگار است.

محله بنى هاشم مدينه، تا چندى قبل خانه هاى حسنين )عليهما السالم(و مدرسه امام صادق )عليه السـالم(برپا بـود، و    در

 نگارنده خود به زيارت اين بيوت تشرف يافته بود، ولى متأسفانه به عنوان توسعه مسجد نبوى همه اين آثار نابود گشت، در

 وآله وسلم(، با حفظ اين آثار ممكن مى نمود. ليهحالى كه توسعه مسجد النبى )صلى اهلل ع

 پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(و خاندان او محبت( 2

 پيامبر و خاندان او، از اصول مؤكّد اسالم است و آيات و روايات فراوانى بر اين امر گواهى مى دهند. دوستى

را از آنِكسى مى داند كه عالقه به خدا و رسول و جهاد در راه خدا، در قلبش بر ديگر عاليق ، ايمان نجات بخش  قرآن

شلـونل  )قسلد ِِند كانل آباؤسكسم  وإألب ناؤسكسم  وإِِخدوانسكسم  وإألز واجْكسـم  وإعإشـيرتكسم  وإألم ـوالٌ اقدتلرفدتسمْوهـا وإتِجـارةٌ تلخد      : داشته باشد برترى

بِـألم رِهِ وإاللّـهْ ال يإه ـدِى القلـومإ      هردضلونلها ألحإبّ ِِللي كسم  مِنل اللّهِ وإرإسْولِهِ وإجهاد فِر سإبيلِهِ فلتلرلبَّصْوا حإتّى يإأدتِى اللّكلسادها وإمإساكِنس تل

 (03توبه/الفاسِقين(.)

ارتى كه از كسادش اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خاندان شما، و اموالى كه گرد آورده ايد، و تج بگو »

 بيمناكيد، و 

خانه هايى كه بدان عالقه داريد، نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راه خدا محبوبتر باشد پس صبر كنيد تا فرمان حق به 

  اجرا در

 «.(، و خدا گروه فاسق را هدايت نمى كندرسد)عذاب خدا فرا  آيد

بيشترين عالقه انسان را به خود اختصاص مى دهند: ارحام و بستگان ، فوق از موضوعات سه گانه اى نام مى برد كه  آيه

اموال و خانه ها، وتجارت و داد وستد. سپس مؤمن واقعى را كسى مى شمرد كه عالقه او بـه خـدا و رسـول و جهـاد در راه     

 خدا، باالتر از عالقه وى به امور مزبور است.

 رسالت معرفى مى كند و مى فرمايد:آيه ديگر مهرورزى به اقرباى پيامبر را اجر  در

من پاداشى از شما جز مهر و مودت به نزديكانم نمـى   بگو»(00شورى/)قسلد الألس أللسكسم  عإليهِ ألج راً ِِالّ المإودّة فِى القسربى(.) 

 «.خواهم

ز آنها محبت به خدا نيز سه چيز را مايه چشيدن حالوت ايمان مى داند كه يكى ا اكرم)صلى اهلل عليه وآله وسلم( پيامبر

 (80«.)من كنّ فيه وجإدإ حالوةل اإليمان وطلع مإه: أن يكون اللّه ورسوله أحبّ ِليه ممّا سواهما... ثالث» : و پيامبر اوست
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چيز است كه هر كسى آن را دارا باشد مزه شيرين ايمان را مى چشد: يكى از آنها اين است كه خدا و پيامبر او نزد  سه»

 «.چيز محبوبتر باشند...انسان از همه 

پيرامون محبت پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(و مودت خاندان او، افزون از آن است كه در اين مقال بگنجـد   روايات

 وما اين دو روايت را به عنوان نمونه يادآور شديم. آنچه مهم است بيان كيفيت تحقق بخشيدن به اين فريضه اسالمى است.

 هدف دو راه در پيش روى فرد مسلمان وجود دارد:رسيدن به اين  براى

. از نظر رفتار و گفتار، پيرو تعاليم خداى و رسول او بوده و در مسير زندگى از راهى كه آنها ارائه فرموده اند منحرف 8

انسان كسى را  نشود زيرا اگر انسان جداً به كسى عالقه داشته باشد هرگز با او به مخالفت برنمى خيزد و اصوالً معقول نيست

 يعنى دوست داشتن، مالزم با پيروى كردن است.« الحبُّ االتباع»كند. و لذا مى گويند الفتدوست بدارد امّا عمالً با او مخ

 مى كشـد هر جـا كـه خـاطر خواه اوست               اى بـر گـردنم افكنده دوست  رشته

تار خود استشهاد نموده، بيانگر جدايى حبّ واقعى، از تظاهر به حب بيت زير كه امام صادق )عليه السالم(با آن به گف دو

 است:

هِر حْبـّـه؟!  تعصر  هذا محالٌ فر الفعـالِ بديعٌ!          اإلله، وأنتإ تسظـد

 ( 88انّ المحبّ لمـن يحـبّ مطيع)             كـان حبُّـك صـادقاً ِطعته  لـو

 دوستى او تظاهر مى كنى؟! اين ادعايى محال و مايه تعجب و شگفت است.را نافرمانى مى كنى در حالى كه به  خدا

 دوستى تو صادقانه بود، او را اطاعت مى كردى. زيرا انسان محب، پيوسته مطيع محبوب است. هرگاه

 دوم: ابراز محبت در مناسبت هاى مختلف است از طريق: راه

 ه هنگام اندوه و غمگينى او.: شادمانى به هنگام شادى محبوب، و اندوهگين شدن ب الف

 : برپا كردن مجالس شادمانى و سرور در ايام والدت پيامبر و يا بعثت او. ب

 : نشر سخنان و نوشته هاى او. ج

 : حفظ و صيانت آثار و يادگارهاى او. د

 : آرامگاه او را گرامى داشته و براى صيانت از آن، بناى يادبودى بر روى آن بسازد. هـ

مور و نظاير آن كه مشروع وجايز مى باشند، درباره پيـامبر وبسـتگان اونـوعى اظهـار حـب و مهـر ورزى بـه        اين ا انجام

 آنهاست 

 :  در سنن خود روايت مى كند ترمذى

النبىّ أخذ بيدالحسنل والحسينل وقالل: من أحبَّنر وأحبّ هذين الغالمين وأباهما وأسمهمـا كـان معـى فـى درجتـى يـوم        انّ»

 (83«.)القيامة

دو كودك  واين)صلى اهلل عليه وآله وسلم(دست حسن وحسين )عليهما السالم(را گرفت و فرمود: هر كس مرا،  پيامبر»

 «.و پدر و مادر آنها را، دوست بدارد روز رستاخيز با من هم درجه خواهد بود

ند و مرقد شان پيوسته محل مى دانيم سبط اكبر پيامبر در سرزمين بقيع و سبط اصغر وى در كربال به خاك رفته ا همگى

زيارت مسلمانان مى باشد. ساختن هر نوع سايبان يا بنا براى حفاظت از مراقد آنان، نوعى ابراز محبت به دو سـبط بزرگـوار   

عمل همان پاداش را خواهد داشت كـه پيـامبر )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(در        نپيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(است و اي

 ذكر شده است.روايت فوق مت
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ملل زنده جهان سعى مى كنند كه ياد شخصيتهاى ملّى و مذهبى خويش )سران نظامى، سياسى و اصـالح گـران    امروزه

عرصه فرهنگ( را به اشكال گوناگون زنده نگاه دارند، و بدين خاطر پيكر آنان را با عظمت تشييع مى كنند و در محلـى بـا   

همچون نسل حاضر، شخصيتهاى مزبور را همواره مدّنظر داشته و  نيزد تا آيندگان صفا تحت بناى مجلّلى به خاك مى سپارن

گرامى بدارند. ما مسلمانان نيز بايستى به شيوه هاى گوناگون)ساختن آرامگاه، بناى يادبود و غيره( شخصـيتهاى برتـر و بـى    

 نظير خويش را پاس بداريم. 

 پيامبران و سيره موحدان مراقد( 3

كشورهايى كه مدفن انبيا و فرزندان آنها را در برگرفته است،رواج بسـيار دارد و ايـن امـر نشـان مـى       و سياحت در سير

بـه آنهـا    آنـان دهد كه پيروان پيامبران، نسبت به قبور آنان، بحق، حساسيت خاصى داشته و با ساختن بناهاى مجلل بـر قبـور   

ن، فلسطين اشغالى، مصر و ايران، مراقد مطهّر انبيـا و اوليـا   صيانت مى بخشيدند .هم اكنون در كشورهاى عراق ، سوريه، ارد

 داراى ابنيه با شكوه بوده و مردم مستمراً به زيارت آنان مى روند.

اسالم پيوسته در هنگام فتح شامات دست به تخريب قبور پيامبران نزد، بلكه خادمان آنجا را در مأموريت خود ابقا  سپاه

در برابر آنها نشان نداد. اگر ساختن بنا بر قبور انبيا و اوليا، كـارى حـرام و نشـان شـرك!     كرد و كوچكترين حساسيت منفى 

شمرده مى شد، جا داشت فاتحان منصوب از سوى خلفا، به تخريب ابنيه مزبور پرداخته و در نابودى آنها بكوشند، در حالى 

مى شد ابقاء نمودند. چنانكـه هـم اكنـون نيـز بـه فضـل       كه كوچكترين تغييرى در آنها نداده و به همان نحوى كه قبالً اداره 

 خاصى دارد. جاابهالهى، اين قبور و ابنيه آن محفوظ بوده و براى مسلمين بلكه كليه موحدان جهان 

در صدر اسالم نيز،مسلمانان پيكر پاك پيامبر خود را در خانه وى به خاك سپردند و به اهن هيچ يك از صحابه  بعالوه

 ساختن بنا بر قبور، حرام است!خطور نكرد كه 

كتب تاريخى و سفرنامه هاى دانشمندان مسلمان، گواه وجود صدها آرامگاه و مرقد با شكوه در سرزمين وحى  بررسى

 و كشورهاى اسالمى است:

 ( مورخ معروف، قبور ائمه اهل بيت )عليهم السالم(در قبرستان بقيع را چنين بيان مى كند:835. مسعودى )متوفاى 8

قبر آنان سنگى است كه در آن نوشته شده است: به نام خداى رحمان و رحيم، سپاس خداى را كه امتها را نـابود   روى»

فاطمه بنت پيامبر، سرور زنان جهانيان، و قبر حسن بن على بن ابى طالب و قبـر علـى بـن     قبرو مردگان را زنده مى كند. اين 

 (85«.)بر جعفر بن محمد استطالب و قبر محمد بن على و ق الحسين بن ابى

هاى متعصب، اين قرن و قرنهاى پيش از آن را، بهترين قرون تـاريخ اسـالم   ياز مورخان قرن چهارم است. سإللف مسعودى

مى شمارند و اعمال رايج دربين مسلمانان آن زمان را، نشانه مشروعيت آن اعمال مى دانند.متأسفانه اين سـنگ بـزرگ كـه    

زير خروارها خاك پنهان گشته و امـروزه ايـن قبـور اساسـاً بـه صـورت        بيانه است. در اثر سلطه وهّامسعودى ازآن ياد كرد

 مشخص از هم شناخته نمى شوند.

(، جهانگرد معروف، مشاهد انبيا و صالحان و ائمه اهل بيت را در مصر، مكـه معظمـه، مدينـه    683ـ531( )85ابن جبير).0

 منوره، 

صيات هر يك را به تفصيل در سفرنامه مشهور خود آورده است كـه نقـل همـه آنهـا     عراق وشام مشاهده كرده و خصو

مطالعه اين كتاب، از سيره مسلمين در ساختن گنبد وبارگاه بر تربت  ابراى ما امكان پذير نيست. خوانندگان مى توانند ب

يـد كـه: تـاريخ سـاختن بناهـاى      پيامبران و اولياى الهى آگاه شوند.از آنچه كه وى درسفرنامه خود آورده بدست مـى آ 



 78 

به انگيزه اظهـار   لمانان، به عصر صحابه و تابعان باز مى گردد.در آن روزگار، مس شهيدان عظيم برقبور امامان و اولياء و

و بزرگان دينى در گذشته، دست به ساختن قبه و بارگاه براى آنها زدند و احدى از صحابه و  رهبران ارادت ومودت به

 ن عمل را با اصل توحيد، مغاير نشمرد.تابعين نيز اي

سفر خود را از غرب جهان اسالم )اندلس = اسپانيا( به شرق آغاز كرده و سرزمين مصر نزديـك  « ابن جبير»آنجا كه  از

ترين نقطه از ديگر مناطق به وى بود، نخست مشاهدات خود را در اين استان خصوصاً قاهره يادآور شده اسـت. گزيـده اى   

 را در ايل مى آوريم: وروى درباره آثار و ابنيه اسالمى اين كشاز گزارش 

 عظيم رأس الحسين در قاهره بناى

معتقدند كه سر مبارك سيد الشهداء حسين بن على )عليهما السالم(در مصر دفن شده اسـت، لـذا مقـامى بـه نـام       برخى

ى نوعروسان قاهره در شب عروسـى، گـرد   رأس الحسين در قاهره وجود دارد كه مطاف زائران داخلى و خارجى است. حت

 (86شوند.) مىمسجد الحسين ـ كه مقام حضرت نيز در آنجا است ـ طواف داده 

: از مشاهد عظيم الشأن در قاهره، رأس الحسين است .محل دفن سر آن حضرت، با ضريحى از نقره  جْبير مى گويد ابن

درك آن عاجز اسـت، بـر روى آن قـرار دارد. بـر ديـوار مقـام،       پوشانيده شده، وبناى عظيمى كه زبان از وصف، و خرد از 

حالت صيقلى دارد و تصـوير اشـيايى را كـه در برابـر آن قـرار       ى،سنگ بسيار شفّاف و برّاقى است كه بسان آئينه هاى هند

 گيرد، نشان مى دهد.

بر آن دوخته و پيوسته به پارچـه   چشم آوردهزائران رأس الحسين را مشاهده كردم. آنان با ازدحام عجيبى رو به قبر  من

 روى ضريح تبرك مى جستند و دعا مى خواندند، اشك آنان چنان سرازير بود كه دل سنگ را از هم مى پاشيد.

در مصر ياد كرده و آن را از عجايب جهـان مـى شـمارد، بـه گفتـه او قبـور بسـيارى از        « قرافة»جْبير از محلى به نام  ابن

 ر وصحابه و تابعان و عالمان و زاهدان را در آنجا به خاك سپرده اند.پيامبران و اقرباى پيامب

فرزند يعقوب بن اسحاق و آسيه همسر فرعون، در آنجا مدفونند و از خاندان رسالت نيـز قبـر   « روبيل»نبى صالح،  فرزند

دق )عليه السـالم(و فرزنـدش   دو تن از فرزندان جعفر بن محمد الصادق )عليه السالم(و نيز قبر قاسم بن محمد بن جعفر الصا

و همچنين مزار على بن عبداللّه بـن قاسـم و بـرادر وى عيسـى بـن عبداللّـه در        سم،عبداللّه بن قاسم و فرزند او يحيى بن القا

 آنجاست.

جْبير بسيارى از فرزندان على)عليه السالم(را نام مى برد كه در آنجا دفن شده اند، همچنانكـه از آرامگـاه صـحابه و     ابن

« صـالح الـدين ايـوبى   »تابعان و نيز امام شافعى و عظمت حرم او و وسعت مكانش سخن مى گويد و يادآور مـى شـود كـه    

 هزينه برپايى مراسم در حرم شافعى را مى پردازد.

 مرتفع در مكه گنبدهاى

ى انجامـد. ماننـد مولـد    آنهـا بـه طـول مـ    بر فراز قبور خبر مى دهد كه اكر جْبير از وجود ابنيه اى درمكه و قبّه هايى ابن

از مشاهد رفيع صـحابه و تابعـان    نيز النبى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(مولد الزهراء، و دار الخيزران)محل عبادت سرّى پيامبر(.

 بـه مدينه نام برده و در ضمن آن به روضه عباس بن على و حسن بن على اشاره مى كند كه بناى مرتفعى دارند، و در ادامـه  

 ضريح آنها مى پردازد. اكرخصوصيات

بخواهيم آنچه را كه ابن جبير از مقامـات شـهدا وعلمـا و صـالحان درعـراق و شـام ديـده و ثبـت كـرده اسـت            چنانچه

 متذكرشويم، سخن 
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به درازا مى كشد پس به همين مقدار اكتفا مى كنيم. طبيعى است عالقمندان به تفصيل بيشتر، به اين كتاب مراجعه خواهنـد  

 (87كرد.)

« اخبـار مدينـة الرسـول   »، جهانگرد معروف مسلمان، در كتـاب  (638ـ 571( )81)«ابن النجار»بن محمودمعروف بهحمدم

 مى نويسد: 

بسيار بلندى كه از قدمت خاصى برخوردار است در اول بقيع موجود است، كه دو در دارد كـه هـر روز يكـى از     گنبد

 (89آنها براى زيارت باز مى شود.)

يى است كه از سفرنامه ها نقل كرديم، و چنانچه به ديگر سفرنامه ها مراجعه شـود روشـن مـى گـردد كـه      نمونه ها اينها

 ساختن بنا بر قبور انبيا و اوليا، يك سنت ديرينه در ميان موحّدان بوده است.

اى را در مـدح اميـر مؤمنـان )عليــه     قصـيده ( از شــعراى بـزرگ عـراق مـى باشـد كــه     890ــ  060حجـاج بغـدادى)   ابـن 

 السالم(سروده و در حرم آن حضرت در محضر جمعى ايراد كرده است. او در آغاز اين قصيده مى گويد:

 من زارإ قبرلك واستشفى لـديك شسفِر                صاحب القبّة البيضاء على النجف  يا

بـد، خـدا او را شـفا    صاحب گنبد سپيد در سرزمين نجف، هر كس قبر تو را زيارت كند و نزد تو )از خدا( شـفا بطل  اى

 خواهد داد.

 بيت حاكى است كه در اواخر قرن چهارم، قبر اميرمؤمنان)عليه السالم(داراى قبّه و بارگاه بوده است. اين

، اتفاق امت در هر قرنـى بـر حكمـى از احكـام، نشـانه صـحت واعتبـار        «اصول فقه»اينجا است كه از نظر دانش شگفت

مى نامند. ولى اتّفاق امت اسالمى در طول قرون متمادى بـر سـاختن بنـا بـر     « اجماع»ا شرعىِ آن حكم است وچنين اتّفاقى ر

 وپيوسته مى خواهند از قبول آن شانه خالى كنند! تروى قبور انبيا و اوليا، از نظر برخى دليل كافى نيس

 يادبود و منطق مخالفان بناهاى( 4

و سيره عملى مسلمانان بررسى كرديم. وقت آن رسـيده كـه    گراميداشت مزار پاكان را، از ديدگاه قرآن و سنت داليل

است،مورد بررسى قرار مى دهيم و عيـار صـحت آن را بـه محـك     « ابى الهيّاج اسدى»دليل مخالفان را نيز كه عمدتاً حديث

 نقد بسنجيم.

 در صحيح خود از ابى الهيّاج اسدى نقل مى كند: مسلم

ى ما بعثنر عليـه رسـول الّلـه، أن ال تـدإع تمثـااًل ِاّل طمسـتله وال قبـرًا مشـرفًا ِاّل         لر علرّ بن أبى طالب أال أب عثسك عل قال»

 (01«.)سوّيته

بن ابى طالب به من گفت: آگاه باش من تو را به مأموريتى كه پيامبر مرا براى آن اعزام كرد، اعزام مى كنم: هيچ  على»

 «.نيز هر قبر بلندى را كه ديدى آن را مساوى و برابر سازتصوير) اى روحى( را ترك مكن مگر آنكه آن را محو كنى، و 

هـ.ق كه قبـور ائمـه بقيـع    8833بناى قبور، اين حديث را دليل بر حرمت ساختن آرامگاه مى گيرند و در شوال  مخالفان

بـه ايـن    پرسش و پاسخى انتشار يافـت و در لـزوم تخريـب گنبـد و بارگـاه     « ام القرى»ويران گرديد ، همان روز در روزنامه

 حديث استدالل شد.

 روشن شدن ميزان صحت استدالل به اين حديث، آن را از نظر سند و داللت مورد بررسى قرار مى دهيم: براى

 : سند حديث الف

 . ابو الهياج اِسدى.5. ابو وائل،3. حبيب بن ابى ثابت،8. سفيان الثورى،0. وكيع،8حديث به قرار زيرند: راويان
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حديث خطا  511وكيع( همين بس كه احمد بن حنبل، استاد حديث، درباره او مى گويد:وكيع در راوى نخست) درباره

 (00( و نيز مى گويد: او حديث را نقل به معنى مى كرد و آشنايى كافى با زبان نداشت.)08 كرده است.)

نقل مى كند كه: « ن مباركاب»راوى دوم)سفيان ثورى( كافى است بدانيم كه ابن حجر او را مدلّس شمرده و از  درباره

همين كه مرا ديـد از كـار خـود     ;سفيان ثورى نقل حديث مى كرد، و من كه رسيدم ديدم او در نقل خود تدليس مى نمايد

 (08خجالت كشيد.)

 (03به هر صورت تفسير شود، با ملكه عدالت سازگار نمى باشد.) تدليس،

طا نقل مى كند: او در حـديث تـدليس مـى كـرد، و از احاديـث او      حبيب بن ابى ثابت، ابن حِبّان ازع راوى سوم درباره

 (05پيروى نمى شود.)

چهارم ) ابووائل( كه نام او شقيق بن سلمه اسدى كوفى است، با على بن ابى طالـب )عليـه السالم(سـرگران بـوده      راوى

وقتى از او پرسيدند على را دوسـت   است ابن ابى الحديد مى گويد: وى از مخالفان اميرمؤمنان على )عليه السالم(بوده است

 (06عثمان را.) اكنوندارى يا عثمان را گفت: روزگارى على را، ولى 

راوى پنجم يعنى ابو الهياج اسدى كه نام او حيّان بن حصين است، هر چند قدحى در كتب رجال مشـاهده نمـى    درباره

نيـز، جـز همـين روايـت، روايتـى ديگـر از وى       شود، ولى ترمذى از نقل احاديث وى خوددارى كرده و صحاح شش گانه 

 (07نياورده اند.)

 : داللت حديث ب

سند حديث ابوالهيّاج، از آنچه گفتيم، روشن شد. پيداست با حديثى چنين كه راويانش متهم به خطاى در نقـل و   وضع

از قدح راويـان حـديث    تدليس در روايت اند، نمى توان بر حكمى شرعى استدالل كرد. خاصّه آنكه، با فرلِ چشم پوشى

شدن اين مسئله، ضرورى است دو واژه كليـدى در فهـم    روشنفوق، داللت آن نيز بر مدّعا ضعيف و مخدوش است. براى 

 حديث را بررسى كنيم:

 . ِالّ سوّيته.0. قبراً مشرفاً، 8

گرفته شده است. كسـانى كـه    به معنى علوّ و بلندى« شرف»از مادّه « مشرف»واژه اول)مشرفاً( يادآور مى شويم:  درباره

ناميده مى شوند و به كوهان شتر نيـز  « شريف» از نژاد وااليى برخوردارند)همچون فرزندان پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(

 گفته مى شود.« شرف»دارد مگيرىكه از ساير اعضاى بدن وى، ارتفاع چش

شرف به معنى «:»ن البعير سنامه، وشسرفات القصرأعاليهالشرف العلوّ والمكان العالر، وم»تاج العروس آمده است: در

بلندى و مكان بلند است.كوهان شتر را شرف مى نامند و نقاط بلند و مرتفع كاخها، و احياناً بلنديهاى روى ديوار 

 (01«.)ناميده مى شود«شرفه»نيز

هان شتر يا بلندى پشـت مـاهى؟! بـا    هرنوع بلندى است يا بلندى خاصى همچون بلندى شبيه به كو« مشرفاً»مقصود از آيا

 خواهيم ديد كه مقصود بلندى خاصى است.« سوّيته»توجه به مفهوم واژه دوم

گرفته شده كه در لغت عرب، دو كاربرد  «تسويه»در حديث، از مادّه« سوَّيتله»واژه دوم نيز يادآور مى شويم :فعل  درباره

 دارد:

و غيره، مانند مساوات دو خط متوازى در طول،يـا برابـرى دو سـيب در    . برابرى چيزى ياچيزى، در اندازه، چگونگى 8

 رنگ و بو.
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همراه باشد. مانند: سـوّى  « با(»دو مفعول برمى دارد و مفعول دوم نيز بايد با حرف جرّ )مانند « سإوّى»اين كابرد، فعل  در

 (09) هذا بهذا: اين دو شىء را با هم يكسان كرد.

يـك  « سإـوّّى »و زدودن كجيها و پستى و بلنـديها از پيكـره يـك شـىء. در ايـن كـاربرد، فعـل       بين بردن ناهمواريها  .از0

مفعولى بوده، و نيازى به مفعول دوم نخواهد داشت. مثالً هرگاه نجّار، ناهمواريهاى چوبى رابا تراشيدن آن از بين ببرد، گفته 

 مى شود:سوّى الخشب.

وصفى است قائم به دو شىء، در حـالى كـه در   « مساوات»رد نخست، (ميان دو كاربرد روشن است: در كارب81) تفاوت

 دومى وصفى است قائم به يك شىء) به اعتبار زدودن ناهمواريهاى آن بدون اينكه مقايسه اى در كار باشد(.

براى ما روشن شد، بايد گفت حديث درباره كيفيت خـود قبـر سـخن    « سوّيته(»و« مشرفاً »كه مفهوم هر دو لفظ) اكنون

 «.ِالّ سإوَّيتله باِرل»ى گويد)به دليل يك مفعولى بودن آن در حديث( نه در مقايسه آن با زمين، واالّ الزم بود بفرمايد: م

آن حضرت اين بود كه ابى الهيّاج هر قبرى را كه در آن ناهموارى و بلنـدى و پسـتى )ماننـد كوهـان شـتر، و يـا        غرل

مسطّح دربياورد، و حديث گواه بر اين است كـه بايـد روى قبـر مسـلمان،      صورتپشت ماهى( وجود دارد صاف كند و به 

 مسطح باشد، نه مسنَّم، مانند پشت ماهى.

آن زمان سطح قبور هموار نبود، ووسط آن ها مانند كوهان شتر ارتفاع داشت، ويا به صورت پشت ماهى بـود، امـام    در

 دستور داد 

ورد. اين سخن چه ارتباطى به ويران كردن قبر از اساس و يا تخريـب ابنيـه روى   كه ابى الهياج قبور را از اين حالت بيرون آ

 آن دارد؟!

 ناقالن حديث وشارحان آن، حديث را به نحوى كه گفتيم، تفسير كرده اند: اتفاقاً

يـن  و معنـى ايـن عنـوان ا   « باب اِمر بتسوية القبـر »اين روايت را تحت اين عنوان آورده است:« صحيح».مسلم نويسنده8

واين حاكى از آن است كه نويسنده حديث نيز از «. بابى كه در آن روايت مربوط به صاف كردن قبر وارد شده است:»است 

 است. ميدهتسطيح آن را فه« تسويه»ضدّ مسطح، و از« مْشرف»

ران وى . مسلم در آغاز اين باب نقل مى كند كه: فضالة بـن عبيـد بـا گروهـى در سـرزمين روم بـود. يـك نفـر از يـا         0

درگذشت و او به دفن وى پرداخت و قبر وى را مسطح كرد و گفت: از پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(شنيده ام كه قبرهـا  

 را مسطّح و مساوى سازيد.

، بلندى سطح قبر از زمين نيست، بلكه بلندى خاصى در خود قبـر،  «مشرفاً»اين قراين گواهى مى دهد كه مقصود از همه

 اشد)اعم از آنكه با زمين مساوى، و يا بلندتر و پست تر از آن باشد(.مدّ نظر مى ب

آن مسنَّم)پشت ماهى( باشد، بلكـه بايـد يـك     سطح. نووى درتوضيح اين حديث مى گويد: قبر نبايد اززمين بلندتر يا 8

 (88وجب از زمين بلندتر و روى آن مسطّح باشد.)

كرده و مى گويد: از حديث برمى آيد كه مسطّح بودن سنت، و مسنّم  . قسرطبى در تفسير خود، حديث ياد شده را نقل3

 (80بودن بدعت است.)

.ابن حجر عسقالنى ضمن بيان استحباب مسطّح بودن روى قبر، مى نويسد: مقصود از حديث ابى الهياج آن نيست كـه  5

باشد، هرچنـد خـود قبـر بلنـدتر از      قبر با زمين از نظرسطح يكسان باشد، بلكه مقصود آن است كه روى قبر، صاف و مسطّح

 (88) زمين باشد.
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همه اين سخنان را نيز ناديده گرفته )فرل كنيم كه حديث مى گويد قبـر را بايـد بـا زمـين يكسـان كـرد(، بـاز         هچنانچ

 استدالل به اين حديث بر تخريب ابنيه قبور دو اشكال جدّى دارد:

ى همه فقهاى اسالم است، زيرا همگى اتفاق دارند كه قبر بايد يك وجب : برابرى قبر با زمين، بر خالف اتفاق آرا اوّالً

 (83از زمين بلندتر باشد.)

: اگر تفسير ياد شده را بپذيريم وبگوييم حديث ناظر به لزوم برابرى قبر با زمين است، بايـد قبـر را تخريـب كـرد و      ثانياً

شده است.اساساً حديث، ناظر بـه بنـاى روى قبـر نبـوده و محـور      آن را با زمين يكسان نمود، نه بنايى را كه روى قبر ساخته 

 روى آن! يبانسخن در آن، خود قبر است، نه بنا و سا

*   *   *   *   * 

 

 پاورقر ها 

----------- 

 .888. يوسف/ 8

سإكينة مِند رإبِّكسم  وإبإقية مِمّا تلرلكإ آل موسـى وإآل  :)وإقالل للهْم  نلبِيُّهْم  انَّ آيإة مْلدكِهِ ألند يإأدتِيكسمْ التّابْوت فِيهِ 031. سوره بقره/ 0

 هارون تلح مِلسهْ المإالئكة انّ فى الِكإ آلية للكسم  ِِند كسندتسم  مْؤدمِنين( .

كلوكلـبٌ دْرِّي  ...(  . )اللّهْ نسورْالسَّمواتِ وإاِلر ل مإثللس نسورِهِ كلمِشدكاة فِيها مِص باحٌ المِص باح فـى زْجاجإـة وإالزجاجإـةس كلألنَّهـا      8

 (.85)نور/

 ، ماده بيت.3/83. لسان العرب: 3

 ، ماده بيت.63. مفردات راغب:  5

 .68. نور/ 6

 .6/018. جالل الدين سيوطى، در المنثور: 7

 ، باب استحباب صالة النافلة فر بيته، از كتاب صالة.0/817. صحيح مسلم: 1

 .6/851: : روح البيان بروسوى ;80/006: حكامقرطبى: جامع اِ ;0/891:  : كشاف . زمخشرى 9

 .8/368. كافى:  81

 نيز مراجعه شود(. 01و 08) به حديثهاى  00، حديث 8/87. جامع اِسصول:  88

 . سفينة البحار: ماده حبّب. 80

 .6716، حديث شماره 9/857. جامع اِسصول:  88

وف به قبر فاطمه، به دخت پيامبر گرامـى )صـلى اهلل عليـه    ، از نظر مسعودى قبر معر0/011. مسعودى: مروج الذهب: 83

 وآله وسلم(تعلق دارد، در حاليكه از نظر ما، متعلق به فاطمه بنت اسد است.

. محمد بن أحمد بن جبير اندلسى از جهانگردان معروف اواخر قرن ششم است او سه بار به جهـانگردى پرداختـه و    85

ــاده   ــا نه ــر پ ــار زي ــين را ســه ب ـــ آغــاز و در  571اســت و يكــى از ســفرهاى او در   مشــرق زم ــان رســيده   518ه ــه پاي ـــ ب ه

 (.5/889است.)االعالم:

 . نيت آنان از گردش بر دور مسجد اظهار محبت به آستان ساالر شهيدان است نه طواف شرعى. 86
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بـه مشـاهد كوفـه     و راجـع  873ــ  878و راجع به مدينـه   830، 838، 17، درباره مكه، ص03ـ 89. راجع به مصر ص  87

)رحلـة ابـن جبيـر، چـاپ دار صـادر،      053ــ  058و  039ـ 036و مشاهدات او در شام در  010، راجع به بغداد ص  891ـ 817

8813.) 

. محمد بن محمود معروف به ابن نجار جهانگرد معروفى است كه در بغداد ديده به جهان گشوده وى سفر خـود را   81

 سال طول كشيده است. 07صر وحجاز و فارس ادامه داده، سفر او از عراق آغاز كرده و تا شام و م

 . اخبار مدينة الرسول: تحقيق صالح محمدجمال، چاپ مكه مكرمه. 89

، بـاب  3/11سـنن النسـائى:    ;، باب ما جاء فى تسوية القبور0/056سنن ترمذى: ;، كتاب الجنائز88/68. صحيح مسلم: 01

 تسوية القبر.

 .888و 88/805تهذيب التهذيب: . ابن حجر عسقالنى: 08

 .888و 88/805. ابن حجر عسقالنى: تهذيب التهذيب: 00

 .3/885. تهذيب التهذيب:  08

 .71. تدليس، پنهان كردن عيب سند است، تيسير مصطلح الحديث، ص  03

 .0/871. تهذيب التهذيب: 05

 .3/860. تهذيب التهذيب: 06

در ميزان االعتدال مطالبى نقد « اهبى».درباره اين راويان 7/38م، نووي: شرح صحيح مسل ;8/67. تهذيب التهذيب:  07

 آميزى نيز نقل كرده است كه به خاطر اختصار خوددارى شد.

 ، ماده شرف.08. تاج العروس، ج 01

 (.91. مانند آيه : )ِِادنسسإوِّيكسم  بِرلبِّ الدعاللمين( )شعراء/ 09

 (.0ى( )اعلى/. مانند آيه: )الَّذى خلللقل فلسإوّ 81

 .7/38. نووى، شرح صحيح مسلم: 88

 ، تفسير سوره كهف.0/811. قرطبى، تفسير:  80

 .0/361. ارشاد السارى: 88

 .8/301. الفقه على المذاهب اِربعة:  83

 

 

9 

 برزخى حيات يا پس از مرگ زندگى

ها مـى باشـد، و غالبـاً مـى خواهنـد      از سرنوشت انسان پس از مرگ، از مسائلى است كه مورد عالقه اكثر انسـان  آگاهى

 بدانند كه حقيقت مرگ چيست؟

مرگ پايان زندگى است، و چراغ زندگى بامرگ انسان خاموش مى شود، وپس از آن جـز تـاريكى و نيسـتى چيـز      آيا

جهانى برتر و روشـنتر، و در حقيقـت، پلـى اسـت كـه انسـان از آن        ;ديگرى نيست؟يا مرگ دريچه اى است به جهان ديگر

 ور كرده، وارد زندگى ديگرى مى شود؟عب
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 مسائل فلسفى را مى توان به دو نوع تقسيم كرد: اصوالً

. مسائلى كه جنبه تخصصى داشته و فقط يك گروه )فالسفه( مى خواهند و مى تواننـد دربـاره آنهـا بينديشـند و نظـر      8

 بدهند.

و عالقه به تفكر در آن ها وجود دارد. مسـأله  . مسائلى كه جنبه همگانى دارد و در فطرت هر آدميزادى، نوعى كشش 0

مسأله تقدير و سرنوشت كه در عين فلسفى بودن همگانى نيز هست، هر چند  همانند زندگى پس از مرگ از قسم دوم است.

 ممكن است انديشه همگانى به كشف حقيقت كمك نكند، بلكه فكر تيزبين فيلسوف مى تواند افق را روشن كند.

 انسان پس از مرگ در گرو بررسى سه اصل مهم درمورد انسان است: از سرنوشت آگاهى

. واقعيت انسان چيست، آيا واقعيت او همين هيكل مادى اوست يا اصالت از آنِ چيز ديگـر اسـت كـه بـا بـدن نـوعى       8

 پيوند دارد؟

 ديگر؟! . حقيقت مرگ چيست، آيا مرگ پايان زندگى است يا دريچه اى است براى ورود به زندگى در جهان0

 . با فرلِ بقاىِ حقيقت انسان بعد از مرگ، ارتباط ميان اين دو نوع زندگى چگونه است؟!8

 درباره هر سه اصل ، سخن مى گوييم: اينك

  نخست اصل

 انسان چيست؟ واقعيت

حقيقت انسان، در بدن ماّدى او خالصه مى شود، يا اين بدن مـادى پوششـى اسـت بـر يـك حقيقـت ديگـر كـه او          آيا 

 قعيت انسان را تشكيل مى دهد؟وا

ديگر سخن: آيا انسان، يك موجود مـادى اسـت و حقيقـت روح و روان جـز تـأثير متقابـل مـاّده در يكـديگر، چيـز           به

 ديگرى نيست، يا او وراى اين بدن مادّى، واقعيّتى دارد كه اين بدن براى آن ابزار و ادواتى بيش نيست.

ى با ماده و انرژى مى دانند( طرفدار نظريه نخست هستند. روح، از نظر آنـان، اثـر   گراها :)آنان كه وجود را مساو مادّى

ويژه انسجام اجزاى مادّى بدن، و به عبارت ديگر: نتيجه فعل و انفعال اجزاى آن بـا يكـديگر اسـت. از تركيـب مـادّه بـدن،       

همان گونه كه از كبـد ، صـفرا و از غـدد     نيست، مادّىآن چيزى جز اثر  وواقعيتتجلّى كرده « روح»شعور و ادراكى به نام 

فكّى، بزاق ترشح مى شود. از ارتباط اجزاى بدن با يكديگر نيز شعور وادراك ، شـادى وغـم، و حـبّ و بغـض تجلـى مـى       

 نمايد!

حاليكه الهيّون، به روح پيراسته ازماده معتقدندكه در اين مكتب،روح، اثرشيميايى مادّه است، نه جوهرى جدا از بدن.در

 ا اين بدن ب

پيرامون داليل مادى گراها و نقد آن در اين مقالـه نمـى گنجـد. بنـابراين بـه داليـل الهّيـون         بحث به نوعى ارتباط دارد.

 بسنده مى كنيم:

درتبيين واقعيت انسان و اينكه حقيقت انسان گوهرى است وراى اين بدن كه با آن بـه گونـه اى در ارتبـاط مـى      الهيون

،  ود براهين دهگانه اى اقامه كرده اند ولى ما از ميان آن داليـل ـــــه اى دارند و براى اثبات مدّعاى خباشد، بحثهاى گسترد

  به روشنترين و

 نيز دارند اكتفا مى كنيم: ربىهمگانى ترين آنها كه جنبه تج

 يا واقعيتى كه موضوع همه چيز است« من. »1
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در زبـان  « I»در لغـت عربـى و  « أنـا »در زبـان فارسـى و  « مـن »ه عنوان فردى از افراد انسان كارهاى خود را به فاعلى ب هر

انگليسى نسبت مى دهد و مى گويد: گفتم، ديدم، رفتم، خوردم، و نوشيدم. حتى به اين اكتفا نكرده، تمام اعضاى بدن خود 

 (8)را به اين واقعيت نسبت مى دهد و مى گويد: سرم ، قلبم، دستم ، فكرم و....

هم فراتر رفته و مجموع بدن خود را به او نسبت مى دهد و مى گويد: بدنم. اين نوع نسبتها )نسبت افعـال  نيز از اين  گاه

براى خود، واقعيتى غير از جسم و بدن مـى طلبـد كـه بـه عنـوان      « من(»و اعضاى بدن، و حتى خود بدن، به موجودى به نام 

 موضوع قضيه، حامل يك رشته نسبتها مى باشد.

ـ كه غير بدن است ـ وجود دارد كه واقعيت او را تشكيل مى دهد، و اگر « من »ون هر انسان، واقعيتى بنام در در بنابراين

باشد، و چون اين « موضوع»، بدون «محمول»منكر چنين واقعيت فطرى يى باشيم مفهوم آن اين است كه در تمام اين قضايا، 

وهر چند بـا ايـن نظـام مـادّى، بـه نـوعى در        ;اى غير مادّى خواهد بودطبعاً مقوله  دواقعيت، فراتر از بدن و اعضا آن مى باش

 ارتباط مى باشد.

 . شخصيت ثابت انسان، در كوران دگرگونيها0

تبـدّلها و  »دوم بر وجود روِح جدا و مستقل از اين نظام مـادى، آن اسـت كـه انسـان از آغـاز زنـدگى در كـوران         گواه

 در كوران حوادث معتقد است.« ثابت»يك واقعيت قرار دارد، ولى پيوسته به « دگرگونيها

: مراحل زندگى انسان با كودكى آغاز و پس از گذر از منزل جوانى و شباب، به پيرى و فرسودگى ختم  ديگر سخن به

همه اين مراحل، يك حقيقت ثابت را كه همه اين حوادث و دگرگونى ها بـرآن سـوارند، احسـاس مـى      مى گردد ولى در

در معنـى، بـا اينكـه دگرگونيهـاى      «.روزى كودك بودم، و روزى هم جوان، و اكنـون نيـز پيـر و فرتـوتم    »د:كند و مى گوي

داده اند  رخها در بستر آن  اساسى پيدا كرده، يك وجه ثابتى را در اين مراحل سه گانه احساس مى كند كه اين دگرگونى

يد به اين واقعيت ثابت دست يابد، زيرا بدن وى كراراً عول و اگر واقعيت اصيل انسان همان مادّه جسمانى او بود هرگز نبا

ايـن، هويـت واقعـى انسـان، در مـاّده متحـوّل و متغّيـر او         شده، و در مسير زندگى با بدنهاى مختلفى روبرو شده است .بنـابر 

ه وحـدت خـود را   خالصه نمى شود بلكه وراى اين واقعيت هاى تغيير پذير و متبدّل، واقعيتى ثابـت وجـود دارد كـه پيوسـت    

 حفظ كرده و تحوالت جسمى را يكى پس از ديگرى پذيرا مى شود و به سير نهايى خود ادامه مى دهد.

 : بخواهيم دليل تجربى فوق را در قالب يك برهان منطقى بريزيم، بايد چنين بگوييم چنانچه

 درك مى كند.« من». انسان، همواره يك واقعيت ثابت و پيوسته را به نام 8

بخش مادى وجود انسان)بدن ، قواى بدنى( ثابت نيست و تمامى سلولهاى بدن انسان در هر هشت سال، عـول مـى   . 0

 شود.

، بخش مادّى وجود انسان نبوده و هويّتى غير مادّى دارد. زيرا اگـر واقعيـت انسـان در همـين مـاده      «من»: واقعيت  نتيجه

يد انسان يك شخصيت ثابـت را كـه محـور انتسـابها اسـت در خـود       وانرژى كه در بدن انسان نهفته است خالصه گردد، نبا

در دوران بيسـت سـالگى خـالف كـرده در سـن چهـل سـالگى         كـه احساس كند، و نيز دادگاههاى جهان، نبايـد فـردى را   

مجازات كند، زيرا شخصيتى كه با آن جنايت انجام گرفته، نابود شده و اكنون شخصيت ديگرى )بدن سوم و چهارمى( پيدا 

 شده است!

 . حضور شخصيت به هنگام غفلت از بدن3
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كنيد انسانى در يك باغ وسيع آرميده و آنچنان آرامش بر اين باغ حكومت مى كند كه چيزى در آن كـه انسـان    فرل

 را متوجه 

وزد و نه نسـيمى  خود سازد، نباشد، مثالً نه هوا آنچنان گرم باشد و نه آنچنان سرد كه در او ايجاد ناراحتى نمايد، ونه بادى ب

در او ايجاد توجه كند، نه مرغى بخواند و نه آهنگ جويبارى به گـوش برسـد    رختان،كه صداى باد و يا حركت برگهاى د

و... و در يك كالم: يك آرامش مطلق دور از غوغاى زندگى بر آن باغ حكومت كند، در اين هنگام به تدريج سعى نمايد 

را به دسـت فراموشـى بسـپارد، در     نقطع كند و به تدريج بكوشد تا هر يك از اعضاى بدارتباط انديشه را با خارج از خود 

اين موقع كه او در يك فراموشى مطلق بسر مى برد، يك چيز را حاضر مى يابـد وآن واقعيـت خويشـتن اسـت، و ايـن مـى       

غير از بدن و اعضاى او اسـت  رساند كه در انسان يك واقعيتى است كه در هيچ شرايطى فراموش نمى گردد و اين واقعيت 

 (8و فراموشى قرار مى گيرد.) نكه در زير پرده نسيا

تقرير اين برهان نيازى به اين مقدمات گسترده نيست، بلكه مى توان آن را به صورت فشرده ترى نيز بيان كرد، و آن  در

چـه بسـا اگـر در مجـاورت او حادثـه       اين كه انسان گاهى ساعاتى در انديشه فرو مى رود، و از همه چيز غفلت مى كنـد، و 

چيز غفلت نمى كند، وآن شخصيت علمى و تفكـرى خـويش اسـت و     كمهمى رخ دهد، به آن توجه نمى نمايد، ولى از ي

اينكه او انسانى است در حال تفكر، واين مى رساند كه واقعيت آدمى، چيزى وراى بدن واعضاى او است كه در حالت ياد 

 قرار گرفته اند.شده، در زير پرده غفلت 

 . روح، در تحقيقات علمى روز4

 كنون با واقعيتى به نام روح كه ماوراى بدن است آشنا شديم. تا

در اثبات تجرد روح بود كه مى تواند براى غالب افـراد، يقـين آفـرين    « همه فهم»گفتيم، يك رشته داليل تجربى  آنچه

علمى اى كه در اواخر قرن نوزدهم براى انسان شناسى آغاز شد، باشد. هم اكنون براى تكميل مطلب، الزم است به نهضت 

 شود، سپس به بيان داورى هاى قرآن بپردازيم. ناشاره اى كنيم تا همگامى علوم تجربى و فلسفى روش

كـه  « كمبريج»استاد دانشگاه « جوميك»به رياست استاد « جميعت بررسيهاى روحى»ميالدى جمعى به نام 8110سال در

 ن انگليسى بود تشكيل شد.از متفكرا

« ويليام كروكس»(، 0لقب يافته است)« داروين علوم طبيعى»)كه به« اوليوردلوچ: » اين جمعيت عبارت بودند از اعضاى

اسـتاد دانشـگاه   « هيزلـوپ »امريكـا،  « هـاروارد »اسـاتيد دانشـگاه   « هورسن»و« فردريك ميرس »شيمى دان بزرگ انگليسى و

اسـتاد دانشـگاه طـب، و رياضـى دان     « شارل پيشيه»و«بورمور»و« باربت»و«عارمى»رگ ديگرى مانند، و دانشمندان بز«كلمبيا»

 ستاره شناس فرانسوى و....« كاميل فالماريون»بزرگ

سـال،   35گروه روى مباحث روحى مطالعه كرده و به تأليف آثار علمى پرداختند، چندانكه در طول مـدتى حـدود   اين

 آنان در باره موضوع فوق نگاشته شد و بسيارى از مسائل به كمك آنها حل گرديد.پنجاه جلد كتاب بزرگ از طرف 

حقيقت، پروردگار بزرگ در اين عصر دريچه اى از علم به روى بشريت گشود و ثابت شد كه انسان داراى روحى  در

 (8است كه مى تواند، بدون احتياج به بدن، به زندگى و فعاليت مستقل بپردازد.)

(يا ارتباط با ارواح كه در همين قرن پى ريزى شد، پرده از روى جهان ديگر برداشت و به Spritisme سماسپريتي علم

 انسان امكان داد كه به نوعى، با آن جهان ارتباط برقرار كند.
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معلومات وحقايقى كه از ناحيه ارواح درجلسات احضار روح براى دانشمندان كشف و مشاهده شد مى تـوان نتيجـه    از

كه انسان، درماوراى اين بدن، داراى روحى مستقل است كه هرگزبا مرگ از بين نمى رود و ارتباط ارواح مردگـان  گرفت 

  بهترين ينبا ساكنين زم

 (3و توانمندى بيشتر آنها بر بسيارى از كارها به اان خداوند است.) ،دليل براستقالل و بقاى روح

بـاور يـا كسـانى كـه غالبـًا چشـم بـه         ى توانـد بـراى اشـخاص ديـر    ، مـ  ، كه هنوز هم در غـرب ادامـه دارد   حركت اين

 دستاوردهاى غرب 

اشاره بـه تحقيقـات علمـى روز، نوبـت آن اسـت كـه بـا         پس از بيان داليل فلسفى و اينك،دوخته اند، اطمينان آفرين باشد.

 داورى قرآن نيز 

 درباره واقعيت انسان آشنا شويم.

 و تجرّد روح قرآن

رآن، بر تجرّد روح از ماده و آثار آن گواهى مى دهد وروشن مى سازد كـه حقيقـت انسـان در ايـن     متعددى از ق آيات

بدن مادى خالصه نمى شود، بلكه اين بدن ابزارى بيش نبوده وواقعيت انسان، روح و روان او اسـت. آيـات مزبـور، فـراوان     

 : است و تنها به برخى از آنها اشاره مى كنيم

 م مرگ.گرفتن جانها به هنگا1

يادآور مى شود كه خدا جان انسان ها را در حال مرگ ونيز خواب مى گيرد، ولـى جـان آن كـس را كـه زمـان       قرآن

 مرگ او فرا نرسيده، براى مدت معيّنى به كالبد او باز مى گرداند.

ضى عإليهإـا المإـوت ويْرسـل اِسخـرى ِِلـى ألجـل       )اللّهْ يإتلوّفى اِلنفسسإ حينل مإوتها وإالّتى للم  تلمْت  فى مإنامِها فليْم سِكْ الّتى قل 

 (30زمر/مسمّى ِِنَّ فى الِكإ آليات لِقلوم يإتلفلكَّرون(.)

جانها را به هنگام مرگ و به هنگام خواب به طور كامل مى گيرد، سپس جان آن را كه مرگ او قطعى شده است  خدا»

، در اين كار براى آنان كه تفكر مى كنند، آيت ها و نشانه هـا  جان ديگرى را تا مدت معيّنى رها مى سازد مى دارد و   نگه 

 «.است

مى رساند كـه بـه هنگـام     )نه به معنى ميراندن(. وجود اين تعبير در آيه، وگرفتن كامل است« اخذ»، به معنى«توفّى» واژه

 بـه را كـه مـرگ آنهـا     نيز خواب، واقعيتى وراى بدن وجود دارد كه خدا آن را اخذ مى كند. سپس، جان كسـانى  مرگ، و

تقدير قطعى الهى فرا رسيده نگاه مى دارد و روح افراد ديگر را رها مى سازد تا به ارتباط تدبيرى خود نسبت بـه بـدن ادامـه    

دهد. بديهى است اگر شخصـيت انسـان را همـان جنبـه خـارجى و مـاّدى او تشـكيل مـى داد هركـز بكـار بـردن مفـاهيمى             

 مى تواند صادق باشد نه بدن مادّى.« روح»زيرا اين مفاهيم در مورد  بود،صحيح نخواهد « ارسال»و« امساك»، «اخذ»مانند

 . واقعيت ما نزد خدا است2

 از مشركان، كه منكر معاد انسان بودند، شبهه زير را نقل مى كند : قرآن

 (81سجده/)ِلرل ءإِِنّا للفى خللدق جإديد()ءإِِاا ضللللدنا فِى ا

 «.ز مرگ( در زمين گسم و پراكنده شديم زندگى جديدى خواهيم داشت؟!آنگاه كه )پس ا آيا»

حقيقت، اشكال آنان اين بود كه مرگ با پراكندگى اجزاى بدن در سطح زمين همراه بوده و بازگردانيدن همه اجزاء در

 براى ساختن بدن، امرى محال است .
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اقعيت آنان پيش ما است، وآنچه در زمين پخـش و  قرآن به اين شبهه، شاهدى بر سخن ماست. قرآن مى فرمايد:و پاسخ

 پراكنده مى شود واقعيت آنها نيست:

 (88سجده/)قسلد يإتلوّفاكسم  مإللكْ المإوت الَّذى وْكِّل بِكسم  ثسمَّ ِِنَّكسم  ِِلى رإبِّكسم  ترجعْون(.)

سوى پروردگار خود بـاز مـى    فرشته مرگ كه براى گرفتن جان شما مأمور شده است، شما را مى گيرد، آنگاه به بگو»

 «.گرديد

به معنى ميراندن نيست بلكه به معنى اخـذ و گـرفتن اسـت بـر ايـن      « توفى»گونه كه در آيه نخست يادآور شديم،  همان

 اساس، از آيه 

 : برمى آيد كه انسان بعد از مرگ، به دو قسمت تقسيم مى شود

 ت زمين در جهان پخش مى شود.: بدن و پيكر ظاهرى، كه با پوسيدن زير خاك و تحوال الف

از آن حاكى است فرشته مرگ آن را مى گيرد، و آن در نزدخدا بوده و « يإتلوفّاكسم»در« كسم»: واقعيت انسان، كه لفظ  ب

 هرگز در 

 زمين گم نمى شود.

مى شـود   حقيقت آيه فوق، در مقام پاسخ، به يك برهان علمى اشاره مى كند وآن اينكه: آنچه در روى زمين پخش در

پوسته وجود انسان است وآنچه كه واقعيت انسان را تشكيل مى دهد در چنگ ملك الموت بوده و نزد خدا حاضـر و بـاقى   

كه مى پوسـد، واقعيتـى دارد كـه هرگـز آثـار مـاّدى )ماننـد         بدنىاست. اين بيان، به روشنى ثابت مى كند كه انسان جز اين 

 رد(.پوسيدگى و پخش و گم شدن، به آن راه ندا

آيات ياد شده و براهين تجربى مزبور، ثابت مى كند كه واقعيت انسان در بـدن مـادى وى خالصـه نمـى شـود،       بنابراين

 بلكه واقعيت او گوهرى فراتر از ماده است كه هرگز تغيير و تحول در آن راه ندارد، و پيوسته باقى و ثابت است.

  دوم اصل

 مرگ چيست؟ حقيقت    

يت انسان همان نفس مجرّد از ماّده است و ايـن واقعيـت بـه عّلـت پيراسـتگى از آثـار مـاّده )ماننـد         واقع»شد كه:  روشن

انحالل، و پوسيدگى، فساد و تباهى( به مشيت الهى، پس از مرگ بدن، باقى و جاودان است. از آنچه گفتيم، حقيقت مرگ 

به علت تغيير شـرايط  « بدن»از « روح»مرگ جز جدايىجاودان او است،  نيز روشن مى گردد. زيرا اگر واقعيت انسان، روانِ

پيوستگى آن دو به يكديگر، چيز ديگرى نيست.يعنى، روح انسان از نظر كمال به پايه اى مى رسد كه نياز او به بدن، منتفى 

 شده و در شرايطى قرار مى گيرد كه مى تواند به حيات مناسب خود ادامه دهد.

فلسفى و علمى است كه فالسفه بزرگ جهان مانند سقراط و افالطون و ارسـطو  روح پس از مرگ، يك حقيقت  بقاى

در فلسفه يونان، و ابن سينا و شيخ اشراق و صدر المتألهين در عاللم اسالم، از طريق براهين فلسفى آن را به ثبوت رسـانيده و  

 درآمده است.در قالب يك حقيقت علمى  مايشهااخيراً نيز در غرب در سايه يك رشته تجربه و آز

: خـدا، فرشـته، روح مجـرد، و ديگـر عـوالم       در قرن نوزدهم تب مادّيگرى باال رفت و مسائل ماوراء طبيعت، مانند اگر

غيبى مورد ترديد قرار گرفت، از آغاز قرن بيستم بلكه كمى پيش از آن، ورق برگشت و با همت روحيّون، دريچه هايى بـه  

آن پس از مرگ مـورد پـذيرش قـرار گرفـت كـه در       بقاىو  وحمسأله اصالت ر سوى جهان ماوراى طبيعت گشوده شد، و

 ضمن بيان اصل نخست، به آن اشاره كرديم.
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 و بقاى روح قرآن

آنجا كه پايه بررسى ما در اين موضوع، كتاب خدا، و سخنان حضرت رسول )صلى اهلل عليه وآله وسـلم(و جانشـينان    از

 ى روح را از اين ديدگاه تعقيب مى نماييم.معصوم او است، جاودانگى و مرگ ناپذير

بسيارى در قرآن، صراحتاً بر استمرار حيات انسانى پس از مرگ گواهى مى دهند كه نقل و تفسـير آنهـا در ايـن     آيات

 مختصر نمى گنجد و لذا به نمونه هايى از آنها، بسنده مى كنيم:

 .شهيدان راه خدا زنده اند1

شهيدان در راه حق پس از عبور از كانال مرگ، گواهى مى دهد، كه در اين جا به سه  متعددى از قرآن، بر حيات آيات

 مورد اشاره مى كنيم:

 (853بقره/)وإ التلقسولسوا لِمإند يْقدتللس فِر سإبِيلِ اللّهِ ألمواتٌ بإلد ألح ياءٌ وإ لكِند ال تلشدعْرسونل(.) : الف

 «. وييد، بلكه آنان زنده اند ولى شما درك نمى كنيدافرادى كه در راه خدا كشته مى شوند مرده نگ به»

ممكن است تصـور شـود كـه مقصـود از زنـده بـودن       « شما درك نمى كنيد :»لكِند التلشدعْرسون(  وإ ) توجه به جمله بدون

 شهيدان راه خدا، 

ه و نـام و يـاد آنـان    آنان است، زيرا اين گروه فـداكار، پيوسـته در قلـوب و افكـار مـردم جـاى داشـت        اجتماعىهمان حيات 

درگنجينه خاطرات باقى است و فداكاريهاى آنان خطوط طاليى صفحات تاريخ ملتها را تشكيل مى دهد. امّا ايل آيه، ايـن  

اين مطلبى نبود كه بر امت اسالمى و بخصـوص افـراد بيـدار و     ،مى كند، زيرا اگر مقصود حيات اجتماعى بود پندار را نفى

، زيرا حيات و زندگى به اين معنـى  «شما درك نمى كنيد : » لكِند الل تلشدعْرسون( )وإ د تا خدا بفرمايدروشن مخفى و پنهان بمان

 براى نوع مردم قابل درك است.

 (869آل عمران/وإ التلح سإبإنَّ الّذينل قستِلسوا فِر سإبِيلِ اللّهِ ألم واتاً بإلد ألح ياءٌ عِنددإ رإبِّهِم  يْردزإقسونل() ) : ب

 «.كشته در راه خدا را، مرده مپندار، آنان زنده بوده و نزد پروردگار خود روزى مى خورند دافرا»

آل للي هِم  وإ الهْم  يإح زلنسونل(.))فلرِحينل بِما آتاهْمْ اللّهْ مِند فلضدلِهِ وإ يإس تلب شِرسونل بِالّذِينل للم  يإلدحإقسوا بِهِم  مِند خللدفِهِم  ألالّ خوفٌ عإ : ج

 (878/عمران

بخاطر نعمتهايى كه خداوند از فضل خود به ايشان بخشيده مسرورند و بخاطر كسانى كه هنوز به آنها ملحق نشـده   آنها»

 «.اند خوشوقتند كه نه ترسى بر آنهاست و نه غمى خواهند داشت

 (878آل عمران/(.)يإس تلب شِرسونل بِنِع مإة مِنل اللّهِ وإفلضدل وإانّ اللّهإ اليْضيعْ ألج رل المْؤدمنينل )

 «.نعمت هاى الهى ابراز خوشحالى مى نمايند ، و به راستى خداوند، پاداش افراد با ايمان را ضايع نمى سازد از»

فوق ، از نظر صراحت معنى و قاطعيت داللت در درجه اى بسيار باال قرار دارند، و خداوند در اين آيات، شهيدان  آيات

شـمرده   برخـوردار خوانده ، بلكه به صراحت آنان را از آثار جسمانى و معنوى حيات، كـامالً   راه حق را نه تنها حىّ و زنده

 است، زيرا روزى خوردن شهيدان، و شادمان و خوشحال بودن آنان، بترتيب از آثار جسمى و روحى افراد زنده است.

 . مؤمن سوره يس پس از مرگ سخن گفت2

تنها يـك تـن    مردم شهر به انكار دعوت آنان پرداختند، وشهرى اعزام كرد. سه نفر مبلّغ به)عليه السالم( مسيح حضرت

كه از اطراف شهرآمده بود به آنها ايمان آورد مردم به سوى شخص مزبور هجوم آورده و او را كشتند، و او پـس از كشـته   

 شدن چنين پيام فرستاد:
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 ةل قالل يا للي تإ قلومِر يإع للْمـونل* بِمـا غلفلـر ِلـر رإبِّـر وإ جإعإللنـر ِمـنل المْكدـرلمينل(        قِيلل اد خسلِ الجإنَّ )ِِنِّر آمإندتْ بِرلبِّكسم  فلاس مإعْون*

 (07ـ05يس/)

گفت: من به خداى شما )فرستاده ها( ايمان آوردم، )به علت همين ايمان( بـه او گفتـه شـد: وارد بهشـت شـو. وى       وى»

 «.د و گرامى داشتگفت: اى كاش قوم من مى دانستند كه خداى من، مرا بخشي

از بهشتى كه او را وارد آن نمودند، بهشت برزخى است نه اخروى، به دليـل اينكـه وى آرزو مـى كنـد كـه اى       مقصود

كاش قوم من مى دانستند كه خدايم مرا بخشيد وگرامى داشت. آرزوى او مبنى بر آگاهى قومش از حال او با جهان آخرت 

شود، و افراد از وضع يكديگر آگاه مـى باشـند، مناسـب نيسـت،      مىانسان ها برداشته كه حجاب و پرده ها از برابر ديدگان 

بلكه چنين نا آگاهى با اين جهان مناسب است كه انسان هاى اين نشأت از وضع انسـانهاى نشـأت ديگـر آگـاهى ندارنـد و      

 آيات قرآن بر اين مطلب گواهى مى دهند.

، چراغ زندگى  پس از درگذشت و بخشيده شدن و دخول او به بهشت، آيات بعدى روشن مى سازد كه  از اين گذشته

 قوم او در 

 : اين جهان با يك صيحه آسمانى خاموش گشت، چنانكه مى فرمايد

 ما كسنّا مْندزلينل( )وإ ما ألندزللدنا عإلى قلو مِهِ مِند بإع دِهِ مِند جْندد مِنل السَّماءِ وإ  

 «.ان نفرستاديم و هرگز چنين نمى كرديمقوم او، بعد از وى سپاهى از آسم بر»

 (09ـ01يس/)ِِند كانلت  ِِالّ صإي حإةً واحِدإةً فلإِااهْم  خامِدْونل(.)

 «.نبود، جز يك صيحه ناگهانى، كه همگى به خاموشى گراييدند! چيزى»

ناگهان مـرگ، آنـان   اين دو آيه استفاده مى شود كه پس از ورود او به بهشت، قوم وى در اين جهان مى زيستند كه  از

 را فرا گرفت و چنين بهشتى، جز بهشت برزخى چيزى نمى تواند باشد.

 . فرعونيان بر آتش عرضه مى شوند3

 (36غافر/)النّارْ يْع رلضسونل عإللي ها غسدْوّاً وإ عإشِيّاً وإيإومإ تلقسومْ السّاعة أدخِلسوا آلل فِردعإونل ألشلدَّ العإذابِ() 

بر آتش، نشان داده مى شوند،و روزى كه آخـرت برپـا مـى گـردد حكـم مـى شـود كـه آل          فرعون صبح و عصر، آل»

 «.فرعون را بر سخت ترين عذاب وارد سازيد

 : توجه به مفاد دو بخش آيه، بقا و حيات آنان در جهان برزخ روشن مى گردد، زيرا با

پـس از برپـا گشـتن قيامـت بـه سـخت       از رسيدن قيامت، صبح و عصر بر آتش عرضه و نشان داده مى شوند، ولى  پيش

 ترين عذاب وارد مى گردند.

ايل آيه نبود )وإ يإومإ تلقسومْ السّاعة( ، مفاد بخش نخست چندان روشن نبود، ولى با توجـه بـه ايـل آيـه، روشـن مـى        اگر

 گردد كه مقصود همان عذاب دوران برزخ است و گرنه تقابل دوجمله صحيح نخواهد بود.

 رق شدن، وارد آتش شدند.امت نوح پس از غ4

 (05نوح/)مِمّا خطيئاتِهِم  أسغدرِقسوا فأسد خِلسوا ناراً فلللم يإجِدْوا للهْم  مِند دْونِ اللّهِ ألندصاراً(.)

جز خـدا،براى خـود كمـك و     سبب خطاهايى كه مرتكب شده بودند، غرق شدند و در نتيجه وارد آتش گشتند، و به »

 «.ياورى نديدند
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شود كه، ورود آنان به آتش چون قطعى بود از اين جهت به لفظ ماضى آورده شد )فأسد خِلسوا نـاراً( ،  است تصور  ممكن

 ولى يك چنين تأويل، عالوه بر اينكه بدون شاهد صحيح نيست، بر خالف ظاهر آيه مى باشد.

مال، ميان غـرق در ايـن جهـان و    بگويد زيرا بنابر اين احت« ثمّ ادخلوا»مقصود اين بود ، الزم بود به جاى )فادخلوا(  اگر

 ورود به آتش در روز رستاخيز ساليان درازى فاصله وجود دارد.

اين تأويل، باز ناچاريم جمله )فلللم  يإجِدْوا( را كه حاكى از گذشته است، نيز تأويل كرده و از طريق محقـق الوقـوع    بنابر

كه بر گذشته داللت مى كند آورده است « لم يجدوا»ملهبودن تفسير كنيم و بگوييم چون محقق الوقوع بود از اين جهت ج

 اين همه تأويل بدون شاهد، صحيح نيست. پذيرفتواالّ حقيقت آن در آينده تحقق خواهد 

 در اين جا به همين مقدار اكتفا مى كنيم، و تفصيل بيشتر را به محل ديگر وامى گذاريم. ما

 برزخى درحديث اسالمى حيات

ه حيات برزخى گفتيم همگى از نظر قرآن مجيد بود، در سخنان پيامبر خـدا و پيشـوايان معصـوم    كه تاكنون دربار آنچه

)عليهم السالم(،حيات برزخى به صورتى گسترده بيان شده و اين موضوع، در كتابهاى حديثى و اعتقـادى بـابى را بـه خـود     

 استاختصاص داده 

 نماييم: ىكه نمونه هايى از آن را گلچين م

در بخش پايانى از زندگى خويش، به قبرستان بقيع مى رفت و با آنان چنـين   رامى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(. پيامبر گ8

 (5«.)عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وِنّا بكم الحقون، ليهنّئ لكم ما أصبحتم فيه السّالم» : سخن مى گفت

بر ما سبقت جسته ايد و ما هم به زودى به شما مى پيونديم، بـر  برشما كه در جايگاه با ايمان قرار گرفته ايد، شما  درود»

 شما گوارا 

 «.باد نعمتى كه در آن قرار داريد

. تلقين ميت كه از مسلمات فقه اسالمى است، نشانه وجود حيات در كسانى كه جهان فانى را به سوى ديار باقى ترك 0

و نشانش صدا مى زند و مى گويد: آنگاه كه فرشـتگان ،مـأموران خـدا     گفته اند، تلقين كننده به هنگام تلقين، ميت را با نام

 تو سؤال كردند، بگو: امسراغت آمدند و از خدا و دين و پيامبر و ام

 «.بعلىّ ِماماً نبيّاً و بمحمّد )صلى اهلل عليه وآله وسلم( باإلسالم ديناً و رضيت باللّه ربّاً و »

 «.آيين من، و محمد پيامبرم وعلى بن ابى طالب امام من مى باشدخشنودم كه خدا پروردگار من، واسالم  »

اينها حاكى است كه مرگ، فقط انتقال از جهانى به جهان ديگر است، و ميّت در آنجا مى بيند و مى شـنوند و چـه    همه

 بسا با بازماندگان سخن مى گويد.

 د بسنده مى كنيم:اين رابطه به ترجمه تلقين اهل سنت كه در كتابهاى خود آورده ان در

مى نويسد:مستحب است، پس از دفن ميـت و صـاف كـردن خاكهـاى قبـر، او را بـا       «على المذاهب اِربعه الفقه»مؤلف

كلمات زير تلقين داد: تلقين دهنده بايد نام ميت و نام مادر او را بگويد و اگر نام مادر او را نمى داند نام حواء را ببرد، سپس 

عهد و پيمانى را كه با آن از دنيا خارج شدى و آن عبـارت اسـت از گـواهى بـر      آرو بگويد: به ياد  او را مخاطب قرار داده

يگانگى خدا و رسالت حضرت محمد، و اينكه بهشت و دوزخ و رستاخيز حق بوده و روز رستاخيز فرا مى رسد و خداونـد  

و قبله بـودن كعبـه و بـرادرى     قرآن،پيامبر و پيشوايى همه را برمى انگيزد. و اينكه،به خدايى خدا، و حقانيت اسالم، و نبوت 

 (6افراد با ايمان، راضى هستى.)
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 و حديث زير را نقل مى كنند: « و يستحب التلقين»مى نويسند:« نيل اِوطار»و شوكانى در« احياء العلوم»در غزالى

به من وصيت كرد كـه او را بـه نحـوى كـه      بودم،بن عبد اللّه مى گويد در احتضار أبو امامه باهلى، من بر بالين او  سعيد

پيامبر خدا)صلى اهلل عليه وآله وسلم(دستور داده است تلقين دهم. پيامبر دستور داده است هر موقع از دفن افراد فارغ شـديد  

ه بـار  . سـ يـد يك نفر بر بالين او قرار گرفته، او را به نام خود و نام مادرش خطاب كند. زيرا او مى شنود ولى پاسخ نمـى گو 

أساكرد ما خرجتإ عليه من الدنيا شهادة أن ال ِله ِالّ اللّه و انّ محمّداً رسول اللّه و أنّـك  »اين كار را تكرار كند و به او بگويد: 

ك مى تر راسپس افزود: در اين موقع دو فرشته سؤال كننده او «. رضيتإ باللّه ربّاً و باإلسالمِ ديناً و محمّد نبيّاً و بالقرآنِ ِماماً

 (7كنند و به يكديگر مى گويند چرا بنشينيم؟ تمام آنچه را مى خواستيم به او تلقين شد....)

  سوم اصل

 دوجهان با يكديگر ارتباط

 : هاى پيشين دو اصل را ثابت كرد بررسى

 . واقعيت انسان، همان نفس مجرّد و روح جاودان اوست.8

 ن ديگر بوده و انسان پس از مرگ، زندگى جاودانه دارد.. مرگ پايان زندگى نيست، بلكه دريچه اى به جها0

سومى كه آن نيز در اين بحث از اهميت وااليى برخوردار است، وجود رابطه ميان اين جهان وجهان برزخ اسـت.   اصل

 زيرا ممكن 

 است تصور شود كه بين اين دو نوع زندگى، حائلى استوار، مانع از مشاهده و استماع كلمات است.

ات اين اصل، از تجربيات غربيان در باره ارواح صرف نظر مى كنيم، چه،ممكن است برخى از آن آزمونهـا قابـل   اثب در

 از دريچه وحى وروايات رسول خدا و جانشينان او تعقيب مى كنيم. رااعتماد نباشد و فقط مسأله 

ه برمى دارند و مـا در اينجـا برخـى از    قرآنى از وجود رابطه بين ما و كسانى كه در جهان برزخ بسر مى برند، پرد آيات

اين آيات را مطرح مى كنيم تا روشن شود چگونه ميان اين دو نوع زندگى، رابطه وجـود دارد و كسـانى كـه از پـل مـرگ      

خود را با ما قطع نكرده اند و اگر هـم ايـن حكـم قـانون كلـى نباشـد        وندعبور كرده و گام در جهان ديگر نهاده اند هنوز پي

 روهى قطعى و ثابت است.درباره گ

 . صالح با ارواح قوم خود سخن مى گويد1

آياتى كه گواهى مى دهد كه ارتباط بشر بـا گذشـتگان، بـاقى و برقـرار اسـت، آيـه مربـوط بـه مـذاكره صـالح)عليه            از

 السالم(با هالك شدگان از قوم خود مى باشد: 

را )كه معجـزه صـالح بـود(     شتر»قالسوا يا صالِحْ ائدتِنا بِما تلعِدْنا ِِند كسنتإ مِنل المْردسإلين(. )فلعإقلرسوا النّاقلةل وإعإتلوا عإند ألم رِ رإبِّهِم  وإ

 «.پى كردند و از دستور پروردگار خود سرپيچيدند و گفتند: اى صالح اگر پيامبرى، عذابى كه به ما وعده مى دهى بياور

 م  جاثِمين()فلألخلذلتدهْمْ الرَّج فلةس فلألص بإحْوا فِر دارِهِ 

 «.(و در خانه هاى خويش بى جان افتادند1زلزله اى )بر اثر صيحه آسمانى( آنان را فرا گرفت) پس»

( و در اين دو آيه 87( و در برخى ديگر صاعقه )فصلت/6. در برخى از آيات علت نابودى آنان صيحه آسمانى)هود/ 8

 حه شديد آسمانى، با صاعقه و زلزله همراه بوده است.زلزله معرفى شده است و جمع آيات به اين طريق است كه صي

 (79ـ77اعراف/.))فلتلولّى عإندهْم  وإ قالل يا قلومِ للقلد  ألب للغدتسكسم  رإساللةل رإبِّر وإ نلصإح تْ للكسم  وإ لكِند التسحِبُّونل الناصِحين(

 «.م ولى شما ناصحان را دوست نمى داريداز آنان دورى نمود و گفت: اى قوم، من پيامهاى خداوند را رسانيد آنگاه»
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 مفاد آيات سه گانه دقت كنيد: در

نخست، حاكى است كه قوم صالح، از او، درخواست عذاب الهى كردند.آيه دوم حاكى است كه عذاب الهى فـرا   آيه

نـداى آنـان بـا     رسيد و همه آنان را نابود كرد. و باِخره، آيه سوم حاكى است كه حضرت صالح پس از مرگ و نابودى و

 ولى شما نصيحت گويان را دوست نمى داريد. مجمله )يا قلوم( به ايشان گفت: من پيامهاى الهى را رسانيد

 روشن بر اينكه حضرت صالح پس از نابودى با آنان سخن گفت،سه چيز است: گواه

 . چينش نظم آيات به شكلى كه گفته شد.8

رتيب است، يعنى پس از نابودى آنان، از آنهـا روى برتافـت و بـه آنـان چنـين      كه دالّ بر ت« فلتلولى»در لفظ« فا». حرف 0

 گفت:

.جمله )ولكن التحبُّون الناصحين(مى رساند كه آنان آنچنان در عناد و شقاوت فرو رفته بودند كـه پـس از مـرگ نيـز     8

 داراى چنين روحيه بودند كه افراد پند ده و اندرزگو را نيز دوست نمى داشتند.

يه اين است كه او با ارواح امت خود به طور جدّى سخن مى گويد و آنان را مورد خطـاب قـرار مـى دهـد و از     آ ظاهر

همراه بود خبر مى دهد، و مى گويد: هم اكنـون نيـز ناصـحان را دوسـت نمـى       آنانعناد مستمرّ آنان كه پس از مرگ نيز با 

 داريد.

 خن گفتن غزل سرايان با در و ديوار معشوق است.خطاب صالح به قوم خود، جدّى نبوده، بسان س : سؤال

: كسى مفاد آيه را بر زبان حال حمل كند و بگويد اين نوع خطاب، از قبيل خطابات عاشقان وغزل سرايان اسـت   پاسخ

 كه، در و ديوار را مورد خطاب قرار مى دهند، از روشن ترين مصاديق تفسير به رأى و نوعى پيشداورى غلط است.

ير به رأى اين است قبالً عقيده اى را اتخاا نموده سپس به خـاطر حفـظ آن، ظـاهر آيـه را تأويـل و مطـابق       تفس حقيقت

عقيده خود معنى كنيم چون قائل اين نظر، ارتباط ميان دو جهان را منتفى مى داند، به ناچار بـه چنـين تفسـيرى روى آورده    

 است.

 : ين گروه گفته استدر حقّ ا سلم( اسالم)صلى اهلل عليه وآله و پيامبر

 (9«.)فلسَّرل القرآنل بِرلأديِهِ فللديإتلبإوإء مإقدعإدإهْ مِنل النار مإند»

 قرآن را به رأى پيشين خود تفسير كند جايگاهى براى خود از آتش اتخاا كند. هركس

و ايمان آورده و : حضرت صالح در اين خطاب با گروه باقى مانده از قوم خود سخن مى گويد، يعنى آنان كه به اسؤال

 جان به 

 سالمت آورده بودند.

: اين احتمال بسيار ضعيف بلكه بى پايه است زيرا اگر طرف خطاب گروه با ايمان باشند كه از قوم او باقى مانـده   پاسخ

 «.شماها پند دهندگان را دوست نداريد:» گويد: )وإلكِند ال تسحِبُّونل الناصِحين(  مىاند پس چرا در ايل آيه 

 شعيب با ارواح قوم خود سخن مى گويد .2

لرزه آنان را فرا گرفت، و در خانه هاى خود هالك  زمين»(98اعراف/)فلألخلذلتدهْمْ الرَّج فلةس فلألص بإحْوا فِر دارِهِم  جاثِمين(.)

 «.شدند

 (90اعراف/نسوا هْمْ اللخاسِرينل(.))الّذِينل كلذَّبْوا شسعإي باً كلأند للم  يإغدنلوا فِيهإا الّذينل كلذَّبْوا شسعإي باً كا
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كه شعيب را تكذيب كردند، تو گـويى در آن ديـار نبودنـد. گروهـى كـه او را تكـذيب كردنـد، زيانكـاران          گروهى»

 «.بودند

 (98اعراف/رينل())فلتلولّى عإندهْم  وإ قالل يا قلومِ للقلد  ألب للغدتسكسم  رِساالتِ رإبِّر وإنلصإح تْ للكسم  فلكلي فإ آسى عإلى قلوم كافِ

آنان روى برتافت و گفت: اى قوم من، من پيامهاى خدايم را به شما رسانيدم و شما را نصـيحت كـردم .چگونـه بـر      از»

 «.گروهى كه كافرند، اندوه بخورم؟

 استدالل در اين آيه با آيه هاى مربوط به قوم صالح يكى است. شيوه

 ح انبياء سخن مى گويد. پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(با اروا8

 (35زخرف/) وإس ئللد مإند ألر سإلدنا مِند قلب لِكإ مِند رْسْلِنا ألجإعإلدنا مِند دونِ الرَّح منِ الِهإةً يْع بإدْونل(.)

 «.پيامبران پيشين بپرس آيا غير از خداى رحمان، خدايى قرار داديم كه مور پرستش قرار گيرد؟ از»

مى تواند با پيامبران گذشته، كه در جهـان ديگـر بسـر مـى برنـد، تمـاس گرفتـه و از آنـان         آيه اين است كه پيامبر  ظاهر

 پرسش كند، و تا دليل عقلى بر امتناع سؤال از آنان گواهى ندهد ،ما حق نداريم دست از اين ظاهر برداريم.

 : مقصود سؤال از علماى يهود و نصارى است، چنانكه در آيه ديگر مى فرمايد:سؤال

 (93يونس/بِّكإ()ند كسندتإ فِر شلكّ مِمّا أندزللدنا ِِللي كإ فلس ئللِ الّذِينل يإقدرلؤسنل الكِتابإ مِند قلب لِكإ للقلد  جاءإكإ الدحإقُّ مِند رإ)فلإِ 

در آنچه به تو فرو فرستاديم شك و ترديد دارى از كسانى كه كتابى را كه پـيش از تـو نـازل گرديـده اسـت مـى        اگر»

 «.ه تحقيق، حق بر تو از جانب خدا نازل گرديده استخوانند بپرس،ب

 : اين احتمال بسيار ضعيف است زيرا: پاسخ

تفسير آيه اى با آيه ديگر در صورتى صحيح است كه آيه نخست داراى ابهام باشد، ولى اگر آيه مورد نظر از هـر   اوّال،

تأويل نماييم و بگوييم: مقصود، سؤال از دانشـمندان   نوع ابهامى خالى باشد جهت ندارد از ظاهر آيه دست برداريم و آن را

كه پيامبر از هر دو گروه سؤال كند، باِخص كه ايـن دو راه، بـراى دو گـروه     ديهود و نصارى است. زيرا هيچ منافات ندار

بـه امـت، بـه     باشد به اين بيان كه، سؤال از پيامبران پيشين، مخصوص خود پيامبر باشد و سؤال از علماى اهل كتاب، مربوط

 اين معنى كه خطاب، متوجه پيامبر است، 

 ولى هدف، دعوت امت به سؤال كردن از علماى مزبور مى باشد.

اينكه خداوند در اين دو آيه دو راه پيش پاى پيامبرگذارده، اين است كه درآيه سوم راه سومى را نشان  روشن بر گواه

 : مى دهد و مى گويد

ــد آتلي نا مْوســى تِ ــا مْوســى       )وإ للقل ــكإ ي ــر الظنُّ ــونس ِِنِّ ــهْ فِردعإ ــالل لل ــرائيلل ِِاد جــاءإهْم  فلق ــر ِِس ــئللد بإنِ ــات فلس  ــات بإيِّن ــعإ آي س 

 (818اسراء/مإس حْوراً()

به موسى نسه معجزه داده ايم، از فرزندان اسرائيل سؤال كن موقعى كه موسى به سوى آنـان بازگشـت فرعـون بـه او      ما »

 گفت من ترا 

 «.پندارم جادو زده مى

اين آيه سخن از خود بنى اسرائيل است، نه گروه علما و افرادى كه كتاب مى خوانند.و هرگز ما حق نداريم كه بـى   در

 جهت آيه سوم را نيز تأويل كنيم.



 95 

: آيه نخست حاكى است كه مقصود سؤال از تمام پيامبران پيشين مانند نوح و ابراهيم و ... است، در حالى كـه آيـه    ثانياً

دوم مربوط به دانشمندان يهود و نصارى است، كه مى توانند با مراجعه به كتب خود )عهدين(، سؤال پيامبر را پاسخ بگويند 

است در اختيار پيامبر ما و امت بگذارند. در اين صورت وجهى ندارد كه ما مفهـوم   دهو آنچه خدا به پيامبران آنها دستور دا

اهل كتاب يعنى يهود و نصارى )كه پيوند آنها تنها با پيامبران خود بـاقى بـود نـه بـا      وسيع آيه نخست را در محدوده علماى

 پيامبران ديگر(، منحصر كنيم.

: آيه مورد بحث، در سوره زخرف است و اين سوره )به اتفاق مفسران و به گواهى مضمون آن( از سوره هاى مكى ثالثاً

ب و يا گروه مؤمن به آنان، خبر چشم گيـرى نبـود كـه پيـامبر بـه آنـان       است،و در محيط مكه از علما و دانشمندان اهل كتا

 مراجعه كند.

 برزخى در احاديث حيات

قرآنى ما در موضوع فوق به پايان رسيد. وجود ارتباط با جهان برزخ، در احاديث اسالمى نيز به طور گسـترده اى   بحث

 قطعى اكتفا مى كنيم:مطرح شده است كه ما به جهت اختصار، به اكر پاره اى روايات 

 .پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(با كشته شدگان بدر سخن مى گويد1

بدر به پايان رسيد، و كفّار قريش با دادن هفتاد كشته و هفتاد اسير پا به فرار نهادند. پيامبر گرامى )صلى اهلل عليـه   جنگ

د و وقتى اجساد آنان در ميـان چـاه ريختـه شـد، آنـان را      وآله وسلم(اسالم دستور داد كشته هاى مشركان را در چاهى بريزن

شلي به،اى اميه،اى ابو جهل و... آيا آنچه را كه پروردگار شما وعـده داده بـود،    به،اىيك يك به نام صدا زد و گفت: اى عْتد

هى از مسـلمانان بـه   حق و پابرجا يافتيد؟! من آنچه را كه پروردگارم وعده كرده بود حق و حقيقت يافتم. در اين موقع گرو

پيامبر گفتند: آيا كسانى را كه مرده اند صدا مى زنيد؟! پيامبر فرمود: شماها از آنـان شـنواتر نيسـتيد، لكـن آنـان قـدرت بـر        

 جواب ندارند.

 هشام مى گويد: پيامبر در آن لحظه خطاب به مقتولين كشته شدگان كفار قريش فرمود: ابن

مـرا از زادگـاهم    ;د؟! مرا تكذيب كرديد، در حاليكه ديگـران مـرا تصـديق نمودنـد    چه بستگان بدى براى پيامبر بودي ـ

با من به جنگ برخاستيد ولى ديگران مرا كمك كردند. آيا آنچه را كه  ;بيرون كرديد، در حاليكه مردم ديگر مرا پناه دادند

 !د؟پروردگار وعده كرده بود حق و پا برجا يافتي

 بخشدبه پديده رنگ جاودانى مى  شعر

سخن گفتن پيامبر با كشتگان قريش از نظر تاريخ و حديث اسالمى، امرى مسـلّم اسـت و محـدثان و مورخـان      ماجراى

 اهل تسنن و شيعه همگى آن را نقل كرده اند . اين مطلب، حتى در اشعار شاعران آن روزگار نيز منعكس شده است:

عر، حقـايق را بـازگو مـى كـرد و اسـالم و مسـلمانان را       بن ثابت، شاعرعصر رسالت است كه از طريق بيـان و شـ   حسان

 كمك مى نمود. 

وى، كه خوشبختانه ديوانش نيز چاپ شده است، درباره واقعه بدر قصيده اى دارد كه در ضمن آن به ماجراى فـوق اشـاره   

 كرده است:

 ( فر القلليب81ِقلذلفدناهم كباكب)                      رسولس اللّه لمّا  يْنادِيهم             

 و أمرس اللّه يأخذ بالقلوبِ                  تلجدوا كالمر كانل حقاً؟!  ألم    

 (88صإدإقدتإ و كنتإ اا رأي مْصيب)                   نطقسوا ولو نطقسوا لقالوا  فما                     
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گفت: آيا كالم مرا حق نيافتيـد و فرمـان خـدا قلـوب و     كه آنان را دسته جمعى در چاه ريختيم، پيامبر به آنان  هنگامى»

 «.بود صائبدلها را مى گيرد . آنان سخن نگفتند و البته اگر مى گفتند، چنين پاسخ مى دادند: راست گفتى و نظر تو 

بـر پاسـخ   جمله اى نمى تواند صريح تر از اين باشد كه پيامبر فرمود: شما از آنان شنواتر نيستيد، منتها آنان قـدرت   هيچ

.هيچ بيانى نمى تواند گوياتر از اين باشد كـه پيـامبر آنـان را يـك يـك بـه نامهـاى مخصـوص         « ما أنتسم بأسمعإ مِندهْم»ندارند:

 حياتشان سخن بگويد. نخويش صدا بزند و با آنان بسان دورا

كند و بگويـد چـون ايـن     مسلمانى حق ندارد اين فصل مسلّم از تاريخ اسالم را به علت يك پيشداورى غلط انكار هيچ

امربا عقل قاصر مادى من سازگار نيست، پس صحيح نيست! در اينجا، متن قسمتى از اين مكالمه را نقل مى كنيم تا افـرادى  

 در اين قسمت چقدر گويا و روشن است: پيامبركه به زبان عربى آشنايى دارند ببينند كه عبارت 

ولس اللّه)صلى اهلل عليه وآله وسلم(فقال: يا أهـلل قليـب هإـلد وإجـدتسم مـا وعإـدإكسم       ألقاهم فر القليبِ وإقفإ عليهم رسْ فلمّا»

ربُّكم حقّاً فانّر قد وجدتْ ما وعدنر ربّر حقّاً فقال له أصحابه يا رسول اللّه أتكلّم قوماً موتى؟! فقال لهـم: لقـد علمـوا انّ مـا     

 (80...«.)اًوعدهم ربّهم حقّ

 . مراسم تلقين2

كه در بخش پيش از آن بهره گرفتيم، عالوه بر آنكه گواه بر حيات جاودانه بشر پس از مرگ است، نشانه تلقين  مراسم

وجود رابطه بين ما و درگذشتگان نيز هست. مسأله وجود رابطه به قدرى روشن است كه طبق نقل بخارى از انس بن مالك 

مى شود صداى كفشهاى تشييع كنندگان نيز به گوش او مـى   قبر نهاده دراز پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(، آن كس كه 

 (88)رسد.

ابو بكر و على بن ابى طالب )عليه السالم(با پيامبر اكرم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(آنگاه كه به لقاء اللّه پيوست  گفتگوى

 نيز مؤيّدى بر وجود ارتباط ميان انسان و جهان ديگر است.

سد: روزى كه پيامبر اكرم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(در گذشت، ابوبكر بـه بـالين پيـامبر    هشام در سيره خود مى نوي ابن

)صلى اهلل عليه وآله وسلم(آمد روپوش صورت پيامبر )صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم(را كنـار زد و او را بوسـيد و بـه او چنـين       

 گفت:

 ( 83«.)مّ لن تصيبك بعدها موتة أبداًأنت وأسمّى أمّا الموتة التى كتب اللّه عليك فقد اقتها ث بأبى»

، آنگاه صورت «ومادرم فداى تو مرگى كه خدا بر تو نوشته بود چشيدى، سپس پس از اين مرگى نخواهى داشت. پدر»

 حضرت را پوشاند.

 مؤمنان )عليه السالم(نيز آنگاه كه پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(را غسل داد به او چنين خطاب كرد: امير

ومادرم فداى تو باد! با مرگ تو رشته نبوت و وحى الهى و اخبار آسمانها كه هرگز با مرگ كسى بريده نمى شود،  رپد

به شكيبايى در برابر ناگواريها دعوت فرموده اى آنچنان در فراق تو اشك مى ريخـتم كـه    راقطع گرديد. اگر نبود اينكه ما 

ما در اين راه، باقى و مستمرّ است و ايـن انـدازه در راه تـو بسـيار كـم       ولى حزن و اندوه;سرچشمه اشك را مى خشكانيدم 

 (85يادآورى كن و در يادخود نگاهدار!) راست و جز اين چاره نيست. پدر و مادرم فداى تو باد، ما را در سراى ديگ

 : جمله اى باالتر و روشن تر از اينكه امام مى گويد چه

 :ما را پيش پروردگار ياد كن، و ما را به خاطر بسپار.« كعندإ ربِّك واجعلنا من بال أساكرنا»

 حديثها و دهها نظاير آن به روشنى گواه مى دهند كه ارتباط انسان با جهان ديگر، باقى و برقرار است. اين
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 برزخى در كلمات فقيهان ومحدثان حيات

و پر نفوا اسالم كـه در رسـاله هـاى    برزخى از اصول اعتقادىِ همه مسلمانان جهان است ، و شخصيتهاى مشهور  حيات

خود به تبيين عقايد اسالمى پرداخته اند آن را جزو مسلّمات گرفته اند. ايالً به برخى كلمات دانشمندان نامـدار اهـل سـنّت    

 اشاره مى كنيم:

(مى گويد: عذاب قبر حق است و از دين و خـداى شـخص ميّـت سـؤال مـى شـود، و او       038. احمد بن حنبل)متوفاى8

 يگاه خود جا

 (86را در دوزخ و يا بهشت مى بيند، همچنانكه سؤال قبر نيز به وسيله دو فرشته، واقعيّت دارد.)

( مى نويسد: ما به عذاب قبر درباره كسى كه شايسته ايـن عـذاب اسـت ايمـان داريـم،      808. ابوجعفر طحاوى )متوفاى0

مبر از ميّت، اعتقاد داريم، به نحـوى كـه در روايـات از رسـول     همچنان كه به سؤال دو فرشته در قبر درباره خدا و دين و پيا

 (87)خدا وارد شده است.

( در رساله اى كه در عقايد تنظيم كرده مى نويسـد: مـا بـه عـذاب قبـر ،حـول       803ـ 061. ابوالحسن اشعرى )متوفاى8

 (81كوثر،ميزان، صراط و برانگيخته شدن مردگان پس از مرگ، معتقديم.)

(مى نويسد: سؤال دو فرشته در قبر، نزد اهل سنت حق است و فرد مؤمن، قـدرت پاسـخ دادن بـه    888ى. بزدوى)متوفا3

 (89آنان را دارد.)

از . امام رازى در تفسير آيه )وإيإس تلب شِرسونل بِالّذى للم  يإلدحإقسوا بِهِم ( مى نويسد: اين آيه گواه بر حيات برزخى انسـانها قبـل   5

گفتار پيامبر نيز كه مى فرمايد: قبر باغى از باغهاى بهشت و يا گودالى است از حفره هاى دوزخ  رستاخيز است. چنانكه اين

 اين حقيقت است. است، گواهِ ديگرِ

 (01: اخبار در عذاب و ثواب قبر، قريب به حدّ تواتر است.) مى افزايد سپس

 (08وح به بدن هنگام سؤال، داللت دارد.)( مى گويد: احاديث صحيح و متواتر بر بازگشت ر706. ابن تيميه)متوفاى 6

 ( آيات سه گانه زيرا را گواه بر وجود حيات برزخى مى داند:798. تفتازانى )متوفاى7

 «.فرعون روز و شب پيش از رستاخيز برآتش عرضه مى شوند آل»(36غافر/: )النّار يْع رلضسونل عإللي ها غسدوّاً وإعإشِيّاً() الف

 «.نوح به كيفر خطاهاى خود در آب غرق شدند سپس وارد آتش گشتند قوم»(05نوح/وا ناراً(.): )اغرقسوا فلأسد خِلس ب

 «.خدايا ما را دوبار زنده كردى و دوبار ميراندى گفتند» (88غافر/: )رإبّنا ألمإتدنا اثدنلتلي نِ وإألح يإي تلنلا اثدنلتي نِ(.) ج

ياى دوم نيزبه هنگام نفخ صور است. يعنى تمـام برزخيـان   نخست، احياى پس از مرگ در عالم برزخ است.و اح احياى

 (00پيش از روز رستاخيز مى ميرند و بعداً به وسيله نفخ صور برانگيخته مى شوند.)

، امرى مسلّم بوده و در اين زمينه، همين « حيات برزخى»دانشمندان مشهور اهل سنت را آورديم. از نظر شيعه نيز،  كالم

 (08خ صدوق و شيخ مفيد آن را جزو عقايد شيعه نوشته اند.)بس كه بزرگانى چون شي

*  *  *  *  * 
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 ىبه پيامبر و اولياى اله توسل

 

آفريده شده است: هر پديده اى در جهان به دنبال سـبب ويـژه اى، پديـد    « نظام علت و معلول»آفرينش بر اساس  جهان

مى آيد و در عين حال خود آن پديده نيز در پديده هاى ديگر اثر مى گذارد، و تأثير سبب در مسـبَّبها بـه امـر الهـى و طبـق      

 ظام را آفريده و ميان پديده ها رابطه علت و معلول را پديد آورده است.مشيت او صورت مى پذيرد. خداى متعال، اين ن

 نيست كه خورشيد انرژى پخش مى كند، ماه نور مى افشاند، آتش حرارت پس مى دهد، و... . شك

يك از اين علل مادّى در اثرى كه از خود نشان مى دهند، مؤثرند و نوعى رابطه ميان خورشيد و ماه و آتش و آثـار   هر

برخاسته از آنها موجود است.و مجموع اثر ومؤثّر نيز، مخلوق خدا بوده و اوستكه اين پيوندها را ميان پديده ها ايجاد كـرده  

، اسـباب عـادى را از كـار مـى انـدازد و مـثاًل آتـش را بـر         «سبب سوزى»بابِ  ازو به همگى وجود بخشيده است)لهذا، گاه 

 ازد، تا نشان دهد كه مسبّب و مؤثر اصلى و حقيقى، اراده اوست(.حضرت ابراهيم )عليه السالم(گلستان مى س

اين بيان نتيجه مى گيريم: هر پديده اى كه در جهان مشاهده مى كنيم، در عين حال كه نتيجه يك پديده مادّى است  از

زيـرا خداونـد مـؤثّر     وفعل آن شمرده مى شود، فعل خدا نيز مى باشد و اين دو امر، كوچكترين منافاتى با يكـديگر ندارنـد،  

و از حيـث  « غير مسـتقل »حالى كه پديده هاى مؤثر در جهان همگى ااتاً  دراست، « خويشكار و خود بنياد»و فاعلِ« مستقل»

 به غير)=خدا(يند.« وابسته»وجود و تأثير، 

جهـان  دى(درحقيقت، وجود پديده، از جانب خداست ولى اين امر، به تقديرالهى، ازمجراى خاصّى)علل طبيعـى وما در

 پذيرد.يتحقق م

 ش( شاعرِ فلك پيماىِ قرن اخير:8839متوفى «)اديب پيشاورى»خوش مى گويد آقاى سيد احمد رضوى ملقب به  چه

 به هر پيكر اندر روان آفرين                 اى خداوند جان آفرين  تويى

 دان از تو يافتروان، هستى جاو                 رونده،روان از تو يافت  سپهر        

 جهان نغمه چنگ ناهيد توست               هر اختر ز خورشيد توست  فروغِ     

 ( توست0( و ديگر دْرِ سِلكِ)8يكى دْرج)                  وجان، نگاريده كِلكِ توست  تن             

 همه طورِ پر از تجالّى توست               يكسره طور سيناى توست  جهان،

است، بدين معنى كه آفريدگارى جـز خداونـد نيسـت.در    « توحيد در خالقيت»مى دانيم يكى از مراتب توحيد،  گىهم

به معناى نفى تأثيرگذارى علتهاى مادّى و طبيعى در جهان نيست، بلكـه معنـاى آن ايـن اسـت      خالقيت،عين حال توحيد در 
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ر گذارى ديگر پديـده هـا، تنهـا در پرتـو مشـيت و اان او      فقط از آن خداست و اث« خالقيت مستقل و متكى بر خويش»كه: 

 صورت مى پذيرد.

برخى از آيات، به هر دو نوع تأثيرگذارى، اشاره شده است. مثالً فعل واحدى را در حاليكه به انسان نسبت مى دهد،  در

ين دو فاعل، در طول يكديگر به خدا نيز نسبت مى دهد در حاليكه يك فعل جز يك فاعل نمى تواند داشته باشد، امّا چون ا

 دارد، لذا منافاتى با هم ندارند.« تلبإعى» بهو ديگرى جن« اصلى»قرار داشته و يكى جنبه 

 خطاب به پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(مى فرمايد:  قرآن

 «.تير نينداختى، بلكه خداوند تير انداختكه تير انداختى، تو  هنگامى» (87انفال/)وإما رإمإي تإ ِِاد رإمإي تإ وإلكِنَّ اللّهإ رإمى(.) 

 گونه، قرآن يك فعل را به دو فاعل نسبت مى دهد:بدين

 . به خداوند: )ولكنَّ اللّه رإمى( .0              . به پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )ِِاد رإمإي تإ(.8

صورت گرفته و لذا نسبت فعل به هر « و قوه خدا حول»دو نسبت نيز، صحيح و پابرجاست. زيرا فاعليّت پيامبر هم با  هر

 دو صحيح مى باشد.

فعل واحدى، در عين نسبت به خدا به فرد ديگر نيز نسبت داده شود، در قرآن زياد بـه چشـم مـى خـورد و مـا دو       اينكه

 نمونه ديگر را يادآور مى شويم:

 (3جاى ديگر همان عمل را به خدا.) ( و در8. قرآن، نگارش اعمال را در يكجا به فرشتگان نسبت مى دهد)8

( و در جـاى ديگـر همـين پديـده را بـه خـدا نسـبت مـى         5. در يكجا، گرفتن جان بشر را كار فرشتگان مـى شـمارد،)  0

 (6دهد.)

ياد شده،حاكى از آن است كه نظام آفرينش بر محور يك رشته علّتها و معلولها،يا اسباب و مسبَّبات مى گـردد و   آيات

هم ديگر اثر مى گذارند. در عين حا ل، مجموع اين نظام، وابسته به خدا بوده و در پرتو مشيت و اراده او، به  پديده ها روى

در معنى، كليّه اجزاى نظام كـه بـه صـورت علـت و     «. درهم بريزد جمله قالبها ند،اگر نازى ك»حيات خود ادامه مى دهد، و 

انجام وظيفه مى كنند. و از شمار اين سپاه جز خدا كسى آگاه نيست.)وإمإا سبب تجلى مى كند، سپاه الهى بوده و به فرمان او 

 (88مدثر/يإع للمْ جْنسودإ رإبِّكإ ِِالّ هْو(.)

توجه به اين بيان، رهنمود صريح وحى الهى) مبنى بر اينكه:مؤثر در جهان خلقت خداست(هرگز بـا دسـتاورد دانـش     با

كوچكترين تضادى ندارد، و آنان كه وحى را با علم در تعارل مـى بيننـد يـا    بشرى )پديده ها در يكديگر اثر مى گذارند( 

 غير صحيح است. روزدانش هاى  ازوحى الهى را صحيح تفسير نمى كنند يا برداشت آنان 

 : برجاست هر دو اصل زير، صحيح و پا عبارت ديگر به

 مستقل و خود بنياد، جز خدا نيست. . توحيد در خالقيت، و اينكه در پهنه هستى، خالق و آفريدگار و مؤثر8

. علل امكانى و پديده هاى طبيعى منشأ يك رشته آثار و افعالند، و تأثير گذارى هر يك از آنها، به فرمـان خـدا و بـر    0

 اساس مشيت اوست.

بـه   مى بينيم كه گاهى دو اصل فوق، منافىِ يكديگر تلقّى مى شوند، از آن روست كه برخى توحيد در خالقيـت را  اگر

صورت غير صحيح تفسير كرده و بغلط مى پندارند كه هيچ مؤثر اصلى و تبعى جز خدا وجود ندارد، و علـل طبيعـى نقشـى    

كسـانى از سـوى ديگـر غلطيـده و بـه اشـتباه، علـل طبيعـى را، در          كـه در آثار ويژه خود ندارند)=نظريه فرقه اشاعره( يـا اين 

 ها(.تأثيرگذارى، مستقل مى انگارند)=نظريه مادّي
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هر دو برداشت باطل بوده و مصداق افراط و تفريط اند. نادرستى برداشت دوم كـه بـر جهـان بينـى تنـگ مـادّى        مسلّماً

استوار است، نياز به توضيح ندارد، زيرا طرف سخن ما در اين بررسى، با الهيّونى است كه جهـان بينـى مـادى را باطـل مـى      

متكلمان، آن را برگزيده اند، در حاليكه قرآن آشكارا برنقش علل  ازبرخى دانند، سخن در نادرستى برداشت اول است كه 

 طبيعى تصريح مى كند، و هم بالوجدان آثار پديده ها در يكديگر، محسوس و قابل لمس است.

مى توان تأثير علل مادّى را در پديده ها ناديده گرفت، در صورتى كه وحى الهى به آن تصريح مى كنـد و فـى    چگونه

 ل آب را در پرورش گياهان مؤثر مى داند، چنانكه مى فرمايد: المث

 (00بقره/السَّماءِ ماءً فلألخدرلجإ بِهِ مِنل الثَّمراتِ رِز قاً للكسم (.) مِنل)الَّذِى جإعإلل للكسمْ اِلرلإ فِراشاً وإالسَّماءإبِناءً وإألندزللل 

ت، و از آسمان آبى فرود آورد و به سبب آن )دقت كنيد( از كه زمين را براى ما گسترانيد و آسمان را برافراش خدايى»

 رزقرميوه 

 «.براى شما بيرون آورد

 الدين مولوى در اين مورد مى گويد: جالل

 اسب در جوالن و ناپيدا سوار             پنهان و قلم بين خط گذار  دست                              

 گه درستش مى كند گاهى شكست             بلندش مى كند گاهيش پست  گه

 گه گلستانش كند گاهيش خار               يمينش مى برد گاهى يسار  گه

 جان ما پيدا و پنهان جان جان               پران بين و ناپيدا كمان  تير

 نيست پرتابى ز شصت آگهى است             را مشكن كه اين تير شهى است  تير

 (7كار حق، بر كارها دارد سبق)              ت حق رميت از رميت گف ما

مشيت الهى بر اين تعلق گرفته است كه بشر در عين اعتقاد بر اينكه همه چيز از جانب اوست، مقاصـد خـود را    بنابراين،

 از طريق تحصيل اسباب به دست آورد.

غالباً به طور مستقيم ازخدا به انسـان نمـى    اصل وضابطه، بر امور معنوى نيزحاكم است. لذا فيض الهى به نام هدايت اين

بلكه راهنمايى خدا از طريـق ايجـاد اسـبابى ماننـد فطـرت و آفـرينش، عقـل و خـرد، پيـامبران و رسـوالن، و علمـا و             رسد،

 دانشمندان صورت مى پذيرد. 

( 1فـاطر/ ءْ وإيإه دِي مإند يإشاءْ( )در موارد متعدد هدايت را فعل خدا شمرده و سخن از )يْضِلُّ مإند يإشا نكهقرآن مجيد، با اي

 : مى گويد، مع الوصف پيامبر را از هدايتگران دانسته و با تأكيد مى فرمايد

 «.به راه راست هدايت مى كنى تو» (50شورى/)وإِِنَّكإ للتله دِى ِِلى صِراط مْس تلقيم(.) 

عل الهى است، به پيامبر نيز كه وسيله و واسطه منافات هم ندارد كه هدايت، از آنِ هر دو باشد وهدايت كه در اصل، ف و

 انجام آن است نسبت داده شود.

نظرانى كه افراد را در تحصيل اسباب نكوهش مى كنند و آن را بـا توكـل و رازقّيـت خداونـد منـافى مـى داننـد         كوتاه

 فهمشان در معارف قرآنى قاصر است ومعارف دقيق اسالمى را درست تفسير نكرده اند.

درهاى اسباب و اصرار بر تحصيل آنها، با توكل و توحيد در آفريدگارى و كردگارى، كمترين منافاتى نـدارد   كوبيدن

.زيرا در ديده موحّد تحصيل گر، اسباب رنگ تلبإعى و ظِلّى دارند و او هر نوع تأثير گذارى و تأثير پذيرى در اشيا و پديـده  

 مى داند. جهان لقهاى جهان را، مظهر اراده فاعل مطلق و خا
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لذا قرآن دستور مى دهد كه جامعـه بـا ايمـان، بـه      .نيستاز اين حيث، ميان خواسته هاى مادى و معنوى نيز فرقى  ضمناً

ــرود:    ــيله ب ــيل وس ــال تحص ــم            دنب ــبيلِه للعإلَّكس ــر سإ ــدْوا ف ــيللةل وجاِه ــِه الوإس ــوا ِِلي ــهإ وإاب تلغس ــوا الّل ــوا اتَّقس ــِذينل آمإنس ــا الَّ ــا أليُّهإ )يإ

افراد با ايمان از تقوا پيشه كنيد و براى رسيدن به او وسيله اى دست و پا كنيد )توسل جوييـد( و در   اى»(85مائده/حْون(.)تسفدلِ

 «.راهش جهاد كنيد باشد كه رستگار شويد

 كه در آيه فوق به آن امر شده چيست؟« تحصيل وسيله»بايد ديد مقصود از  اكنون

 ، سه كاربرد اكر كرده اند:«يلهوس»نويسان زبان عرب براى لفظ فرهنگ

 (1«.)براى من از خدا وسيله بطلبيد». مقام و منزلت . درحديث است كه پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمود: 8

 (9. تقرّب به درگاه الهى است.)0

 (81.تحصيل اسباب تقرّب، تا در سايه آن به خدا تقرّب جوييد.)8

ا مطابق روايات، مقام و منزلت پيامبر نزد خداوند، مقام منحصر بـه فـردى اسـت كـه     معنى اول مقصود نيست. زير مسلماً

 جز پيامبر، 

 كسى حائز آن مقام نخواهد شد.

بايد آيه را به يكى از دو معنى اخير تفسير كرد و ظاهراً مراد از آيه، همان معنى سوم است. به گـواه اينكـه پـس از     طبعاً

)عليـه   اميرمؤمنـان مى دهد كه سبب تقرّب ووسيله براى نزديكى به خـدا اسـت. از خطبـه     امر به تحصيل وسيله، فرمان جهاد

انّ »السالم(نيز چنين بر مى آيد كه آن حضرت وسيله را به معنى تحصيل سبب بـراى تقـرب بـه درگـاه الهـى گرفتـه اسـت:        

 (88)«.فر سبيله...واقام الصالة فانّها الملة وِيتاء الزكاةأفضلل ما توسّل به المتوسِّلونل ِلى اللّه تعالى اإليمانس به وبرسوله والجهاد 

چيزى كه متوسالن به خدا توسل مى جويند ايمان به خدا و به رسول او و جهاد در راه خدا و... به پا داشتن نماز  بهترين»

 «. كه آن طريقه و شريعت است و دادن زكات مى باشد

 د كه همگى سبب و مايه تقرب به خداست.در اين خطبه از فرايضى شرعى نام مى بر حضرت

، راهنمايى و ارشاد مى كند و مى گويد: بشر براى تحصيل مقاصد معنوى مانند تقـرب بـه   «حكم خرد»فوق ما را به  آيه

 خدا، بسان تحصيل مقاصد دنيوى بايد چنگ به اسباب بزند، و منهاى سبب، تحصيل مسبَّب امكان پذير نيست.

ن اشيا در امور معنوى را بايد خود شرع معيّن كند. زيرا عقل بشر در اين مورد نارساتر از آن كه هست وسيله بود چيزى

است كه وسيله تقرب و مغفرت و غيره را بدست آورد و نبايد پنداشت كه با اين آيه به تنهايى مى شود بر مسـئله توسـل بـه    

بر آن حاكم است يادآور مى شود، امّا اينكه چه چيز سبب  كلى را كه خرد نيز اصلانبيا و اوليا استدالل كرد. اين آيه، يك 

تقرب،مغفرت ، يا برآوردن نيازهاى معنوى مى گردد براى خرد روشن نيست و بايد آن را خود شـارع معـين كنـد. چنانكـه     

 رد.در راه وى و نماز و ز كات انگشت گذا جهادامام )عليه السالم(در خطبه ياد شده روى ايمان به خدا و رسول و 

وقت آن رسيده است كه اقسام توسّل را بيان نموده و سپس حكـم آنهـا را) از حيـث اسـتوارى و نااسـتوارى( از       اينك،

 ديدگاه كتاب و سنت معلوم سازيم.

 : اقسامى دارد كه ايالً يادآور مى شويم انواع و توسل،

 :  . توسل به اسما و صفات خدا1

سما و صفات اوست. ايـن نـوع توسـل در روايـات، بـاِخص در ادعيـه اهـل        از اقسام توسل، خواندن خداوند به ا يكى

 بيت)عليهم السالم(، فوق العاده بارز و چشمگير است.
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 اين مورد به دو حديث بسنده مى كنيم: در

ـ  » . ترمذى در سنن خود از بريده نقل مى كند، پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(شنيد مردى چنين مى گويد:8 ى اللّهـمّ انّ

 «.أسألك بانّى أشهد أنّك أنت اللّه الِله ِالّ أنت، اِحد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد

من از تو درخواست مى كنم به گواهيم بر اينكه تو آن خدايى هستى كه جز تو خدايى نيست، تو احـد و صـمد    خدايا»

 «.اى او مانندى يافت مى شودهستى كه نه مى زايد و نه زاييده شده است و نه بر

 (80النبر: لقد سألت اللّه باسمه اِعظم الذى ِاا دْعى به أجاب، وِاا سْئل له أعطى.) فقال

آن اسـم خوانـده شـود     بهفرمود: تو خدا را به وسيله اسم اعظم او خواندى، كه اگر او  )صلى اهلل عليه وآله وسلم( پيامبر

 سته شود عطا مى نمايد.اجابت مى كند و اگر از او چيزى خوا

انّر أسألك باسمك العظيم اِعظم، اِعّز اِجّل اِكرم الـذي ِاا ْدعيـتإ بـه علـى مغـالق أبـواب السـماء للفـتح          اللّهمّ»

 (88«.)بالرحمة انفتحت، وِاا دْعيتإ به على مضايق أبواب اِرل للفرج انفرجت، وِاا دعيت به على العسر لليسر تيسّرت

سؤال مى كنم به نام بزرگ و بزرگتر، گرامى تر و برترت، نـامى كـه اگـر بـه آن نـام بـر درهـاى بسـته          من از تو خدايا»

 آسمان براى باز 

شدن، خوانده شوى باز مى شود، واگر به آن نام بر گشايش درهاى زمين خوانده شوى گشوده مى گردد، و اگر بـه آن نـام   

 براى آسانى 

 «.خوانده شوى آسان گردد

 بير نمونه اى بارز از اين نوع توسل است كه همگان در شبهاى قدر مى خوانيم.جوشن ك دعاى

 . توسل به قرآن كريم2

از راههاى توسل اين است كه انسان قرآن را بخواند و به وسيله آن از خدا حاجـت بطلبـد. در حقيقـت، ايـن نـوع       يكى

ول اكرم )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(نازل شـده      توسل، توسل به فعل خدا است، زيرا قرآن ، كالم خداست كه بر قلب رس

 است.

 بن حنبل از عمران بن حصين نقل مى كند كه از پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(شنيدم مى فرمود:  احمد

 (83)«.القرآن واسألوا اللّه تبارك وتعالى به قبل أن يجيئ قوم يسئلون به الناس اقرأوا»

 «.سيله آن سؤال كنيد، پيش از آنكه گروهى بيايند به وسيله آن از مردم سؤال كنندبخوانيد و از خدا به وا ر قرآن»

و امعان نظر در حديث فوق نكته اى را روشن مى سازد، و آن اينكه: توسل به هر موجودى كه نزد خدا منزلـت و   دقت

 ين دعا را بخواند:كرامت داشته باشد جايز است، لذا در شبهاى قدر مستحب است انسان قرآن را باز كند وا

 (85«.)انّر أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفيه اسمك اِكبر و أسماؤك الحسنى... اللّهمّ»

من از تو به وسيله اين كتابى كه فرو فرستاده اى، و آنچه در آن است سؤال مى كنم. پروردگارا نام بزرگت  پروردگارا»

 «.و اسماى زيبايت در اين كتاب هست...

 ه عمل صالح. توسل ب3

آغاز بحث روشن گرديد كه در تحصيل آرمانهاى دنيوى، كار تعيينِ سبب به عهده خرد است. خرد آدمى در پرتـو   در

تجربه، سبب مناسب را از غير آن باز مى شناسد و فر المثل مى داند كه رفع گرسنگى و تشـنگى بترتيـب در گـرو خـوردن     

معنوى اسباب)به طور شايد و بايد(از خرد برنمى آيد و اين كـار نيـاز بـه    غذا و نوشيدن آب صورت مى گيرد.ولى در امور 
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اصوالً بدون تعيين او نمى توان به چيزى متوسل شد، زيرا توسل به سببى كه شرع بـر آن   وهدايت شارعِ آگاه از غيب دارد 

به اسـبابى متوسـل شـود كـه در     به شمار مى رود. لذا يك فرد مسلمان در امور معنوى بايد « بدعت»صحه ننهاده است نوعى 

 كتاب و سنت وارد شده است.

به عمل صالح كه سومين نوع از توسل است تلويحاً در قرآن و صـراحتاً در اخبـار وارد شـده و خالصـه آن ايـن       توسل

خداونـد  است كه اگر انسان عملى را براى خدا انجام داده، چنانچه مشكلى پيدا كند مى تواند به پاسِ عمل صالح مزبور، از 

توان گفت انسان هرگاه عمل پاكى را انجام مى دهـد، در همـان حـال     ىمتعال بخواهد كه مشكل او را برطرف كند. بلكه م

 مى تواند به آن توسل جويد و از خالق هستى درخواست حاجت نمايد. ايالً به چند شاهد تاريخى در اين زمينه توجه كنيد:

خانه توحيد) كه عمل صالح بـه شـمار مـى رود( از خـدا خواسـت او و فرزنـدش را       . ابراهيم )عليه السالم(هنگام بناى 8

 تسليم فرمان خويش قرار دهد: 

جعإلدنـا مْس ـلِمإي نِ للـكإ وإمِـند     )وإِِاد يإرفع ِِبراهيمْ القلواعدإ مِنل البإيتِ وإِِسماعيلس ربَّنا تلقلبّلد مِنّا ِِنَّك ألندتإ السَّـميعْ العإليمْ*رإبَّنـا وإا  

 (801ـ807بقره/( .)مرّيّتنا أسمّة مْس لِمةً للكإ وإألرِنا مإناسِكلنا وإتسب  عإللي نا ِِنَّكإ ألندتإ التوّابْ الرَّحياس

كه ابراهيم واسماعيل پايه هاى خانه را باالمى بردند)مى گفتنـد(: پروردگـارا، از مـا بپـذير كـه در حقيقـت،تو        هنگامى»

م )فرمان( خود قرار ده، و از نسل ما، امتـى فرمانبردار)پديـد آر(و آداب دينـى را بـه مـا      پروردگارا،ما را تسلي شنواى دانايى.

 نشان ده، و برما ببخشاى كه 

 «.توبه پذير مهربانى وت

بينيم كه ابراهيم و فرزندش، اسماعيل، عمل صـالحى انجـام مـى دهنـد)يإرفع ِِبـراهيم القواعـد...( و در آن حـال، از         مى

 : رخواست مى كنندخداوند چند چيز را د

روح تسليم در برابر فرمان او:)واجعإلنا مْسلمين لك(  : ب                               : پذيرش اين عمل از هر دو )تقبّل منّا( . أ

. 

 للي نا( .: توجه و رحمت خداوند بر آنان:)تسب  عإ د                              : آموزش مناسك حج: )وإألرِنا مإناسِكنا( . ج

 : . در آيه ديگر مى خوانيم كه0

 ( 86آل عمران/)الّذِينل يإقسولسونل رإبَّنا ِِنَّنا آمنّا فاغفِرد للنا اسنسوبإنا وإقِنّا عذابإ النّارِ(.)

 «.مى گويند: خدايا ما ايمان آورديم پس گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش باز دار مؤمنان»

ح با جمله )انّنا آمنّا(، و به درخواست حاجت از خداوند با جمله )فـاغفر للنـا اسنوبنـا( اشـاره شـده      اين آيه به عمل صال در

 است.

يادآور شديم، آيات قرآن بر جواز توسل به عمل صالح، تلويحاً داللت دارد.ولى در روايـات، توسـل بـه عمـل      چنانكه

يادآور شده اند كه سه فرد با ايمان در بيابـان گرفتـار   صالح به صورت روشن مطرح شده است. محدثان اسالمى از فريقين، 

بر اثر ريزش باران صخره عظيمى از باالى كوه كنده و سرازير شـد و در   فباران و غيره شده و به غارى پناه بردند. مع اِس

مـل صـالحى را كـه    ع مـا غار را پوشاند. در اين موقع يكى از آنان گفت: راستگويى مايه نجات ما است، بياييد هر كـدام از  

انجام داده ايم بازگو كنيم و از خداوند به حرمت و بركت آن عمل صالح، درخواست فرج كنـيم. هـر يـك از آن سـه نفـر      

عمل ارزنده اى را كه براى خدا انجام داده بودند متذكر شدند، و توسل آنان به اعمال صالح خويش سبب شد كه سنگ به 

 رويشان باز گردد. به رقدرت الهى كنار برود و درِ غا
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 ( پس از يادآورى اين مطلب مى گويد:073برقى )متوفاى  محدث

از آنان گفت: خدايا تو مى دانى به زن زيبايى مبلغى پرداختم او نيز آماده كام گيرى شـد، امّـا مـن بـه يـاد آتـش        يكى

 دوزخ افتادم و آن مجلس را ترك كردم، در اين موقع صخره كمى عقب رفت.

ن گروهى را برا ى كار اجير كرده بودم و قرار بود كه به هر يك نيم درهم مزد بدهم. به هنگام فراغ از گفت: م ديگرى

عمل يكى از آنان از من يك درهم تمام طلب كرد و دليلش اين بود كه من كار دو نفـر را انجـام داده ام. مـن بـه گفتـار او      

پول او )به ضميمه امكانات خودم( كشاورزى كردم و سود بـردم.  و من با  رفتترتيب اثر ندادم و او چيزى نگرفت و بيرون 

وقتى از اين مسأله آگاه شد سراغ من آمد من به او ده هزار درهم پرداختم و اين كار را براى رضاى تو انجام دادم. در ايـن  

 موقع صخره باز هم كمى عقب رفت.

حال خواب ديدم. با خود فكركردم كه اگر ظرف گفت: من براى پدر ومادرم ظرف شيرى آوردم و هردو را در  سومى

را بر زمين نهاده و خانه را ترك كنم ممكن است مگس يا پشه اى در آن وارد شود. از طرفى هم دوست نداشتم آنهـا را از  

رِغار بـه  را ميل كردند. در اين موقع صخره از د شيرآنان بيدار شدند و  هخواب بيدار كنم. لذا به همين حالت ايستادم تا اينك

 (86)كلّى كنار رفت و راه باز شد.

 .سرگذشت را محدثان شيعه و سنّى با اختالفاتى نقل كرده اند اين

 .توسل به دعاى پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(4

گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(شريفترين و گرامى ترين انسانى است كه خدا آفريده است. آيـات قرآنـى بـه     رسول

 منزلت پيامبر اشارات فراوانى دارند كه نقل آنها در اين مختصر نمى گنجد. مقام و

منزلت پيامبر كافى است كه بدانيم خدا او را مايه مصونيت مردم از عذاب مى شمارد و تصريح مى كند كه تا او در  در

 ميان مردم است خدا آنان را با نزول عذاب مجازات نمى كند: 

خدا آنان را تا تـو در ميـان    هرگز »(88انفال/هْم  يإس تلغدفرون(.) ما كانل اللّهْ مْعذِّبإهم و بإهْم وإألندتإ فيهِم  وإما كانل اللّه ليْعذّ وإ )

 آنان هستى 

 «.مجازات نمى كند، همچنانكه آنان و اتا زمانى كه طلب آمرزش مى كنند عذاب نمى كند

 م خود و اطاعت او را در كنار اطاعت خويش قرار داده است:عظمت پيامبر كافى است كه خدا نام او را در كنار نا در

 (78احزاب/)وإمإند يْطِعِ اللّهإ وإرإسْوللهْ فلقلد فازإ فلوزاً عإظيماً(.)

منزلتى كه براى آن نظيرى در صفحه  ;كند مىآيات وآيات ديگر همگى از كرامت و منزلت آن حضرت حكايت  اين

پيامبر در پيشگاه خدا دارد، دعاى او رد نمى شود، لذا به گنهكـاران دسـتور داده    آفرينش نيست.براى همين مقام قدسى كه

 شده كه به محضر پيامبر بروند و از او درخواست كنند كه در حقّ آنان استغفار كند:

 ( 63نساء/للوإجإدْوا اللّهإ تلوّاباً رإحِيماً(.)للو  ألنَّهْم  ِِاد ظلللمْوا ألنفسسإهْم  جاؤسوكإ فلاستلغدفلرسوا اللّه وإاستلغفلرل للهْمْ الرَّسْولس  )وإ

آنان زمانى كه بر خويش ستم كرده اند نزد تو بيايند و از خدا طلب مغفرت كنند،و پيامبر نيز براى آنـان طلـب    هرگاه »

 «.مغفرت كند، خدا را توبه پذير و رحيم خواهند يافت

از شأن و منزلتِ وساطت در پيشگاه الهى، برخوردار بـوده انـد.    برخى از آيات استفاده مى شود كه پيامبران ديگر نيز از

 به عنوان نمونه فرزندان يعقوب آنگاه كه خطاى آنان آشكار گشت به پدر گفتند: 

 ( 91ـ97يوسف/يم(.))يإا ألبانلا استلغدفِرد للنا اسنسوبإنا ِِنّا كسنّا خاطِئين* فلقالل سإوفإ استلغدفِرس للكسم  رإبّر انَّهْ هْوإ الغلفسورْ الرَّح
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مـا خطاكـار بـوديم. يعقـوب گفـت: بـه زودى از        ;براى مغفـرت گناهـان مـا از خداونـد طلـب آمـرزش كـن        پدرجان»

 «.پروردگارم طلب مغفرت خواهم كرد، همانا او آمرزنده و رحيم است

ى كه مهم اسـت  جواز اين نوع توسل، جاى هيچ بحث و گفتگويى نيست و مخالفتى با آن، به چشم نمى خورد. چيزدر

 آگاهى از سبب استجابت دعاى پيامبران است.

ريشه استجابت دعاى پيامبران را بايد در روح پاك و نفس كريم او و قرب ايشان نسبت به خداوند جستجو كرد.  مسلماً

ك و اسـت كـه دعـاى برخاسـته از روح پـا      بديهىخداوند دعاى پيامبران را مى پذيرد. كهبه پاس اين كرامت معنوى است 

 قلب مملّو از مهر الهى، بدون چون و چرا به هدف اجابت مى رسد.

سخنى باشد، درجواز توسل به پيامبر درحال ممات اوست. و با توجه به آنچه كه در بخش زيارت گفتيم، دانسته شد اگر

ى اسـت. تفصـيل   كه فرقى بين حيات و ممات پيامبر نيست و حضرتش در هر دو حالت، قادر به طلب مغفرت از درگـاه الهـ  

 آن در توسل ششم خواهد آمد.

 . توسل به دعاى برادر مؤمن5

 گواهى مى دهد كه فرشتگان در حق افراد با ايمان دعا مى كنند:  قرآن

 (7غافر/مإنسوا(.))الّذِينل يإح مِلسونل العإرشإ وإمإند حإوللهْ يْسإبِّحْونل بِحإم دِ رإبِّهِم  وإيْؤدمِنسونل بِهِوإيإس تلغدفِرسونل لِلَّذِينل آ 

كه عرش خدا را حمل مى كنند وآنها كه پيرامون آنند، به سپاس پروردگارشان تسبيح مى گويند و به او ايمان  كسانى»

 «.دارند و براى كسانى كه ايمان آورده اند طلب آمرزش مى كنند

ى جانبدارانـه( از دعـاى مـؤمن درحـق     تنها فرشتگان نيستند كه براى افراد با ايمان دعا مى كنند، بلكه قرآن)بـا لحنـ   اين

إلِخدواننا الَّذِينل سإـبإقسونا باإلِيمـانِ وإالتلج عإـلد فـر      الّذِينل جاءْوا مِند بإع دِهِم  يإقسولسونل رإبَّنا اغدفِرد للنا وإ )وإ گزارش مى دهد : مؤمن نيز

 ( 81حشر/رإؤوفٌ رإحيمٌ(.) قسلسوبِنا غِالًّ لِلَّذينل آمإنسوارإبَّنا ِِنَّكإ

نيزكسانى كه بعد از آنان)مهاجران و انصار(آمدند مى گوينـد: پروردگـارا، برمـا و بـرآن برادرانمـان كـه در ايمـان         و »

)هيچ گونـه( كينـه اى مگـذار!    آوردنـد آوردن بر ما پيشى گرفتنـد ببخشـاى، و در دلهـاى مـا نسـبت بـه كسـانى كـه ايمـان          

 «.پروردگارا، تو حقّاً رئوف و مهربانى

فوق استفاده مى شود كه دعاى حامالن عرش و نيز مؤمنـان در حـق افـراد بـا ايمـان، شايسـتگى اجابـت دارد،        آيات  از

 بنابراين مى سزد كه انسان آگاه به چنين سببى متوسل شود يعنى از فرشتگان و برادران مؤمن خويش درخواست دعا كند.

 ز امت خواهش كرده است در حق او دعا كنند:استحباب درخواست دعا از برادر مؤمن، همين بس كه پيامبر ا در

اللّه لر الوسيلة فانّها منزلة فر الجنة ال تنبغى ِالّ لعبد من عباد اللّه وأرجو أن أكون أنا هو فمـن سـأل لـر الوسـيلة      اسألوا»

 (87«.)حلّت له الشفاعة

خدا شايسته نيست و اميدوارم كـه   من از خدا وسيله بطلبيد، و آن مقامى است دربهشت كه جز بر يكى از بندگان براى»

 «.من همو باشم. هر كس براى من چنين مقامى بطلبد شفاعت من بر او حالل مى گردد

 آنجا كه اين نوع توسل نيز مورد اتفاق امت اسالمى است ما به همين مقدار اكتفا مى كنيم. از

 توسل به دعاى رسول خدا پس از رحلت . 6 

حيات پيامبر، درهاى رحمت به روى گنهكاران باز بود، و آنان به حكم آيه )وإللـو   صرعگذشته ثابت كرد كه در مباحث

 ألنَّهْم  ِِاد ظلموا...(مى توانستند به حضور پيامبر برسند، و از او بخواهند كه در باره آنان طلب آمرزش كند.
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ش مى كند و مى فرمايد:هر موقع بـه  گيرند، نكوه نمىمنافقان را به علت اينكه از اين درياى بيكران رحمت بهره  قرآن

 (81ورزند.) آنان گفته مى شود نزد رسول خدا برويد تا درباره شما طلب آمرزش كند،امتناع مى

اين سؤال وجود دارد كه: آيا، با رحلت رسول خدا، اين باب رحمت و اين فيض مغفرت بسته شده است و ديگـر   جاى

او بخواهد كه در حقّ وى طلب آمرزش كند، يا اين فـيض بسـان دوران حيـات    هيچ مسلمانى نمى تواند در روضه پيامبر از 

هنگام تشرف به حرم شريفش مى توانند از وى درخواست  انآن حضرت، همچنان جريان دارد؟!يعنى هم اكنون نيز مسلمان

 ( را فرا مى گيرد؟دعا كنند، و آيه ياد شده )وإلو انّهْم  ِِا ظلموا ألنفسهم...(هر دو حالت)حيات و ممات پيامبر

پاسخ بايد گفت: مسلمانان جهان از عصر صحابه و تابعان تا به امروز، عمالً اين باب رحمت را باز مى دانند و زائران  در

هم اينك پس از تقديم سالم و درود به پيشگاه ارجمند پيـامبر، آيـه يـاد شـده را تـالوت مـى كننـد و ضـمن          روضه مطهره

كه درباره آنان طلب آمرزش كند، و هر فردى در هر زمانى كه به حـرم آن   اهندز پيامبر نيز مى خواستغفار به درگاه الهى، ا

 حضرت مشرف شود زائران را در اين حالت مى يابد.

ازسيره عملى مستمّر مسلمين بر درخواست دعا از حضرت، زيارتنامه آن حضرت نيز كه سنى و شيعه آن را نقل  گذشته

مزبور است. براى جلب اطمينان خواننده گرامى، سخنان برخى از آنها را نقل مى كنيم تا روشن  كرده اند حاوى درخواست

 پيوسته به دعاى حضرت توسل مى جسته اند: وزشود كه علماى بزرگ در روزگارهاى ديرينه بسان امر

به او متوسل شود، و بـه   زائر رو به رسول خدا كند و درباره خويش (مى نويسد:676ـ688زكريا محيى الدين نلوإوى) . 8

وسيله او به سوى خدا شفاعت جويد و از زيباترين چيزها همان است كه ماوردى، قاضـى ابوالطيـب، و ديگـر اسـاتيد مـا از      

 عْتبى با تحسين نقل كرده اند.

 :  اللّه يقولمى گويد: من نزد قبر رسول خدا بودم مردى از بيابان آمد و گفت: السّالم عليك يا رسول اللّه، سمعت  عتبى

 راًماً( وقد جئتـك مسـتغف  لو ألنَّهْم  ِِاد ظلللمْوا ألنفسهْم  جاؤوكإ فلاستلغدفروا اللّهإ وإاستلغدفلرل للهْمْ الرَّسْولس للوإجإدْوا اللّه تلوّاباً رإحي )و

 من انبى 

 (89مستشفعاً بك ِلى ربّى.)

برخـويش سـتم كننـد و نـزد تـو بياينـد و از خـدا طلـب         برتو اى رسول خدا، شنيدم خدا مى فرمايد: هرگاه آنان  سالم»

 آمرزش كنند و 

رسول خدا نيز براى آنان درخواست مغفرت كند، خدا را توبه پذيرِ مهربان خواهند يافت. اى رسول خدا، اينك من بـه نـزد   

 «ع به سوى پروردگارم قرا رمى دهمتو آمدم، از گناهم استغفار مى كنم و تو را شفي

محدثان و فقيهـان   ;تنها نووى وچند نفر از اساتيد وى، به صحت درخواست دعا از پيامبر، قائل شده اندنشود كه  تصور

 ديگر نيز اين شيوه از زيارت را در كتابهاى خود نقل كرده اند.

» ( در آداب زيارت پيامبر اكرم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(ضمن طرح اين مطلب كـه:  601. ابن قدامه حنبلى )متوفاى 0

: هر كس به من سالم كند من پاسخ سـالم او را   مى كند كه پيامبر فرمود نقل، از ابو هريره «زيارت قبر پيامبر مستحب است

( هـدف وى از نقـل ايـن    01مى گويم.سپس از عتبى، سرگذشت عرب مزبور كه در گزارش نووى خوانديم نقل مى كند.)

 صورت پذيرد. داستان نيز آن است كه زيارت آن حضرت به اين شيوه

نگارش محمد بن عبد اللّه سامرى حنبلى كيفيت زيارت آن حضرت را چنين نقل مى « المستوعب». سمهودى از كتاب8

 كند:
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:  عليك يا رسول اللّه، السّالم عليك يا نبى اللّه... اللّهمّ ِنّك قلت فر كتابك لنبيّك )صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم(   السّالم

ظلللمْوا ألنفسسإهْم  جاؤوكإ(وانّر قد أتيت نبيّك مستغفراً، فأسألك أن توجب لر المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه فـر  )وإللو ألنَّهْم  ِِا 

 (08«.)ِنّر أتوجّه ِليك بنبيّك )صلى اهلل عليه وآله وسلم( همّحياته، اللّ

طـاب بـه پيـامبرت چنـين گفتـى:      بر تو اى رسول خدا، درود بر تو اى پيامبر خدا... پروردگـارا، تـو در كتابـت خ    سالم»

 «.هرگاه آنان بر خويش ستم كنند و نزد تو بيايند...»

من در حال استغفار به حضور پيامبرت رسيدم و از تو مى خواهم مغفرتت را نصيبم كنى، همان طور كه در  پروردگارا،

 «.مبرت، به سوى تو روى مى آورمحال حيات پيامبر نصيب اصحاب وى مى فرمودى.پروردگارا، من با وسيله قرار دادن پيا

( دربخش مربوط به فضيلت زيارت مدينه، كيفيت زيارت آن حضرت را به صورت گسترده نقـل  515. غزالى)متوفاى3

از به پايان رساندن درودها، رو به قبر پيامبر ايستاده خدا را حمـد و ثنـا بگويـد و درود فراوانـى بـه       پس»  مى گويد: كرده و

پس آيه )ولو اّنهم...( را تالوت كند وبگويد: الّلهـم اّنـا قـد سـمعنا قولـك وأطعنـا أمـرك وقصـدنا نبّيـك،          پيامبر بفرستد. س

 (00....)ارنامتشفعين به ِليك من انوبنا، وقد أثقل ظهورنا من أوز

نزد تو براى سخن تو را شنيديم و امر تو را اطاعت كرديم و نزد پيامبر تو آمديم، در حاليكه او را شفيع خود پروردگارا،

 آمرزش گناهانمان قرار داده ايم و پشت ما از بار گناهان، سنگين است.

 زيارت آن حضرت را چنين نقل مى كند:« مراقى الفالح». شيخ حسن بن عمار شرنبالنى در كتاب 5

واِوزار قـد أثقلـت   عليك يا سيّدي يا رسول اللّه السّالم عليك يا نبـر اللّـه... انّ الخطايـا قـد قصـمت  ظهورنـا،        السالم»

كواهلنا وأنت الشافع المشفّع، الموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والوسيلة وقد قال اللّه تعـالى: )ولـو أنّهـم ِا ظلمـوا     

واستغفر لهم الرسول لوجدوا الّله تّوابـًا رإحيمـاً( ، وقـد جئنـاك ظـالمين ِنفسـنا، مسـتغفرين         لّهأنفسهم جاؤوك فاستغفروا ال

 (08«.)بنا، فاشفع لنا ِلى ربّكلذنو

بر تو اى سرورم، اى رسول خدا، درود بر تو اى پيامبر خـدا... خطاهـا پشـت مـا را شكسـته و گنـاه بـر دوشـهاى          سالم»

ماسنگينى مى كند. تو شفاعت كننده اى هستى كه شفاعت او پذيرفته مى شود. خداوند تو را به برخوردارى از مقام شفاعت 

: هرگاه آنان برخويش ستم كنند و نـزد تـو بياينـد و     استو فرموده  هو منزلت عظيم نزد خود وعده داد امت و مقام محمود

  پيامبر ازخدا طلب آمرزش كنند و

 نيز براى آنان از درگاه الهى طلب آمرزش كند خدا را توبه پذير و رحيم خواهند يافت. 

و از گناهانمان اسـتغفار مـى كنـيم، پـس بـراى مـا نـزد خـدا         در حالى كه بر خويشتن ستم كرده ايم نزد تو آمده ايم  ما

 «.شفاعت كن

 روايات شيعه نيز، در زيارت مخصوصه حضرت، همين آيه وارد شده است: در

( از امام صادق )عليه السالم(كيفيت زيارت رسول خدا)صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(را     663. سيد ابن طاووس)متوفاى 6

 نقل مى كند و چنين مى گويد:

ِنّك قلت لنبيّك محمّد )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )ولو أنّهم ِا ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا اللّه واسـتغفر   اللّهمّ»

لهم الرسول لوجدوا الّله تّوابًا رإحيماً( ولم احضر زمان رسولك، وقد زرته راغبًا تائبـًا مـن سـيّىء عملـر ومسـتغفرًا لـك مـن        

 (03«.)انوبر ومقراً لك بها



 019 

به پيامبرت گفتى هرگاه آنان بر خويشتن ستم كردند و نزد تو بيايند و از خدا طلب آمرزش نمايند و پيامبر  پروردگارا،»

 نيز براى آنها طلب آمرزش كند، خدا را توبه پذير رحيم خواهند يافت.

عمـل زشـتم توبـه كـرده و از     من در زمان رسول خدا نبودم ولى اكنون به زيارت او آمده ام، در حاليكه از  پروردگارا،

 «.گناهانم طلب آمرزش مى كنم و به آنها اقرار مى نمايم

نكته اتفاق دارند  اين هايى از آداب زيارت پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(را نقل كرديم و ديديم كه همگان بر نمونه

 : دوش زائر، وتكليفى بر دوش پيامبر نهاده است كه زائر خانه خدا اين آيه را تالوت كند. در واقع، آيه ياد شده تكليفى بر

زائر، رسيدن به حضور پيامبر و درخواست طلب مغفرت از آن حضرت همراه استغفار خـويش بـوده و تكليـف     تكليف

 پيامبر نيز طلب مغفرت براى زائر است.

گيرد، بسان توسلى اسـت  آداب زيارت حاكى از آن است كه اين نوع توسل كه بعد از رحلت پيامبر انجام مى  مجموع

 كه در دوران حيات آن حضرت صورت مى پذيرد.

 تيميه و پيروان وى ابن

درخواست دعا، از پيامبر به زمان حيات دنيوى او اختصاص دارد و اين امـر پـس از    »تيميه و پيروان وى مى گويند: ابن

 رحلت آن حضرت جايز نيست!

 (05«.)قبر او دعا كرد و از خدا حاجت خواستمى توان پيامبر را زيارت نموده، در كنار  آرى

منزلتى كه بـه   ;پاسخ اين ايراد، يادآور مى شويم كه بايد مقام و منزلت آن حضرت را در دستگاه الهى بدست آورد در

اعتبار آن، بايستى مسلمانان گنهكار حضور حضرت برسند،واگر حضرتش بـراى آنـان دعـا كنـد، دعـاى او مسـتجاب مـى        

 گردد.

كه با فروپاشى آن به وسيله مـرگ از ميـان    اوستام و منزلت منيع پيامبر، ناشى از وضع جسمانى و زندگى مادى مق آيا

 مى رود، يا منزلت وى كه چنين آثار و بركاتى دارد به اعتبار روح پاك و واالى اوست؟

يم واقعيت انسان را يادآور شد« حيات برزخى»نخست برخالف داورى خرد و شرع است. زيرا چنانكه در فصل صورت

روح او تشكيل مى دهد نه وضع جسمانى او، و روح انسان نيز پس از مرگ براى خود حيات و زندگى دارد و مرگ پايـان  

زندگى نيست بلكه آغاز زندگى ديگر است . بنابراين، جايگاه و منزلت رفيع پيـامبر، ريشـه در عظمـت و كرامـت روح آن     

گذشته، با داليـل روشـن ثابـت شـد كـه       درمباحث نيز ام و منزلت ياد شده باقى است.حضرت داشته و پس از مرگ نيز، مق

 شنوند. اكنون سخنان ما را مى ارتباط ما با گذشتگان باقى و برقرار است و آنان هم

ى توجه به نكات ياد شده، تخصيص مفاد آيه)وإلو أنّهم ِا ظلموا جاءوك...( به دوران حيات دنيـوى پيـامبر، كـامالً بـ     با

 پايه است.

منكران و مخالفان توسل به دعاى آن حضرت مى پرسيم: چرا درخواست دعا از آن حضرت پـس از رحلـت ايشـان     از

جايز نيست؟! آيا به اين علت كه تمام فضيلتها و تقربها با وضع جسمانى آن حضرت همراه بوده، و مرگ آن حضرت مالزم 

  كرامت با نابودى

 ت؟!و تقرب وى در درگاه الهى اس

 مرگ، پايان زندگى بشر بوده و پيامبر خدا پس از رحلت، ديگر حىّ و زنده نيست؟! آيا

 با فرل قبول حيات پيامبر، ميان ما و او هيچ ارتباطى برقرار نيست؟! آيا،
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دو حالت)حيــات  آن حضــرت، درهــر بــههمــه ايــن پرسشــها منفــى اســت و در نتيجــه، بايدپــذيرفت كــه توســل  پاســخ

 .وممات(يكسان است

نفر ازعلماى اهل سـنت برجـواز توسـل را گـردآورى      75سهارنپورى فتواى پايان يادآور مى شويم شيخ خليل احمددر

ترجمــه كــرده و در «عقيــده اهــل ســنت وجماعــت در رد وهابيــت و بــدعت»نمــوده، و عبــدالرحمن ســربازى آن را بــه نــام

 ش منتشر كرده است.8871سال

ه: از نظر ما و مشايخ ما زيارت قبر سيد المرسلين از بزرگترين راههاى تقرّب كتاب ياد شده خاطر نشان شده است ك در

به درگاه الهى، و داراى مهمترين ثوابها و بزرگترين وسيله براى دستيابى به درجات عاليه است. حتى امرى است نزديك بـه  

و بذل جان و مال، نباشد.توسل بـه   آن جز با شدّ رحال )تحمل رنج سفر( بهدرجه واجبات و فرائض شرعى، اگر چه رسيدن 

 (06حال حيات آنها و چه بعد از وفات ايشان، جايز است.)و شهدا و صديقين در دعاها، چه درانبيا واوليا و صلحا 

 وپاسخها پرسشها

جواز توسل به دعاى آن حضرت پس از رحلت، روشن شد. در اين زمينه شبهاتى وجـود دارد كـه بايـددر پرتـو      داليل

 تدلّ گذشته، به آن پاسخ گفت.مباحث مس

 : آيا درخواست دعا از ميت شرك است؟ نخست پرسش

مى پندارند درخواست دعا از انسان زنده كه قادر بر انجام دعاست جايز اسـت، ولـى چنـين درخواسـتى ازميـت       برخى

 است؟شرك مى باشد. آيا اين پندار صحيح 

دت است. يعنـى درخواسـت دعـا از ميّـت، نـوعى پرسـتش       در عبارت ياد شده، شرك در عبا« شرك»: مقصود ازپاسخ

 اوست.

 : فوق صحيح نيست، زيرا پندار

: اگر درخواست دعا از ميت نوعى پرستش اوباشد ، طبعاً درخواست مزبور از فرد زنده نيز، پرستش او خواهد بود، أوّالً

بعاً از آنجـا كـه مستشـكل ، درخواسـت     از غير است. ط« درخواست با خضوع» زيرا ماهيت عمل در هر دو يكى است و آن 

 شخص ميّت را نيز منافى توحيد نشمارد. ازدعا از فرد زنده را شرك نمى داند، بايد درخواست 

: ما در فصل چهارم، از اين كتاب عبادت و پرستش را به نحـو منطقـى تفسـير كـرديم و گفتـيم هـر خضـوعى، هـر         ثانياً

پرستش، آن نوع خضوعى است كه با عقيده خاصى همراه باشـد، يعنـى انسـان    درخواستى و هر ندا و دعايى عبادت نيست. 

يا مخلوقى بشمارد كه )در خيال شخص دعا كننده( كارهـاى   داندكسى را كه در برابر او خضوع مى كند، العياا باللّه خدا ب

 خدا به او واگذار شده است، چنانكه بت پرستان در مورد بتها چنين تصور مى كردند.

وعى كه از اين گونه عقايد واهى پيراسته مى باشد، و شخص خاضع، طرف مقابل خود را بنده مقـرّب درگـاه   خض ولى

 الهى بداند و به اين اعتبار از او درخواست دعا كند، چنين خضوعى پرستش نيست.

 : آيا درخواست دعا ازميّت بى فايده است؟ دوم پرسش

در به اجابت درخواست انسان نيست، بنابراين درخواسـت دعـا از او يـك    شبهه و ايراد اين است كه فرد ميّت، قا دومين

 عمل لغو و بيهوده است.

: منشأ اين سؤال ،جهان بينى مادّى است كه مرگ را پايان زندگى تصور كرده، براى رفتگـان حيـات و زنـدگيى     پاسخ

 قائل نيست ولذا درخواست دعا از مردگان را لغو مى پندارد!
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صولى كه فوقاً يادآور شديم، پاسخ اين سؤال روشن است، زيرا درسـت اسـت كـه فـرد ميّـت، حيـات       با توجه به ا ولى

 دنيوى ندارد، امّا از حيات اخروى كامالً برخوردار است و مى تواند با مشيّت الهى به درخواست ما پاسخ بگويد.

 به آنهاست؟ : آيا ميان ما و مردگان، حائلى وجود دارد كه مانع رسيدن صداى ما سوم پرسش

نهاده است.)وإمِند « برزخ»كه از اين جهان رخت برمى بندند ميان آنان و ما حائلى وجود دارد كه قرآن نام آن را  كسانى

 ( در اين صورت ، ندا و دعاى ما به آنان نمى رسد.811مؤمنون/وإرائِهِم  بإردزإخٌ ِِلى يإومِ يْبعإثسون(.)

و مانع است، ولى مقصود از حائل همان مـانع از بازگشـت رفتگـان بـه حيـات       : برزخ در لغت عرب به معنى حائلپاسخ

دنيوى است نه مانع از ارتباط آنان با زندگان. دقت در آيه مربوط به برزخ، حقيقت اين مانع را روشن مى سـازد. قـرآن مـى    

 فرمايد:

ــلس صــ         ــر ألعمإ ــون* لعِلّ ــالل رإبِّ ارجِْع ــوْت ق ــدإهْم المإ ــاءإ ألح ــى ِِاا ج ــوإ     )حإّت ــةٌ هْ ــا كلِمإ ــالّ ِِنّه ــتْ كل ــا تلرلكد الِحاً فيم

 (  99ـ811مؤمنون/قائِلسها(.)

آنگاه كه مرگ يكى از ايشان فرا رسد مى گويد: پروردگارا مرا)به دنيا( بازگردان، باشد كه من در آنچه كه وانهاده  تا»

 «.گوينده آن است نه چنين نيست، اين سخنى است كه« كالّ»ام كار نيكى انجام دهم.)خطاب مى رسد( 

 توجه به اينكه گنهكار، خواهان بازگشت به اين دنياست، قرآن در رد درخواست او مى فرمايد:  با

 ( 99ـ811مؤمنون/ )وإمِند وإرائِهِم  بإردزإخٌ ِِلى يإومِ يْب عإثسون(.) 

 «.نان جلوگيرى مى كندروى آنان حائل و مانعى وجود دارد كه از بازگشت آنها به اين دنيا و تحقق آرزوى آ پيش»

 حائل، مانع از بازگشت به دنيا است، نه مانع از آگاهى و ارتباط ميان زندگان و رفتگان. بنابراين

 : آيا پيامبرسخن ما را مى شنود؟ چهارم پرسش

ى در مقام بيان وضع مشركان آنان را به ميّت تشبيه مى كند، و هدف آن، اين است كه همان طور كه ميـت توانـاي   قرآن

 : شنيدن را ندارد، مشركان نيز چنين اند، چنانكه مى فرمايد

 « البته تو مردگان را شنوا نمى گردانى(»11نمل/)ِِنَّكإ ال تسسمِعْ المإوتى()

 ، «و تو كسانى را كه در گورهايند نمى توانى شنوا سازى(: »00فاطر/ القسبْور() ر)ما ألندتإ بِمْس مِع مإند فِ

در ميّـت امـر مسـلّمى اسـت كـه      « عـدم شـنوائى  »مى توان گفت كه اصـل  « ميت»م شنوايى( به از تشبيه مشرك )در عد

 مشرك به او تشبيه شده است.

ى وجود دارد كه تمثيل و تشبيه مزبـور، بـر محـور آن مـى     «وإج هِ شلبإه»شكى نيست كه در هر تمثيلى و تشبيهى ،  : پاسخ

 است كه هر دو دارا مى باشند.« شجاعت»ست، وإج هِ شلبإه، چرخد. مثالً: زمانى كه مى گوييم زيد مانند شير ا

 ببينيم وجه شبه ميان مشرك و ميت چيست؟ اكنون

نمى توان گفت وجه شبه نفى سماع به طور مطلق است. زيرا بر فرل اين هم كه ميّت فاقد سـماع باشد،مشـرك    هرگز

 د.فاقدِ قوّه شنوايى نيست. چه او صداى پيامبر و ديگران را مى شنو

: نفى سماع سودمند. يعنى همان طور كـه دعـوت ميّـت بـه سـوى عمـل        چيز ديگرى خواهد بود، و آن ، وجه شبه طبعاً

 ، سودى  صالح

ندارد زيرا وقت عمل گذشته است، دعوت مشركان نيز به سوى ايمان و عمل صالح عملـى بيهـوده اسـت، زيـرا آنـان هـيچ       

 گونه آمادگى 
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 ندارند. روحى براى پذيرش اين دعوت را

 حقيقت، با توجه به آيات ورواياتى كه بر حيات برزخى در مؤمنان و كافران گواهى مى دهند، كامالً روشن مى شود. اين

بـه انجـام كـار نيـك اسـت، و شـخص       « مردگـان »يك كالم، دعوت مشركان به ايمان و عمل صالح، بسان دعـوت   در

طرفى نمى بندد: مشرك مى شنود، امّـا آمـادگى بـراى عمـل را      دعوت كننده از دعوت اين دو گروه )مشركان و مردگان(

 و مكافاتش رسيده است. ؤاخذهميّت نيز مى شنود، ولى وقت عمل وى پايان پذيرفته و زمان م ;ندارد

آيه مورد سـؤال را بسـان مـا تفسـير     « الروح»خود است بدانيم كه شاگرد ابن تيميه، ابن قيم الجوزيه، نيز در كتاب جالب

 ( و پذيرفتن چنين تفسيرى، حاكى از عدول وى از نظريه استادش ابن تيميه است.07ست.)كرده ا

 واال . توسل به انسان هاى پاك و7

گذشته، موضوع سخن، توسل به دعاى انسان ها پاك وواال بود، و فرد حاجتمند از آنهـا درخواسـت مـى كـرد كـه       در

 رب او به شمار مى رفت.درباره وى دعا كنند و در حقيقت دعاى آنان وسيله تق

مقام آنان در پيشگاه الهى است و فرد نيازمنـد   موضوع سخن فعالً توسل به خود اوات قدسيه و يا قرب و منزلت و ولى

 بدون 

اينكه از آنان درخواست دعا كند، قرب معنوى و حرمت آنان را، بين خود وخدا واسطه قرار داده و از خدا مـى خواهـد بـه    

اى پاك و حرمت وارزش آنان در نزد او، و محبوبيتى كه در پيشگاه الهى دارند، نياز او را برطرف نمايـد  خاطر اين انسان ه

 واين نوع توسل ها با تعبيرهاى گوناگون صورت مى پذيرد.

 حق پيامبر و آل پاكش و... بهقرب و منزلت اولياء گراميت،  به به عزيزان درگاهت، خدا

يه قرب ووسيله كارساز، شخص انسان واال، وصفات برجسته او اسـت و دربـاره ايـن نـوع     اين تعبيرها و مانند آن، ما در

، وارد شده و گروه مخالف نيز «حديث ضرير»توسل، افزون بر رواج و گسترش آن ، ميان مسلمانان، روايت صحيحى به نام 

ث با تمام خصوصيات آن مى باشـد  آنجا كه شيوه استدالل در گرو نقل حدي از بر صحت و استوارى آن اعتراف مى نمايد.

 ما با اجازه خواننده گرامى متن آن را نقل و ترجمه مى كنيم:

 : انّ رجالً ضريراً أتى النبر، فقال: ادع اللّه أن يعافينر؟ بن حنيف مى گويد عثمان

 )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: ِن شئتإ دعوتْ، وِن شئتإ صبرتإ وهو خير؟ فقال

اللهـمّ ِنّـى   »)صلى اهلل عليه وآله وسلم(أن يتوضأ فيْحسِنل وضوءإه ويصلِّر ركعتين ويدعوإ بهذا الـدعاء:   : فاد عْه، فأمرهقال

 أسألك وأتوجه ِليك بنبيّك محمّد، نبى الرحمة يا محمد ِنّى أتوجه بك ِلى ربّى فر حاجتى لتقضى، اللّهمّ شفّعه فرّ.

 (01«.)حتى دخلل علينا كأن لم يكن به ضرّ فواللّه ماتفرقنا وطال بنا الحديثس»ابن حنيف:  فقال

 بن حينف مى گويد: نابينايى خدمت پيامبر آمد، و گفت: دعا كن خدا به من شفا دهد. عثمان

 )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمود: اگر بخواهى دعا مى كنم، و اگر مى توانى صبر كن وآن بهتر است. پيامبر

 گفت: خدا را بخوان، دعا كن! نابينا

 اين موقع پيامبر فرمود: وضوى نيكو بگير و دو ركعت نماز بخوان و پس از آن چنين دعا كن. رد

 كه پيامبر رحمت است روى مى آورم.« محمد»! من از تو مسألت مى كنم و به سوى تو به پيامبرتپروردگارا

 محمد من به وسيله تو به پروردگارم رو آورده تا حاجتم را برآورده شود. اى

 ! شفاعت او را در حقّ من بپذير.راپروردگا
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حنيف مى گويد:ما در محضر رسول خدا بوديم، طولى نكشيد كه اين پيرمرد بر ما وارد شد تـو گـويى اصـالً نابينـا      ابن

 نبوده است.

 با اين حديث در گرو صحت سند و كما ل داللت است. استدالل

 زيبا و صحيح است. از نظر سند ترمذى مؤلف سنن مى گويد: اين حديث، حديث امّا

 ماجه ناقل ديگر حديث مى گويد: حديث صحيح است. ابن

 (09خود ابن تيميه نيز به صحت سند آن اعتراف كرده است.) اتفاقاً

 (81يكى از نويسندگان وهابى معاصر مى گويد: شكى نيست كه اين حديث صحيح و مشهور است.) رفاعى

 كه هست بايد داللت آن را بر تجويز چنين توسلى روشن ساخت. درباره سند نبايد گفتگو نمود، چيزى بنابراين

 روشن شدن داللت بايد دو نكته را به خاطر سپرد. براى

 . درخواست نابينا از پيامبر چه بود؟!8

 . پيامبر براى برآورده شدن حاجت او چه نوع توسلى را به او آموزش داد؟!0

 خلط ميان اين دو، باعث مغالطه مى شود. و

 يست كه آن مرد نابينا از پيامبر درخواست دعا كرد، يعنى به دعاى پيامبر متوسل شد، و در اين گفتگويى نيست.ن شكى

در دعايى است كه پيامبر به آن نابينا تعليم كرد، در آن دعا پيامبر به او آمـوزش داد كـه بـه شـخص و شخصـيت       سخن

 رار دهد، تا خدا دعاى او را بيامرزد.پيامبر متوسل شود و آن را ميان خود و پروردگارش واسطه ق

بر اين مطلب كه در آموزش پيامبر توسل به شخص مطرح است، جمله هايى است كه در خود حديث وارد شـده   گواه

 و ما به آنها اشاره مى كنيم:

 متعلق به دو فعل پيش از آن است:« بنبيّك»لفظ «.أتوجّه ِليك بنبيّك أللّهمّ ِنّر أسألك و. »8

 : أتوجه ِليك بنبيّك.ب      ألك بنبيّك.: أسالف

 جمله روشنتر از اين كه سائل از خدا به خاطر شخص پيامبر سؤال مى كند. جه

 اين صورت او به شخص پيامبر متوسل شده و از خدا به خاطر احترام او درخواست حاجت كرده است. در

 «.محمد نبىّ الرّحمة. »0

 ص پيامبر را كه مظهر رحمت است را واسطه قرار داد.جمله روشنترين گواه است كه او شخ اين

آنجاست كه اين جريان بار ديگر در عصر عثمان تكرار شد و مشكل مرد حاجتمندى با توسل به اين دعـا حـل    شگفت

اول پيامبر معلم آن نابينا بود، ولى در آنجا صـحابى بـزرگ عثمـان بـن حنيـف . اينـك        رويدادگشت، با اين تفاوت كه در 

 ل آن را از معجم كبير طبرانى نقل مى كنيم.تفصي

در زمان حكومت عثمان چند بار براى انجام كارش پيش عثمان رفت، ولى موفق نشد، روزى عثمان بن حنيف را  مردى

 ديد و جريان را با او در ميان نهاد وى گفت برو وضو بگير و دو ركعت نماز بگزار و بگو:

 «.( محمّد نبى الرحمّة، يا محمّد ِنّى أتوجّه بك ِلى ربّك لتقضى حاجتى88بنبيّنا)ِنّى أسألك وأتوجّه ِليك  اللّهمّ»

،به سوى تو روى مى آورم، اى پيامبر رحمت، من بـه  «محمد»! من تو را مى خوانم و به وسيله پيامبر رحمت پروردگارا»

 «.وسيله تو رو به خداى تو آوردم، تا حاجتم برآورده شود
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داد و پيش خليفه رفت و حاجت او برآورده شد، سپس با عثمان بن حنيـف مالقـات كـرد و سـند     اين كار را انجام  وى

دعا را خواست وى گفت من با گروهى در حضور پيامبر بوديم كه مردى مبتال به درد چشم آمد، و از حضرت درخواسـت  

 (80دعا كرد پيامبر به او همين كار را كه من به تو گفتم تعليم داد.)

 «.د إنّی أتوجه بك إلى ربّىيا محمّ. »3

در جمله ياد شده حاكى است كه واسطه شخص پيامبر است بنابراين او هـر چنـد از پيـامبر درخواسـت دعـا      « بك»لفظ

 كرد، و در اين درخواست براى مدعاى ما گواهى نيست.

رحمـة للعـالمين بـودن    در دعايى كه پيامبر به شخص نابينا آموزش داد كراراً شخص رسول خدا ومقام و منزلـت و  ولى

 مايه توسل بوده است.

 يك احتمال بيش ندارد، وآن اين كه شفاعت اورا در حق من بپذير.«وشفّعه فرّ»جمله

تصور مى شود كه مفاد آن اين است كه دعاى او را در حقّ من بپذير، ولى اين بر خالف ظاهر روايت است زيرا  گاهى

اد، تا از خدا بخواهد دعاى او را در حقّش بپذيرد بلكه پيامبر به خـود نابينـا دسـتور    هرگز پيامبر دعايى در حق نابينا انجام ند

 اگر  دعا داد، و

 نابينا دعا كرده بود، عثمان بن حنيف اين صحابى بزرگ آن را نقل مى كرد. عاىخود پيامبر افزون بر د

نيز دعا كرده ضرر به استدالل نمى زنـد زيـرا    از اين فرل كنيم خود پيامبر فزون بر دعايى كه تعليم نابينا نمود، گذشته

محور استدالل دعاى پيامبر نيست، محور استدالل دعايى است كه به نابينا تعلـيم كـرد و در آن بـه شـخص پيـامبر و مقـام و       

 موقع او توسل صورت پذيرفته است.

توسـل بـه مقـام پيـامبر و     اين حديث را بدست هر زبان دان بى طـرف و غيـر پيشـداور بدهيـد از ايـن حـديث جـز         شما

 شخصيت او چيزى از انديشه او خطور نمى كند.

تيميه و پيروان مكتب او وقتى در مقابل چنين حديث صحيحى به زانـو در مـى آينـد، دسـت وپـا مـى كننـد كـه در          ابن

ر را د« دعـا »داللت حديث ايجاد خدشه نمايند،ودرجمله هاى زيـادى كـه صـريح در توسـل بـه شـخص پيـامبر اسـت لفـظ         

 تقديرمى گيرند وآنان مى گويند:

پيدا است اين نوع تأويل منشائى جز پيشداورى ندارد و يك  ناگفته «.بدعاء نبيّك»يعنى« أتوجه ِليك بنبيّك»از مقصود

 چنين تقديرها با تمام جمله هايى كه يادآور شديم سازگار نيست.

يـا  : » و نيـز فرمـود  « محمد نبى الرحمـة »بر به او فرمود بگوبراستى مرد نابينا به دعاى پيامبر متوسل شده پس چرا پيام اگر

 « .محمد انّر أتوجّه ِليك

 از اين تقدير كلمه دعا جمله را ركيك و ناموزون مى سازد. گذشته

( كه او از مروجين مكتب وهابيت است در اين مورد زانو به زمين زده، و تسليم حق شـده  8071بغدادى)متوفاى آلوسى

توسل به مقام افراد صالح اعم از پيامبر و غير پيامبر مانعى ندارد به شرط اين كـه بـدانيم كـه فـرد در نـزد       : است و مى گويد

 (88خدا داراى مقامى است. )

 به صالحان در ادب فارسى توسل

به مقامات پيامبران وحقوق آنان كه خود خدا افاضه فرموده است در ادب فارسـى از شـيوعى خـاص برخـوردار      توسل

 ما در اين جا برخى از توسالت شاعران سنى را كه دلباخته اهل بيت نيز بودند، منعكس مى كنيم: است .
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 ( مى گويد:691ـ 616)سعدى

 كه بر قولم ايمان كنم خاتمه                    به حق بنى فاطمه  خدايا

 (83من و دست ودامان آل رسول)                 دعوتم رد كنى ور قبول  اگر        

( در توسل خود به ائمه اهل بيـت )علـيهم السـالم(چنين    758ـ 109العطاء كمال الدين معروف به خواجوى كرمانى ) ابو

 مى گويد:

 داراى دادگستر اقليم هل اتى              ملك سلونى اميرنحل  فرمانرواى

 هوا بر خاك ره فتد شه سياّره از              او كنم به مثل نقش بر زمين  گرنام

 كو بود سرو خوش نظر باغ الفتى              رب بحق آن چمن آراى لو كسشِف  يا

 بوئيست در نسيم روان پرور صبا          رب بحق خلق حسن كز شمامه اش  يا

 كو را نصيب كرب و بال شد بكربال           رب بحق آن گل سيراب تشنه لب  يا

 كو بود در ممالك توحيد پادشاه                رب بحق آن على عالى آستان  يا

 باقر كه بود مخزن اسرار اهتدا                 رب بحق خازن گنجينه هدى  يا

 باشد چو صبح بر نفس صدق او گواه              رب بحق جعفر صادق كه آفتاب  يا

 بودى بطور قرب شب و روز در دعا          رب بحق موسى كاظم كه چون كليم  يا

 كو را نهند خسرو معموره رضا              رب بحق آن على موسوى گهر  اي

 اقطاب هفت صومعه را بود مقتدا                   رب بحقّ آن تقى متقى كه او  يا

 يعنى على نقى صدف گوهر تسقا                رب بحقّ شمع سرا پرده تقى  يا

 كو بود طوطى شكرستان اتقا                      رب بحقّ شكر شيرين عسكرى  يا

 باشد به آستانه مرفوعش التجا                   رب بحقّ مهدى هادى كه چرخ را  يا

 (85آزاد كن ز محنت اين چار اژدها)                خسته را كه بسته بند طبيعتست  كاين

 يد:كه از شعراى قرن پنجم هجرى است در يك رباعى چنين توسل مى جو سنايى

 به على وحسين و سبط بتول                به جان پاك رسول  كردگارا

 از هواى هواى خود برهان                دل ما ز غير خود بستان  كه

نقشبندى آنگاه كه به زيارت امام رضا )عليه السالم(مشرف مى شود در اشعار معروف خـود بـه چهـارده معصـوم      خالد

 و چنين مى گويد:)عليهم السالم(متوسل شده 

 برتارك شهان اولوا العزم افسر است                  به شاه مسند لوالك كز شرف  جانا

 بابى ز دفتر هنرش باب خيبر است                 به حق آن كه به اوراق روزگار  آنگه

 قفل زيان و حيرت مرد هنرور است              به نور عصمت آن كس كه نام او  ديگر

 كز ماتمش هنوز دو چشم جهان تر است              به سوز سينه آن زهر خورده ات  گهآن

 كز وى كنار چرخ به خونابه احمر است            به خون ناحق ريخته سلطان كربال  ديگر

 با بره شير سرزه بسى به مادر است                به عدل پادشهى كز سياستش  وآنگه

 لرزان ز بيم ز فرقه روز محشر است               يوسته همچو بيد خالد آر رحم كه پ بر
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 شيعى كه در طول سالها به پيامبر و آل او توسل جسته اند فزون از آن است كه بخش كوچك آن را نقل كنيم. شعراى

 و توسل به انسانهاى پاك تاريخ

اسالم افراد موحد در موقع گرفتارى ها بـه   به روشنى گواهى مى دهد كه پيش از اسالم و پس از طلوع خورشيد تاريخ

شخصيت هاى واال و پاك كه نزد پروردگار جهان مقام و منزلت دارند متوسل مى شدند، و با فطرت هاى پاك خود آن را 

 مى كنيم: شارهيك عمل مطلوب و مرغوب مى دانستند كه اينك به برخى ا

 . عبدالمطلب و توسل به محمد شيرخوار1

نواحى آن را فرا گرفته بود، او نوه شيرخوار خود را روى دست گرفت و از خدا باران طلبيد حتى مى  مكه و خشكسالى

 گويند شعر معروف ابوطالب ناظر به همين حادثه است كه مى گويد:

 (86يْستلسقلى الغمامْ بوجهِه *** ثلمالس اليتامى عإص مةس لألرامل) وابيض

 ان طلبيده شد، پناهگاه يتيمان و كمك بيوه زنان است.نورانى كه از ابر به وسيله اوبار چهره

 . ابوطالب و توسل به پيامبر در نوجوانى2

همين جريان در دوران رياست ابوطالب نيز پيش آمد، قريش به حضـور او رسـيدند و از خشكسـالى نالـه كردنـد،       عين

ز خدا باران بطلبد، دست اورا گرفت و پشت تصميم گرفت به وسيله برادرزاده خود محمد كه نوجوانى بيش نبود ا ابوطالب

 او را به ديوار كعبه 

مى كرد، يعنى خدايا به خاطر اين نوجوان رحمت خود را بـه طـرف مـا     اشارهبه آسمان  ىقرار داد، گاهى به نوجوان و گاه

 بفرست.

دره هـا مملـو از آب   نگذشت كه ابر اطراف آسمان مكه و حوالى آن را فرا گرفت، و بيابـان هـا وگـودال هـا و      چيزى

 (87گشت.)

 مى گويند شعر گذشته ابوطالب مربوط به اين حادثه است. برخى

 .نماز باران همراه كودكان و پيران3

( 81مى گويند بهتر اين است كه نمازگزاران، كودكان و پيران را همراه خود بياورند)« نماز استسقا»آداب نماز باران  در

پايان را نيز در ميدان دعا حاضر كنند، هدف از احضار كودكان بى گناه و پيران فرتوت حتى برخى يادآور مى شوند، چهار

شوند، بارالها اگر ما شايسته رحمت تو نيستيم، واگر پشت ما به وسيله گناهـان   ورودامهاى زبان بسته اين است كه عمالً يادآ

 سنگين بار است.

 ى زبان بسته شايسته رحمت تو هستند.! اين كودكان معصوم و پيران فرتوت ودامهاپروردگارا

 ! به خاطر اينها به ما رحم كن.پروردگارا

 ! باغبان باغچه بزرگ را به خاطر يك درخت آب مى دهد و در ضمن علف هرزه ها نيز بهره مى برند.پروردگارا

از اسـالم رواج  جريانها حاكى است كه توسل به موجوداتى كه رحمت حق را مى طلبند، امر فطرى بـوده كـه قبـل     اين

 بيشترى داشته و اسالم نيز آن را امضا كرده است.

 متوسل مى شود .خليفه دوم به عموى پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(4

در صحيح خود نقل مى كند كه در خشكسالى ها، عمر بن خطاب به وسيله عباس فرزند عبدالمطلب طلب باران  بخارى

 (89ِنّا كنّا نتوسل ِليك بنبيّنا فتسقينا، وِنّا نتوسل ِليك بعمّ نبيّنا فاسقنا فيسقون.)مى كرد، و چنين مى گفت: اللّهمّ 
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صحت سند نبايد گفتگو نمود چون روايات بخارى نزد اهل سنت از صحت تام برخوردار اسـت، سـخن در داللـت     در

 اوست.

بـه مسـايل اختالفـى نباشـد مـى گويـد:        اين حديث را بدست هر انسان عرب زبانى بدهيد كه قبالً اهن او آلوده هرگاه

خليفه وقت عباس عموى پيامبر را ميان خود و خدا واسطه قرار داد تا خـدا بـه خـاطر او بـه ديگـران نيـز رحـم كنـدو بـاران          

 بفرستد.

نزلـت  مفاد توسل در اينجا اين است پروردگارا! اگر ما شايسته نزول باران نيستيم عموى پيامبر به خاطر پيوند با او از م و

 و مقام عظيمى نزد تو برخوردار است.

 ! به خاطر اوباران رحمت بفرست.پروردگارا

اينجا سؤال مى شود كه اگر هدف توسل به شخصيت بود خود پيـامبر بـراى ايـن كـار شايسـتگى بيشـترى داشـت و         در

 ده اند.منزلت عباس پرتوى از منزلت پيامبر است، چرا پيامبر را رها كرده و عمو را شفيع قرار دا

آن اين است كه در نماز استسقا كسانى را شفيع قرار مى دهند كه از نظر سرنوشت با باران طلبان يكى باشند مانند  پاسخ

عمالً رحمت حق را تحريك كنند و بگويند خدايا اگر ما شايسته رحمت تو نيستيم امّا  بتوانندكودكان و پيران سالخورده تا 

 د.كودكان و پيران شايسته رحمتن

اين مالك در حق عموى پيامبر كه در قيد حيات بود صادق بود نـه در پيـامبر زيـرا او رخـت ازايـن جهـان بربسـته و         و

 سرنوشت او با امت يكسان نبود.

توسل به انسان هاى واال، در برابر اين حديث كه مخالف انديشه آنها است، به دست و پا افتاده تا آن را بر يكى  مخالفان

جايز از توسل، برگردانند. و لذا گفته اند: مقصود خلفيه، توسل به دعاى عباس بود، نه توسل به شخص و يا  از صورت هاى

 منزلت او. 

 است: رستاين تأويل به جهاتى ناد

: نماز باران و دعاى مربوط به نزول رحمت به وسيله خليفه انجام گرفت، نه به وسيله عباس، در ايـن صـورت بـراى    اوّالً

 موضوعى باقى نمى ماند. دعاى عباس

بر اينكه نماز و دعا به وسيله خليفه صورت پذيرفته نه به وسيله عموى پيامبر، همان عبارت خليفه است كه در مقام  گواه

 «.اللّهمّ ِنّا كسنّا نتوسل ِليك بنبيّنا فتسقينا وِنّا نتوسل ِليك بعمّ نبيّنا فاسقنا، فيْسقون»دعا چنين گفت: 

امبرت متوسل مى شديم و ما را سيراب مى كردى، اكنون به عمـوى پيامبرمـان متوسـل مـى شـويم مـا را       ما به پي خدايا»

 «.سيراب كن، در اين موقع باران مى آمد و سيراب مى شدند

 عبارت حاكى است كه مجرى برنامه از آغاز تا پايان خليفه بود، نه عموى پيامبر عباس تا به دعاى او متوسل شوند. اين

درخواسـت  «:»سؤال الناسِ اإلمامإ االستسقاءإ ِاا قسحِطسـوا »عنوان باب كه اين حديث زير آن آمده است چنين است: :وثانياً

 «.كه خشكسالى روى مى آورد آنگاهمردم از پيشوا كه باران بطلبد 

 عنوان حاكى است كه مردم از خليفه نماز باران طلبيدند و او نيز درخواست آنان را اجابت كرد. اين

موضع عموى پيامبر در اين مراسم اين بود كه خليفه در ضمن دعاى خـود بـه آن اشـاره كـرد و گفت:ِنّـا نتوسـل        ىآر

 ِليك بعمّ نبيّنا فاسقنا : ما به عموى پيامبرمان متوسل مى شويم ما را سيراب بفرما.



 008 

عباس اشاره مـى كـرد و مـى گفـت:      : ابن اثير كيفيت مراسم را به روشنى بيان كرده او مى گويد عمر در حاليكه بهثانياً

 ( از خدا طلب باران مى نمود. و بنابراين توسل به شخص او بوده نه به دعاى او.31«)هذا واللّه الوسيلة ِلى اللّه والمكان منه»

سرگذشت عباس روشن مـى شـود كـه مسـتحب      از ( در شرح حديث مى نويسد:150حجر عسقالنى )متوفاى سال  ابن

 (38به اهل خير و صالح و خاندان رسالت طلب باران كند.) است انسان با توسل

پايان يادآور مى شويم اصوالً توسل به دعا كه مورد پذيرش همه هست، نوعى توسل به حرمت و منزلت دعا كننـده   در

 اثر باشد.است زيرا تا فرد از نظر روح و روان و مقام و منزلت در حدّ شايسته اى نباشد، هرگز دعاى او نمى تواند مبدأ 

 به حقوق پاكان در روايات توسل

روايات متعددى كه مشايخ اهل سنت به نقل آنها پرداختـه انـد، توسـل بـه حقـوق پاكـان چشـمگير اسـت، شـگفت           در

آنجاست كه مخالفان توسل با وجود اين روايات فراوان هنوز بر منع خود پافشارى مى كنند و نكته آن اين اسـت كـه آنهـا    

به اين روايات مى نگريستند هرگز بر منـع آن پافشـارى نمـى     ىهستند نه محقق مسائل، و اگر بدون پيشداورمقلد ابن تيميه 

 كردند.

 برخى را در اينجا متذكر شويم: اينك

. عطيه عوفى از ابو سعيد خدرى نقل مى كند كه پيامبر فرمود: هر كس ازخانه خود به عـزم گـزاردن نمـاز در مسـجد     8

 را بخواند رحمت خدا به او رو مى آورد و فرشتگان زيادى براى او طلب آمرزش مى كنند.بيرون آيد واين دعا 

ِنّى أسألك بحقّ السائلينل عليك، وأسألك بحقّ ممشاي هذا، فانّى لم أخرسج أشراً وال بطراً وال رياءً وال سْم عة ِنّمـا   اللّهمّ

 (30ر، وأن تغفرل انوبر ِنّه ال يغفرس الذنوبإ ِالّ أنت.)خرجتْ اتقاءإ سخلطِك وابتغاءإ مرضاتِك أن تسعيذلنى من النا

! من از تو درخواست مى كنم به حقى كه سائالن بر تو دارند، و از تو درخواست مى كنم به حـق محـل راه   پروردگارا»

ى از خشم تو رفتنم، من براى خوش گذرانى يا ريا و كسب آبرو از خانه بيرون نيامده ام بلكه خانه را ترك گفتم براى دور

 و كسب رضايت تو، 

 دهى و گناهانم را ببخشى زيرا گناهان را جز تو كسى نمى بخشد. جاتماز تو مى خواهم مرا از آتش ن

 حديث از نظر داللت بر مقصود ما كه توسل به حقوق پاكان است  اين

اشند تنها كسى كه بايد درباره روشن است، سند حديث نيز صحيح است و همه راويان آن ثقه و مورد اعتماد مى ب بسيار

 آن توضيح مى داد، عطيه فرزند عوفى است.

 : شناسان درباره او به خوبى داورى مى كنند راوى

 : حديث او نوشته مى شود.  حاتم مى گويد ابو

 معين مى گويد صالح است. ابن

  : راستگو است. حجر مى گويد ابن

  ت مى كند.: از افراد درستكار نقل رواي عدى مى گويد ابن

سعد مى گويد: حجاج به فرماندار خودش بنام محمد بن قاسم نامه نوشت كه: عطيه را بگيرد، و سبّ علـى را بـر او    ابن

 عرضه كنيد. و اضافه مى كند كه او مردى ثقه هست و احاديث صحيحى دارد.

 ن دوستى على و خاندان اوست.هم برخى درباره او لب نازك مى كنند جرمى جز تشيع ندارد، تشيعى كه مفهوم آ اگر
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حديث واستوارى مضمون آن حاكى است كه سخن معصوم است و نظاير آن در احاديث اسالمى زياد بـه چشـم    اتقان

 مى خورد.

 به حق پيامبر و پيامبران پيشين توسل

بالين او حاضر  در معجم خود با سندى از انس بن مالك نقل مى كند، وقتى فاطمه بنت اسد درگذشت، پيامبر بر طبرانى

شد، گفت: خدا تو را رحمت كند اى مادر دومم، گرسنه مى ماندى و مرا سـير مـى كـردى، برهنـه مـى مانـدى و مـرا مـى         

 و در اين كار جز رضايت خدا انگيزه ديگرى نداشتيد. ادىپوشاندى، از غذاهاى لذيذ محروم مى گشتى، و به من مى د

داد او را سه بار غسل دهنـد و پيـراهن خـويش را درآورد و فرمـود او را بـا آن      )صلى اهلل عليه وآله وسلم(دستور  پيامبر

كفن كنيد، سپس براى او به امر رسول خدا لحدى كندند، خـود شخصـًا وارد قبـر شـد و خاكهـاى لحـد را بـا دسـت خـود          

راند و او زنده است و و گفت: خدايى كه زنده مى كند و ميم كشيددرآورد، آنگاه كه از اين عمل فارغ گشت در قبر دراز 

 نمى ميرد، اغفر ِسمّى فاطمة بنت أسد 

 (38ولقّنها حجّتلها ووسِّع عليها مإد خللها بحقّ نبيّك واِنبياء الذينل من قبلى فانّك أرحم الراحمين.)

ن، همانـا تـو   فاطمه را بيامرز، حجت او را تفهيم نما، جايگاه او را وسيع گردان، به حق پيـامبرت و پيـامبران پيشـي    مادرم

 ارحم الراحمين هستى.

حديث به روشنى از مقام مادر على )عليه السالم(پرده برداشته همچنان كه روشن مى سازد كه از خدا مـى تـوان بـه     اين

در سند است در « روح بن صالح»حقّ پاكان سؤال كرد. تنها چيزى كه ممكن دستاويز مخالف شود وجود يك راوى به نام 

 (33) زبردست علم حديثيند هر دو او را توثيق كرده اند. سانان وحاكم نيشابورى كه از راوى شناحاليكه ابن حِبّ

(نجا دامن سخن را در نقل احاديث اهل سنت كوتاه مى كنيم در حالى كه تعداد روايات از طرف آنان در 81در اى) ما

يت اين نوع توسل،چشم گيـر و در ادعيــه اميـر    اين مورد فزون از آن است كه ما منعكس كرديم در نگاهى به روايات اهلب

 (35السالم(بسيـار فـراوان است.) ممؤمنان وحسيـن بنعلـى و امـام زين العابـديـن)عليه

 حسين )عليه السالم(در دعاى عرفه چنين راز و نياز مى كند: امام

لك وخيرتك من خلقك وأمينك علـى  ِنّا نتوجه ِليك فر هذه العشية التى شرفتها وعظمتها بمحمد نبيّك ورسو اللّهمّ

 (36وحيك.)

ما در اين شامگاه كه اقامت در اين سرزمين در چنين وقتى را براى ما واجب كردى وا ن را بزرگ شـمردى   پروردگار

 به محمد پيامبرت و بهترين خللقت متوسل مى شويم.

 .اينجا يك رشته اعتراضاتى است كه به صورت فشرده به آنها اشاره مى كنيم در

 و پاسخ ها اشكاالت

 (37نخست: چنين توسلى در ميان صحابه نبوده است؟) اشكال

 توسل به منزلت و شخصيت پيامبر، امر جايزى بود صحابه و تابعان از آن بهره مى گرفتند. اگر

 : از نظر قواعد علمى فعل معصوم مى تواند گواه بر جواز ولى ترك فعل، دليل بر حرمت نمى باشد.پاسخ

مى كنيم صحابه و تابعان از هر نوع خطا و اشتباه مصون بوده و به حكم معصوم مى باشند در اين صورت بهـره  فرل  ما

 نگيرى آنها از چنين توسلى، دليل بر حرمت آن نمى باشد.
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معصـوم اوسـت، در روايـت پيـامبر خـاتم و       پيشواياناز اين، مقياس براى شناسايى جائز از غير، سخنان پيامبر و  گذشته

 عيه ائمه اهل بيت )عليهم السالم(اين نوع توسل بسيار چشمگير و شفاف است.اد

 دوم: مخلوق حق بر خدا ندارد؟ اشكال

نوع توسل ها متضمن سوگند دادن خدا بر حقى است كه مخلوقى بر او دارد، در حالى كه هيچ مخلـوقى حقـى بـر     اين

 خدا ندارد.

 ت:: حقوق مخلوق بر خدا به دو صورت متصور اسپاسخ

: مخلوق از طريق رفتارى بر خالق حقى پيدا كند بسان حق يك طلبكار بر بدهكار، يك چنـين حـق ااتـى دربـاره     الف

 مخلوق نسبت به خداى متعال امكان پذير نيست زيرا بنده خدا مالك چيزى نيست تا به وسيله آن بر خدا حقى پيدا كند.

سبت به خويش قائل شده و در حقيقـت از طريـق تفضـل و    : حقى كه خود خدا از طريق لطف و كرم براى مخلوق نب

لطفى كه نسبت به بنده خود دارد خود را بدهكار و او را طلبكار كرده است، تصور يك چنين حق گذشته از اينكـه امكـان   

 پذير است، در قرآن شواهدى بر وقوع آن داريم.

 كه مى فرمايد: گاهى خدا را وامگير و بنده اش را وام ده معرفى مى كند اين قرآن

 «.كه به خدا وام نيكو بدهد كيست»( 035بقره/)مإند الا الَّذِى يْقدرِلْ اللّهإ قلردضاً حإسإناً(.) 

صـاحبان حقـوقى بـر خـداى بـزرگ       خـدا از اين آيات زيادى حاكى از آن است كه بر اثر لطف الهى بنـدگان   گذشته

 واجب الوجود هستند، و در مواردى چنين مى فرمايد:

 «.كردن مؤمنان حق آنان است بر ما  يارى»(37روم/وإكانل حإقّاً عإللي نا نلص رس المْؤدمِنين(.). )8

 «.حق است بر خدا در تورات وانجيل و قرآن وعده»(888توبه/. )وإع داً عإلليهِ حإقّاً فِى التَّوراةِ وإاإلِندجِيل( .)0

 «.مؤمنان حق است بر ما نجات»( 818يونس/. )كلذلِكإ حإقّاً عإللي نا نسندجِ المْؤدمِنين(.)8

توبه بـر خداسـت بـه سـود      پذيرش»( 87نساء/. )ِِنَّما التَّوبإة عإلى اللّه لِلَّذِينل يإع مإلسونل السُّوءإ بِجإهاللة ثسمَّ يإتسوبْونل مِند قلريب(.)3

 «.كسانى كه كار زشت انجام مى دهند بعداً راه توبه را در پيش مى گيرند

 مى اين نوع حقوق فراوان به چشم مى خورد كه ما به يكى بسنده مى كنيم.احاديث اسال در

 «.حقّ على اللّه عونس من نكح التماسإ العفاف ممّا حرم اللّه»گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمود:  رسول

 «.خدا فرل است آن كس را كه براى حفظ خود از حرام ازدواج كرده باشد كمك كند بر»

 ين نوع توسل متضمن دعوت غير خدا استسوم: ا اشكال

 زيادى گواهى مى دهند كه فرد مسلمان نبايد غير خدا را بخواند و يا ندا كند چنان كه مى فرمايد:  آيات

 «.خدا ديگرى را مخوانيد با»(81جن /)فلال تلد عْوا مإعإ اللّهِ ألحإداً(.)

كه به جاى خدا به دعا مـى خوانيـد بنـدگانى ماننـد      كسانى»(893اعراف/ثالسكسم(.))ِِنَّ الَّذِينل تلد عْونل مِند دْونِ اللّه عِبادٌ ألم

 «.شما هست

اين دو آيه استفاده مى شود كه در مقام دعا بايد خدا را خواند نه غير خدا را و توسل به شخص و شخصيت و منزلت  از

 ومقام، خواندن غير خداست.

سوم است كه متأسفانه مخالفان توسـل، بـه آن تمسـك مـى جوينـد،       : بى پايه ترين اشكال در توسل همين اشكالپاسخ

وناجوانمردانه، آياتى را كه درباره مشركان و دعوت آنان از بتان وارد شده را بر مسلمانان و صـالحان تطبيـق مـى كننـد، در     
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مبر را بنده خدا وداعى بـر  الـه و مـدبر مى دانند نه مسلمانانى كه پيا احاليكه مورد آيات مشركانى است كه بت هاى خـود ر

 توحيد مى دانند، از آنجا كه اين نوع آيات بيشتر بكار گرفته مى شود در اين باره كمى به توضيح مى پردازيم:

. آياتى كه مى گويد، غير خدا را مخوانيد، دعوت در آيات ياد شده به معنى عبادت و پرسـتش اسـت نـه دعـوت بـه      8

ه يك انسان وارسته است. به گواه اينكه در آيه نخست مى فرمايد: )فلالتلـد عْوا مإـعإ اللّـه    معنى خواندن طرف ولو به نيت اينك

نباشد مفهـوم آيـه مخـالف دسـتور      پرستش واگر دعوت در اين آيه به معنى «نيدغير خدا را همراه خدا پرستش نك»ألحإداً( : 

امبر برسند و از او بخواهنـد در حـق آنـان اسـتغفار     خود قرآن خواهد بود، زيرا قرآن دستور مى دهد كه مسلمانان حضور پي

 (63نساء/ كند و او نيز خود استغفار كند.)

اين مورد انسان هم خدا را مى خواند آنجا كه شخصاً طلب آمرزش مى كند و هم پيامبر را مى خواند آنجا كه از او  در

 مى خواهد در حق او آمرزش كند.

 راه خدا ديگرى را نخوانيد يعنى براى خدا شريك در پرستش قرار ندهيد.مى گيريم آيه كه مى فرمايد: هم نتيجه

در آيه دوم پرستش است به گواه اينكه حرمت دعـوت  « تدعون »همين مطلب در آيه دوم حاكم است، مقصود از  عين

ر شـما ندارنـد، و ماننـد شـما     را با جمله )عِبادٌ ألم ثالسكسم ( مدلل مى سازد، اين خدايان دروغين را مپرستيد زيـرا آنـان مزيتـى بـ    

 بندگان خدا هستند.

هدف از نفى دعوت و خواندن غير خدا همراه با خدا يا بدون خدا آن دعوت هاى مالزم با عبـادت و پرسـتش    بنابراين

 است كه 

از اعتقاد به الوهيت مدعو سرچشمه مى گيرد و گرنه دعوت مجرد از چنين عقيده اى اساس زندگى بشر را تشكيل مـى  

 «.ما فرزندانمان را بخوانيم و شما هم فرزندانتان( : »68آل عمران/هد، قرآن مجيد مى فرمايد: )نلد عْوا ألب نائلنا وإألب ناءإكسم ()د

آيه ديگر به مسلمانان مى گويد نبايـد خوانـدن پيـامبر بـه شـيوه ديگـران باشـد چنـان كـه مـى فرمايـد: )وإال تلج عإلسـوا              در

 «.پيامبر را آن گونه كه يكديگر را صدا مى زنيد نخوانيد(: »68نور/م  كلدْعاءِ بإع ضكسم  بإع ضاً( )دْعاءإالرَّسْولِ بإي نكس

دعا در اين آيات به معناى نداى مطلق و صدا زدن نيست بلكه دعايى است كه حاكى از خضوع در مقابل خـدا   بنابراين

 يا كسى كه كارهاى خدا به او واگذار شده است.

مثال آن، چه ارتباطى به نداى پيامبر دارد كه او را به عنوان بنده گرامى خدا ندا مى كنيم،يا صدا مى زنيم، دو آيه و ا اين

 بدون اينكه او را بپرستيم.

كتابهاى مخالفان توسل، مجموع آياتى كه در باره توسل مشركان به خدايان دروغين وارد شده، در يـك جـا گـرد     در

بر مسلمانان متوسل به ارواح مقدس تطبيق مى كنـد. در حاليكـه ايـن آيـات از دو نظـر       آمده و به صورت طوطىوار همه را

 خارج از بحث است.

 . مورد آيات مشركان است نه موحدان.8

. مشركان به خاطر اعتقاد به ربوبيت بتان، دعوت و خضوع آنان رنگ عبادت داشـت در حاليكـه مسـلمانان بـه خـاطر      0

 تكريم و توسل به سببى است كه خدا معين كرده است.پاكى اعتقادشان خضوعشان نوعى 

: دعوت و ندا كردن كه در اين آيات از آن نهى شده است به معنى پرستش آنهاست نه هر نوع ندا و دعوت كه خالصه

ر عارى از آن باشد، براى اينكه مغالطه مخالفان روشن گردد بخشى از اين آيات را كه آنها در نوشته ها و سخنرانى خـود بـ  



 022 

آن تكيه مى كنند در اينجا مى آوريم تا روشن شود چگونه آسمان و ريسمان را به هم بافته و به تحريـف موضـوعى آيـات    

 پرداخته و آيات مشركان را بر عمل مسلمين تطبيق مى كنند، اينك آيات مورد نظر ما:

كه مشركان جز او را مـى خواننـد،هيچ جـوابى بـه      وكسانى»(83رعد/)وإالّذينل يإد عْونل مِند دْونِهِ اليإس تلجيبْونل للهْم  بِشلرء()

 «.آنان نمى دهند

كه به جاى او مى خوانيد،  وكسانى»(897اعراف/ )وإالَّذِينل تلد عْونل مِند دْونِهِ ال يإستلطيعْونل نلص رلكسم  وإالألندفسسهْم  يإندصْرسونل( .)

 .«نمى توانند شما را يارى كنند و نه خويشتن را يارى دهند

حقيقت، كسانى را كه به جاى خدا مى خوانيد بنـدگانى  در»(893اعراف/)ِِنَّ الّذينل تلد عْونل مِند دْونِ اللّه عِبادٌ ألم ثالكسم (.)

 «.امثال شما هستند

سـت هسـته   را كـه بجـز او مـى خوانيـد، مالـك پو      وكسـانى »(88فـاطر/ )وإالَّذِينل تلد عْونل مِند دْونِهِ ما يإم لِكسونل مِند قِطدمير()

 «.خرمايى[هم ]نيستند

آيا به جاى خدا چيزى را بخوانيم كه نه سودى به مـا مـى    بگو»(78انعام/ )قسلد ألنلد عْوا مِند دْونِ اللّه ما اليإندفلعْنا وإاليإضسرُّنا(.)

 «.رساند و نه زيانى 

ه جاى خدا، چيزى را كـه سـود و زيـانى بـه تـو نمـى       ب و »(816يونس/)وإال تلد عْ مِند دْونِ اللّه مإا اليإندفلعْكإ وإال يإضسرُّك()

 «.رساند، مخوان

مخالف توسل در منابر و نويسندگان آنها در كتابها و رساله هاى خود با اين آيات بر شرك بودن توسل استدالل  مبلغان

تبـاطى بـا توسـل    مى كنند و بى پروا همه را بر توسل مسلمان موحد تطبيق مى كنند، در حاليكـه ايـن آيـات كـوچكترين ار    

 شأن نزول و مضمون آيات را به روشنى بدست بياوريد. يراسالمى ندارد، شما مى توانيد با مراجعه به تفاس

و ضـرر در دسـت خـدايان دروغـين      نفـع آيات مربوط به بت پرستان اسـت كـه معتقـد بودنـد كـه عـزت و الـت،         اين

ن جهت آنها را عبادت مى كردند تا ازاين مزايـا بهـره منـد    آنهاست،و نصرت و پيروزى در جنگ از آن آنان مى باشد از اي

ضرر، پيروزى و شكست را از آن خدا مى  شوند، در حالى كه كار متوسالن اسالمى فرسنگها از اين عقيده دور است، نفع و

 اعتقاد خضوع آنان ناشى از رگزدانند، و ه

 ممتاز خدا مى باشند. به الوهيت معصومان نيست بلكه از اين نظر است كه آنان بندگان

اين جاه چيست، اين جاه همان منزلتى است كه خدا به آنـان داده  « بجاه محمد وآل محمد»در دعاها ما مى گوييم  غالباً

ــه     ــدإ اللّ و قــرآن هــم گروهــى از انبيــا را بــا ايــن لقــب يــاد كــرده اســت چنــان كــه دربــاره موســى مــى فرمايــد: )وإكــان عِند

( ايـن وجاهـت نقـل خداسـت كـه      35آل عمـران/ الدُّنيا واآلخرة() راره مسيح مى گويد:)وإجيهاً فِ( و در ب69احزاب/وإجيهاً()

 نتيجه آن منزلت و تقرب نبى الهى است.

 : توسل استعانت از غير خداست چهارم اشكال

نان كـه  متوسل در شدايد و سختى ها، از غير خدا استعانت مى جويد و حال آن كه بايد از خدا استعانت جست چ انسان

 ِِيّاكإ نلس تلعين(. : )وإ مى فرمايد

: اين اشكال از آن كسى است كه از الفباى قرآن آگاه نيست وما در گذشته يادآور شديم كه يك فعـل در عـين    پاسخ

 نسبت به خدا به بنده خدا نيز نسبت داده مى شود، و مواردى را از قرآن برشمرديم، مانند: قبض روح،نگارش اعمال و غيره.

 يادآور شديم اين دو نسبت با هم منافات ندارند زيرا نسبت به يكى استقاللى و به ديگرى تبعى است. پسس
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تو قـدرت و نيـروى خـدا    كه غير او در پر بدون اينكه ازجاى و مقامى كمك بگيرد فعل را انجام مى دهد درحالر خدا

 قيام بكار 

 كند، و لذا كار او نيز كار خداست.ر م

ندارد در حالى كه فقط بايداز خدا استعانت جست از غير او نيـز اسـتعانت بجـوييم و كمـك از غيـر او در      مانع  بنابراين

عرل كمك طلبيدن از خدا نيست. زيرا غير او با حول و قوه او انجام وظيفه مى كنند. روى اين ضابطه همان قرآنى كه مى 

 ا نيز استعانت بجوييم چنان كه مى فرمايد:گويد فقط بايد از خدا استعانت جست، دستور مى دهد از غير خد

 (.35بقره/)وإاس تلعينسوا بِالصَّب رِ وإالصَّالةِ وإِِنَّها للكلبيرةٌ ِِالّ عإلى الدخاشِعين() 

 «.شكيبايى و نماز يارى بجوييد و به راستى اين كار گران است مگر بر فروتنان از»

 به آنان چنين خطاب كرد: براى ساختن سد براى هجوم يأجوج و مأجوج اوالقرنين

پروردگارم بر من تمكن داده )از كمك مـالى شـما بهتـر     اآنچه» (95كهف/)قالل ما مإكَّنّر فيه رإبّى خلي رٌ فلألعينسونِى بِقسوّة(.)

 «.است( مرا با نيروى انسانى يارى كنيد تا ميان شما و آنها سدى استوار برقرار كنم

اساس استعانت از يكديگر استوار است وتمام پيامبران و مصـلحان و موحـدان    آفرينش باِخص حيات انسانى بر جهان

خدا پرتوى از حول  غيرازيكديگر استعانت مى جستند و آن را با اصل توحيد در استعانت مخالف نمى انديشند زيرا اعانت 

 و قوه خداست كه در اختيار بشر نهاده است.

ز زنده را جايز و از غير او را حرام بلكه شرك مى دانند، در حالى كه آنجاست كه برخى از مخالفان استعانت ا شگفت

اگر واقعيت يك عمل شرك باشد زنده و زنده نبودن طرف نمى تواند مؤثر باشد از اين جهت بايد گفـت اسـتعانت از غيـر    

 ات باشد يا نباشد.خدا بشرط اينكه كمك رسانى اورا نتيجه قدرت گسترده خدا بدانيم، شرك نيست خواه طرف در قيد حي

 پايان سه نكته را متذكر مى شويم: در

 . روايات توسل متواتر است1

توسل در كتب اهل سنت كه ما اندكى از آن نقل كرديم متواتر يا قريب به تواتر است، از اين جهت نمى توان  روايات

كى است كه توسل به ارواح مقدسـه و  از طريق تضعيف اسانيد آنها به رد آن روايات پرداخت زيرا مجموع اين روايات حا

م از نظر سـند مخـدوش   توسل كه ما از اكر آنها خوددارى كردي واياتمقام و منزلت آنها امر رايجى بوده واگر برخى از ر

 مدعاى ما نمى زند. باشد ضررى بر

 چنان كه جريان در خبر متواتر چنين است.

 . كتابهاى پيرامون توسل2

اسالمى است كه در اين مورد فقيهان ومحدثان عالى مقام كتابهايى پيش از شبهه پرانى ابن  توسل از مسايل مسلم مسأله

 تيميه و پس از آن نوشته اند كه برخى را متذكر مى شويم:

 اين كتاب مخصوصاً بابى را بنام توسل به پيامبر واستشفا به قبر شريفش گشوده است. در

 (.597زى )متوفاى الوفاء فى فضائل المصطفى، نگارش ابن جوـ 8

( و سـمهودى در كتـاب وفـاء    978. مصباح الظالم فى المستغيثين بخير اِنام، نگارش محمد بن نعمان مالكى )متوفاى 0

 الوفاء در كتاب توسل ازاين كتاب زياد نقل كرده است.
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سول اكرم )صلى اهلل عليه . البيان واالختصار نگارش ابن داود مالكى شاالى در اين كتاب از توسل علما و صالحان به ر8

 وآله وسلم(مطالبى نقل كرده است.

( وى در اين كتاب از توسل به پيامبر به شكل زيبايى دفاع كرده 756. شفاء السقام نگارش تقى الدين سبكى )متوفاى 3

 است.

ايـن كتـاب    ( وى در جـزء چهـارم  988. وفاء الوفاء الخبار دار المصطفى، نگارش سيد نور الدين سـمهودى )متوفـاى   5

 بحث درباره توسل انجام داده است.

 ( وى در اين كتاب درباره توسل بحث نموده است.980. المواهب اللدنية نگارش ابوالعباس قسطالنى )متوفى 6

بـه   887( وى در جلد هشتم از اين شـرح از ص  8800. شرح المواهب اللدنية، نگارش مصرى زرقانى مالكى )متوفاى 7

 خن گفته است.بعد درباره توسل س

( وى عالوه بر اين كتاب رساله ويژه در رد بر آلوسى نوشـته و  8099. صلح االخوان نگارش خالدى بغدادى )متوفاى 1

 چاپ شده است. 8816پس از درگذشت او در سال 

 (.8818. كنز المطالب نگارش عدوى حمزاوى )متوفاى 9

 831عى و اين كتاب به ضميمه اسـماء و صـفات بيهقـى در    . فرقان القرآن نگارش محقق عاليقدر عزامى شافعى قضا81

 صفحه چاپ شده است.

 امّا از طرف شيعه كتابهاى متعددى پيرامون همين موضوع نگارش يافته كه برخى از آنها عبارتند از: و

 است. ( و اين كتاب كراراً چاپ شده8007. سبيل الرشاد لمن أراد السداد نگارش شيخ جعفر كاشف الغطاء)متوفيا 8

 (.8878ـ 8010. كشف االرتياب عن أتباع محمد بن عبد الوهاب نگارش سيد محسن جبل عاملى )0

 (مؤلف در اين جزء بحث گسترده اى درباره توسل انجام داده است.8891. الغدير: نگارش عالّمه امينى)متوفاى8

 . اختالف ميان پيروان ابن تيميه و ديگر فرق اسالمى3

طرف مخالفان توسل منتشر مى شود كه توسل به صالحان را نوعى اختالف ميان سنى و شيعه قلمـداد   اخيراً از كتابهايى

مى كنند در حاليكه اختالف در اين مسأله ربطى به تسنن و تشيع ندارد بلكه اختالفى است ميـان پيـروان ابـن تيميـه و ديگـر      

در رد ابـن تيميـه و پيـرو او محمـد بـن عبـدالوهاب        فرق اسالمى ، وهم اكنون اسامى برخى از كتبى كه محققين اهل سـنت 

نوشته اند از نظر شريف گذشت و اين حاكى از اين است كه ريشه اخـتالف ايـن دو نفرنـد واگـر از ايـن دو نفـر و پيـروان        

نوظهور او صرف نظر كنيم كليه فرق اسالمى در اصل توسل و ديگر مسايل كه برخى گذشت و برخى ديگـر خواهـد آمـد    

 ر داشته و ميان آنان اختالفى وجود ندارد.وحدت نظ

 پاورقی ها

        . دْرج: ظرفى كه زنان جواهر آالت خود را در آن مى گذارند. 8

 . سلك: رشته مرواريد. 0

 «.فرستادگان ما نزد آنند و اعمال آنها را مى نويسند : » (11. )بإلى وإرْسْلسنا للدإي هِم  يإكدتسبْون( )زخرف/ 8

 «.خدا آنچه را كه شبانه در سر مى پرورند مى نگارد: » (18لّهْ يإكدتسبْ ما يْبيِّتسون( )نساء/ال . )وإ 3

آنگاه كه اجل يكى از شما فرا رسيد فرستادگان ما جان او را (: »68. )حإتّى ِِاا جاءإألحإدإكسمْ المإوتْ تلوإفَّتدهْ رْسْلسنا( )انعام/ 5

 «.مى گيرند
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 «.خدا جانها را به هنگام مرگ مى گيرد(:»30ندفسسإ حينل مإوتِها( )زمر/. )اللّهْ يإتلوفَّى اِل 6

                                          .888. مثنوى، دفتر دوم، ص  7

 .0/811. مجمع البيان: 1

                                             . لسان العرب: ماده وسل.9

 ، ماده وسل.5. نهايه:  81

                                         .881. نهج البالغه، خطبه  88

 .8375، شماره 5/585: . سنن ترمذى80

                                     .873. طوسى، مصباح المتهجد: 88

                     .3/335. مسند احمد بن حنبل: 83

 .38. ابن طاووس، اقبال: 85

و كتاب بيع، بـاب   58، كتاب اِنبياء، باب 3/878ت را محدثين فريقين نقل كرده اند، بخارى، صحيح:. اين سرگذش 86

 .8/50طبرسى، مجمع البيان:  ;، نقل از محاسن برقى8نور الثقلين: ;91

 ، كتاب معاقب.519، حديث 5ترمذى: سنن: ; 6، كتاب صالة، باب 0/3:  . صحيح مسلخ 87

 (.5تلعاللوا يإس تلغدفر للكسم  رإسْولس اللّه للوَّوا رْؤسوسإهْم( )منافقين/)وإِِاا قيلل للهْم   ـ 81

، چاپ مكتبه ارشاد، جده. نظير اين رويداد سه روز پس از رحلت رسـول  1/056: مجموع )شرح مهذب شيرازى: . نووى89

 يار محتمل است.آورديم، و تعدّد واقعه بس« زيارت»خدا نيز رخ داده است كه تفصيل آن را قبالً در بخش 

            ، همراه با شرح كبير.8/511:  . ابن قدامه، مغنى 01

 ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.3/8876: . وفاء الوفاء 08

                     ، چاپ دارالمعرفة.8/059: . احياء العلوم 00

 ، به نقل از كتاب مراقى الفالح.5/889. الغدير:  08

 ، چاپ دارالكتب اإلسالمية، تهران.616: اقبال اِعمال:  اووس. ابن ط 03

                                .801ـ 6/803:  . روح المعانى 05

 .16.خليل احمدسهارنپورى، عقايد اهل سنت و جماعت در رد وهابيت و بدعت، ص  06

 ، چاپ دار كتب علميه.36ـ 35. الروح:  07

 .3/881مسند احمد: ;8815شماره  8/338سنن ابن ماجه: ;8571، شماره 889عوات، باب ، كتاب د5. سنن ترمذى: 01

و مى گويد: ابوجعفر وارد در سند ابوجعفرخطمى است كه ثقه است، افزون بـر آن   8/88. مجموعه رسائل ومسائل: 09

 وارد شده است.« ابوجعفر»در برخى اسانيد حديث، وصف خطمى پس از

 .851التوسل: . التوصل ِلى حقيقة 81

 «.بنبيّك». ولى طبق نقل ترمذى 88

، چون تفصيل جريان در زمان خود عثمان بن حنيـف در روايـت نخسـتين،    1888، شماره 88ـ 9/81. معجم طبرانى:  80

 نقل كرديم، در اين مورد ، به اختصار برگزار نموديم.

 .6/801. روح المعانى: 88
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11  

 االيش گنهكارانو پ تطهير يا شفاعت

 

از اصولى است كه قرآن واحاديث اسالمى بر آن تأكيد صريح دارند، و همه ملل اسالمى آن را به عنوان يـك   شفاعت

اصل قطعى پذيرفته اند، حقيقت شفاعت اولياى خدا اين است كه عزيزان الهـى روى قـرب و منزلتـى كـه در پيشـگاه خـدا       

 گناه گنهكاران بگذرد. وط خاصى از تقصير دارند، از خداوند بزرگ بخواهند در شراي

الهى درباره همه گنهكاران شفاعت نمى كنند، بلكه درباره كسى شفاعت مى نمايند كه رابطه ايمانى او بـا خـدا    اولياى

قطع نشده و پيوند روحى او با شفاعت كنندگان محفوظ باشد، و به ديگر سخن: از نظر كمال روحى به حدى سـقوط نكنـد   

 او به يك انسان پاك، از ميان برود.  يلجهش و تكامل را از دست بدهد، وامكان تبد كه نيروى

به شفاعت در ميان مسلمانان آنچنان راسخ است كه از هر عـالم و دانشـمندى و يـا فـرد عـادى بپرسـيم، آن را از        عقيده

ست اشاره مى كند. والاقل در ايـن حـد   دعاها و نيايش ها به شفاعت شافعان واقعى ا درعقايد اسالمى مى شمارد، و پيوسته 

 همه مى گويند: خدايا، پيامبر اسالم را شفيع ما قرار بده، و شفاعت او را درباره ما بپذير.

 فيض الهى از طريق شافعان جريان

آفرينش بر اساس نظام علت و معلول استوار است، و نيازهاى مـادى انسـان از طريـق يـك رشـته علـل و اسـباب         جهان

همگى به اان خدا تأثير گذارند،به او مى رسد، و فيض معنوى نيز از اين اصل جدا نيست، هـدايت وراهنمـايى و    طبيعى كه

 همين نظام مى باشند. ومغفرت و آمرزش كه از فيول الهى به شمار مى روند ، پير

بران ، به انسان برسد، زيرا جز : اراده حكيمانه خداوند بر اين تعلق گرفته كه فيض هدايت در اين جهان به وسيله پياممثالً

 پيامبران هيچكس شايستگى خطاب مستقيم از جانب خدا را ندارد. 

اين جهت مانعى نخواهد بود كه مغفرت و رحمت الهى در جهان ديگر نيز داراى چنين نظامى باشد.يعنى بخشايش و  از

ى آمرزش خدا را دارنـد برسـد،همچنان كـه    رحمت حق از طريق ارواح و نفوس پاك به افراد گنهكار كه لياقت و شايستگ

 به افراد مى رسد. براندر اين جهان فيض الهى )هدايت و راهنمايى( از طريق پيام

است اين فيض مى توانست بدون وساطت كسى به گنهكاران برسد، امّـا اراده حكيمانـه خداونـد بـر ايـن تعلـق        درست

 سراى از طريق اسباب خاص و علل معينى بدست افراد برسد.چرا؟گرفته است كه فيض معنوى وى در آن سراى، مانند اين 

اينكه اولياى الهى و بندگان صالح و فرشتگان آسمان ها و حامالن عرش كه عمرى در اطاعت خدا به سر برده اند  براى

ى بـه آنـان،   و گام از دايره بندگى فراتر ننهاده اند، شايستگى تكريم و احتـرام مـى باشـند و يكـى از مظـاهر حرمـت گـذار       

 مخصوص مى باشد. رايطپذيرفتن دعاى آنها در مورد گنهكاران آن هم در ش

اولياى الهى بى قيد و شرط نيست. و هرگز مالكان بالذات مقام شفاعت نمى باشند و زمـام كـار در روز قيامـت     شفاعت

ك مطلق به اولياى الهى كه داراى در دست خداست و او را پيوسته )مالك يوم الدّين(مى خوانيم، ولى در عين حال آن مال

 .دمنزلتند اان مى دهد كه چنين تصرفى را انجام دهن

 يك نوع تطهير و پااليش است شفاعت
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نظر قرآن مجيد مرگ پايان زندگى نيست بلكه روزنه اى است به جهان ديگر به نام جهان برزخ كه شيوه زندگى در  از

 وت مى باشد. گروهى در آنجا معذّب، و گروهى در نعمت و رفاهند.آنجا با شيوه زندگى در اين جهان كامالً متفا

از گنهكاران كه رابطه ايمانى خود را با خدا قطع ننموده و پيوند معنوى خويش را بـا شـفيعان درگـاه او حفـظ      گروهى

از عوارل بـد   كرده باشند در برزخ، تا حدى به كيفر اعمال خود مى رسند، و همين كيفرها، نوعى تصفيه و پااليش بخشى

نهند، به خاطر تصـفيه و پـااليش نسـبى كـه در بـرزخ رخ داده اسـت        مىگناه مى باشد، اين افراد هنگامى كه گام به محشر 

كامـل و   تطهيـر آمادگى بيشترى براى مغفرت و آمرزش پروردگار جهان دارنـد، و از نظـر واقـع گرايـى شـفاعت شـافعان،       

به عوارل بد گناه به شمار مى رود، و آئينه روح را از زنگـار گنـاه پـاك مـى      شستشوى اساسى و پااليش همه جانبه نسبت

 سازد.

 شفاعت با وساطت هاى دنيوى تفاوت

بر اثر تبليغات افراد ناآگاه، تصور مى كنند كه شفاعت اوليا نوعى شبيه وساطت هاى دنيـوى، و بـه تعبيـر امـروزه      برخى

اى قلع اين شبهه از ااهان ، تفاوت دو نوع شفاعت را با سه وجه روشن مـى  و تبعيض در قانون است، بر« پارتى بازى»نوعى 

 سازيم.

. در شفاعتهاى اخروى كار در دست خدا است، و كار از امر او سرچشـمه مـى گيـرد، و او اسـت كـه شـفيع را برمـى        8

از مجراى او شـامل حـال    انگيزد و بر اثر كمال و موقعيتى كه دارد به او حق شفاعت مى بخشد، و رحمت و مغفرت خود را

است، زيرا مجرم شفيع را برمى انگيزد، و اگـر تحريـك او    عكسبندگان مى سازد، ولى در شفاعتهاى دنيوى كار كامالً بر 

نبود، هرگز به فكر شفاعت نمى افتاد، اگر قرآن مجيد دستور مى دهد كه در همين دنيا، گروه گنهكار حضور پيامبر برسند، 

فرمان مـى دهـد كـه     گنهكارآمرزش بطلبند، اين كار نيز مستقيماً از خود خدا شروع مى شود، زيرا او به  و از او دعا و طلب

 چنين كند، و اگر دستور او نبود هرگز به دنبال پيامبر نمى رفت واگر هم مى رفت، بدون فرمان و اان او تأثيرى نداشت.

ى گيرد، ولـى در شـفاعت هـاى باطـل صـاحب قـدرت از       . در شفاعتهاى صحيح، شفيع تحت تأثير مقام ربوبى قرار م0

 شفيع تحت تأثير سخنان وا لحاح و اصرار مجرم قرار مى گيرد. خودسخنان شفيع متأثّر مى گردد، و 

. شفاعتهاى دنيوى فقط تبعيض در قانون است و نفوا شفيع، اراده قانونگذار و يا مجريـان قـانون را مغلـوب سـاخته، و     8

تنها قدرت خود را درباره افراد ضعيف و ناتوان اعمال مى كند، در حالى كه در شفاعتهاى اخروى  سرانجام صاحب قدرت،

قانون را نمـى گيـرد، بلكـه شـفاعت رحمـت گسـترده و مغفـرت         لوهيچ كس قدرت خود را بر خدا تحميل نمى كند، و ج

فـرادى را كـه شايسـته تطهيـر هسـتند و      نامحدود خداى مهربان است كه از او سرچشمه گرفته و مى خواهد بـه وسـيله آن، ا  

 قابليت براى پاك شدن دارند، پاك سازد.

كه از شفاعت محروم مى گردند نه از اين نظر است كـه در قـانون خـدا تبعـيض وجـود دارد بلكـه شايسـتگى         گروهى

حمـت خـدا بسـان    مغفرت و رحمت گسترده الهى را ندارند از اين نظر بايد به همـان حالـت بـاقى بماننـد. و بـه اصـطالح ر      

بايد در طرف قابليت و شايستگى باشـد، تـا رحمـت     كهموجودى صندوق يك بازرگان و يا بانك نيست كه پايان بپذيرد بل

 خدا به او برسد.

 «.افراد مشرك را نمى آمرزد خداوند» (886و31نساء/ )ن يشرك به()ِِنَّ اللّه ال يغفر أل خداوند مى فرمايد: اگر

شرك بسان ظرف دربسته است كه اگر در هفت دريا فرو رود، هيچگاه آب بـه درون آن نفـوا   اين است كه دل م براى

 نمى كند، و يا بسان سرزمين شوره زار است كه هر چه باران بر آن ببارد، جز خس و خار چيزى در آن نمى رويد.
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ار جهان باشند چنان كه رضايت پروردگ موردقرآن اصرار مىورزد كه شفاعت اولياى خدا،از آن كسانى است كه  اگر

 مى فرمايد:

كسى شفاعت نمى كنند مگر اين كـه مـورد رضـايت خداونـد جهـان       درباره»(01انبياء/ )وإال يإشدفلعْونل ِِالّلِمإنِ ارتلضى(.)

 «.باشند

اين است كه او مى داند چه كسى لياقت وشايستگى فيض معنوى و رحمت گسترده او را دارد و چه كسى ندارد،  براى

 قول سعدى: و به

 بايد كه ز مشاطه نرنجيم كـه زشتيم                  خواجه شفاعت نكند روز قيامت  گر

تنها گروه مشرك از رحمت گسترده خدا و شفاعت اولياى او محروم مى باشند بلكه گروهى كـه بـر اثـر ناپاكيهـاى      نه

 عان درگاه او، به آنان نمى رسد.زياد، شايستگى مغفرت خدا را از دست داده اند لطف الهى از طريق شفي

 قرآنى شفاعت دالئل

مربوط به شفاعت شافعان راستين فزونتر از آن است كه در اين بخش مطرح شوند، آياتى كه هـم اكنـون از نظـر     آيات

خواننده گرامى مى گذرد به صراحت مسئله شفاعت را با شرايط محدود كه مهم آن اان الهى است، يك اصل قطعى اعالم 

 ورزد. به اكر صفات و شرايط شافعان اكتفا مى اكند هر چند نام و خصوصيات شافعان را نمى برد، و تنهمى 

 ما در اين جا به اكر آيات پنجگانه مى پردازيم و دقت در مفادآنها، دو مطلب را ثابت مى كند: اينك

 : شفاعت در روز رستاخيز يك اصل قرآنى است. الف

 ه داراى صفات ويژه اى باشند.: گروهى حق شفاعت دارند ك ب

 : متن اين آيات اينك

 «.كه بدون اان او شفاعت كند كيست»(055بقره/.)مإند الا الَّذِي يإشدفلعْ عِنددإهْ ِِالّ بِإِادنِهِ(.)8

آيه اين است كه هيچ كس بدون اان او شفاعت نخواهد كرد، ولى تلويحاً مى رساند كه در روز بازپسين شفيعانى  ظاهر

 كه به اان او شفاعت مى كنند. هستند

 «.نيست مگر بعد از اان او شفيعى»(8يونس/. )ما مِند شلفيع ِِالّ مِند بإع دِ ِِادنِهِ( .)0

هيچ يك از معبودهاى آنـان( مالـك شـفاعت نمـى     ()»17مريم/. )اليإم لِكسونل الشَّفاعإةل ِِالّمإنِ اتَّخلذل عِنددإ الرَّح مانِ عإه داً(.)8

 (8)«.كه با خدا عهدى داشته باشدگردد مگر آن 

تنها گروهى مى توانند شفاعت نمايند كه خداوند به آنها قول شفاعت داده و با خدا چنين عهدى داشـته باشـند، و    يعنى

خدا از ميان معبودهاى باطل آنان، تنها به آن گروه وعده شفاعت داده كه به وحدانيت خدا و يگانگى معبود گـواهى دهنـد   

 مسيح كه معبود مسيحيان است.مانند حضرت 

روز رستاخيز شفاعت كسى درباره كسـى   در»(819طه/.)يإو مإئِذ التلندفلعْ الشَّفاعإةس ِِالّ مإند ألاِنل للهْ الرَّح مانس وإرإضِرإ للهْ قلو الً(.)3

شـم خـدا را   سودى نمى بخشد مگر شفاعت آن كس كه خدا به او اان دهد و به گفتار او راضى گردد)سخنى نگويد كه خ

 «.برانگيزد(

كسى سودى نمى بخشدمگر شفاعت آن كس كه خدا به او  شفاعت»(08سبأ/. )وإالتلندفلعْ الشَّفاعإةس عإنددإهْ ِِالّ لِمإند ألاِنل للهْ()5

 «.اان دهد

 . شفاعت و فرشتگان 1
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ى در برخـى از آيـات ، نـام    آيات گذشته نام شافعان راستين به ميان نيامده فقط خصوصيات آنها، بيان شده است ولـ  در

 برخى از شافعان بيان گرديده است، مانند:

فرشتگان  چقدر»(06نجم/())وإكلم  مِند مإللك فِر السَّمواتِ التسغدنر شلفاعإتسهْم  شلي ئاً ِِالّ مِند بإع دِ ألند يإأدالنل اللّهْ لِمإند يإشاءْ وإيإردضى

دى نمى بخشد مگر آن كه خدا به هركسـى كـه بخواهـد اان دهـد و بـه      در آسمانهاهستند كه شفاعت آنان درباره افراد سو

 «.شفاعت او راضى باشد

 اين آيه فرشتگان آسمانها در شرايط خاصى، شفيعان واقعى معرفى شده اند. در

 .شفاعت و دارنده مقام محمود2

و روايات اسالمى، آن را به مقام  معرفى مى كند،« مقام محمود»پيامبر گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(را دارنده  قرآن

 شفاعت تفسير مى كند، قرآن در اين مورد مى فرمايد:

 (79اسراء/ )وإمِنل اللَّي لِ فلتلهإجَّد  بهِ نافِللةً للكإ عإسى ألند يإب عإثلكإ رإبُّكإ مإقاماً مإح مْوداً( .) 

 «.ام بس پسنديده اى برانگيزدگزاردن نماز نافله، در بخشى از شب برخيز، تا خدا ترا برا ى مق براى»

كه آيه از آن ياد مى كند،ناظر به موقعيت پسنديده رسول خدا است كـه هـر كـس    « مقام محمود»مى نويسد: زمخشرى

رسول گرامى را در آن مقام ببيند، از اينكه داراى چنين مقامى اسـت او را سـتايش مـى كنـد، چـه مـوقعيتى بـاالتر از مقـام         

 (0ام اهل محشر مى گردد.)شفاعت كه مايه ستايش تم

همان مقام شفاعت اسـت و مـى   « مقام محمود»مى گويد: مفسران اسالمى اتفاق نظر دارند كه مقصود از « شيخ طبرسى»

گويند در روز رستاخيز پيامبر اسالم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(پرچم ستايش )حمد( را به دست مى گيرد، و تمـام پيـامبران   

 (8و نخستين كسى است كه شفاعت او پذيرفته مى شود.) كنندهگيرند، او نخستين شفاعت زير آن پرچم قرار مى 

همـان  « مقام محمود»مقصود از»اسالمى كه به صورت تواتر پيرامون اين آيه وارد شده است، توضيح مى دهند:  روايات

م ده روايت نقل كرده انـد كـه بـراى    ( از پيشوايان اسال5«)برهان»( و بحرينى در تفسير3«)درمنثور»شفاعت است. سيوطى در

 .يماختصار از نقل آنها در اينجا خوددارى مى كن

ديگر حاكى است كه خدا به رسول خويش تـا آن   آيه . پيامبر اسالم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(و عطا در حدّ رضايت8

 حد عطا مى كند كه رضايت او را جلب كند چنان كه مى فرمايد: 

 (6ـ5ضحى/ للكإ مِنل اِسولى *وإللسإوفإ يْع طِيكإ رإبُّكإ فلتلرضى( .) )وإللآلخرةس خلي رٌ

 «.ديگر براى تو از اين جهان بهتر است، به زودى خدا آن قدر به تو عطا مى كند كه راضى گردى سراى»

 آيه دوم از دو نظر ابهام وجود دارد: در

 كه ظرف عطا روز رستاخيز باشد. : زمان و مكان عطاى الهى بيان نشده است، از كجا معلوماوّالً

 : آنچه خدا عطا خواهد كرد، روشن نكرده است شايد مقصود غير شفاعت باشد.ثانياً

ابهام نخست با توجه به ماقبل آيه، قابل رفع است، زيرا در آيه قبل، خدا آخرت را سـتوده و آن را بـر دنيـا تـرجيح      ولى

اتصال اين دو آيه گواه بر ايـن اسـت   «. ه تو عطا مى كند كه راضى شوىخدا آن قدر ب»داده است و سپس بالفاصله فرمود: 

 كه مكان و زمان عطا،سراى ديگر است.
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است، ايجاب مى كند كه در چنين روزى وحشت زا به فكر امت خويش باشـد  « رحمة للعالمين»واالى پيامبر، كه  مقام

وجه به ايـن اصـل، ابهـام دوم نيـز برطـرف مـى شـود و        و با آمرزيده شدن گروه بى شمارى مسرور و خوشحال گردد. و با ت

 اسالم )صلى اهلل عليه وآله وسلم( مى گردد. يامبراينكه مقصود شفاعت در حق امت است كه مايه رضايت خاطر پ

 (6اين معنى روايات اسالمى است كه اين آيه را به شفاعت تفسير كرده است.) مؤيد

شديم، ولى روايات مربوط به شفاعت بيش از آن است كه در اين مقاله گرد  اينجا با داليل قرآنى اصل شفاعت آشنا تا

 آيند، ما 

 از ميان روايات فزونتر از صد به نقل چند روايت اكتفا مىورزيم.

اعطيتْ خمساً... واعطيتْ الشفاعة، فادّخرتسها ِسمّتـر فهـر لِمإـن اليْشـركْ     »)صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمود:گرامىپيامبر

 (7ه شيئاً.)باللّ

بزرگ به من پنج امتيازعطا فرموده است...كه يكى از آنها شفاعت است و آن را براى امت خـود نگـاه داشـته     خداوند»

 ام، شفاعت 

 «.براى كسانى است كه شرك نورزند

 (1پيامبر گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمود: أنا أوّل شافع وأوّل مشفّع.) باز

 ه شفاعت مى كند، و نخستين كسى هستم كه شفاعت او پذيرفته مى شود.نخستين كسى هستم ك من

مى گويد: صلّى رسولس اللّه )صلى اهلل عليه وآله وسلم(ليلةل فقرأ ب آية حتـى أصـبحإ يركلـع بهـا ويسـجْدْ بهـا : ) ِن        ابوار

ل اللّه مازلـت تقـرء هـذه اآليـة حتـى      تعذبهم فانّهم عبادك وان تغفر لهم فانّك أنت العزيز الحكيم( فلما أصبحإ، قلتْ يا رسو

: انّر سألت ربّر عزّ وجلّ الشفاعةل ِسمّتر فأعطانيها فهر نائلة ِن شاء اللّه لمن اليشرك باللّه لأصبحتإ تركع بها وتسجد بها، قا

 (9«.)عزّوجلّ شيئاً

ذبهم فـانّهم عبـادك...( را   گرامى شبى تا به صبح نماز مى خواند و ركوع و سجود مى كرد، و پيوسته آيه )ان تع رسول

پيامبر را بر او متذكر شـدم فرمـود: مـن از پروردگـار عزوجـّل بـراى امـتم شـفاعت          نمازمى خواند، چون صبح شد كيفيت 

 خواستم، و او خواسته مرا پذيرفت پس شفاعت به خواست خدا از آن كسانى است كه مشرك نباشند.

ى )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(اكتفا ورزيـده و در تفسـير منشـور        در اين جا به همـين چنـد روايـت از رسـول گرامـ      ما

( كه به صورت تفسيرموضوعى برقرآن نوشته ايم حدود صد روايت از پيامبر و پيشوايان معصوم)عليهم السالم(در 81جاويد)

شـفاعت مـى   مورد شفاعت نقل كرده ايم، در آن روايات از شفاعت، و شرايط شافعان، و شرايط كسـانى كـه در حـق آنهـا     

 شود، و نتيجه شفاعت، به روشنى سخن به ميان آمده است.

( از 80(، و اسـتاد او ابـن تيميـه)   88آنجا كه اصل شفاعت مورد پذيرش همگان اسـت حتـى محمـد بـن عبـدالوهاب)      از

دوم  پذيرندگان اين اصل اعتقادى مى باشند، در اين مورد به صورت گسترده سخن نمى گوييم. چيزى كه مهم است مسأله

 راستين است. شافعاناست كه وهابيان آن را تحريم مى كنند و آن درخواست شفاعت از 

 : به تشريح آن مى پردازيم اينك

*  *  *  *  * 

 پاورقر ها 
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 راستين ازشافعان شفاعت ستدرخوا

 

شفاعت از شافعان راستين ازعصر پيامبر گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(تا به امروز، عمل رايجى در ميان  درخواست 

 مسلمانان است و هيچ يك از دانشمندان اسالم درخواست شفاعت از شافعان واقعى را رد نكرده است، جز دو نفر.

 هشتم..ابن تيميه در آغاز قرن 8

 . محمد بن عبدالوهاب در نيمه هاى قرن دوازدهم.0

دو نفر درخواست شفاعت از شافعان راستين را ممنوع اعالم كرده اندمى گويند: پيامبران و فرشتگان و اولياى الهـى   هر

ت كرد، و در روز رستاخيز حق شفاعت دارند، ولى بايد شفاعت را از مالك شفاعت و اان دهنده او كه خدا باشد، درخواس

خود را، در روز رستاخيز شفيع ما قرار بده، و ما حق نداريم كه بگوييم  الحچنين گفت: پروردگارا، پيامبر و ديگر بندگان ص

 (8اى پيامبر در حق ما شفاعت بنما.)

پيش از آنكه به داليل مانعـان از درخواسـت شـفاعت بپردازيم،بـه تشـريح داليـل جـواز آن، از كتـاب و سـنت مـى            ما

 دازيم:پر

 . درخواست شفاعت درخواست دعاست1

پيامبر گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(و ديگر شافعان راستين جز دعا و درخواسـت مغفـرت از خـدا، چيـزى      شفاعت

نيست، و دعاى آنان در سايه قرب و مقامى كه نزد خدا دارند به هدف اجابت مى رسد، و طبعاً گنهكار مشمول مغفرت خدا 

درخواست دعا از برادر مؤمن تا چه رسد به نبى گرامى كوچكترين اشكالى ندارد، اگر ما مى گوييم: يا وجيهـاً  مى گردد و 
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عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه:اى كسى كه در پيشگاه خدا جاه و مقامى داريد، در نزد خدا درباره ما شفاعت كن)يعنى دعا كن 

 گناه ما را خدا ببخشد(.

به معنى دعا زياد به كار مى رود حتى نويسنده صحيح بخـارى در عنـاوين دو   « شفاعت»ديث، لفظدر كتابهاى ح اصوالً

باب كه يكى مربوط به درخواست مسلمانان از امام، دومى مربوط به درخواسـت مشـركان از مسـلمانان مـى باشـد، از لفـظ       

 شفاعت بهره گرفته است، اينك عناوين هردو باب.

مردم از امام درخواست شفاعت كردند كـه بـراى آنـان     هرگاه» (0«.)إلمام لِيإستسقر لهم لم يردّهمِاا استلشدفلعْوا ِلى ا. »أ

 «.باران بطلبد نبايد درخواست آنان را رد كند

گروه مشرك در موقع قحطى از مسلمانان طلـب شـفاعت    هنگامى» «.ِاا اس تلشدفلعإ المشركونل بالمسلمينل عند القح ط: »ب

 «.كنند

نقل مى كند، و  ه شفاعت به معنى دعا است، حديثى است كه ابن عباس ازپيامبرصلى اهلل عليه وآله وسلمروشن ك گواه

 : آن اين كه

 (8،)«من رجل مسلم يموتْ فيقومْ على جنازته أربعونل رجالً ال يشركون باللّه شيئاً ِالّ شفّعهم اللّه فيه ما»

رك نمىورزند نماز بگزارند، خداوند شفاعت آنها را دربـاره وى  مسلمانى بميرد و بر جنازه او چهل مرد كه ش هرگاه»

 «.مى پذيرد

اين چهل نفر در حقّ اين فرد جز اين نيست كه به هنگام نماز بر جنـازه وى، بـراى او از خـدا طلـب رحمـت و       شفاعت

 مغفرت كنند و بگويند: اللّهمّ اغفر له.

 اين دعا چرا بايد حرام باشد.اگر ماهيت شفاعت دعا كردن است كه درخواست  بنابراين

 . حديث انس و درخواست شفاعت 2

 كه يكى از نويسندگان سنن مى باشد از انس بن مالك نقل مى كند كه او مى گويد: ترمذى

 (3«.)النبرَّ أن يشدفلع لر يومإ القيامة، فقال: أنا فاعل، قلتْ: فأين اطلبك، فقال: على الصراط سألتْ»

كه در روز قيامت در باره من شفاعت كند، وى پذيرفت وگفت: من ايـن كـار را انجـام مـى      پيامبر درخواست كردم از

 «.دهم

 پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(گفتم: شما را كجا جستجو كنم؟ به

 : در كنار صراط. فرمود

نيز به او قول مساعد  پيامبر با ظرافت طبع از پيامبر گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(درخواست شفاعت مى كند، و انس

 مى دهد، و هرگز به خاطر انس خطور نمى كند كه درخواست شفاعت، نوعى شرك است.

 . سواد بن عازب و درخواست شفاعت8

 بن عازب از ياران رسول خداست درباره پيامبر اشعارى سروده و از او درخواست شفاعت مى كند و مى گويد: سواد

 (5* بمغن فتيال عن سواد بن عازب)لر شفيعاً يوم الاو شفاعة ** وكن

پيامبر گرامى روز رستاخيز شفيع من باش، روزى كه شفاعت ديگران به حال سواد بن عازب به مقـدار رشـته وسـط     اى

 هسته خرما، سودى نمى بخشد.

 . على)عليه السالم(و درخواست شفاعت از پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(3
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لسالم(از غسل و تكفين پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فارغ گرديد، روى او را باز نمود هنگامى كه اميرمؤمنان )عليه ا

 (6«.)و به او چنين گفت: بأبر أنت و أسمّر طب تإ حياً وطب تإ ميتاً، وااكرنا عند ربّك

 گارت ياد كن.و مادرم فداى تو، تو پاك و پاكيزه هستى هم در حال حيات و هم در حال ممات، ما را نزد پرورد پدر

را در مورد شفاعت به كار مى برد همچنان كه يوسف به هم زندانى خود آنگـاه كـه از   « ااكرنر عند ربّك»جمله عرب

نزد ملك ( :»8زندان آزادمى گشت و طبق پيش بينى يوسف، ساقى ملك خواهد بود به او چنين گفت:)ااكرنى عند ربّك()

 «.از من يادى كن و بى گناهى مرا يادآور باش

پايان يادآور مى شويم، آيات و رواياتى كه در مـورد توسـل بـه انبيـاء وارد شـده اسـت همگـى نـوعى درخواسـت           در

 شفاعت از آنان است، از اين جهت نيازى به تكرار نيست.

 مانعان از درخواست شفاعت داليل

 نظر خواننده گرامى مى گذرد.از درخواست شفاعت با يك رشته داليل بر تحريم آن استدالل مى كنند كه از  مانعان

 . درخواست شفاعت شرك است1

خـدايا مـا را از كسـانى قـرار بـده كـه شـفاعت        «: »اللّهم اجعلنا ممن تناله شفاعة محمّد »: ما بايد بگوييم مى گويند آنان

 «.محمد به آنان مى رسد

درست است كه خداوند به « ما شفاعت بنمااى محمّد در حقّ «: »يا محمد اشفع لنا عند اللّه»حق نداريم بگوييم:  هرگز و

پيامبر گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(حق شفاعت داده است، ولى ما را از مطالبه شفاعت از او باز داشته است بلكه ما بايد 

 شفاعت را از خدا بخواهيم كه شفاعت به او داده است.

گواهى مى دهند در روز رستاخيز شفاعت مـى كننـد و   قرآنى گواهى مى دهد افرادى كه به حق و حقيقت  آيه:  پاسخ

 به يك معنى مالك شفاعت مى باشند)البته به اان الهى و تمليك محدود وى(.

 (16زخرف/)وإال يإملك الذينل يإد عْونل مِند دْونِهِ الشَّفاعة ِِالّ مإند شلهد بِالحإقّ وإهْم  يإع للمْون(.) كه مى فرمايد: آنجا

جاى خدا مى خوانند اختياردار مقام شفاعت نمى باشند مگر كسانى كه آگاهانه به حق گواهى داده  كه او را به كسانى»

 «.باشند

 از حروف استثناء است، كه از مالكيت گروهى كه به حق شهادت مى دهند، حكايت مى كنند.« ِالّ » كلمه

حـاال كـه خداونـد بـه برخـى از       از مالكيت شفاعت، مالكيت مأاون از جانب خداست، اكنون سؤال مـى شـود   مقصود

 اولياى خود چنين حقى را داده است چه اشكالى دارد كه گناهكارى از چنين شخص مأاون درخواست شفاعت كند.

 درخواست شفاعت مالزم با استجابت آن نيست، بلكه همان فرد مأاون تحت شرايطى درباره او شفاعت مى كنـد،  البته

ا است كه مى گويد:خداوند به اولياء خود حق شفاعت داده است امّا ما را از درخواست هيقابل توجه گفتار رئيس فرقه وهاب

 (1آن بازداشته است.)

: خداوند در كدام آيه ما را از درخواست شفاعت از شافعان راستين بازداشته است؟ اگر اين بازدارى به خـاطر ايـن   اوّالً

چنين درخواسـتى از انسـان   « شرك در عبادت»در تعريف است كه چنين درخواستى شرك است، طبق بحث هاى گسترده 

 واال كه به بندگى او اعتراف مى كنيم و او را خدا و يا مصدر كارهاى خدايى نمى دانيم، عبادت و پرستش او نخواهد بود.

ز آن حـق  : اين كار يك نوع تناقض گويى است، خدا اگر چنين حق را به اولياى خود از اين نظر داده كه ديگران اثانياً

 بهره مند گردند چرا درخواست آن را ممنوع اعالم است.
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 . شرك مشركان و طلب شفاعت از بتها2

دليل آنان بر تحريم طلب شفاعت از اولياى خدا اين است كه علت شرك مشركان عصر رسالت اين بود كـه از   دومين

 بت ها طلب شفاعت مى نمودند چنان كه مى فرمايد:

 (81يوسف/دْونِ اللّه ما ال يإضرّهْم  وإال يإندفعهْم  وإيإقسولسونل هؤالء شسفعائسنا عِنددإ اللّه(.))وإيإع بْدْونل مِند 

 «.را مى پرستند كه به آنها زيان و سودى نمى رساند و مى گويند آنها شفيعان ما در نزد خدا هستند موجوداتى»

 (9اعت طلبى مشركان از بت ها است.)هر نوع شفاعت خواهى از پيامبر و اولياى خدا شبيه شف بنابراين

 : اين مقايسه روشن است، زيرا پاسخ

: ميان دو درخواست شفاعت فرق روشنى وجود دارد، مشركان بتها را خدايان، و صاحبان اصلى مقام شـفاعت مـى   اوّالً

 دانسته اند.

ين مقام مى باشند چگونه مـى تـوان   حالى كه موحدان و مسلمانان انبيا را بندگان خدا مى داند كه به اان خدا مالك ادر

 اين دو درخواست را يكى دانست.

: آنان بت ها مى پرستيدند و پس از پرستش از آنان طلب شفاعت مى كردند، و آيه حاكى از اين دو عمل است و  وثانياً

ره مى كند، در حالى كه به عمل نخست با جمله )ويعبدون من دون اللّه( و به عمل دوم با جمله )ويقولون هؤالء شفعاؤنا(اشا

 خداى يگانه از اولياى او طلب شفاعت مى كند. تشموحدان فقط خدا را مى پرستند و پس از پرس

 اين بيان روشن مى شود كه عطف اين دو نوع درخواست به يكديگر كامالً بى پايه است. از

 . درخواست شفاعت از مرده لغو است3

شفاعت از اولياى الهى كه از اين جهان رخت بربسـته انـد كـار لغـو مـى       استدالل آنان اين است كه درخواست آخرين

 باشد.

 اين استدالل با توجه به حيات برزخى كه در گذشته به صورت گسترده درباره آن سخن گفتيم، روشن مى شود. پاسخ

بود، و چـون در ايـن    جايى كه شهيد راه حق در جهان برزخ زنده مى باشند پيامبر شهدا به طريق اولى زنده خواهد زيرا

 باره در فصل حيات برزخى بهصورت گسترده سخن گفتيم بار ديگر تكرار نمى كنيم.

كنيم كه انبياى الهى مردگانى هستند كه سخنهاى ما را نمى شنوند ولى در اين صورت، درخواست شـفاعت مـا،    فرل

 كار لغو خواهد بود نه كار حرام.

هگذر طلب كمك كند كار او عاقالنه است، و امّا اگر از سنگ هاى دور چاه، كه در درون چاه مى افتد اگر از ر كسى

 درخواست نجات نمايد، كار او كار غير مفيد خواهد بود، نه كار حرام و نه داخل در شرك در عبادت.

 

  

 

 

 

 

 



 036 

 

 

 

 

 

 

 

 پاورقر ها 

 .86. كشف الشبهات: 8

 .81ـ0/09. صحيح بخارى: 0

 .8/53. صحيح مسلم: 8

 .0388، حديث 3/608ترمذى:. سنن  3

 .8518، شماره ترجمه0/96. االصابة: 5

 .081. نهج البالغه، خطبه 6

 .30. يوسف/ 7

 .86. كشف الشبهات: 1

 .83. كشف الشبهات: 9

 

 

 

 

13 

 نماييهاى اولياء الهى قدرت و مقامات

 

ى در جهان آفـرينش تصـرف   نيست كه انسان، با قدرت و توان محدودى آفريده شده است، و در پرتو چنين توان شك

كرده و از اسباب طبيعى كمك مى گيرد و به زندگى خود سامان مى بخشد. اين، همان قدرت طبيعى محـدودى اسـت كـه    

 خدا در اختيار همگان قرار داده است.

اين مورد گروهى از بندگان خاص خداوند، از قدرت و توان گسترده اى برخوردارند وكارهايى صورت مى دهنـد   در

  نوع افراد بشر از انجام آن ناتوانند. كه

 : تحصيل اين نوع قدرت خارق العاده دو راه وجود دارد براى

 .رياضت هاى سخت 1
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توجهى به جسم و تن سبب پرورش نيروهاى نهفته در وجود مى گردد و انسـان قـدرت روحـى بيشـترى پيـدا كنـد.        بى

جسـم وروان(، تضـادى وجـود دارد. يعنـى هرگـاه آدمـى بـه        گويى ميان توجه كامل به هر يك از دو ساحت وجود آدمى)

كند ،اين فرو رفتگى در تـن پـرورى، او را از    رقپرورش جسم و تن بپردازد و خود را در لذائذ جسمانى و شهوات مادى غ

از شدت  روح و معنا و پرورش قواى روحى، مجالى پيدا نمى كند، ولى هرگاه تكميلتوجه به معنا و باطن باز داشته و براى 

توجه خود به امور مادّى و لذائذ جسمانى بكاهد، و به درون گرايى و باطن نگرى بپردازد، مى تواند نيروهـاى نهفتـه بـاطنى    

 خويش را آشكار سازد، و بر قدرت و توانايى خود بيفزايد.

تعلّقات جسمانى رها  در سايه بسيارى از رياضتهاى خشن كه از نظر آيين مقدس اسالم حرام است، خود را از مرتاضان

مى سازند. اين نوع رياضت، آن چنان زجر دهنده و شكنجه زاست كه هرگز افراد عـادى نمـى تواننـد آن را تحمـل كننـد،      

 تا بر اثر تمرينهاى زياد بتواند گام به گام پيش برود. شود،وحتى خود مرتال نيز بايد در اين راه به تدريج وارد 

سان خود را از عاليق مادى و تسلط قوانين طبيعى برهاند، و در سايه كم توجهى به امور كار آنان اين است كه ان اساس

مادى، نيروهاى درونى را پرورش دهد. روشن است كه اين نوع رياضت بر خالف فطرت انسانى، و قوانين مسلّم اسالم مـى  

ت كه در آيين اسالم، ممنوع اعالم شـده  مسيحى اس« رهبانيت»و نوعى  ،باشد، زيرا نوعى ضرر رساندن به جسم و جان بوده

 است.

 .پيمودن راه بندگى2

صحيح براى تكامل روح و روان، عمل به تعاليم اسالم و پيمودن راه بندگى و صراط مسـتقيم اسـت، و دسـتورهاى     راه

دات شرايع آسمانى و وظايفى كه خداوند براى بندگان خود تعيين كرده اسـت در همـين چـارچوب مـى گنجـد. زيـرا عبـا       

ووظايف ظاهرى، خود بخود مورد عالقه شارع نيست، و اگر اسالم انجام آنها را خواسته اسـت، بـه خـاطر فوايـد و آثـارى      

كه به وجـود او   است«تكاملى»است كه نسبت به حضرت حق پيدا كرده و « قربى»است كه براى انسان در بردارد، و به دليل 

اى كه دستورهاى دينى خود را به كار مى بندند، به طـور قهـرى گـام در صـراط     مى بخشد. افراد با ايمان، از نخستين لحظه 

تكامل نهاده و فضايل و ملكات را در باطن اخيره مى كنند.در اين مسير، مسلماً كمال روحى افراد، يكسـان نخواهـد بـود و    

 ن يكسان نيست.مقاماتى كه در اين راه به دست مى آورند، متفاوت است، زيرا ميزان اطاعت و بندگى آنا

 گرامى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(در ضمن حديثى به مقامـات بلنـد سـالكان راه حـق و پوينـدگان راه عبوديـت و      پيامبر

 اشاره ، بندگى

 فرموده و از پروردگار چنين نقل مى كند:

حتـى أحبّـه، فـإاا أحببتـه      ما يزال عبدي يتقرب ِلرّ بالنوافـل  تقرب ِلرّ عبدي بشرء أحبّ ِلرَّ ممّا افترضتْ عليه و ما »

 كنت سمعإه 

الذي يسمع به، وبصره الذي يْبصر بـه، ويـده التـر يـبطش بها،ورجلـه التـر يمشـر بهـا وِن سـألنر ِعطيّنـه والن اسـتعاانر            

 (8«.)ِعيذنه

نده من بنده اى به وسيله كارى، نسبت به من تقرب نجسته كه محبوب تر از انجام فرايض بوده باشد، آنگاه فرمود: ب هيچ

با گزاردن نمازهاى نافله آنچنان به من نزديك مى شود كه او را دوست مى دارم، وقتى او محبوب مـن شـد، مـن گـوش او     

آن مى بيند، و دست او مى شوم كه با آن حمله مى كند، و پاى او مى  امى شوم كه با آن مى شنود، وچشم او مى شوم كه ب

 «.ا بخواند اجابت مى كنم وا گر به من پناه آورد، پناهش مى دهمگردم كه با آن گام برمى دارد، هرگاه مر
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در اين حديث، ما را به عظمت كمالى كه انسان در سايه انجام فرايض و نوافل پيدا مى كند، بـه خـوبى راهنمـايى     دقّت

ادى نمى شـنود،  مى كند، در اين حالت نيروى درونى انسان به حدّى مى رسد كه با قدرت الهى صداهايى را كه با گوش ع

مى بيند. به اين ترتيـب خواسـته هـاى او جامـه      ندارد،ديدن آنها را  ىمى شنود، و صور و اشباحى را كه ديدگان عادى يارا

 عمل پوشيده وحاجتهايش برآورده مى شود. و در يك كالم: دوست خدا مى شود و عمل او عمل خدايى مى گردد.

انسان مى گردد، آن است كه ديده او در پرتو قدرت الهى نافذتر، گوش  ترديد، مقصود از اينكه خدا چشم و گوش بى

 او شنواتر، و قدرت او گسترده مى گردد.

گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(براى انسان، استعداد و لياقت بس شگرفى قائـل اسـت و عبوديـت و بنـدگى را      پيامبر

 هاى بلند و ديگر كماالت مى شمارد و بس.يگانه راه سالم و صحيح براى كسب بينشهاى ژرف و شنوايي

به برخى ازآثار شگرف عبوديت و بندگى، و پيمودن صراط مستقيم الهى، اشاره مـى كنـيم و بـه اتكـاى داليـل       اكنون

استوار، باِخص آيات قرآنى، امكان تسلط انسانِ مطيع خدا را بر نفس و روح، و احياناً تصرف وى در جهـان آفـرينش بـه    

 بت مى نماييم.اان الهى ثا

 . تسلط بر نفس1

مهـار شـده و روح   « نفـس أمّـاره  »،تسلط انسان بر خواهش هاى نفسانى است، در نتيجه اين تسلط، «عبوديت»اثر نخستين

را بـه  « نفـس امّـاره  »انسانى بر نفس، واليت پيدا مى كند و فرد از نظر كمال روحى به پايه اى مى رسد كه مى تواند اختيـار  

 مى گويند.« واليت بر نفس»است. به اين مرحله از كمال،  سلّطن فردى بر نفس و خواسته هايش مدست گيرد، چني

 آيات قرآن به اين مرحله اشاره شده است: در

 «.انسان را از بديها و منكرها باز مى دارد نماز،» (35عنكبوت/)ِِنَّ الصَّلوة تلندهى عإنِ الدفلح شاء وإالدمْندكلر(.)

 سان حالتى پديد مى آورد كه در پرتو آن نمازگزار از گناه باز مى ماند.نماز، در ان يعنى

 . بينش خاص2

مزاياى عبوديت اين است كه انسان در سايه آن، روشنايى بينش و صفاى خاصّى پيـدا مـى كنـد، حـق و باطـل را بـه        از

 روشنى تشخيص مى دهد و هرگز گمراه نمى شود:

اى كسانى كه ايمان آورديد، اگر پرهيزگـار باشـيد خـدا     »(09انفال/تلتَّقسوا اللّه يإج عإلد للكسم  فسرقاناً(.))ياأليُّهإا الَّذِينل آمإنسوا ِِند 

 «.به شما نيرويى مى بخشد كه با آن، حق و باطل را به خوبى تميز مى دهيد

 از فرقان همان بينش خاصى است كه سبب مى گردد انسان حق و باطل را خوب بشناسد. مقصود

  (69عنكبوت/)وإالَّذينل جاهإدْوا فِينا للنله دِيإنَّهْم  سْبْلنا(.) ه ديگر مى فرمايد:آي در

 «.كه در راه ما سعى و كوشش كنند، آنان را به راه خويش رهبرى مى كنيم كسانى»

م  كِفدللين مِند رإح مإتِهِ وإيإج عإلد للكسم  نسوراً تلم شسونل )يا أليُّهإا الَّذينل آمإنسوا اتَّقسوا اللّه وإآمِنسوا بِرلسْولِهِ يْؤدتِكس در آيه سوم مى فرمايد: و

  بِهِ(.

كسانى كه ايمان آورديد! از مخالفت با خدا بپرهيزيد و به پيامبر او ايمان بياوريد!)خداوند( دو سهم از رحمت خـويش   اى»

 (01)حديد/«.را به شما مى دهد، و براى شما نورى قرار مى دهد كه با آن راه برويد

اين آيه حاكى است كه تقوا و ايمان، در زندگىِ همين جهان، روشنايى بخـش اسـت و او را بـه پـاكى و طهـارت       مفاد

 رهبرى مى كند.
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 .تسلط بر افكار پراكنده3

از آرزوهاى انسان اين است كه در حال عبادت، قواى عقالنـى او در نقطـه اى متمركـز گـردد و بـه غيـر از خـدا         يكى

. كسانى كه موقع عبادت به اين سو و آن سو توجه دارند و به اصطالح فاقد حضور قلب هستند، براى ايـن  توجهى پيدا نكند

است واليت و تسلط ندارند. از اين جهت يك نماز چهار ركعتـى   يلاست كه بر انديشه هاى پراكنده اى كه زاييده قوه تخ

 روح تحويل مى دهند.را با افكار بسيار پراكنده به پايان مى رسانند و اسكلتى بى 

 . تخليه بدن از روح4

دارد، بدن را از فساد و « عالقه تدبيرى»جهان طبيعت، روح و بدن به يكديگر نياز مبرم دارند. از آنجا كه روح بر بدندر

د خرابى باز مى دارد. از طرف ديگر روح در فعاليتهاى خود به بدن نيازمند است و در پرتو اعضا و جوارح بـدنى، مـى توانـ   

 بشنود و ببيند.

گاهى روح، بر اثر كمال و قدرتى كه از ناحيه عبادت و بندگى حق پيدا مى كند، از استخدام بدنى بى نياز مى شـود   امّا

 «.خلع كند» و مى تواند خود را از بدن،

ر اسـت،  باِخص كسانى كه با ديد مادّى، به جهان هستى مى نگرند، تصور اين نـوع مطالـب دشـوا    افراد عادى و براى

 «.كنند« خلع ازبدن»ولى بر پويندگان راه حق، اين كار آنچنان آسان است كه هر موقع بخواهند مى توانند خود را 

در دوران زندگى خود شخصيتهايى را ديده ايم كه اين كار براى آنان يك امر عادى بوده و به صـورت يـك مإللكـه     ما

 در آمده بود.

 . مشاهده اجسام لطيف5

ر و نشانه هاى قرب الهى، مشاهده اجسام لطيف است. در عالم آفرينش جسمهاى لطيفى وجـود دارد كـه بـا    از آثا يكى

چشم ظاهرى ديده نمى شود، بلكه حسّ ديگرى الزم است كه مثالً فرشتگان را در آسمان به حال پرواز مشاهده كند. قرآن 

 مى فرمايد: 

 (8فاطر/لِ الدمإالئِكلة رْسْالً أسولر ألج نِحإة مإثنى وإثسالثل وإرْباع(.))الحإم دْ للّه فاطِرِالسَّمواتِ وإاِلر ل جاعِ 

خدايى را كه آفريننده آسمانها و زمين است و فرشتگان را پيام رسانان قرار داد كه داراى بالهـاى دو يـا سـه يـا      سپاس»

 «.چهار گامند

لى كه ما چنين جسمى مشـاهده نمـى كنـيم، امّـا از     فرشته، موجودى است به ظاهر جسمانى و داراى بالها در حا بنابراين

ديدگاه قرآن انسانهاى پاك و واال كه از قرب معنوى بيشترى برخوردارند فرشته را به صـورت مجسـم مشـاهده مـى كننـد.      

 كرد: هچنانكه حضرت مريم، جبرئيل را به صورت خاصّى مشاهد

 «.يل( براى او به صورت انسان كامل مجسم گرديد)جبرئ روح» (87مريم/)فلتلمإثَّل للها بإشراً سإويّاً( .)

نه تنها اجسام لطيف را مى بيند، بلكه صداهاى آنها را نيز مى شنود. اميرمؤمنـان علـى )عليـه السالم(وضـع زنـدگى       خدا

 خود را با پيامبر در آغاز بعثت چنين تشريح مى كند:

گرامى موقع نزول وحى، شـنيدم. از پيـامبر  اله شيطان را نور وحى را مى ديدم، بوى نبوّت را استشمام مى كردم، و ن من»

اين ناله، از آنِ كيست؟ فرمودند: اين ناله شيطان است، از اينكه كسى او را بپرستد مأيوس شده است. على! آنچه را  پرسيدم:

ى تو وزير من بوده و در را كه من مى شنوم، مى شنوى! جز اينكه تو پيامبر نيستى، ول چهكه من مى بينم تو نيز مى بينى، و آن

 (0«.)مى دارى صراط مستقيم گام بر
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صداهاى غير عادى، نشـانه كمـال روح و نتيجـه حيـات معنـوى اسـت، كـه از آِن        « شنيدن»فرشتگان و « ديدن»بر قدرت

رؤيـت   به نصّ قـرآن، مالئكـه و جبرئيـل را مـى ديـد.      سلم( آله و پويندگان راه بندگى است. پيامبر گرامى)صلى اهلل عليه و

 جبرئيل، نياز به قدرت روحى و كمال معنوى دارد، كه به انسان توانايى مى بخشد تا چنين موجودى را مشاهده كند.

ميان زنان بنى اسرائيل نيز فقط مريم قادر به ديدن فرشته مى گردد و با او سخن مى گويد و آن فرشته به وى بشـارت  در

هد شـد، همـه ايـن كمـاالت، نتيجـه كمـال روحـى اسـت كـه مريم)عليهـا           مى دهد كه به همين زودى داراى فرزند ى خوا

 السالم(دارا بوده است.

 . تصرف درجهان آفرينش6

پرتو عبادات وبندگى نه تنهاحوزه بدن، تحت فرمان و محل نفوا اراده انسان قرار مى گيرد، بلكه جهان طبيعت، مطيع در

رتى كه از رهگذر تقرّب به خدا، كسب نموده ، بـدون اسـباب طبيعـى،    او شده و به اان پروردگار جهان، در پرتو نيرو و قد

 وكرامات مى شود. جزاتدر طبيعت تصرّف مى كند و مبدأ يك سلسله مع

براى اثبات مدعاى خود، شواهدى از آيات قرآن مى آوريم كه گواهى مى دهند كه اولياى خدا روى مصالحى  اينك،

 هان طبيعت تصرف كنند.به اان پروردگار جهان، مى توانند در ج

درباره قدرت نمايى پيامبران كه همگى پرتوى از قدرت بى پايان الهى است داستانهايى دارد كه مـا از ميـان آنهـا     قرآن

است به طـور مختصـر يـادآور     )عليه السالم(، مسيح)عليه السالم( )عليه السالم(، سليمان آنچه كه مربوط به حضرات يوسف

 مى شويم.

 وسف و بينايى پدر(. تصرف يالف

مى خواند براى يعقوب فرستاد و « بشير»مى فرمايد: حضرت يوسف پيراهن خود را به وسيله فردى كه قرآن او را  قرآن

گفت آن را بر چهره پدرم بيفكن، او بينايى خود را باز مى يابد. بشير پـس از پيمـودن فاصـله مصـر و كنعـان، پيـراهن را بـر        

 را باز يافت. وردكند و او بينايى خصورت يعقوب)عليه السالم(اف

 حقيقت فوق را در ضمن دو آيه بيان مى كند: قرآن،

 (98يوسف/. )ِِادهإبْوا بِقلميصر هذا فالقسوه عإلى وإج هِ ألبر يإأت بإصيراً(.)8

 «.پيراهنم را بر چهره پدرم بيفكنيد تا او بينايى خود را باز يابد برويد»

 (96يوسف/جاءإ الدبإشير أللدقاهْ عإلى وإج هِهِ فلارتلدَّ بإصيراً(.) نيز مى فرمايد: )فلللمّا ألند و

 «.كه مژده رسان آمد و پيراهن يوسف را بر صورت يعقوب افكند او بينا گشت  هنگامى»

نيست كه شفا دهنده واقعى خدا است، ولى همان طور كه يـادآور شـديم فـيض الهـى از طريـق اسـباب )اعـم از         شكى

عى( به مخلوقات مى رسد. در اينجا اراده يوسف مؤثر بوده،و او در پرتـو قـدرتى كـه بـه اان الهـى كسـب       طبيعى و غير طبي

استفاده كـرد، پاسـخ آن ايـن اسـت كـه پيـامبران در مقـام         سادهكرده بود، پدر را بينا ساخت. امّا چرا يوسف از يك وسيله 

اده استفاده مى كنند تا همگـان ارتبـاط آنـان بـا مقـام بـاال را       اعجاز )و صالحان در مقام كرامت مانند همين مورد( از ابزار س

 .ددرك كنند،زيرا اگر از اسباب پيچيده بهره گيرند، مردم آن را نتيجه علم و دانش آنها مى انگارن

 : قدرت نمايىِ ياران سليمانب

يمان برسـد، سـليمان بـه    را احضار نمود ولى پيش از آن كه وى به حضـور سـل  « ملكه سبا»،«سليمان»مى دانيم كه همگى

 حاضران در 
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 مجلس خود چنين گفت:

 (81نمل/)يا أليُّهإا المإألس أليُّكسم  يإألتينر بعإردشها قلب لل ألند يإأدتسونر مْس لِمين(.)

جمعيت كداميك از شما مى تواند تخت بلقيس را براى من بياورد، پيش از آن كه )بلقيس و همراهان( او مطيعانـه   اى»

 .«وارد شوند

 نفر از حاضران در مجلس گفت: يك

 (89نمل/)ألنلا آتيكإ بِهِ قلب ل ألند تلقسومإ مِند مإقامِكإ وإِِنّر عليهِ للقلوي  ألمين(.) 

 «.از آن كه تو از جاى خود برخيزى)مجلس به پايان برسد( من آن را مى آورم و من بر اين كار توانا و امينم پيش»

وزير سليمان و خواهرزاده او مى دانند، اعالم كرد كه در يك چشم بـه  « آصف برخيا» ديگرى كه مفسران نام او را فرد

 هم زدن، مى تواند آن را بياورد، چنان كه خداوند مى فرمايد:

هْ قـالل هـذا مِـند فلضدـلِ     )قالل الَّذي عِنددإهْ عِلدمٌ مِنل الدكِتاب ألنلا آتيكإ بِهِ قلب لل ألند يإردتلـدَّ ِِللي ـكإ طلردفسـك فللمـا رآه مسـتقراً عِندـدإ      

 (31نمل/رإبّر(.)

كه نزد او دانشى از كتاب بود، چنين گفت: پيش از آن كه تو چشم بر هم بزنى، من آن را در اين مجلس حاضر  كسى»

 «.مى كنم، ناگهان سليمان تخت را در برابر خود حاضر ديد و گفت: اين نعمتى است از جانب خدا بر من

دقت كنيم تا ببينيم عامل اين كارهاى خارق العاده )احضار تخت بلقيس( از فرسنگها به مجلـس  در مفاد اين آيات  بايد

سليمان چيست؟ ظاهر آيات مى رساند عامل كارهاى مزبور خود افراد ياد شده هستند، البتـه بـه اان و مشـيت الهـى. و ايـن      

 :وردمطلب را مى توان با توجه به داليل زير بدست آ

 آنان مى خواهد كه اين كار را انجام دهند و آنان را بر اين كار قادر و توانا مى داند. سليمان از اوّالً،

شخصى كه گفت من تخت بلقيس را پيش ازآنكه سليمان ازجاى خود برخيزد حاضـرمى كـنم، خـود را بـا جملـه      ثانياً،

 : زيرتوصيف كرد

 «.و بر خود اطمينان دارم بر اين كار قادر و توانايم من» )وإِِنّر عإليه للقلوي  ألمين(.

وجود اين شخص و اراده او در اين كار مؤثر نبود، ديگر دليلى نداشت كه بگويد: من بر ايـن كـار قـادر و امـين      هرگاه

 هستم.

دومى گفت: من آن را در اندك زمان)يك چشم به هم زدن( مى آورم و اين كار خارق العاده را به خـود نسـبت    ثالثاً،

 «. مى آورم:»داد و گفت: )آتيك(

بنا بود كه قرآن به اين حقيقت تصريح كند:يعنى نفوس اوليا و اراده و خواست آنان و ديگر شخصيتهاى بزرگ در  اگر

ايجاد معجزه ها و كرامات و تمام امور خارق العاده مؤثر، چگونـه روشـنتر از ايـن بگويـد تـا شـايد، شـكّاكان زمـان، آن را         

 بپذيرند و تأويل نكنند.

خداوند علت توانايى دومى را بر اين كار شگفت آور، آشنايى او به علم كتاب مـى دانـد، دانشـى كـه از اختيـار       رابعاً،

افراد عادى خارج است و ازعلومى است كه مخصوص بندگان خدا مى باشد،وارتباط با چنين دانشهايى محصول قربى است 

كسى كه در نزد او دانشى از كتاب بود، »ذى عِنددإهْ عِلدمٌ مِنل الكِتاب...( : الَّ للكه اين نوع افراد با خدا دارند، چنانچه فرمود: )قا

 «.گفت...

 . قدرت نمايى سليمانج
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مجيد درباره سليمان نبى با صراحت كامل مى فرمايد: باد به هر طرف كه او مى خواسـت جريـان پيـدا مـى كـرد.       قرآن

 ان تعيين مى گرديد:مسير باد كه جزء نظام آفرينش است به اراده نافذ سليم

 (18انبياء/ )وإلِسْلليمانل الرِّيحإ عاصِفلة تلج ري بِألم رِهِ ِِلى اِلر لِ التّر بارإكدنا فيها وإكسنّا بِكسلِّ شلر ء عالمين(.)

وإزإنده و تند را براى سليمان رام كرديم، به طورى كه به فرمان وى به سوى سرزمينى كه بركت داديم، جريان پيـدا   باد»

 «.ى كرد و ما به همه چيز عالم هستيمم

قابل توجه اين است كه آيات فوق با صراحت هر چه كاملتر، جريان باد و تعيين مسـير و سـمت آن را معلـول امـر      نكته

 «.به فرمان او جريان داشت»سليمان )واراده نافذ او( مى داند چنان كه مى فرمايد: )تلج ري بِألمرِهِ( : 

مى شود بادى كه سليمان از آن به عنوان وسيله استفاده مى كرد، از صبح تا ظهر به انـدازه مسـافت   آيه ديگر استفاده  از

يك ماه، و از ظهر تا شب نيز مسافت يك ماه ديگر را طى مى كرد، و اين مرد الهى مى توانست مسـافتى را كـه وسـائل آن    

 يك روزه طى كند. رروز تقريباً در ظرف دو ماه طى مى كردند ، د

است كه خداوند باد را رام و مسخر او قرار داده بود، امّا جمله )تلج ري بِألمرهِ()به فرمان سليمان حركت مى كـرد   ستدر

و از حركت باز نمى ايستاد( صراحت دارد كه امر و اراده سليمان در بهره بردارى از اين پديـده طبيعـى، كـامالً مـؤثر بـوده      

 ايستادن آن از حركت(. زاست )تعيين وقت حركت و مسير آن و با

 . تصرفهاى حضرت مسيح)عليه السالم(د

نسبت مى دهد و مى رساند كه همه اين كارها از نيروى « مسيح»مجيد بعضى از كارهاى فوق العاده را به حضرت  قرآن

 باطنى و اراده خالق او سرچشمه مى گرفت، چنان كه مى فرمايد:

 اللّه(.)ي ئلةِ الطَّي رِ فلألندفسخس فِيهِ فليإكسونل طيراً بِإِادنِ اللّهِ وإأسب رئس اِلكدمإهإ وإاِلب رلص وإأسح ر المإو تى بِإِادنِ )ألنِّر ألخدلسقس للكسم  مِنل الطِّينِ كلهإ

براى شما از گل، شكل مرغى مى سازم و در آن مى دمم كه به اان خدا پرنده مى شود، كور مـادر زاد   من» (39آل عمران/

 «.يمارى پيسى را شفا مى دهم و مردگان را به اان خدا زنده مى كنمو مبتاليان به ب

 اين آيات حضرت مسيح، امور زير را به خود نسبت مى دهد: در

زنـده   .5درمـان بيمـارى پيسـى.   .3شفاى كـور مـادرزاد.  .8دميدن در پرنده و زنده كردن آن..0ساختن پرنده اى ازگل..8

 كردن مردگان.

د را فاعل اين امور مى داند، نه اينكه از خدا درخواست كند و او انجام دهد . زيـرا مـى   مسيح )عليه السالم(خو حضرت

براستى، اان خدا در اين مـوارد چيسـت؟ آيـا اان در ايـن مـوارد يـك       « اين كارها را من به اان خدا انجام مى دهم»گويد: 

نا كه، خدا بـه بنـده خـود آنچنـان و نيرويـى مـى       اجازه لفظى است؟مسلّماً نه، بلكه مقصود از آن اان باطنى است. به اين مع

 بخشد كه وى به انجام اين امور توانا مى گردد.

نيازمنـد اسـت و   « اان خـدا »بر اين تفسير، اين است كه بشر نه تنها در امور غير عادى، بلكه در امورد عادى نيز به  گواه

همان لبريز كردن فاعل از قـدرت و رحمـت خـويش     هيچ كارى بدون اان او صورت نمى پذيرد. اان الهى در تمام موارد،

به خود نسبت مى دهد، و آيه ديگر نيز كه خداوند  راامور ياد شده  ققاست، و ـ لذا ـ در آيه مورد بحث، حضرت مسيح تح  

 نيز صريحاً امور مزبور را به او نسبت داده، مؤيّد اين امر است:
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طّين بِإِادنر فلتلندفسخس فِيها فلتلكسون طليراً بِإِادنر وإتسب رِئس اِلكدمإهإ وإاِلب رلصإ بِـإِادنر وإِِاد تلخدـرسجْ الدمإـوتى    )وإِِاد تلخدلسقس مِنل الطَّي رِ كلهإي ئلةِ ال

كه از گل صورت پرنده اى را به اان من ساختى در آن دميدى، و به اان من پرنده شد و كور  هنگامى»(881مائده/ بِإِادنر(.)

 «.اان من شفا دادى، و مردگان را زنده كردى مادزاد و پيسى را به

جمله هاى اين آيه دقت بيشترى كنيم تا روشن شود كه از نظر قرآن، فاعل و انجام دهنده اين امور كيست؟ خداوند  در

 بلكه مى گويد:« من آن مرده را زنده كردم»، «من آن فرد نابينا را شفا دادم»، « من آن مرغ را آفريدم»نمى گويد:

 )ِِاد تلخدرسجْ الدمإوتى(. «:زنده كردى تو ». و)وتسبِرئس( : «بهبودى بخشيدى»تو »و ِِاد تلخدلسقس(.«:)آفريدى تو»

براى اينكه روشن شود كه هيچ بشرى در ايجاد وابداع اشياء، استقالل ندارد، قرآن براى  ولى صراحتى باالتر از اين؟ چه

ر مـى كننـد بشـر در آفـرينش خـود بـه خـدا نيـاز دارد، ولـى در افعـال و           كوبيدن افكار غير صحيحِ دوگانه پرستان كه تصو

حضرت مسيح را مقيد بـه اان الهـى كـرده و     رهاىكارهاى خود كامالً مستقل و از خدا بى نياز است. در همه اين موارد كا

 موضوع توحيد در افعال را كه از 

 مراتب توحيد است رعايت نموده است.

نى پيامبران كه همگى به اان الهى صورت مى گيرد بـه همـين مقـدار اكتفـا مىـورزيم و      در موضوع تصرفهاى تكوي ما

 آنچه گفتيم نمونه اى از تصرفهاى فراوان انبيا و اوليا است كه در قرآن و احاديث اسالمى و نهج البالغه وارد شده است.

ه توانـايى پيـامبران و اوليـاى الهـى بـر      پايان يادآور مى شويم كه برخى از نويسندگان تصور كرده اند كـه اعتقـاد بـ    در

تصرف در جهان آفرينش، نوعى شرك مى باشد. غافل از اينكه تسلط انسان بر تصرف در جهان آفرينش، دو صورت انجام 

 مى گيرد:

 . خود انسان، مالك اين سلطه و قدرت باشد و به اصطالح، توانايى از درون او بجوشد.8

 لهى سرچشمه گرفته و خداوند روى مصالحى، فرد را به چنين كارهايى توانا مى سازد.. قدرت و توانايى او از قدرت ا0

صورت اوّل باطل و يك نوع شرك است. تسلط انسان ـ چه بر امور ظاهرى و چه بـر امـور غيبـى ـ هرگـاه خـود         مسلماً

يه الحـاد اسـت.در حـالى كـه     جوش باشد، و فاعل در فعل خود مستقل و بى نياز از خدا شمرده شود ، خود شرك بوده و ما

 صورت دوم عين توحيد و برگرفته از قدرت خداوندست.

توجه به مقامات و مواهب الهى كه خدا به اولياء خود، لطف فرموده است نبايـد در صـحت كرامـاتى كـه از آنهـا در       با

كرامـت حضـرت مسـيح     حال حيات و يا پس از درگذشت آنان، ديده و يا شنيده مى شود، شك و ترديد كـرد، زيـرا مـثالً   

)عليه السالم(مربوط به زندگى مادى او در اين جهان نيست، بلكه معلول قرب معنوى او اسـت و تقـرب او بـه درگـاه الهـى      

 پيوسته محفوظ مى باشد، خواه در جهان مادى زندگى كند و خواه در جهان برزخ.

*  *  *  *  * 

  

 

 

 

 

 



 044 

 

 

 

 

 پاورقر ها 

 با مختصر اختالفى نقل شده است. 0/850اين حديث نيز در كافى، ;اء فر الزكاة() باب ما ج1/888. بخارى، 8

 .817. نهج البالغة، خطبه  0

 

 

 

 

14 

 آثار بازمانده از وى و (صلى اهلل عليه وآله وسلمبه پيامبر) تبرك

 

دگار بـيش  در خالقيت و آفرينش يكى از مراتب توحيد است. و مفاد آن اين است كه جهان هسـتى يـك آفريـ    توحيد

ندارد، وهستى با تمام جلوه هاى گوناگون خود، آفريده اوست و همه پديده ها اعم از مادّى وغير مادّى، ااتاً فاقد هـر نـوع   

ــ    ــالى آراسـ ــه كمـ ــاهراً بـ ــر ظـ ــند و اگـ ــى باشـ ــتى مـ ــال و هسـ ــن   تهكمـ ــيت و اراده اوســـت.و در ايـ ــو مشـ ــد، درپرتـ انـ

خى كه قرآن به صورت قضيه شرطيّه مطرح مى كند يكسان بودن يكسان مى باشند واز پرسش و پاس«مشرك»و«موحد»اصل

 اين اصل در ميان هر دو گروه، روشن مى گردد چنانكه مى فرمايد: 

 (68عنكبوت/)وإللئِند سإأللدتلهْم  مإند خلللقل السَّموات واِلر لإ وإسإخَّرل الشَّم سإ وإالقلمرل لليإقسولسنَّ اللّه(.)

 «.: خدا انها و زمين را چه كسى آفريده و خورشيد و ماه را مسخر ساخته است مى گويندهرگاه از آنان بپرسى آسم »

جهان و انسان بوده، گروه موحد، تنها خدا را « كارگردانى»و« تدبير»مشركان عصر رسالت با موحدان در مورد اختالف

 ير در جهان هستى قائل بودند.مدبّر هستى مى دانند در حاليكه مشركان، براى خدايان دروغين خود، سهمى از تدب

كه مفاد اين اصل، نفى تأثير پديده هاى  دانستو اينكه مدبّرى جز خدا نيست، بايد « توحيد در تدبير»اعتراف به اصل  با

جهان در يكديگر نيست، زيرا از نظر آيات قرآنى و داليل علمى و فلسـفى، جهـان آفـرينش براسـاس يـك رشـته عّلـت و        

ديگر اسباب و مسببّاتى استوار است و پديده پيشين در شرايطى در پديده پسين تأثير مى گذارد. ولى تمام معلول، و به تعبير 

ــتى از    ــاى هس ــوه ه ــؤثر»جل ــذارى»و« م ــر»و« تأثيرگ ــدگى      « اث ــثالً فروزن ــذيرد، م ــى پ ــورت م ــدا ص ــيت خ ــو مش در پرت

همه، طبق مشيت خدا جامـه عمـل مـى    خورشيد،درخشندگى ماه، سوزندگى آتش، و پرورش گياهان به وسيله آب، همه و 

 نمى ماند. باقىپوشد ،و اگر لحظه اى مشيت خود را برگيرد چيزى در جهان هستى 

توضيح بيشتر يادآور مى شويم در جهان آفرينش فقط يك سبب اصلى وواقعى وجود دارد و آن خـدا اسـت، در    براى

است كه همگـان بـه اان و مشـيت او، كـارگزار عـالم       عين حال در دل هستى، يك رشته اسباب وعلل فرعى و تلبإعى حاكم

مثالً پرورش درختان و زندگى انسان در پرتو يك رشته عوامل طبيعى است كه اگر اين عوامـل طبيعـى    ;آفرينش مى باشند
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« رگذارىتأثي»)مانند آب و هوا و نور( برداشته شوند، هستىِ انسان به خطر مى افتد، ولى در عين حال، مشيّت الهى پيش نياز 

 اين عوامل است و همه آنها سربازان الهى و مجريان فرمانِ فرمانده كلِّ هستى امكانى مى باشند.

 تصريح كامل دارد:« تأثيرظلّى»به چنين اثر بخشى تلبإعى و به اصطالح فالسفه 00در سوره بقره آيه قرآن

 (00بقره/زللل مِنل السَّماء ماءً فلألخدرجإ بِهِ مِنل الثَّمإراتِ رِز قاً للكسم (.))اللَّذى جإعإلل للكسمْ اِلر لإ فِراشاً وإالسَّماءإ بِناء وإالند 

كه زمين را براى شما گسترانيد، و آسمان را برافراشت، و از آسمان، آبى فرو فرسـتاد بـه وسـيله آن آب، ميـوه      اوست»

 «.هايى براى شما فراهم ساخت

 است وبه مؤثر بودن آب در پرورش ميوه ها تصريح مى كند.« ببيتس»در آيه، به معنى « بِهِ»در كلمه « بـ»حرف

كار علم در تمام جهان، تفتيش در روابط پديده ها است تا اسباب طبيعى وعلل مادى را به دست آورده و پديده  اصوالً

 را از اين طريق بشناسد تا در نتيجه از منافع آن بهره مند گردد و از ضررهاى آن دورى جويد.

جهان مادى اين است كه به چهره رويين جهان مى نگرد، و اسباب تبعى را، اسباب مستقل مى انگـارد، در حـالى    اشتباه

كه پشت سر اين نظام، سبب واقعى است كه در حقيقت مدبر و كارگردان و كارگزار است، و تأثيرگذارى تمام پديده هاى 

 ه سير خود ادامه داده و پيش مى رود.او ب ىزمينى و فلكى طبق مشيت اوست،و جهان با برنامه ريز

 اين حقيقت را در ضمن چند بيت است: مولوى

 اسب در جوالن و، ناپيدا سوارخ                پنهان و قلم بين خط گذار  دست

 گه درستش مى كند، گاهى شكست               بلندش مى كند،گاهيش پست  گه

 گه گلستانش كند، گاهيش خار               يسار   ، گاهى يمينش مى برد  گه

 ، پنهان جان جان جانها پيدا و                كمان  پيدا   نا  ، و بين  پرّان  تير

 نيست پرتابى ز شصت آگهى است              را مشكن كه اين تيرشهى است تير

 (8) كار حق بر تارها دارد سبق               حق   گفت  رميتإ ِا   رميتإ  ما

 به قول پروين اعتصامى: و

 ما به سيل و موج فرمان مى دهيم             مى دهيم   حكم طوفان  به دريا  ما

 خاك و باد و آب، سرگردان ما است              هستى، نقشى از ايوان ما است  نقش

 (0از پى انجام كارى مى رود)               مى رود   جويبارى    كز  اى قطره

 ساز و سبب سوزسبب  خداى

طور كه مشيت الهى بر سببيت و سبب سازى تعلق مى گيرد، گاهى نيز مشـيت او بـر ايـن تعلـق مـى گيـرد كـه از         همان

اسباب طبيعى، سلبِ سببيّت مى كند. مثالً به آتش فرمان مى دهد كه، ابراهيم را نسوزاند و به دريـا مـى فرمايـد كـه موسـى      

 سبب ساز و گاهى سبب سوز است. هىاز اين طريق گاوقوم او را در كام خود فرو نبرد و 

 اين حقيقت را نيز در ضمن چند بيت بيان مى كند: مولوى

 خار را گل، جسم ها را، جان كند               خرابى، گنج ها، پنهان كند  در

 مهرها انگيزد از اسباب كين                گمان انگيز را، سازد يقين  آن

 ايمن روح سازد، بيم را                   را   راهيماب  در آتش  پرورد

 وز سبب سوزيش سوفسطائيم              سودائيم   سازيش من  سبب از
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 (8در سبب سوزيش هم حيران شدم)             سبب سازيش سرگردان شدم در

افكند، و اسباب مرگ براى او، نيل  رود اعتصامى در مورد حضرت موسى)عليه السالم(آنگاه كه مادرش او را به پروين

 بستر حيات شد، چنين مى گويد:

 دايه اش سيالب و موجش مادر است                آب از گاهوارش خوشتر است  سطح

 اين بناى شوق را ويران مكن                        را گفتم، دگر طوفان مكن  بحر

 قطره را گفتيم، بدان جانب مريز                      را گفتم، مكن با او ستيز  صخره

 گيرد از دريا، گذارد در كنار                      دادم باد را، كان شير خوار  امر

 برف را گفتم كه آب گرم شو                         را گفتم بزيرش نرم شو  سنگ

 (3مإزلن)مار را گفتم كه طفلك را                     را گفتم كه خلخالش مكن  خار

 ديگر از سبب سازى خدا جلوه

الهى بر آن تعلق گرفته است كه هر پديده اى از سبب ويژه طبيعى خود سر زند ولى گاه بنا بـه مصـالحى بعضـى     مشيت

پديده ها از غير مجراى طبيعى خود تحقق مى پذيرند، و اين در صورتى است كه پيامبران بخواهند ازاين طريق، پيوند خود 

 اعجاز مى نامند. رابرتر ثابت كنند. چنين عمل ويژه اى  را با جهانِ

پيامبران بدون استثنا از اين مسير پا به جهان هستى مى گذارند مسلّماً اژدها گشتن عصاى خشك، كنـار رفـتن    معجزات

هايى هستند كه از آب دريا به وسيله عصاى موسى، بينا گشتن نابينايان، بهبود يافتن بيماران صعب العالج، همه و همه پديده 

 بحث ما نيست ـ تحقق پذيرفته اند. موردسبب غير طبيعى ـ كه در اينجا ماهيت آن 

اين بيان نتيجه مى گيريم كه فيض الهى غالباً از طريق اسباب طبيعى به ما مى رسد، ولى در موارد خاصـى نيـز همـان     از

ناميده مى شود و آن در صورتى اسـت كـه فاعـل در    « زاعجا»فيض از غير اين طريق، نصيب انسان مى گردد، كه اصطالحاً 

 مى نامند.« كرامت»مقام اثبات نبوت و ارتباط خود با جهان غيب باشد و هرگاه چنين كارى، با ادعايى همراه نباشد آن را 

 كرامت براى مريم دو

 ياد مى كند:« مريم»مجيد، از دو كرامت بزرگ براى قرآن

حراب عبادت در برابر خود حاضر مى ديد، و هر موقع زكريا بـر او وارد مـى گشـت و    پيوسته روزى خود را در م . او8

: )هـذا مِـند عِندـدِ اللّـه انَّ اللّـه       محراب حاضر و آماده مى ديد، از تهيه كننده آن سؤال مى كرد، او مى گفت روزىِ او را در

 «.اهد بدون حساب روزى مى دهدالهى است خدا هر كس را بخو لاين تفض:» (3 يإرزق من يشاء بغيرِحساب()

)وإهْزّي اِللي كِ بِجِذدعِ النَّخدللةِ تسسـاقِطد عإللي ـكِ رْطلباًجإنِيّـاً(    :  . مريم از درد زايمان به سايه شاخه نخلى پناه برد ،خطاب آمد0

 شاخه نخل خشك را حركت ده تا رطب تازه بر تو فرو ريزد. (.05)مريم/

به خاطر مقام و موقعيت و نفس طيبه مريم، از غير مجراى طبيعى حاضر شده، بدون  دو مورد فوق، غذا و رطب تازه در

 اين كه وى مدعى مقامى باشد.

 نيز آشنا شويم.« تبرك»آشنا شديم، بجاست كه با مفهوم ديگرى به نام« كرامت»و« اعجاز»كه با ويژگيهاى اكنون

 چيست؟ تبرك
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ت، و در اصطالح اين است كه فرد موحد با وجود و يا آثار بـه جـا   ، به معنى فزونى نعمت اس«بركت»برگرفته از تبرك

مانده از انبيا و صالحان خير و فزونى بطلبد. اين نه به آن معنا است كه راههاى طبيعى تحقق امور را به روى خود ببندد، بلكه 

 يض الهى را بطلبد.را نيز بر روى خود بگشايد و از اين طريق هم ف كدر عين توسل به اسباب طبيعى، باب تبر

ميان آثار به جا مانده از پيامبران و صالحان، و خيراتى كه بشر از اين طريق به دست مى آورد رابطه مادى وجـود   مسلماً

ندارد ولى همين طور كه گفته شد گاهى فيض الهى از غير مجراى طبيعى به انسان مى رسد و مشيت الهى بر اين تعلـق مـى   

ه شخص و آثار به جا مانده از او، خواسته طرف برآورده شود واين حقيقتى است كه آيات قرآن گيرد كه با تبرك جستن ب

آن را تأييد مى كند و روايات متواتر درباره آن وارد شده است و هيچ مانع عقلى براى تأثيرگذارى آثار منتسب به صالحان، 

 وجود ندارد.

 :  يمبه توضيح برخى از آيات در اين زمينه مى پرداز اينك

 .تبرك به مقام ابراهيم)عليه السالم(1

منان بخشى از زمين را كه با بدن مناديان توحيد در تماس بوده محل عبـادت قـرار داده اسـت،مثالً دسـتور مـى       خداوند

 دهد كه در جايگاه ابراهيم نماز بگزارند چنان كه مى فرمايد: 

 (805بقره/ اً وإاتَّخذوا مِند مإقامِ ابِراهيمإ مْصلّى(.))وإِِاد جإعإلدنلا الدبإي ت مإثابإة لِلنّاسِ وإألم ن 

كه كعبه را براى مردم محل اجتماع و جاى امنى قرار داديم دستور داديم در مقام ابراهيم نمازگاهى بـراى خـود    آنگاه»

 «.اختيار كنيد

دليلى ندارد كه اين مقـام بـه   گزاردن در اين نقطه در حالى كه با ديگر نقاط مسجد تفاوت جوهرى ندارد، جز اين  نماز

 وسيله ابراهيم متبرك گشته و نمازگزاران مى خواهند از آن مكان تبرك بجويند.

فاصله دو كوه صفا و مروه] را محل عبادت قرار داده، زيرا پاهاى يك زن موحـدو  «[مسعى»جاى ديگر مى بينيم خدا در

دستور مى دهد زائران هفت بار ميان دو كوه در حال رفـت و   فداكار هفت بار با اين نقطه در تماس بوده است از اين جهت

 ديگر ندارد. تىبرگشت باشند و اين كار جز تبرك از اين مكان عل

 . پيراهن يوسف و بازيابى بينايى يعقوب2

در فراق يوسف ساليان درازى گريست و بينايى خود را از دست داد، حاال خدا مى خواهد بينـايى را بـه او بـاز     يعقوب

 رداند،يعقوب بينايى خود را با گذاردن پيراهن يوسف بر صورتش، باز مى يابد، چنان كه مى فرمايد:گ

 (90يوسف/)اِادهإبْوا بِقلميصى هذا وإاللدقوهْ عإلى وإج هِ البى يأدتِ بإصِيراً(.) 

 «.مرا ببريد و بر ديدگان پدرم بيفكنيد تا او بينايى خود را باز يابد پيراهن»

بافته جدا تافته نبود، از همان پنبه مصر رشته و دوخته شده بود، ولى مشيت الهى بر اين تعلق گرفته است يوسف  پيراهن

كه فيض الهى از اين طريق به بنده خود برسد، و لذا يعقوب با نهادن پيراهن بر صورت خود، بينايى خود را بازيافت چنانكه 

 : مى فرمايد

 (96يوسف/عإلى وإج هِهِ فلارتلدَّ بإصِيراً(.) )فلللمّا ألند جاءإالبإشير اللدقاهْ 

 «.آنگاه كه مبشّر آمد و پيراهن را به صورتش افكند او بينايى خود را باز يافت»

 . صندوق عهد، مايه آرامش و پيروزى3
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در واپسين روزهاى عمر خود الـواح مقـدس را، كـه احكـام خـدا بـر آن نوشـته شـده بـود، همـراه زره خـود و             موسى

هاى ديگر در آن نهاد و به وصى خويش يوشع بن نون سپرد، و بدين ترتيب اهميت اين صندوق در نظر بنى اسرائيل يادگاري

بيشتر شد ، ولذا در جنگهايى كه ميان آنان و دشمنان رخ مى داد آن را با خود حمل مى كردند و از ايـن طريـق بـر دشـمن     

يز، با اين محتويات مقدس در ميانشان بود با سـربلندى زنـدگى مـى    پيروز مى گشتند، و تا زمانى كه اين صندوق خاطره انگ

 كردند، ولى متأسفانه بر اثر ضعف دينى دشمنان بر آنان چيره شدند و اين صندوق را برگرفتند.

از مدتى خدا طالوت را به عنوان فرمانده لشكر براى بنى اسرائيل برگزيد، و پيامبر آنان خـاطر نشـان كـرد و گفـت      پس

شما باز  بهفرماندهى او از جانب خدا اين است كه صندوقى را كه مايه آرامش شما بود، در صورت شركت در نبرد ، نشانه 

 مى گرداند:

هـارْونل تلح مِلسـهْ    كإ آل مْوسـى وإآل )وإقالل للهْم  نلبِيُّهْم  ِِنَّ آيإة مْلدكِهِ ألند يإأدتِيإكسمْ التّابْوت فِيهِ سإكينلةٌ مِند رإبِّكسم  وإبإقِيّـةٌ مِمّـا تلـرل    

به آنان گفت: در حقيقت نشانه فرمـانروايى او ايـن    وپيامبرشان»(081بقره/المإالئِكة انّ فى الِكإ آلية للكسم  ِِند كسندتسم  مْؤدمِنين(.)

است كه صندوقى به سوى شـما مـى آورد كـه در آن صـندوق [عهـد ]آرامـش خـاطرى از جانـب پروردگارتـان اسـت، و           

 ىست از آنچه خاندان موسى و خاندان هارون برجاى نهاده اند در حالى كه فرشتگان آن را[صندوق] حمل مـ باقيمانده اى ا

 كنند به سوى خواهد آمد و مسلماً اگر مؤمن باشيد، در 

 اين رويداد براى شما نشانه اى است.

افت آن همين بس كه حامالن دراينجا تبرك بنى اسرائيل با اين صندوق را از زبان پيامبرش نقل مى كند ودرشر قرآن

خالف اصول توحيد بود پيامبرشان آن را به عنوان يك خبر مسرت آميز به گان مى داند، و اگر چنين كارى برآن را فرشت

 آنان بازگو نمى كرد.

 . تبرك با جايگاه اصحاب كهف4

كه روى قبـر آنهـا مسـجد    و نمازگزاران پس از آگاهى از مدفن اصحاب كهف همگى بر اين اتفاق كرده اند  موحدان

 بسازند و از عبادت در كنار اجساد مطهر آنان تبرك بجويند،و قرآن اين حقيقت را چنين نقل مى كند:

 (08كهف/)وإقالل الَّذِينل غلللبْوا عإلى ألم رِهِم  للنلتَّخِذلنَّ عإللي هِم  مإس جداً(.) 

 «.آنان مسجد مى سازيم كه بر گروه ديگر پيروز شده بودند گفتند بر روى قبر  آنان»

 مى گويند:هدف از مسجد سازى نمازگزاردن در آن و تبرّك جستن به اجساد آنان بوده است. مفسران

*** 

مسأله تبرك، به همين آيات چهارگانه اكتفا مى كنيم. دقت در آيات ياد شده ما را بـه يـك اصـل علمـى و قرآنـى       در

تعلق گرفته است كه مواهب و نعمتهاى مـادى و معنـوى خـود را از طريـق      رهنمايى مى كند و آن اينكه مشيت الهى بر اين

امور مادى و معنوى فرقى نيست، مثالً خداوند در هدايت مردم از  ياناسباب طبيعى در اختيار بشر بگذارد، و در اين مسأله م

 اسباب عادى بهره مى گيرد وپيامبرانى را براى هدايت آنان مبعوث مى كند. 

حال گاهى مشيت او نيز بر اين تعلق گرفته كه فيض او از غير مجراى طبيعى به بشر برسد و تبـرك جسـتن   در عين  ولى

 جز اين نيست كه انسان به يك سبب غير طبيعى تمسك جسته و فيض خدا را از اين طريق بطلبد.

 تبرك  انگيزه

 تبرك يكى از دو چيز است : انگيزه
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 از مجراى غير طبيعى به انسانها ميرسد ونمونه هاى آن را يا د آور شديم..ترقب آثار معنوى وفيض الهى كه گاهى 8

. مهر ومودّت به پيامبر وفرزندان وياران او يكى از دستورات قرآنى است وطبعا مهر و عالقه نيز بـه مظهـرى نيـاز دارد    0

نجـام مـى دادنـد، و در حـال     واين مظهر، درحال حيات آن بزرگواران ، به گونه اى صورت مى گيرد كـه پيـروان راسـتين ا   

آنهـا، ابـراز شـادى در سـالگرد والدت، وابـراز       مهمتريندارد كه  مظاهرىممات آن بزرگواران نيز، ابراز محبّت براى خود 

اندوه در ايام وفات آنها، وبه هنگام حضور در مشاهد آنـان، بوسـيدن در و ديـوار مرقـد وضـريح مطهـر اسـت وهمـه اينهـا          

 ريحار وديرينه اى است كه در قلوب مسلمين جاى گرفته و در حقيقت اين گروه كه در و ديوار و ضبرخاسته ازمهر ريشه د

پيامبر رامى بوسند، به تخته وآهن عشق نمىورزند، بلكه به خود پيامبر عشق مىورزند ولى چون دستشـان بـه معشـوق نمـى     

 مرى سخن مى گويند كه وى مى گويد:رسد به آثار منتسب به وى ابراز عالقه مى كنند ودر حدّ قول مجنون عا

 على الدّيار ديار ليلى *** اقبّل اا الجدار واا الجدارا امّر

 حبّ الدّيار شعفن قلبر *** ولكن حبّ مإن سكن الديّارا وما

 ليلى گذر كرده و )دمادم( اين ديوار و آن ديوار را مى بوسم. بركوى

، بلكه مهر كسى كه در ايـن كـوى، جـا گرفتـه، دلـم را ربـوده       عشق به كوى معشوق، قلب مرا شيفته خود نكرده هرگز

 است .

اگر چه در ظاهر، سنگ و چوب و در و آستانه و ضريح است، امّا ابراز محبّت ما بـه آنهـا در بـاطن بيـانگر،      زيارتگاهها

 محبّتى ژرف 

آن قداست بخشـيده اسـت. وقتـى     و عشقى گدازان به پيامبر و ائمه اطهار است و انتساب اين سنگ و چوب به اهل بيت، به

دل، از نام و ياد و لباس و دستمال و كفـش و كوچـه و شـهر محبـوب هـم       آنقلب، خانه محبت يك محبوب شد، صاحب 

 را مى بيند.« عكس رخ يار»خوشش مى آيدو لذّت مى برد و در همه اين آينه ها 

 ردّپـايى و نشـانى از آن احمـد محمـود     جـايى در با محبّتى كه به حضرت رسول دارند، اگر با خبر شـوند كـه    مسلمانان

 )صلى اهلل عليه وآله وسلم(باقى است،با شوق به ديدنش مى شتابند؟

مربوط به سيره مسلمانان عصررسالت به قدرى گسترده است كه نقل جزئى از آن هم در اين مثال مقدور نيسـت،   موارد

 «ه قدر تشنگى بايد چشيددريا را اگر نتـوان كشيـد *** هم ب آب» : لكن به مصداق

 چند را به صورت فشرده نقل مى كنيم: مواردى

 .كام بردارى كودكان صحابه 1

درمدينه كودكى متولد مى شد، فوراً اورا به حضور پيامبر مى آوردند. حضرتش كام او را با خرما بر مى داشـت   هرگاه

، درمدينه ديده به جهان گشوده، حتمـاً اورا ديـده    وبراى او دعا مى كرد.ابن حجر مى گويد : هرنوزادى كه پس از هجرت

آنان به دست مبارك پيامبر برداشته شود.عايشـه مـى گويـد :كودكـان      نداناست، زيرا صحابه پيامبر، مقيد بودندكه كام فرز

كـه  رامى آوردند وپيامبر ، آنان را تبرك مى كرد . عبدالرحمان بن عوف مى گويد: براى كسى مولـودى نمـى شـد،مگر اين   

متولد شد، پيامبر واهل بيت  س( وقتى عبداللّه بن عبا5آن طفل را به حضور پيامبر مى آوردند . پيامبر درباره اودعا مى كرد.)

 او درشعب ابى طالب به سر مى بردند وپيامبر كام اورا با آب دهان خود برداشت.

 .تبرّك صحابه به نوازش پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(2
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اصرار مىورزيدند كه پيـامبر دسـت    بزرگانكودكان نبودند كه از طريق كام برداشتن متبرك مى شدند، بلكه  تنها اين

به سرآنان بكشد وآنان را متبرك سازد. زياد بن عبداللّه از آن گروهى است كه پيامبر در باره آنها دعا كرد ودسـت بـر سـر    

 زند زياد به نام على چنين مى گويد:وى نهاد و آنگاه آن را تابينى او كشيد.شاعر درمدح فر

 (6الّذي مسـح النبر برأسه *** ودعا له بالخير عند المسجد) يابـن

 .تبرك به آب وضو وغسل پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(3

از كارهاى رائج در زمان حيات رسول خدا اين بود كه به آب وضو و غسل او تبرك جسته وبه خود اجـازه نمـى    يكى

 كه قطره اى از آن به زمين بريزد،واگر زياد بود آن را مى خوردند، وگرنه به صورت خويش مى ماليدند.دادند 

يـاران  » بن مسعود ثقفى نماينده قريش در صلح حديبيه اين منظره را ديد وبه سران قـريش يـاد آور شـد وگفـت:     عروة

تنها به آب وضـو و غسـل او، بلكـه بـه باقيمانـده       محمد براى به دست آوردن آب وضوى او به زد وخورد مى پرداختند . نه

 (7«.)كه از آن آب نوشيده بود نيز تبرك مى جستند چاههايىآب وغذاى او وحتى به كاسه اى كه از آن آب خورده يا 

 . تبرك به قبر پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(4

پيامبر نهاده است، مروان گردن او را گرفت و : مروان بن حكم وارد مسجد شد، ديد مردى صورت خود را بر قبر  الف

 دانى چه مى كنى؟  مى:  عقب كشيد، و به او گفت

آن مرد سر برداشت و معلوم شد كه ابوايوب انصارى صحابى بزرگ و ميزبان پيامبر است. وى در پاسـخ مـروان چنـين    

 : گفت

مبر شـنيده ام كـه فرمـود: آنگـاه كـه ديـن را       به سوى سنگ نيامده ام، من آهنگ پيامبركردم، ولى اى مـروان از پيـا   من

 رهبريصالحان 

 مى كنند بر آن گريه نكنيد، آنگاه گريه كنيد كه رهبران از نا اهالن باشند، يعنى تو و بيت اموى .

( حاكى از عمل ياران پيـامبر  1نقل كرده است)« مستدرك صحيحين»بخش از تاريخ كه حاكم نيشابورى آن را در  اين

اردن صورت بر قبر شريف پيامبر تبرك مى جستند، همچنان كه از مخالفت امثال مروان بـن حكـم كـه مهـر     است كه با گذ

 پيامبر بر دل آنان نبود ـ با امر تبرّك حكايت مى كند.

: صحابى بزرگ بالل حبشى كه پس از رحلت پيامبر مرزبانى را بر اقامت در مدينه برگزيد شبى پيامبر )صلى اهلل عليه ب

لم(را به خواب ديد كه به او مى گويد جفا تا كى؟ او از خواب بيدار شد و در انگيزه گِلِه پيامبر انديشيد به خاطرش وآله وس

آمده به زيارت قبر پيامبر نرفته است فرداى آن روز آهنگ مدينه كرد وقتـى وارد   ونرسيد كه در اين مدت كه از مدينه بير

ها سر داد و صورت خود را بر آن مى ماليد، وقتى حسـنين)عليهما السـالم(را ديـد    مدينه شد در كنار قبر پيامبر نشست گريه 

 (9ااان مى گفت ااان سر داد.) ميشههر دو را در بغل گرفت و بوسيد و به درخواست آنان همان شب در نقطه اى كه ه

نـار قبـر وى ايسـتاد و    : دخت گرامى پيامبر پس از درگذشت و دفن پيامبر گرامى )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(در ك    ج

 مقدارى از خاك قبر بر صورت نهاد و اشك ريخت و اين دو شعر را سرود:

 على من شمّ تربةل أحمدا *** أن ال يإشسمّ مدى الزمان غواليا مااا

 مى شود آن كس را كه خاك قبر احمد را ببويد و تا زنده است مشكهاى گران قيمت را نبويد. چه

 (81هـا *** صبّت على اِيام صرن للياليا )علرّ مصائب لو أنّ صْبـّت

 بر من وارد شد كه اگر به روزهاى روشن فرود مى آمد به شب تار تبديل مى گشت. مصيبتهايى
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در اينجا به نقل اين وقايع از ميان دهها واقعه كه حاكى از اتفاق صحابه بر تبرك به آثار پيامبر است اكتفا مىـورزيم   ما

 بهاى حديثى و تاريخى مسأله تبرك به پيامبر و صالحان را به حدّ تواتر مى رساند.ولى سير و تتبع در كتا

 بحث نتيجه

تاريخ مسلمانان در صدر اسالم به روشنى نشان مى دهد كه تبرك با آثار بجا مانده يا منتسب به پيامبر )صلى اهلل  بررسى

 مطلب زير بوده است:عليه وآله وسلم(يك فرهنگ اسالمى بوده و انگيزه آنان يكى از دو 

. تبرك جستن به آثار، به يمن اينكه فيض الهى از اين طريق به آنان برسد، همچنان كه فيض الهى به يعقوب از طريق 8

 پيراهن يوسف رسيد.

. مهر و مودت آنان به پيامبر اكرم سبب مى شد كه آنچـه منتسـب بـه او بـود گرامـى مـى داشـتند، لـذا تمـام آثـار آن           0

، شمشير ، كاله خود، كفش، مو، ناخن و كاسه هاى كه در آن آب نوشيده گرفته، تا كوزه هـايى كـه از آن   حضرت از زره

حفظ مى كردند و به عصا و لباسـهاى آن بزرگـوار تبـرك     تمامسيراب شده چاههايى كه از آن آب نوشيده است با عنايت 

 گشت. او در ميان خلفا دست به دست مى انگشترمى جستند، و پيوسته خاتم 

 پايان از تذكر دو نكته ناگزيريم: در

. احمد بن حنبل پيشواى حنبليها در ميان اهل سنت از قداست بيشترى برخوردار است، خوشـبختانه خـود او در مسـأله    8

 تبرك ديد بسيار وسيعى داشته است، اينك به پاره اى از گفته هاى او مى پردازيم:

پرسيدم شخصى دست بر منبر رسول خدا مـى زنـد و از ايـن طريـق تبـرك مـى        . فرزند او عبداللّه مى گويد: از پدرم8

جويد و آن را مى بوسد و يك چنين كارى را با قبر شريف او انجام مى دهد به اميـد پاداش،پـدر در پاسـخ گفـت: اشـكال      

 (88ندارد.)

الدين عراقى نقل مى كند كه از ولى « فتح المتعال»( در كتاب خويش به نام 8138بن محمد مقرى مالكى)متوفاى  احمد

 او گفت استادم ابوسعيد نقل كرد در يك كتاب قديمى كه بر آن خط ابن ناصر بود چنين آمده بود:

 : مانع ندارد. امام احمد از بوسيدن قبر پيامبر و تبرك پرسيديم، او گفت از

ر احمد در شگفت ماند، من به او گفتم در ناصر يادآور مى شود كه من اين نسخه را نشان ابن تيميه دادم، او از گفتا ابن

( 80اين مسأله شگفتى نيست، امام احمد كسى است كه پيراهن شافعى را شست و آبى كه با آن پيراهن را شسته بود نوشيد.)

نسـبت بـه بـاالتر از آنهـا بـيش از اينهـا خواهـد بـود تـا چـه رسـد بـه آثـار               بعـاً هرگاه معرفت او نسبت به علما چنين باشد ط

 (88امبران.)پي

دوم: اخيراً دو كتاب درباره تبرك يكى به خامه عالمى سنى و ديگرى به قلم عالمى شـيعى نوشـته شـده و هـر دو      نكته

 نويسنده حق مطلب را ادا كرده اند، كه ما هر دو كتاب را به خوانندگان معرفى مى كنيم:

نوشته عالّمه محقق مؤرخ خبير، محمد طـاهر بـن عبـد    . تبرك الصحابة ب آثار رسول اللّه )صلى اهلل عليه وآله وسلم(:8

 هـ. ق در قاهره در چاپخانه مدنى چاپ شده است.8815القادر بن محمود المكر است كه در سال 

وى  ( كه چندى قبل به رحمت حق پيوست،8308ـ 8833. التبرك : نگارش محقق خبير آية اللّه على احمدى ميانجى)0

انگيزى مسأله را از نظر تاريخى وحديثى مورد بررسى قرار داده، و سيره مسلمين را به روشنى در كتاب خود با تتبع اعجاب 

 است. تهثابت نموده . و براى احدى جاى ترديد باقى نگذاش
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پايان نتيجه مى گيريم، آنچه امروز در كنار قبر خاتم پيامبران )صلى اهلل عليه وآله وسلم(به چشم مى خورد و گروه و  در

اى تحت عنوان آمران به معروف و ناهيان از منكر، هر نوع اظهار عالقه به حضرتش را شرك و بدعت مى خوانند،  يا شبكه

در حقايق دينى است و اگر سران اين گروه با تشكيل سمينارى موافقـت   ىگناهى نابخشودنى است كه ريشه اش، كج فكر

تكفير و تفسيق كنار رفته و مهر و مودّت اسالمى، جاى دشمنى كنند پرده ابهام از روى حقايق برداشته مى شود و چماقهاى 

 و درگيرى را مى گيرد.
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 واليد اولياى الهىم بزرگداشت

گواهى مى دهد كه از زمانهاى دور، مسلمانان جهان، روز والدت پيامبر گرامى را در هر سال جشن مى گرفتند و  تاريخ

خطيبان به اكر مدايح آن حضرت مى پرداختند. مبدأ اين نوع جشنها دقيقاً روشن نيست ولى صدها سال است كه اين گونه 

 اشته و دارد.جشنها در بالد اسالمى رواج د

هـ(، از علماى مشهور قرن نهم، درباره جشـنهايى كـه در مـاه والدت    908بن محمد معروف به قسطالنى )متوفاى  احمد

 پيامبر انجام مى گيرد، چنين مى گويد:

ر پيوسته در ماه ميالد پيامبر جشن مى گيرند، اطعام مى كنند، شبها به پخش انواع صدقات مى پردازنـد، اظهـا   مسلمانان،

شادمانى كرده و نيكيها را دو چندان مى كنند، و به قرائت اشعارى در تهنيت والدت آن حضرت مـى پردازنـد. بركـات آن    



 053 

باد كه شبهاى ماه ميالد او را عيـد گرفتـه، و دردى بـر دردهـاى      سانىحضرت در هر سال نمايان مى شود. رحمت خدا بر ك

 (8كسى كه در قلب او مرل هست،مى افزايند.)

هـ( نيز، كه از قضات مكه بـه شـمار مـى رود، در تـاريخ     961متوفاى «)دياربكرى»بن محمد بن حسن معروف به  حسين

خود مى نويسد: مسلمانان پيوسته ماه ميالد پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(را جشن مى گيرند، اطعام مى كنند، شبها صدقه 

به خواندن مولوديه مى پردازندو كرامـات   ورزند، مىبه فقيران اصرار  يكىمى دهند، اظهار سرور و شادمانى مى كنند، در ن

 (0آن حضرت در هر زمانى نمايان مى گردد.)

تـاريخ   دو نصّ تاريخى كه مربوط به قرن دهم است نشان مـى دهـد كـه بزرگداشـت روز والدت اوليـاى الهـى در       اين

عمل صحه مى نهاده اند،و اين عمل مفهومى جز اظهار مـودت   اسالم، ريشه ديرينه داشته و علما و دانشمندان مسلمان بر اين

 مى دانيم كه يكى از اصول اسالم، اظهار مهر و مودت به پيامبر است. همگى به ساحت پيامبر ندارد.

لٌ اقدتلرلفدتسمْـوهْ وإتِجـارإةٌ   )قسلد ِِند كانل آباؤسكسم  وإألب نـاؤكسم  وإِِخدـوانسكسم  وإألز واجْكسـم  وإعشـيرتسكسم  وإ ألم ـوا      قرآن كريم مى فرمايد:

بِألم رِهِ وإاللّهْ ال يإه ـدِي   هرإ اللّتلخدشلونل كسادها وإمساكنس تلردضلونلها ألحإبّ ِِلي كسم  مِنل اللّهِ وإرإسْولِهِ وإجِهادٌ فر سإبيلِهِ فلتلرلبَّصْوا حإتّى يإأدتِ

 (03توبه/القلوم الفاسِقين(.)

ن و زنان وخاندان شما و اموالى كه گردآورده ايد و تجارتى كه از كسادش بيمناكيـد  اگر پدران و پسران و برادرا بگو»

و سراهايى را كه خوش مى داريد، نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راه وى دوست داشتنى تر است، پس منتظر باشـيد  

 «.ندگروه فاسقان را راهنمايى نمى ك دتا خدا فرمانش را [ به اجرا در ]آورد.وخداون

)صلى اهلل عليه وآله برآن تأكيد دارند. پيامبر گرامىو مهر به پيامبر يك دستور قرآنى است كه احاديث نبوى نيز  مودت

 (8«.)نلفدسِر بيدِه ال يؤسمنس أحدْكم حتّى أكونل أحبَّ الناسِ ِليه من والدِه وإوإللدِه والذي» فرمود: وسلم(

 هيچ يك از شماها در دايره ايمان وارد به خدايى كه جانم در دست اوست،  سوگند»

 «.شويد مگر اينكه من محبوبترين انسانها نزد او باشم و مرا حتى از پدر و فرزندش بيشتر دوست بدارد نمى

 در اين مورد فراوان بوده و اكر همه آنها خارج از ظرفيت اين فصل است، لذا به همين مقدار بسنده مى كنيم.  روايات

ه در ماه والدت آن حضرت به جشن و سرور مى پردازند هدفى جز اظهار مهر و مـودت نداشـته،و در   كسانى ك اصوالً،

 حقيقت، به 

 وسيله اين جشنها، عالقه خود را به رسول گرامى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(به نمايش مى گذارند.

 ز و تكريم او بپردازند: مجيد به مسلمانان دستور مى دهد كه، عالوه بر ايمان به پيامبر، به تعزي قرآن

 (857اعراف/)فلالّذينل آمإنسوا بهِِ وإعإزّروهْ وإنلصإرسوه وإاتَّبإعْوا النُّور الَّذي أسنلزل عليه معهْ أسولئِكإ هْمْ الدمْفدلِحْون(.)

و فرستاده شده كه به پيامبر ايمان آورده و به تكريم او پرداخته و او را يارى مى نمايند و از نورى كه همراه وى فر آنان»

 «.پيروى كنند، آنان همان رستگارانند

 آيه به مسلمانان، چهار دستور مى دهد: اين

 . )آمنسوا به( : به پيامبر ايمان بياورند.8

 . )عزَّرْوه( : به تكريم و تعظيم او بپردازند.0

 . )ونصّرسوه( : )در سختيها( او را يارى كنند.8

 ل معه( : از قرآنى كه با او فرستاده شده پيروى كنند. . )واتَّبعْوا النُّورإ الذي أسنز3ِ
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وى، عمـل بـه دسـتور دوم اسـت كـه       والدتتوجه به اين دستورهاى چهارگانه، تكريم و بزرگداشت پيـامبر در روز   با

 قرآن از آن با جمله )وعزّروه(تعبير آورده است.

 داند كه او را بلند آوازه كرده است:مجيد يكى از نعمت هاى الهى در حق پيامبر اكرم، را اين مى  قرآن

 (3ـ8انشراح/)ألللم  نلشدرلح  للكإ صإد رإكإ* وإوإضلع نا عإندكإ وِز رإكإ * الّذي ألندقلضإ ظله رلكإ* وإرإفلع نا للكإ اِكدرلكإ(.)

را بلند  سينه تو را نگشاديم و بار گران را از دوشت برنداشتيم بارى كه گويى پشت تو را مى شكست و آيا نامت آيا

 نگردانيديم؟

توجه به منّتهايى كه خداوند در آيات فوق بر پيامبر مى نهد، و گسترش نام و آوازه او در جهـان را از نعمتهـاى الهـى     با

 مى شمارد، جشنهاى مسلمانان در ايام والدت آن حضرت، نوعى تجسّم بخشيدن به مفاد اين آيه است.

، بايد ديد جشنهاى مسلمانان در ايام والدت پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(، با توجه به آيات و روايات پيشگفته اينك

چنانچه از امور حرام)همچون استعمال آالت لهو و لعب و اشعار غنائى( خالى باشد، چه حكمى دارد؟ تكريم پيامبر است يا 

 تحقيروى؟ ابراز محبت است يا دشمنى؟

 ست، يا نه؟بلند آوازه شدن نام و ياد پيامبر ا مايه

روشن است و همگان اين اعمال را موجب تكريم و ابراز محبّت به پيـامبر و كمـك بـه بلنـد آوازى نـام او مـى        جواب

 دانند.

 آيا مى توان چنين جشنهايى را تحريم كرد؟! بنابراين،

 جويى مخالفان بهانه

ل ـ بيان مى كنند،كه به تحليل هر دو مى  جشنهاى مولودى،دو مطلب را كه نوعى بهانه و دستاويز است ـ نه دلي  مخالفان

 پردازيم:

 . جشن در روز والدت، وارد نشده است!8

طبعاً اين عمـل نـوعى بـدعت در ديـن خواهـد       ;كتاب و سنت، بزرگداشت پيامبر در چنين روزى وارد نشده است در»

 «. بود

، روشن است چه، بدعت چيزى است كـه  انجام داديم« بدعت»اين شبهه، با توجه به بحثهايى كه در بررسى مسئله پاسخ

در قرآن اصل و ريشه نداشته باشد، در حاليكه تكريم پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(و ابراز مودت به وى، ريشه و اسـاس  

 قرآنى دارد.

ستورى احاديث اسالمى، البته جشن در روز ميالد پيامبر، به طور خاص وارد نشده و هيچ مسلمانى نيز مدّعى ورود د در

محبـت و تكـريم پيـامبر    در خصوص اين روز معيّن نيست. منتها مسلمانان مى گويند: خداوند، ما را در طول سال بـه اظهـار   

 مادعوت كرده و

 از جمله در روز والدت آن حضرت، پياده مى كنيم. ى، آن اصل را، در هر مورد مناسب

رت مسيح )عليه السالم(براى حواريون خـود مائـده آسـمانى    پايان، اشاره به اين نكته قرآنى نيز جالب است كه: حض در

 طلبيد و آنان گفتند ما روز ورود اين مائده آسمانى را كه شكم ها را سير مى كند جشن مى گيريم: 

 (883مائده/.)خلير الرّازقين(وإألندتإ  وإار زْقدنا)رإبَّنا ألندزِل عإللي نا مائدةً مِنل السَّماء تلكسونس للنا عِيداً ِلوّلنا وإآخرنا وإآية منك 
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از آسمان خوانى بر ما فرو فرست تا عيدى براى اول و آخر ما و نشانه اى از جانب تو باشد. و به مـا روزى   پروردگارا،»

 «.ده كه تو بهترين روزى دهندگانى

د، چـرا و چگونـه   روز نزول مائده)كه نعمتى محدود و زودگذر است( استحقاق جشن ساليانه را داشته باشـ  براستى،اگر

والدت پيامبر يا روز مبعث او )كه نعمت عظما و جاودان الهى در حقّ بشريت اسـت( اسـتحقاق چنـين جشـن و سـرورى را      

 نداشته باشد؟!

 نوعى پرستش است! بزرگداشت،

 ند:آنجا است كه برخى ، بر پايى اين گونه جشنهاى معنوى و روحانى را نوعى پرستش پيامبر دانسته و مى گوي شگفت

 (3«.)الّتى مألت البالد باسم اِولياء هر نوع من العبادة لهم وتعظيمهم الذكرياتّ»

ها و برپا كردن جشنهادر ايام والدت يا وفات اولياء، پرستش آنا ن حساب مى شود و يك نوع عبادت وتعظيم  يادواره»

 «.آنان محسوب مى گردد

تش تلقى مى كنند، در حاليكه عبادت و پرستش، عالوه بـر تعظـيم،   اينجا است كه هر نوع تعظيم را عبادت و پرس اشتباه

عنصر ديگرى را نيز مى طلبد، و آن اين است، كه انسان براى شخصى كه به او خضوع مى كنـد قائـل بـه نـوعى الوهيّـت و      

 هيچ فردى را نمى توان در جهان موحّد خواند! ديگرخدايى باشد.و االّ اگر هر بزرگداشتى، پرستش باشد 
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ايـن تعبيـر، ابـراز     او بخوانـد. هـدف از  « عبـد »يـا  « غـالم »مهر و عالقه انسان به فردى، سبب مى شودكه خود را،  گاهى

 كوچكى به فرد مورد عالقه است.

 حافظ شيرازى مى گويد: خواجه

 كه صد جمشيد و كيخسرو، غالم كمتـرين دارد                  در عشق من، رمزى بگو با آن شـه خوبـان  صبا

بر فرزند « غالم»و « عبد»يشوند افراد پاكدل به پيامبران و صالحان واوليا عشق مىورزند،و نام آن بزرگواران را با پ گاهى

و از ايـن نـام گـذارى جـز عشـق ورزى و اظهـار مهـر بـه         « عبد الحسين»يا « عبد النبى»خود مى نهند و فى المثل مى گويند: 

 خاندان رسالت قصد ديگرى ندارند.

 شعر منسوب به حافظ درباره حضرت رضا )عليه السالم(چنين آمده است: در

 ه باشــال  پيوستـه در حمـايـت لطف            و شاه باش  دل غالم شاه جهان باش اى

 از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش                امـام هشتم و سلـطان ديـن رضا  قبر

ديگـرى نيسـت و درك آن بـراى     چيـز طور كه متذكر شديم انگيزه اين نوع نام گـذارى، جـز اظهـارت مـودت      همان

 حساس ناب برخوردارند، بسيار آسان است.كسانى كه از روح لطيف وا

 توجه به اين گفتار كوتاه، به مشكلى كه برخى در اين مورد تراشيده اند، اشاره مى كنيم: با

 گويند: لباس بندگى بر قامت انسان، فقط و فقط در برابر خدا دوخته شده است، چنانكه مى فرمايد:  مى

 (98مريم/آتر الرحمنِ عبداً(.))ان كلُّ مإند فر السّمواتِ واِرلِ ِالّ  

 «.كه در آسمانها و زمين است بنده وار به سوى خداى رحمان حاضر مى شود هر»

اين نـوع نـام گـذارى بـوى نـوعى       ;زيد وعمرو خواند« عبدِ»توجه به اينكه انسان بنده خداست، ديگر نمى توان او را  با

 شرك مى دهد!

 پاسخ اين شبهه يادآور مى شويم:  در

و عدم انحصار آن سخن گفت، و به تعبير ديگر: « انحصار»را به دست آورد، آنگاه درباره « بندگى »بايد مالك  نخست

بندگى تكوينى را كه با گوهر انسان آميخته است، از بندگى قانونى و تشريعى كه چيز عاريتى است و چه بسا از انسان جـدا  

 ايگى شبهه كامالً روشن مى گردد.مى گردد، از هم باز شناخت،و در اين جداسازى، بى پ

مالك بندگى،خالقيّت و هستى بخشىِ طرف مقابل باشد، در اين نگاه تمام انسانهاى جهان، بنده خدا بوده و جـز   هرگاه

( يـا  81مريم/مـى دانـد و مـى گويـد: )ِِّنـر عبـد الّلـه()       « عبد خدا»او، بنده هيچ كس نمى باشند. اگر حضرت مسيح خود را 

( 01زمر/)قسلد يا عِباد الَّذّينل آمإنوا اتَّقوا ربّكسم ( ) گويد: مىمى گيرد و  هرهب به افراد با ايمان از لفظ )يا عباد(بخداوند در خطا

 ، به علت همين مالك است.

نوع بندگى الزمه وجود هر انسانى است، كه هرگز از اوجدا نمى شود و برپايه همين مالك فقط بايد بنده خدا بود،  اين

داد اجتماعى يا تشريع الهى باشد در ايـن نگـاه بنـدگى انسـان      پرستش كرد.ولى هرگاه مالك بندگى يك نوع قرار و او را

 بنده انسان ديگر باشد.اينك به هر دو نمونه اشاره مى كنيم: دبلكه انسان در شرايطى مى توان ،مخصوص خدا نيست

ارگان را به بندگى مى گرفتند، و بـه خريـد و فـروش و    در طول تاريخ از طريق اعمال زور و قدرت، بيچ .زورمداران،8

 توالد و 
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تناسل آنها مى پرداختند. تا چندى قبل، اين شيوه ضد انسانى در اروپا وامريكا رواج داشت و هم اكنون سـياهان امريكـا، از   

اين نوع بردگى را مردود دانسته  زور به عنوان برده به اين سرزمين منتقل شده اند.اسالم هنسل انسانهايى هستند كه از افريقا ب

و تنها به يك نوع برده گيرى در جنگ آن هم براى حفظ جان دشمن اسير از كشته شدن صحه نهـاده و اسـيران جنگـى را    

 است. مدهبندگان سپاه اسالم تلقى نموده است كه تفصيل آن در كتاب جهاد از فقه آ

( يعنـى آزاد در  871بقـره/ و مى فرمايد: )الحرّ بالحرّ والعبـد بالعبـد( )  . قرآن مجيد انسانها را به دو دسته تقسيم مى كند 0

برابر آزاد، و برده در مقابل برده)قصاص مى شوند(، مقصود از عبد در آيه، عبد تكوينى و آفرينشى نيست زيـرا بنـدگى بـه    

است اكنون بايد ديد ايـن  « آزاد حر و »در مقابل « برده»مقصود از آن  ندارد،اين معنى به قسم خاصى از انسان ها اختصاص 

 دارد. سيادتافراد كه قرآن از آنها ياد مى كند، بنده چه كسانى هستند، مسلماً بنده كسى هستند كه از نظر قانون اسالم، بر او

 در مقام دعوت به تزويج دختران و صالحان، از برده و كنيز نام مى برد و مى فرمايد: قرآن

« و غالمان وكنيزان درستكار را همسر دهيد دختران»(80نور/كسم  وإالصّالِحينل مِند عِبادِكسم  وإِِمائِكسم (.))وإاندكِحْوا اِليامى مِند

. 

سؤال مى شود اين گروه، غالم وكنيز چه كسانى هستند ، جز كسانى كه به نوعى از طريق مشروع بر آنها تسـلط   اكنون

 يافته اند.

ه سرچشمه آن خالقيت و ربوبيت باشد، نمى توان به غير خدا اضافه كرد ولى اينجا روشن مى گردد كه عبوديت را ك از

غـالم پيـامبر و يـا بِـالل     « زيد»آن بندگى را كه سرچشمه آن نوعى قانون الهى باشد، مى توان به غير خدا نسبت داد و گفت 

 شدند. آزادبنده ابى بكر و قنبر برده على بود كه بعدها 

ديت و بندگى يادآور مى شويم: بندگىِ قانونى، رمز اطاعت و پيروى از موالست و غالمان و توجه به اين دو نوع عبو با

كنيزان قانونى بايد از موالى خود اطاعت كنند و احكام اين نوع اطاعت در فقه اسالمى و در كتابهاى فقهى بيان شده است و 

شبيه آنان به بندگان قانونى است و در حقيقـت اشـاره   ت« عبد الحسين»يا  ،«النبىعبد »هدف از نامگذارى فرزندان به صورت 

به رمز اطاعت است، يعنى همان طور كه بندگان قانونى از موالى خود اطاعت مى كنند صاحب اين نام نيز بنده پيـامبر و يـا   

 ساالر شهيدان است و از آنها اطاعت مى كند. 

( و 8عرب يكى از معانى آن، مطيع بـودن اسـت)   لغتدر است، و « مطيع»در اين موارد، به معنى « عبد»به ديگر سخن، و

( در حقيقـت مطيعـان خـدا، و پيـامبر و     59نسـاء/ مسلمانان به حكم آيه )ألطيعْوا اللّه وألطيعْـوا الرَّسـول وإ أسولـى اِلم ـرِ مِـندكسم ( )     

 صاحبان امرند.

ا انتقـاد مـى كننـد، در برابـر حكّـام و      اينجا است كه اين نوع افراد كه با سالوس بازى از ايـن نـوع نـام گـذاريه     شگفت

 سالطين، در حد پرستش كرنش كرده و آنان را امير مؤمنان مى خوانند!

، فيصل برادر او زمام كشور را به دست گرفت،و در يك نشسـت رسـمى، مفتـى    «سعود بن عبد العزيز»از بركنارى  پس

م بخشى، به اندازه اى زننده بود كه خود فيصل، از آن پوزش بن باز( او را اميرمؤمنان خواند،و اين نوع حات«)عربستان»سابق 

 خواست و خود را كمتر از آن ديد كه اميرمؤمنان باشد.

اين مذاكرات در مطبوعات عربستان منعكس بوده و نگارنده جريان نشست را در جرايد و مجالت آن كشور قرائـت   و

 كرده است.
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 پاداش اهداء و نيك عمل

علمى و فلسفى در مورد انسان ثابت نمود كه مرگ پايان زندگانى او نيست، بلكه مرگ انتقالى است از ايـن   بررسيهاى

جهان به جهان ديگر، وواقعيت انسان را جسم و تن او تشكيل نمى دهد تا با فرسايش آن به نابودى بگرايد بلكه واقعيت او با 

ميان نمى رود بلكه با يك تن متناسب با مقام و موقعيت خود در جهان ديگر  ازده كه با مرگِ تن، روح و روان او گره خور

 مى نهند زندگى مى كند.« برزخ»كه علما و دانشمندان نام آن را 

 چون مشروح اين مطالب در بحث حيات برزخى گذشت ما به تفصيل آن نمى پردازيم. و

 ذشتگان، از اعمال ما مى توانند بهره مند شوند يا نه.موضوع سخن ما اين است كه آيا گ اكنون

به تعبير ديگر، اگر ما عمل نيكى را انجام دهيم و ثواب آن را به پدر و مادر و بستگان خود كه در قيد حيـات نيسـتند    و

 هديه كنيم، آيا عمل ما بحال آنان سودى دارد يا نه؟

 پاسخ سؤال خود را از اين دو مدرك اسالمى دريافت كنيم. اين مورد بايدبه قرآن و حديث مراجعه نماييم تا در

يادآور مى شويم كه ايمان بدون عملد نجات بخش نيست. لذا آيات قرآن غالباً ايمان را همراه با عمـل صـالح بيـان     قبالً

ن نمى تواند تنها به ايمـان  مى كند، وجمله )الّذينل آمنوا وإعإمِلسوا الصّالحات( در موارد متعددى وارد شده است. بنابراين، انسا

از من فرزندم يا دوستم درباره من كار نيكى انجام خواهد داد، اعتماد نمايد بلكه نجات انسان  سخود اكتفا كند يا به اينكه پ

 در گرو ايمان و عمل او است.

ى كردنـد و بـر عمـل    پيدا شدند كه فقـط بـر ايمـان تكيـه مـ     « مْرجئه»اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم گروهى به نام  در

تأكيدى نداشته اند، پيشوايان ما اين نوع تفكر را نقد كرده و پدران و مادران را سفارش مى كردند كه آداب اسـالمى را بـه   

 (8مرجئه قرار گيرند. ) لفرزندان خود بياموزيد پيش از آنكه در چنگا

ن اينكـه از نظـر عمـل تالشـى انجـام دهـد،       انديشه نجات به عنوان اينكه منتسب به خاندان رسـالت اسـت بـدو    همچنين

پندارى بى پايه است. و به يك معنا نشأت گرفته از انديشه يهوديان است كه خود را امت برتر و فرزنـدان خـدا دانسـته و از    

 (81مائده/)اند،و منطق آنان اين بود )نلح نس ألب ناءْ اللّه وإألحِباؤه(. شتهاين جهت هر نوع گناه و خطا را در حق خويش روا دا

اين بيان نتيجه مى گيريم كه اساسِ نجات انسان، ايمان و عمل صالح است و حالت اتكالى بـر اعمـال ديگـران يـا بـر       از

 پيوندهاى نلسإبى انديشه اى باطل است كه نبايد بر آن اعتماد نمود.

 يم:مى كن نقلجمله هاى زيبايى در تأكيد بر عمل دارد كه دو جمله از آن را  اميرمؤمنان

روزعمل است نه روز حساب،و فردا روزحساب است  امروز»(0. أال وانّ اليومإ عملٌ والحسابٌ، وغداًحسابٌ والعملٌ.)8

 «.نه عمل

أفال تائبٌ من خطيئتِه قبلل منيّته،أالعامل لنفسِه قبلل يوم  . أال وانّ اليومإ المضمارْ وغداً السباقس، والسَّبقة الجنةس، والغاية النارْ،0

 (8ه.)بؤس
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امروز رياضت است و فردا مسابقت، و خط پايان ، بهشت برين است، و آنكه بدان نرسد به دوزخ جايگزين، آيا  بدانيد»

كسى نيست كه از گناه توبه كند پيش از آنكه مرگش برسد، آيا كسى نيست كه كارى كند پـيش از آنكـه روز بـدبختيش    

 «.فرا رسد

يگرى باقى است،كه آيا گذشتگان، از اعمـال صـالح و نيـك مـا بهـره منـد مـى        اعتراف به اين اصل باز جاى بحث د با

 شوند؟ مثالً اگر ما عمل را به نيابت از آنان انجام دهيم، سودى از آن مى برند.

 اين سؤال را از كتاب خدا و سخن رسول خواستاريم،و خواهيم ديد كه پاسخ كامالً مثبت است. پاسخ

 اعمال ديگران نسبت به انسان بر دو نوع است: اين توضيح ضرورى است كه قبالً

 . گاهى شخص وفات يافته، در اعمال انسان زنده، نقش دارد.8

 . گاهى فاقد هر نوع نقش است جز اينكه او فرد مؤمنى است.0

قسم نخست كه انسان ميت در پديد آمدن عمل انسان زنده نقشى داشته باشد، جاى سخن نيست. و كافى اسـت كـه    در

 فرا دهيم حديثى كه همگان از فريقين به نقل آن پرداخته اند. گوشن مورد به حديث پيامبر در اي

ِاا مات اإلنسانس انقطـعإ عنـه عملسـه ِالّ مـن ثـالث :      »مى گويد رسول گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمود:  ابوهريره

 (3«.)صدقةٌ جاريةٌ، أو علم ينتفع به، أوولد صالح يدعو له

انسان بميرد سود و زيان اعمالى كه انجام داده پايان مى پذيرد، جز سه عمل كه سود آن حتـى پـس از مـرگ     كه آنگاه

 پذير نيست. پايان

 . صدقه جاريه، مثالً مسجد يا پل يا درمانگاهى بسازد كه مردم از آن منتفع شوند.8

 . دانشى كه مردم از آن بهره مى گيرند.0

 كند.. فرزند صالح كه براى او دعا 8

اين مورد انسانِ از دنيا رفته از اين اعمال بهره مى گيرد، زيرا او در حال حيات، در پديد آمدن اين سـه مـورد نقـش     در

داشته، بنايى ساخته كه پس از مرگ او نيز در حال بهره دهى است يا كتابى نوشته كه مورد استفاده همگان است يـا فرزنـد   

 كند.صالحى تربيت كرده كه در حق او دعا 

بن عبداللّه مى گويد، رسول گرامى)صلى اهلل عليه وآله وسلم(چنين فرمود: من سنّ فر اإلسالمِ سنّة حسـنلةً فعْمِـلل بهـا     جرير

الينقص من أسجورهم شرء، و من سنّ فر اإلسالم سنّة سيّئة فعْمِل بها بعـدإه كتـب عليـه     بعده كستبإ له مثلس أجر مإند عإمِل بها و

 (5الينقص من أوزارهم شرء.) مِلل بها ومثل وزرِ مإند عإ

كس در ميان مسلمانان كار خوبى را رواج دهد و پس از او ديگران نيز به آن عمل كنند مانند پاداش عامالن به آن  هر»

 از پاداش عامالن چيزى كاسته نمى شود. حاليكهسنت، درباره او نيز نوشته مى شود، در 

ا رواج دهد و پس از او نيز به آن عمل كنند مانند گناه عامالن، در ديوان اعمال او هر كس در ميان مسلمانان گناهى ر و

 «.نيز نوشته مى شود در حاليكه از كيفر آنان چيزى كاسته نمى شود

گيرى گذشتگان اعم از پاداش و يا كيفر ديگران به خاطر آن است كه خود انسان در گذشته در آن نقشى داشته و  بهره

ود سنت نيكى را رواج داده و يا از سنت بدى پشتيبانى كرده است و اگر او چنين كارى نمى كرد ديگران در طول حيات خ

 بر آن سنتها عمل نمى كردند.
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درباره قسم دوم است كه اگر فرد درگذشته در عمل انسان زنده نقشى نداشته باشد آيا انسان زنده مى تواند ثواب  سؤال

سخ قرآن و حديث پيامبر مثبت است، وخالصه آن اين است كه اگر افراد پاكـدل، دربـاره   عمل خويش را به او اهدا كند پا

از ميت يا بدون اين عنوان انجام دهند و ثواب آن را بـه گذشـتگان خـود     ابتگذشتگان استغفار كنند و يا كار نيكى را به ني

 بودن استغفار ديگران را يادآور شده است:هديه نمايند پاداش آن عمل به ميت مى رسد، قرآن در موارد متعدّد سودمند 

 . استغفار فرشتگان براى مؤمنانأ

گـاه نتيجـه عمـل بـه ميـت       به روشنى يادآور مى شود كه فرشتگان براى افراد با ايمان طلب آمرزش مى كند، هر قرآن

 نرسد طلب 

 مغفرت بيهوده است:

بِحإم دِ رإبِّهِم  وإيْؤدمِنسونل بِهِ وإيإس تغدفِرسونل لِلَّذينل آمإنسـوا رإبَّنـا وإسـعت كسـلّ شلـرء       . )الّذِينل يإح مِلسونل الدعإردش وإمن حإولهْ يْسإبِّحْونل8

 عِلدماً  رإح مإة وإ

 (7مؤمن/سإبيللكإ وإقِهِم  عإذاب الدجإحيم(.) وإاتَّبإعْوافلاغدفِر لِلَّذِينل تابْوا 

نند، به سپاس پروردگارشان تسـبيح مـى گوينـد و بـه او     كه عرش[خدا] را حمل مى كنند، و آنها كه پيرامون آ كسانى»

ايمان دارند و براى كسانى كه گرويده اند طلب آمرزش مى كنند پروردگارا، رحمت و دانش [تو بر] هر چيز احاطـه دارد،  

 «.ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه دار دكسانى را كه توبه كرده و راه تو را دنبال كرده ان

لّه هْـوإ الدغلفسـور   موات يإتلفطَّرن مِن فلوقِهِنَّ وإالمإالئِكة يْسإبِّحْونل بِحإم دِ رإبِّهِم  وإيإس تلغدفِرسونل لِمإند فِر اِلر ل ألال ِِنّ ال. )تلكادْ الس0َّ

نمانده كه آسمانها برفرازشان مى شكافد و فرشتگان به سپاس پروردگارشان تسبيح مـى گوينـد    چيزى»(5شورى/ الرَّحيم( .)

 «.براى كسانى كه در زمين هستند آمرزش مى طلبند. آگاه باش! كه درحقيقت خداست كه آمرزنده و رحيم استو 

.در دو آيه فوق از طلب آمرزش فرشتگان سخن مى گويد در آيه سوم از طلب آمـرزش مؤمنـان در حـق مؤمنـان در     8

 گذشته.

ر للنا وإالخدوانِنلا الَّذينل سإبإقسونا باإلِيمان وإال تلج عإلد فر قسلسوبِنا غِالً لِلّذينل آمإنسـوا رإبّنـا   )وإالَّذينل جاءْوا مِند بإع دِهِم  يإقسولسونل رإبَّنا اغدفِ

پروردگارا، بر ما و »[نيز] كسانى كه بعد از آنان [مهاجران و انصار] آمده اند و مى گويند: و»(81حشر/) ِِنَّكإ رإؤسوف رإحيم(.

آوردن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى، و در دلهايمان نسبت به كسانى كه ايمـان آورده انـد[هيچ   بر آن برادرانمان كه در ايمان 

 .«ىگونه ]كينه اى مگذار! پرورگارا، راستى كه تو رئوف و مهربان

آياتِ سه گانه حاكى از آن است كه گذشتگان از عمل زندگان يعنى از استغفار آنان بهره مى گيرنـد، ولـى شـعاع     اين

 آنان منحصر به طلب آمرزش نيست بلكه گسترده تر از آن است كه روايات زير از آن پرده برداشته است:بهره گيرى 

 نيك و اهداء پاداش آن به درگذشتگان عمل

مورد احسان و نيكى در حق اموات روايات فراوانى در كتابهاى حديثى وارد شده كه همگى حاكى از اين است كه  در

مـى رسـد در   « منـوب عنـه  »ابت از پدر و مادر و يا بستگان و دوستان بجا آورد ثواب آن به خـود  انسان هرگاه عملى را به ني

 كنيم: هاينجا مناسب است كه به اندكى از اين روايات اشار

 .بهره گيرى ميت از روزه و حج نايب1

)فرزنـدش( از   د،ولىّ او: هر كـس بميـرد و روزه بـر امّـه او باشـ      فرمود : رسول گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم( الف

 (6جانب او روزه مى گيرد.)
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 : ابن عباس مى گويد: زنى حضور رسول خدا رسيد و گفت: مادرم مرده و روزه بر امه دارد. ب

 : بلى! زن گفت آن فرمود: هرگاه بدهى به مردم داشت، تو پرداخت مى كردى؟ سلم( )صلى اهلل عليه وآله و پيامبر

 (7ه وسلم(فرمود: پرداخت بدهى خدا الزمتر است.))صلى اهلل عليه وآلپيامبر

: به اجـر ايـن عمـل مـى      فرمود پيامبر : كنيزى را از جانب مادرم آزاد كردم. . زنى حضور رسول خدا رسيد و گفت ج

 رسى.

 : روزه بگير. فرمود : بر امّه مادرم يك ماه روزه بود، آيا از جانب او روزه بگيرم؟ آن زن افزود سپس

 (1: انجام بده.) فرمود پيامبر : مادرم حج نرفته بود آيا از جانب او حج بجا بياورم؟ ودزن افز آن

 . بهره گيرى ميت از تصدّق2

كه يادآور شديم روايات و احاديث در اين مورد فزونتر ازآن است كه به نقل آنها بپردازيم ولى در اين مورد  همانطور

 دو حديث 

 ت را حل مى كند.را نقل مى كنيم كه برخى از مشكال

مردى حضور رسول خدا رسيد و گفت: مادرم درگذشته و وصـيت ننمـوده اسـت، وچنـين مـى       : (عايشه مى گويدالف

 انديشم كه اگر 

 (9: چرا.) فرمود توانايىِ سخن گفتن داشت، صدقه مى داد اگر از جانب مادرم صدقه دهم آيا براى او پاداشى هست؟

پيامبررسـيد وگفـت: چـه صـدقه اى بـا       حضـور داست، وقتى مادر او درگذشـت بـه   (سعدبن عباده از ياران رسول خب

 فضيلتتر است؟

 (81: اين براى مادر سعد.) بن عباده چاهى كند و گفت سعد : آب. فرمود )صلى اهلل عليه وآله وسلم( پيامبر

نند يك رشته اعمال پـاكى را  الزم است به تحليل اين روايات بپردازيم.گاهى افراد بدون اينكه چيزى را تعهد ك اكنون

انجام مى دهند و ثواب و پاداش آن را هديه گذشتگان مى كنند.مسلماً انسان هر عمل صالحى را براى خدا انجام مى دهـد،  

در كار نيست. ولى خدا از طريق تفضل پاداش اعمال را مى دهـد و   تحقاقىو پاداش مقرّر، تفضّلى است از جانب خدا و اس

 ات اجازه داده است كه اين نوع اعمال به نيابت از اموات انجام گيرد و ثوابش به آنها هديه گردد.به حكم اين رواي

 براى اولياء الهى نذر

روى ارادت و اخالصى كه به پيامبر و عترت او دارند گاه به نيت قرب الهـى چيـزى را بـراى پيـامبر واوليـاى       مسلمانان

ولى اين مانع از آن نيست كه ثواب آن را بـه پيـامبر و اوليـاى    « للّه علرّ»گويند:  الهى نذر مى كنند و به هنگام صيغه نذر مى

 الهى اهدا كند.

 للّه علرّ أن أابح شاة للنبر أو للوصر. : توجه به اين اصل معنى اين جمله روشن مى شود كه با

مزين شده امّـا مفـاد   « الم»دو كلمه با ست كه هرا درست است.« للنبرّ»غير از مفاد كلمه « للّه»توجه نمود مفاد كلمه بايد

 اين حرف در لفظ جالله، غير از مفاد آن در لفظ نبى است.

به معنى تقرب و انجام كار براى خداست در حاليكه الزم در واژه دوم به معنى مصرف و محـل انتفـاع   « للّه»در لفظ الم

 است.اتفاقاً در قرآن هر دو تعبير وارد شده است:

من به شما اندرز مى دهـم كـه بـراى خـدا      بگو»(36سبأ/)قسلد ِِنّما ألعِظسكسم  بِواحِدإة ألند تلقسومْوا للّه(.) رمايد:اين آيه مى ف در

 «.بپاخيزيد
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 «.از آنِ فقرا است زكات» (61توبه/ )ِِنّما الصَّدقات للدفسقلراء(.) در آيه ديگر مى فرمايد: و

پرستش غير خدا دانست. اتفاقاً همين تعبير در حديث سعد بن عباده وارد  نبايد اين نوع تعبيرها را نشانه شرك و بنابراين

 شده، همچنان كه در روايت خوانديم كه او آنگاه كه چاهى كند گفت:هذه ِسمّ سعد.

 نيت است نه ظاهر عمل ميزان

(:» 88) «عمـال بالنيّـات  ِنّما اِ»نقل كرده اند كه آن حضرت فرمود سلم( از پيامبر گرامى )صلى اهلل عليه وآله و محدثان

 «.ارزش اعمال به نيّتهاست

نذر مى كند  )صلى اهلل عليه وآله وسلم(پيامبرتوجه به اين اصل بايد ميان عمل يك فرد موحد كه گوسفندى را براى  با

دو يا آن را ابح مى نمايد با عمل يك مشرك كه گوسفندى را در برابر بتها ابح مى كرد فـرق نهـاد، هـر چنـد شـكل ايـن       

 عمل مشابه است ولى باطن آنها با يكديگر قابل قياس نيست.

موحد براى خدا نذر كرده و براى درك ثواب خدا آن را ابح مى كند در حـالى كـه مشـركان بـه نـام بـت و بـه         انسان

 درخواست پاداش از آنها ابح مى كردند. چگونه مى توان اين دو نوع عمل را يكسان دانست؟

اس قضاوت و داورى باشد مناسك حج كامالً شبيه اعمال مشركان اسـت، آنـان بـر گـرد بتهـاى      ظاهر عمل، مقي هرگاه

خود مى چرخيدند و مى پرستيدند ما نيز بر دور كعبه طواف مى كنيم وحجر را مى بوسيم.آنان گوسفندان خود را روز منى 

 به نام بتها ابح مى 

 رواست اين دو عمل مشابه را يكسان تلقى كرد؟مى كنيم.ولى آيا  ىكردند و ما نيز در همان روز قربان

بت پرست جلب رضاى بتان است در حاليكه محرك موحد جلب رضاى خداست.موحد ثواب عمل را به نبى  محرك

 وصى اهدا  و

 مى كند و روايات نيز بر چنين عملى صحه مى گذارد.

 ببينيم نظر علماى اهل سنت در اين زمينه چيست؟ حال

 سنّت محقّقان اهل نظريه

 اينجا براى اكمال سخن نظريه دو محقق از نويسندگان اهل سنت را مى آوريم: در

انّمـا  »: مسئله نذر، دايرمدار نيت و انگيزه نذر كنندگان اسـت، چـرا كـه     مى نويسد« صلح االخوان». خالدى در كتاب 8

 چنانچه قصد « اِعمال بالنيّات

چنين نذرى جايز نيست، امّا اگر قصد او خداوند متعال باشد ولى نفع آن  كننده، خود ميت و تقرب به او باشد قطعاً نذر

 (80به شكلى به انسانها برسد و ثوابش به ميّت مورد نظر هديه شود، نه تنها جايز است بلكه وفا به اين نذر واجب مى باشد.)

ه مسلمانان از نذر و قربانى براى انبيـاء  اگر كسى در مورد انگيز»...آورده است:« فرقان القرآن» نيز در كتاب « عزّامى. »0

و صالحين تحقيق كند، به اين نتيجه خواهد رسيد كه انگيزه اى جز صـدقه دادن از طـرف آنهـا و اهـداء ثـواب آن بـه روح       

اموات ندارند. اجماع اهل سنت بر آن است كه صدقه انسانهاى زنده به اموات مى رسد و به حال آنها مفيد اسـت. روايـاتى   

 (88ر اين زمينه وجود دارد، صحيحه و مشهوره است.)كه د

داود با سندى از ميمونه نقل مى كند كه: پدرم از پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(پرسيد:يا رسول اللّه! من نذر كرده  ابو

متوجه نشدم، امّا ابح كنم، او مى گويد: من درست « بوانه»ام چنانچه خداوند به من پسرى عطا كرد، چند گوسفند در منطقه 

 گوسفند سخن مى گفت. 51ميمونه از 
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 : خير. )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمودند: آيا در آن منطقه بْتى وجود دارد؟ پدر ميمونه گفتپيامبر

 (83: به نذر خود براى خدا، وفا كن.) فرمودند حضرت

جـايى كـه ابـح     در ود در مـورد وجـود بـت   كه مالحظه مى شود پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(بر سؤال خـ  همچنان

صورت مى گيرد تأكيد دارند واين نشان مى دهد كه تنها نذرى حرام است كه براى بت ها و صنم ها باشد زيرا عادت مردم 

ته مـى  ...آنچه بـراى بـت هـا كشـ    »(8مائده/ وما اسبِحإ عإلى النُّصْبِ...الِكسم  فِسقٌ(.) ) چنانكه قرآن مى فرمايد: جاهل برآن بود،

 «شود... فسق و گناه است

انسانى كه در احوال و رفتار زائران عتبات مقدسه و مرقد اولياى صالح خداوند دقت كند، درمى يابد كـه نـذر آنـان     هر

براى خداوند و جلب رضايت اوست و ابح خود را با نام خدا انجام مى دهند و هدف آنان بهره مندى صاحب قبر از ثـواب  

 رى فقرا از گوشت آن است.قربانى و برخوردا

 فقهاى اهل سنت فتواى

آنجا كه مسأله ما ،يك مسأله فقهى است، آگاهى از فتاواى فقهاى اهل سنت مى تواند راهگشا باشد، آنـان مسـأله را    از

 به دو صورت تقسيم كرده اند:

اتفاق نظر دارنـد، و مـى گوينـد:    . هرگاه ميتّى بر انجام عمل نيكى وصيت كند همه فقيهان چهارگانه در لزوم تنفيذ آن أ

 ميت از عمل انسان زنده بهره مند مى شود.

. هرگاه ميت چيزى را وصيت نكند ولى فرزندان و بستگان بخواهند كار نيكى در حق او انجام دهند، در اينجـا همـه   ب

 فقها به 

 استثناى مالك بر صحت اين عمل اتفاق دارند.

در اين مورد معذور باشد يا نباشد بايـد از   خواهقبل از انجام حج واجب بميرد  . فقيهان حنبلى مى گويند: هرگاه كسى8

 اموال او 

 (85برايش حجى گرفت هر چند وصيت نكرده باشد.)

. فقيهان حنفى مى گويند: هرگاه وصيت نكند و از دنيا بـرود و يـك نفـر از ورثـه حجـى بـراى او بگيـرد عمـل او بـه          0

 (86خواست خدا پذيرفته مى شود.)

: هرگاه شخصى از انجام عمل حج عاجز شد ديگرى مى تواند از جانب او پس از مـرگش   . فقيهان شافعى مى گويند8

 (87) نيابت كند.

اگر بخواهيم نظريات همه علماى اهل سنّت را در اين مورد نقل كنيم سخن به درازا مى كشـد لـذا بـه همـين مقـدار       ما

 مورد شبهاتى را مطرح كرده اند كه به توضيح آنها مى پردازيم.بسنده مى كنيم چزى كه هست برخى در اين 

 .كريم بهره گيرى انسان را منحصر به عملى مى داند كه درباره آن سعى و كوشش كرده باشد قرآن:  نخست شبهه

 «.يستانسان جز حاصل تالش او چيزى ن براى»(89نجم/)وان للي سإ لإلِندسانِ ِِالّ ما سإعى(.) : چنان كه مى فرمايد

 كه، ديگرى انجام مى دهد چگونه ميت از آن سود مى برد در حالى كه درباره آن سعى و كوشش نكرده است. عملى

 : اين شبهه روشن است، به شرط آنكه ما مقصود آيه را به دست آوريم پاسخ:  پاسخ

ؤاخذه مى شود نـه بـه كيفـر    : آيه مربوط به عقاب وكيفر است و هدف اين است كه هر كس به كيفر اعمال خود ماوّالً

 اعمال شخص ديگر، و اصوالً آيه ارتباطى به ثواب و پاداش ندارد به گواه اينكه مى گويد:
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مإ صْـحْفِ مْوسـى*وإِِب راهي   )ألفلرلألي تإ الَّذِي تلوإلّى* وإألع طى قلليالً وإالكددى*ألعِنددإهْ عِلدمْ الدغلي بِ فلهْوإ يإرى* ألم  للم  يْنلبَّـأد بِمـا فـر    

سإع يإهْ سإو فإ يْرى* ثسمَّ يْج زيـهْ الدجإـزاءإ اِلو فـى *     الَّذِي وإفّى * ألالّ تلزِرْ وإازِرإةٌ وِز رإ أسخدرى* وإألند للي سإ لِإلِندسانِ ِِالَّ ما سإعى* وإألنَّ

بخشـيد، و از بـاقى امتنـاع     آن كسى كـه از جهـاد روى برتافـت ديـدى؟ انـدكى      آيا» (30ـ88نجم/) وإألنَّ ِِلى رإبِّكإ الدمْندتلهى(

ورزيد، آيا علم غيب پيش او است و مى بيند، يا بدانچه در صحيفه هاى موسى است آگاهى نيافتـه اسـت؟ و نيـز در نوشـته     

هيچ كسى گناه ديگرى را بر نمى دارد. و اينكه براى انسان جز حاصـل تـالش او نيسـت. ونتيجـه     »هاى ابراهيم كه وفا كرد، 

 «.يده مى شود، پس هر چه تمامتر جزاى خود را مى بيند، و اينكه پايان كار به سوى پروردگار توستكوشش او به زودى د

مجموع آيات كه لحن آن لحن توبيخ و نكوهش است مى رساند كه آيه مورد بحث مربوط به عقـاب و كيفـر    مالحظه

 .است باِخص پيش از آن، جمله )ال تلزو س وازِرة وِز ر أسخرى( وارد شده است

)لإلنسان( بـراى انتفـاع نيسـت بلكـه بـراى اسـتحقاق اسـت، وعلمـاى ادب         « الم»توجه به اين بيان روشن مى شود كه  با

 « الم»استحقاق را يكى از معانى

بنـابراين آيـه ارتبـاطى بـه هديـه و      «.اى بر كم فروشان و ( :»8مطففين/اند چنان كه مى فرمايد: )وإي لٌ لِلدمْطلفِفين() شمرده

 دارد.پاداش ن

 : فرل كنيم مفاد آيه اعم از پاداش و كيفر است، ولى اين جا دو مطلب است و نبايد آن دو را با هم خلط كرد:وثانياً

. سعادت و شقاوت هر كس در گرو عمل و كردار اوست، اگر كار نيك انجام دهد، خوشبخت است. و اگر كار بـد  8

)مـن   : ه در آيات ديگر نيز وارد شده است، چنان كـه مـى فرمايـد   انجام دهد، بد فرجام است. اين يك اصل قرآنى است ك

كس كار نيك انجام دهد به سود اوست، و كسى كه كـار بـد انجـام     هر » (36سجده/مإند ألساءإ فلعإلديها() عإمِلل صالِحاً فلنفسِهِ وإ

 «.دهد به زيان اوست

ز دنيا رفته است هديـه كنـد، آن ميّـت از آن عمـل     . اگر كسى عمل نيكى را انجام دهد، و پاداش آن را به فردى كه ا0

 صالح سود مى برد.

دو اصل هرگز با هم منافات ندارند، اصل نخست يك قاعده عمومى و همگانى و شاخص درمـتن زنـدگى انسـانها     اين

دو محور سعادت و شقاوت مى باشد درحالى كه اصل دوم يك اصل جانبى و استثنايى اسـت و تفـاوت ايـن     است و بيانگر

 اصل و همگام بودن هردو در 

 ضمن مثالى روشن مى شود.

فرزند خود را پند مى دهد و مى گويد: زندگى خوب و بد شـما در گـرو تـالش و كـار اسـت، آرزوى زنـدگى        پدرى

ولى اين به آن معنا نيست كه اگر كسى چيزى به او هديه كرد،آن را نپـذيرد و   است،خوش بدون تالش، آرزوى ابلهانه اى 

پذيرفت و سودى برد آن را مخالف با گفتار پدر بداند زيرا گفتار پدر يك ضابطه كلى در زنـدگى اسـت، و امّـا بهـره      اگر

كـه بـا كسـالت و بطالـت      بـدان گيرى از عمل ديگرى يك كار استثنايى است. پدر مى گويد بر عمل خويش متكى باش و 

 ه صورت استثنايى انسان نيز از عمل ديگرى منتفع شود.زندگى تأمين نمى شود ولى اين مانع از آن نيست كه گاهى ب

كه فريقين آن را نقل كرده اند حاكى از آن است كه با مرگ انسـان كارنامـه عمـل او بسـته مـى       حديثى:  دوم شبهه

. فرزنـد صـالحى كـه در حـق     8. علمى كه ديگران از آن بهره مى گيرنـد،  0. صدقه جاريه، 8 : ( مگر در سه مورد81گردد)

 سان دعا كند.ان
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بهره گيرى انسان پس از مرگ منحصر به اين سه مورد است در حالى كه بهره گيرى از عمل ديگران از اين موارد  پس

 سه گانه نيست.

ياد شده ناظر به آن رشته كارهايى است كه انسان به طور مستقيم انجام مى دهد و ناگفته پيدا است كه با  حديث:  پاسخ

ايى كه خودش مبدأ آن بود گسسته و نابود مى شود مگر اين سه مورد كه وجود آنهـا بـاقى اسـت و    مرگ انسان كليه كاره

كـه از عمـل ديگـرى نصـيب      پاداشـى .در اين صورت حديث بـه  نداثر آن جاودانه مى باشد و با مرگ انسان از بين نمى رو

 انسان مى شود ارتباطى ندارد.

ناظر به اعمالى است كه خـود انسـان بـه    « ِالّ من ثالث» و چه مستثنى منه «انقطع عمله» پيكره حديث چه مستثنى  اصوالً

طور مستقيم انجام مى دهد و همگى با مرگ او گسسته مى شود جز اين سه عمل كـه نتيجـه دايمـى دارد. و محـور گفتگـو      

 مربوط به اين نوع كارها است و ارتباطى به پاداشى كه از عمل ديگرى به انسان مى رسد ندارد.

بردو نوعند برخى از آنهـا نيابـت پذيرند)ماننـد صـدقه وحـج( و برخـى ديگـر نيابـت پـذير نمـى            عبادات : سوم بههش

ميت انجام مى دهد درحـالى   باشند)مانند نماز و قرائت قرآن و روزه(.در اين صورت چگونه فردى اين اعمال را به نيابت از

 پذيرنيست. كه اين اعمال نيابت

يا عدم نيابت پذيرى عمل را بايد از شرع گرفت، مثالً: اسالم نيابت پذير نيست، هـر چنـد انسـان     پذيرى و نيابت:  پاسخ

صد بار از طرف كافر به توحيد و رسالت پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(گواهى دهد سودى به حال كافر نـدارد امّـا روزه   

 به گواهى روايات نيابت پذير است.

 (89يه وآله وسلم(فرمود: من مات وعليه صيام، صامإ عنه وليّه.)گرامى )صلى اهلل عل پيامبر

 «.كس بميرد و روزه اى بر امه او باشد، وارث او از جانب او روزه مى گيرد هر»

نظير اين روايات در آغاز بحث گذشت، حال چگونه مدعى مى گويد نماز نيابت پذير نيست در صورتى كه به نيابت  و

و طواف در حج با نماز همراه است، اگر عملى در يك مورد نيابت پذير شد بـا مـوارد ديگـر     پذيرى حج اعتراف مى كند،

 فرقى نخواهد داشت.

 در مستدرك خود يادآور مى شود كه پيامبر فرمود: حاكم

 (01«.)قلب القرآن اليقرؤها رجل يريد اللّه تبارك و تعالى والدار اآلخرة ِالّ غفر له واقرؤها على موتاكم ويس»

قلب قرآن است، آن كسى كه خدا و سراى ديگر را بخواهد و آن را بخواند گناهانش بخشيده مى شود، و ايـن   اسيني»

 «.سوره را در كنار )قبور( اموات خود بخوانيد

 

 پاورقر ها

 «.بادروا أوالدإكم باِدب قبل أن يسبقكم ِليهم المرجئة: »5، حديث 6/37: . كافى 8 

 .30. نهج البالغه، خطبه  0

 .01. نهج البالغه، خطبه  8

 ، باب وصول ثواب الصدقات ِلى الميت من كتاب الهبات.5/78. صحيح مسلم: 3

 من كتاب العلم.« من سن سنّة حسنة أو سيئة»، باب 1/68. صحيح مسلم،  5

 لميت.، باب قضاء الصيام عن ا8/855. انّ رسول اللّه قال: من مات وعليه صيام، صام عنه وليه .صحيح مسلم، 6
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. انّ امرأة أتت رسول اللّه )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فقلت: انّ أسمّر ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها  7

 ، همان باب.8/855دين أكنت تقضينه، قالت: نعم، قال: فدين اللّه أحقّ بالقضاء. صحيح مسلم،

نّها ماتت، قال: فقال وجب أجرك: ... قالت يا رسول اللّـه: انّـه كـان    . أنت امرأة فقال: انّر تصدقت على أسمر بجارية وا 1

، 8/855عليها صوم شهر أفصوم عنها، قال: صومر عنها، قالت: انّها لم تحج قط أفأحج عنها، قال: حجر عنهـا. صـحيح مسـلم،   

 همان باب.

أسمر اقتلعت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت  : يا رسول اللّه انّ فقال . انّ رجالً أتى النبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 9

 ، باب دخول ثواب الصدقات ِلى الميت(.5/78تصدقت، أفلها أجر ان تصدقت عنها، قال:نعم.)صحيح مسلم،

: هـذه ِسمّ   قـال  : فحفر بئراً و : الماء . عن سعد بن عبادة انّه قال يا رسول اللّه انّ أسمّ سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال81

 (.8618، شماره 0/881عد.)سنن ابى داود،س

 .8/8. صحيح بخارى: 88

 .810. صلح االخوان: 80

 .888. فرقان القرآن: 88

 .0/18. سنن أبر داود: 83

 .569، 567، 8/578. الفقه على المذاهب اِربعة، الجزري:  85

 .569، 567، 8/578. الفقه على المذاهب اِربعة، الجزري:  86

 .569، 567، 8/578المذاهب اِربعة، الجزري: . الفقه على  87

. متن حديث چنين است: ِاا مات اإلنسان، انقطع عمله ِالّ من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفـع بـه، أوولـد صـالح      81

 يدعو له.

 ، باب قضاء الصيام عن الميّت.8/855. صحيح مسلم: 89

 .5/06. مسند احمد: 01
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 حقّ بندگان برگزيده او هب دادن خدا، سوگند
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« منفقـان »،«قانتـان »،«صـادقان »،«صـابران »كريم گروهى را كه از خـدا طلـب آمـرزش مـى كننـد بـه عنـوان هـاى:          قرآن

 ياد مى كند:« مستغفران در سحرگاهان»و

 (87عمران/آل )...وإالصّابِرينل وإالصّادِقينل وإالدقانِتينل وإالدمْندفِقينل وإالدمْس تلغدفِرينل بِاِلس حار(.)

آنان كـه مـى گوينـد پروردگـارا گناهـان مـا را بـبخش و مـا را از عـذاب آتـش نگـاه دار عبارتنـد از(: شـكيبايان و              )» 

 «.راستگويان و فرمانبرداران وانفاق كنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان

اللّهمّ ِنّر »گاه الهى بنالد و بگويد:كسى كه در نيمه شب برخيزد و نافله شب را بگزارد و با چشمان اشكبار به در هرگاه،

خدايا تو را سوگند مى دهم به حقّ آمرزش طلبان در سحرگاهان، گناه «:)أسألك بحقّ المستغفرين باِسحار اغفر لر انوبر

 مرا ببخش( آيا به پرستش غير خدا روى آورده، و يا كارى حرام انجام داده است؟!

سانهاى موحّد كه غرق در توحيدند، چگونه مى تواند پرستش غير خـدا باشـد؟   دادن خداوند به مقام و منزلت ان سوگند

ما در بحثهاى گذشته، معيار پرستش را روشن ساختيم و گفتيم: معيـار عبـادت و پرسـتش، ايـن اسـت كـه انسـان در مقابـل         

ه خداوند را به حرمت قلمداد كند، حال آنكه، فردى ك خدايى ىموجودى خضوع كند كه او را خدا بداند و يا منشأ كارها

و منزلت انبياء و اوليا )عليهم السالم(سوگند مى دهد، چنين عقيده اى درباره آنان ندارد، بلكه آنان را بندگان محبوب خـدا  

 شمرده و مطيع و فرمانبردار او مى داند.

يد سخن را در بخش روشن شدن بخش نخست ) يعنى اينكه سوگند دادن به منزلت مردان الهى عبادت آنان نيست( با با

دوم متمركز ساخت و آن اين كه آيا چنين كارى از نظر شرع جايز است يا نه؟ زيرا ممكن است چيزى پرسـتش غيـر خـدا    

 نباشد ولى در عين حال شرع هم بر آن صحّه ننهاده باشد.

د. اينك ما داليـل جـوازِ   اين قسمت را بايد از مراجعه به روايات و سيره پيامبر وا هل بيت گرامى او به دست آور پاسخ

 اين نوع سوگند دادن را يادآور مى شويم:

.در دعايى كه پيامبر گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(به آن مرد نابينا آموزش داد، و قبالً از آن سخن گفتيم، خداوند 8

بخـوان و پـس از نمـاز چنـين      وضو بگير و دو ركعت نمـاز »به حق پيامبر سوگند داده مى شد، زيرا پيامبر به او چنين گفت: 

 بگو:

 «.ِنّر أسألك، وأتوجه ِليك بنبيّك، محمّد نبرّ الرّحمة أللّهمّ»

 «.من از تو سؤال مى كنم و به سوى تو توجه مى كنم، به واسطه پيامبرت محمد كه پيامبر رحمت است پروردگارا،»

، «بنبيـك »»در لفـظ  « بـا »ى جمله ياد شده، بـه قرينـه   وارد نشده است ول« أح لِفْ»يا « أسقسِمْ»اين حديث هر چند كلمه  در

متضمن معناى قسم است. اگر واقعاً سوگند دادن به اولياى الهى حرام بود، آيا پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(چنين دعايى 

  !د؟را به آن مرد نابينا آموزش مى دا

كند كه آن حضرت فرمود: هر كس به هنگام خروج از  . ابو سعيد خدرى از پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(نقل مى0

خانه خويش به سوى نماز )در مسجد(، دعاى ايل را بخواند خدا به او توجه نموده و هفتاد هزار فرشته برايش طلب مغفرت 

 كنند.

 (8ِنّر أسألك بحقّ السائلين عليك، وأسألك بحقّ ممشاي هذا....) اللّهمّ : متن دعا چنين است

 «.من از تو به حقّ سائالن درگاهت، سؤال مى كنم، و از تو سؤال مى كنم به حقّ مسيرم به سوى نماز اپروردگار»
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ممكن است گروهى به تضعيف اين حديث پرداخته و بگوينـد در سـند او عطيـه عـوفى اسـت، در حـالى كـه وى         البته

 گناهى ندارد جز 

ه در صحيح خود اين حديث را از طريق صحيحى نزد اهـل  اين كه محب خاندان رسالت است، ولى در عين حال ابن خزيم

 (0سنت، نقل كرده است.)

. عمر بن خطاب از پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(نقل مى كند كه رسول گرامى )صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(چنين    8

 فرمود: آنگاه كه آدم مرتكب خطا)ترك اولى( گرديد رو به درگاه الهى كرد و چنين گفت:

رب! أسألك بحقّ محمّد لماغفرت لر، فقال اللّه: يا آدم وكيف عرفتإ محمّداً ِا لم أخلقه، قـال: يـا ربّ، ِنّـك لمـا      يا

خلقتنر بيدك ونفخت فرَّ من روحك، رفعتْ رأسر، فرأيتْ على قوائم العـرش مكتوباً:الِلـه ِالّ اللّـه، محمّـد رسـول اللّـه،       

 (8حبَّ الخلق ِليك....)فعلمت انّك لم تسضِف  ِلى اسمِك ِالّ أ

من از تو مى خواهم به حّق محمّد كه گناه مرا ببخشـى. در ايـن موقـع خطـاب آمـد: آدم، چگونـه محمـد را         پرورگارا،

شناختى در حاليكه من هنوز او را نيافريده ام؟! گفت: پروردگارا، آنگاه كـه مـرا بـا عنايتـت آفريـدى و از روحـت در مـن        

فهميـدم كـه تـو نـام      ;«الِله ِالّ اللّه محمد رسول اللّه»تونهاى عرش ديدم كه چنين نوشته است:دميدى سر، بلند كردم ودر س

 كسى را در كنار نامت قرار نمى دهى، مگر اينكه محبوبترين كسان نزد تو باشد.

كه اين حـديث در آن نقـل شـده از نظـر     « مستدرك حاكم»سند اين حديث، كوچكترين اشكالى نيست و احاديث  در

 بار، همان ارزش صحيح بخارى و صحيح مسلم را دارد.اعت

رواياتى است كه از سيره پيامبر حكايت مى كند.مراجعه به دعاهايى نيز كـه از ائمـه اهـل بيـت )علـيهم السـالم(به        اينها

. دست ما رسيده، به روشنى ثابت مى كند كه آنان در دعاى خود پيوسته خـدا را بـه حـق اوليـاى وى سـوگند مـى داده انـد       

 .سازدمراجعه به صحيفه سجاديه، اين حقيقت را روشن مى 

من انتخبتإ مِند خلقِك، وبمن اصطفيتله  بحقّ» . امام زين العابدين )عليه السالم(، هنگام مناجات با خدا چنين مى گويد:3

ت معاداتـه  لنفسِك، بحّق من اختـرتإ مـن بريّتـك، ومـن اجتبيـتإ لشـأنك، بحـّق مـن وصـلتإ طاعتلـه بطاعتـك، ومـن نيّطـ             

 (3بمعاداتك.)

به حقّ كسانى كه آنان را از ديگر آفريدگان خود انتخاب كردى و براى خود برگزيدى، و به حق افـرادى كـه    بارالها،»

از ميان مردم اختيار نمودى و آنها را براى آشنايى به مقام خود آفريدى، و به حق پاكانى كه اطاعت آنان را با اطاعت خود، 

 «.ا با دشمنى خويش، قرين و همراه ساختىو دشمنى آنان ر

پـس از درود وسـالم و درود    و. امام صادق)عليه السالم(به زيارت جدّ خود اميرمؤمنان)عليه السـالم(درنجف شـتافت   5

، رو به درگاه الهى كرد و از خداوند امورى را درخواست كرد كه در آن زيارت نامه وارد شـده اسـت. وى    برآن حضرت

 : چنين گفت در پايان دعا

 (5«.)استجب دعائر، واقبل ثنائر، واجمع بينر و بين أوليائر، بحقّ محمّد وعلر وفاطمة والحسن والحسين اللّهمّ»

دعاى مرا مستجاب كن، ستايش مرا بپذير، ميان من و اوليايم جمـع بفرمـا، بـه حـّق محمـد وعلـى و فاطمـه         پروردگارا»

 «.حسين وحسن و

ايى كه از اميرمؤمنان و فرزندان گراميش )عليهم السالم(وارد شده فراوان است و نيـازى بـه   نوع سوگندها، در دعاه اين

 آوردن نمونه هاى بيشتر نيست.
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داليل جواز اين گونه درخواست ها و سوگندها آشنا شديم. اكنون به نقد دالئل كسانى كه اين نوع درخواست ها را  با

 : تحريم مى كنند، مى پردازيم

 رخالق حقى نداردمخلوقى ب هيچ

 (6: سؤال از خدا به حقِّ مخلوق، جايز نيست. زيرا هيچ مخلوقى بر گردن خدا حقّى ندارد.) گويند مى

 : اين استدالل ، از دو راه مى توان پاسخ گفت به : پاسخ

شى از نخست، اين است كه آيات و روايات متعدد، حاكى است كه بندگان خدا، برخالق خويش حقّى دارند. به بخ راه

 : آنها اشاره مى كنيم

 «.كردن افراد مؤمن، حق آنها بر ماست يارى»(37روم/)وإكانل حإقّاً عإللي نا نلص ر الدمْؤدمِنين(.)

 «.اى حق بر خدا كه در تورات و انجيل آمده است وعده» (888توبه/)وإع داً عإللي هِ حإقّاً فِر التَّوراةِ وإاإلِندجِيل(.) 

 «.دادن افراد مؤمن حق آنها بر ماست نجات» (818يونس/ي نا ننجِ الدمْؤدمنين(.))كلذلِكإ حإقّاً عإلل

راستى پذيريش توبه كسانى كـه بـدى را از سـر نـادانى      به»( 87)نساء/ )ِِنَّما التَّوبإة عإلى اللّهِ لِلَّذِينل يإع مإلسونل السُّوءإ بِجإهاللة(.

 «.ا استانجام مى دهند پس بدون تأخير توبه مى كنند بر خد

 سرانه به خاطر چنين پندار بى اساس اين همه آيات را تأويل كنيم؟ صحيح است كه خود آيا

 نمونه هايى از احاديث: اينك

است بر خدا كمك به كسى كه به خـاطر حفـظ    حقى» (7«.)حقّ على اللّه عونس من نلكلح التماسإ العفاف ممّا حرّم اللّه.»8

 .«عفت خويش از محرمات، ازدواج كند

ثالثة حقّ على اللّه عونهم: الغازي فر سبيل اللّـه، والمكاتلـب الـذي يْريـدْ     ». قال رسول اللّه )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: 0

گروهند كه بر خدا الزم است كه آنان را كمك كند، مجاهد در راه خدا، برده  سه» (1«.)اِداء، والناكح الذي يريد التعفف

 اى كه با 

سته است كه با دادن مبلغى آزاد شود، جوانى كه مى خواهـد از طريـق ازدواج عفـت خـود را حفـظ      خود قرار ب موالى

 «.كند

 «.حق بندگان را كه بر پروردگار است، نمى بينى آيا» (9«.)أتدري ما حقّ العباد على اللّه.... »8

ا بر خدا حقى پيدا كنند، ولـى  دوم: درست است هيچ مخلوقى بر خدا حقى ندارد، زيرا بندگان خدا چيزى ندارند ت راه

اين خداوند بزرگ است كه از راه لطف و مرحمت حقى برمخلوق قائل شده و خود را وامدار انسان معرفـى كـرده اسـت،    

اين نوع اظهارلطف و بزرگوارى از جانب خدا، منحصر به اين مورد نيست، و در حالى كه مالك همه هستى اسـت ولـى از   

 د و مى گويد:بندگانش قرل و وام مى طلب

 (035بقره/)مإند الا الَّذي يْقدرِلْ اللّه قلرضاً حإسإناً فليْضاعِفهْ للهْ ألضغافاً كلثيرة(.)

 «.آن كس كه به خدا وام نيكويى بدهد تا خدا آن را براى او چند برابر بيفزايد كسيت»

 ر مى باشند.راستين معارف اسالمى، در خور بيشنهايى است كه از عمق و ظرافيت، برخوردا فهم

 

 

 پاورقر ها  
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 به غير خدا سوگند

فصل پيشين موضوع سخن، سوگند دادن خدا به اولياى الهى بود.بدين گونه كه، انسان، به مقامات اوليا متوسـل مـى    در

 شد و خدا را به منزلت آنان سوگند مى داد.

وگند خوردن انسان به غير خدا است. ما مسلمانان، بسيار مى شود كه در گفتگـو  موضوع سخن در فصل حاضر، س ولى

با دوستان، به پيامبر و قرآن و كعبه سوگند مى خوريم، و مى گوييم سوگند به پيامبر، من اين كار را نكرده ام. يا سوگند بـه  

 ام؟از نظر شرع جايز است يا حر دىقرآن اين كار را انجام خواهم داد. چنين سوگن

 از آنكه به پاسخ اين سؤال بپردازيم، مقدمتاً دو مطلب را يادآور مى شويم: پيش

 . انگيزه سوگند خوردن به غير خدا در قرآن چيست؟1

قرآن قريب چهل سوگند وارد شده و غالباً در آنها، خداى متعال، به غير خود سوگند ياد كرده است، مثالً به انجيـر،   در

د امين، شب و روز، فجر ، شب هاى دهگانه، شلفع و وِتر، طسور، كتاب مسـطور،بيت معمـور، سـقف    و زيتون، طور سينين، بل

 است: كردهمرفوع، بحر مسجور، و جان پيامبر سوگند ياد 

 (8ـ8تين/))وإالتّين والزَّي تسون * وإطسور سينين * وإهذلا الدبإلدِ اِلمين(. 

 «.وگند بدين شهر امن و امان)مكه معظمه(به انجير و زيتون، سوگند به طور سينا، س سوگند»

 (0ـ8ضحى/)وإاللَّي لِ ِِاا يإغدشى * وإالنَّهارِ ِِاا تلجإلّى(.)

به شب تار، هنگامى كه جهان را در سياهى بپوشاند و قسم به روز، هنگامى كه عالم رابـه ظهـور خـود روشـن      سوگند»

 «.سازد

 (3ـ8فجر/وإتدر * وإاللَّي لِ ِِاا يإس ر(.))وإالدفلج رِ * وإلليال عإشدر * وإالشَّفعِ وإالد

به صبحگاهان و قسم به ده شب)اول اى حجه( و سوگند به جفت )كليـه موجـودات عـالم( و )اات خداونـد(      سوگند»

 «.يكتا و سوگند به شب تار، هنگامى كه به روز مبدل مى گردد

 (6ـ8طور/الدمإع مْور * وإالسَّقدفِ الدمإردفسوع * وإالدبإح رِ الدمإس جْور(.) )وإالطُّورِ * وإكِتاب مإس طسور * فر رإقّ مإندشسور * وإالدبإي ت

به كوه طور و كتاب نوشته شده در صفحه اى گشوده، و سوگند به بيت معمـور )خانـه آبـاد(، قسـم بـه سـقف        سوگند»

 «.افراشته )آسمان( و سوگند به درياى پر تالطم

پيـامبر بـه جـان تـو سـوگند كـه آنهـا در مسـتى شـهوات خـود            اى» (70حجر/يإع مإهْـون(.)  )للعإم ركإ ِِنَّهْم  للفر سإكدرلتِهِم  

 «.سرگردانند

 خداوند از سوگند خوردن به اين موجودات مى تواند يكى از دو امر زير باشد: انگيزه
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 : ايجاد انگيزه در انسان، تا درباره اين موجودات مرموز و سراپا  الف

و درباره آنها به فكر وانديشه بپردازد. زيرا تفكر در آفرينش، از خصوصيات افراد با ايمـان   مطالعه و بررسى كند اسرار،

 است و قرآن در دعوت به تفكر مى فرمايد:

 «.بنگريد كه در آسمانها و زمين چيست؟ بگو» (818يونس/ )قسلِ اندظسرسوا مااا فِر السَّموات وإاِلر ل(.)

  در آيه ديگر مى فرمايد: و

 (898آل عمران/ نل يإتلفلكَّرسونل فر خللدقِ السَّموات وإاِلرل رإبّنا ما خلللقدتإ هذا باطِالً سْب حانلكإ فلقِنا عإذابإ النّار(.))الَّذي

 «.آنان كه در آفرينش زمين و آسمان مى انديشند و مى گويند پروردگارا )اين كاخ آفرينش را( بى هدف نيافريده اى »

 روز و شب سوگند ياد كرده، و مى فرمايد:  به خورشيد و ماه و قرآن،

ا * وإاِلر ل وإمـا  )وإالشَّم ِس وإضسحاها * وإالدقلمإِر ِِاا تلالها * وإالّنهـاِر ِِاا جإاّلهـا * وإاللَّي ـِل ِِاا يإغدشـاها * وإالسَّـماء وإمـا بإناهـ       

 (6ـ8شمس/ طلحاها(.)

پى خورشـيد رود، و سـوگند بـه روز آنگـاه كـه زمـين را       به خورشيد و تابندگى آن، و سوگند به ماه چون در  سوگند»

روشن گرداند،و سوگند به شب چون بر آن پرده بپوشاند، و سوگند به آسمان و آن كس كه آن را برافراشت، و سوگند بـه  

 «.زمين و آن كس كه آن را بگسترانيد

ت تا از اين طريـق بـه اسـاس ايمـان و     از اين سوگندها، تحريك انسانهاى متفكر به انديشيدن در آيات الهى اس مقصود

 نگرش توحيدى خويش، استحكام و استوارى بخشند.

. انگيزه دوم، ابراز فضيلت و منزلت موجودى باشد كه به آن قسم ياد شده است،گويى آنچنان در نزد خداوند، عزيز ب

 د و مى فرمايد: وگرامى است كه خدا به آن سوگند ياد مى كند و لذا به جان پيامبر سوگند ياد مى كن

پيامبر، بـه جـان تـو سـوگند، كـه آنهـا در مسـتى شـهوات خـود           اى» .(03حشر/) )للعإم رك ِِنَّهْم  للفِر سإكدرلتهِم  يإع مإهْونل(

 «.سرگردانند

 .قرآن اسوه و الگو است2

ع سـوگندها  كتاب هدايت و الگو بوده، و ورود سوگند به غير خدا در ايـن كتـاب، نشـانه آن اسـت كـه ايـن نـو        قرآن،

شرك و بدعت و ياحرام و ممنوع نيست. ضمناً اگر اين گونه سوگند خوردن، به خـدا اختصـاص داشـت و ديگـران در آن     

 سهم و حقّى نداشتند شايسته بود در قرآن يا در سخنان پيامبر، از آن به طور صريح ياد شود.

ن روايات، حاكى آن است كه صفتِ كبريايى، از (، ولى عقل و خرد و همچني8را از صفات خدا مى داند)« تكبّر» قرآن

 آنِ خداست كه كمال و جمال خودجوش دارد، نه غير او كه ااتاً فاقد هر نوع كمال بوده و هرچه دارد از خدا گرفته است.

قريب چهل سوگند به غير خدا در قرآن، نشانه آن است كه چنين كارى اگر كار زيبا هم نباشد، جزء امور نازيبـا   وجود

نيز به شمار نمى رود و اگر چنين سوگندى شرك باشد، مفاد آن اين است كه خدايى كه ما را از هر نوع شـرك نهـى مـى    

سوگند به غير خدا، كه غالباً رمـز عظمـت    قرآن،كند خود مرتكب آن گرديده است! از اين بيان روشن مى شود كه از نظر 

 وكرامت است، مانعى ندارد.

را « رب»منطق قوى و محكمى قرار مى گيرند، به تأويل آيات ياد شده پرداخته و لفظى به نـام  كه در برابر چنين  برخى

در تقدير مى گيرند و مى گويند: اگر خدا فرمود:)والشمس وضسـحاها والقمـر...( مقصـود ربّ الشـمس وربّ القمـر اسـت .       

خدا است! ناگفته پيداست اين نوع تأويل،  نشده، و آن سوگند به ردبدين ترتيب، در حقيقت يك سوگند بيشتر در قرآن وا
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چيزى جز تفسير به رأى نيست و در واقع، شخص تأويل كننده قبالً براى خود عقيـده اى را سـاخته و پرداختـه، ولـى چـون      

 آهنگ آيات را با عقيده خود ناهماهنگ ديده، دست به چنين تأويلى زده است!

 اهلل عليه وآله وسلم(خوردن به غير خدا، در سنت پيامبر )صلى  سوگند

 خوردن به غير خدا، در سنّت پيامبر نيز نمونه هاى فراوانى دارد كه ايالً به برخى از آنها مى پردازيم: سوگند

 : يا رسول اللّه، أيّ الصدقة أعظم أجراً؟  رجل ِلى النّبى فقال جاء» : . مسلم در صحيح خود نقل مى كند كه8

 (8«.)تأمل البقاء أنت صحيح شحيح، تلخشى الفقر و ن تسصدِّق وأبيك لتنبّأنّه، أ : أما و فقال

 حضور پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(آمد و گفت: اى پيامبر خدا، پاداش كدام صدقه بزرگتر است؟  مردى»

،  : سوگند به پدرت از آن آگاه مى شوى و آن اين كه صدقه دهى درحالى كه سالم هستى و به آن حرص دارى فرمود

    از فقر 

 «.مى ترسى و به فكر زيستن در آينده هستى

 : .مسلم در صحيح خود نقل مى كند كه0

رجل ِلى رسول اللّه من نجد يسأل عن اإلسالم، فقال رسول اللّه)صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم(: خمـس صـلوات فـر       جاء

 اليوم والليل.

 ر رمضان.: ال...ِالّ أن تطوع، وصيام شه قال : هل علرّ غيرهنّ؟فقال

 : ال... ِالّ أن تطوع، واكر له رسول اللّه الزكاة. قال : هل علرّ غيره؟ فقال

: هل علىّ غيره؟قال: ال... ِالّ أن تسطوّع. فأدبر الرجل وهو يقول: واللّه ال أزيد على هذا وال أنقـص منـه. فقـال     الرجل فقال

 (0صدق.أو قال: دخل الجنة ـ وأبيه ـ ِن صدق.)رسول اللّه)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: أفلح ـ و أبيه ـ ِن 

از اهل نجد به حضور پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(رسيد و از اسالم سؤاالتى نمود، پيامبر )صلى اهلل عليه وآله  مردى

 فرمود پايه هاى اسالم امور زير است: وسلم(

 : بلى! به طور مستحب. فرمود ا باز نمازهايى هست؟: آيا غير از اينه : پنج نماز در روز و شب، مردى نجدى گفت الف

 : به طور مستحب. فرمود : روزه ماه رمضان، آن مرد پرسيد، غير از آن باز روزه اى هست؟ ب

 : به طور مستحب. فرمود : زكات، آن شخص پرسيد آيا زكات ديگرى هست؟ ج

 نه زياد. مرد حضور پيامبر را ترك كرد درحالى كه مى گفت نه كم مى كنم و آن

 راسـت )صلى اهلل عليه وآله وسلم(بر پدر وى سوگند ياد كرد و گفت: سوگند بر پدرت رستگار مـى شـود، اگـر     پيامبر

 بگويد. 

 فرمود : به پدر وى سوگند كه اگر راست بگويد وارد بهشت مى شود. يا

دا سوگند ياد كرده، بلكـه در خطبـه   تنها پيامبر گرامى )صلى اهلل عليه وآله وسلم(نيست كه در سخن خود به غير خ اين

 ها و نامه هاى اميرمؤمنان نيز سوگند به غير خدا وارد شده است.

كلمات خـود بـه    كه نمونه عالى تربيت اسالمى است در خطبه ها و نامه ها و على بن ابى طالب)عليه السالم( اميرمؤمنان

(، و در خطبه اى به جان پدر مخاطب سوگند ياد مـى  8«)ولعمري»طور مكرر به جان خود سوگند ياد كرده و فرموده است:

 (3«.)لعمر أبيك »كند و مى گويد: 
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در موطأ نقل مى كند ، مردى به حال شكايت از فرماندار يمن وارد مدينه شد، و گفـت: فرمانـدار يمـن دسـت و      مالك

ادت شد، عبادت او توجه خليفـه را  پاى مرا به عنوان دزدى قطع كرده است، او در همان شبى كه وارد مدينه شد مشغول عب

 (5به پدرت چنين عبادتگرى دزد شب نيست.) سوگند .ق: وأبيك ما ليلك بليل سار جلب كرد و به وى چنين گفت

 به فتاواى فقيهان اهل سنت نگاهى

پيـامبر  قدامه در كتاب مغنى ـ كه در حقيقت، بر اساس فقه احمد بن حنبل نگارش يافته ـ مى نويسد: اگر كسـى بـه      ابن

كفـاره   بايـد سوگند ياد كند، قسم او منعقد مـى شـود، زيـرا پيـامبر يكـى از دو ركـن شـهادت اسـت، و اگـر تخلـف كنـد            

 (6بپردازد.)

 ها مى گويند: سوگند به پدر و زندگانى مكروه است. حنفى

 مى گويد: سوگند به غير خدا به دور از عنوان شريك تراشى، مكروه است. شافعى

 (7ل نقل شده، كه يكى از آن دو، قول به مكروه بودن سوگند مزبور است.)از مالك دو قو و

 توجه به اين آيات و روايات حكم مسأله روشن گرديد و اكنون به بررسى داليل مخالفين مى پردازيم. با

 قائالن به تحريم داليل

 : سوگند به غير خدا،به دو حديث زير استدالل كرده اند مخالفان

ه سمع عمر و هو يقول: وأبر فقال: ِنّ اللّه ينهاكم أن تحلفوا ب آبائكم ومن كان حالفاً فليحلف باللّـه أو  انّ رسول اللّ.»8

 (1يسكت.)

خدا شنيد عمر به جان پدر خود سوگند ياد مى كند. پيامبر فرمود: خدا شما را از سوگند به جان پدرها باز داشته  پيامبر»

 «.قسم بخورد، و يا ساكت باشداست، هر كس سوگند ياد مى كند، به خدا 

 پاسخ

 : حديث گواه برگفتار مخالف نيست زيرا اين

بـت پرسـت    نظرمى رسد نهى از سوگند به جان پدران، به اين علت بوده كه پدران صحابه، غالباً اشخاصى مشرك و به

ند ياد كند. مؤيّد اين نظـر، احاديـث   طبعاً چنين افرادى، احترام و قداستى نزد خداوند نداشتند كه انسان به آنها سوگبوده اند

 زير است كه مى فرمايد:

 «.پدران و مادران خويش و نيز به بت ها، سوگند ياد مكنيد به» (9) «.تحلفوا ب آبائكم وال بأسمّهاتكم والباِندادال»

 «.پدران خويش و نيز به بتها، سوگند نخوريد به » (81«.)تحلفوا ب آبائكم والبالطّواغيتال»

جه به دو حديث فوق، مقصود از حديث نخست به دست مى آيد، و آن اينكه، هدف پيامبر، نهـى عمـر از سـوگند    تو با

وارد شده كـه بـه معنـى    « طواغيت»و « انداد»، «آباء»ياد كردن به مظاهر شرك و مشركان بوده است، به گواه اينكه در كنار 

 ردى خاص از سوگند بوده است.مو جهبتها و عناصر سركش است.بنابراين، نهى پيامبر، متو

به استناد حديث پيشگفته، چگونه مى تـوان گفـت پيـامبر گرامـى )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(از سـوگند بـه            بنابراين،

 مقدساتى مانند اوليا و رسل الهى، نهى وجلوگيرى كرده است؟

عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول اللّـه   .جاء ابن عمر رجل فقال: احلف بالكعبة، قال: ال، ولكن احلف بربّ الكعبة فان0ّ

 (88بغير اللّه فقد أشرك.) حلف)صلى اهلل عليه وآله وسلم(: ال تحلف بأبيك فانّ من 
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: به خداى كعبه سوگند ياد كن  : من به كعبه سوگند ياد مى كنم فرزند عمر گفت پيش فرزند عمر آمد، وگفت مردى

: به پدرت سوگند مخور، زيرا هر كس به غيرخدا سـوگند يـاد كنـد بـراى      فرمودزيرا عمر به پدرخود قسم ياد كرد، پيامبر 

 خدا شريك قرار داده است.

 : اين حديث سه مطلب وارد شده است در

 : مردى نزد فرزند عمر به كعبه سوگند ياد كرد، او طرف را از چنين سوگندى باز داشت. الف

پدر خود سوگند ياد كرد، پيامبر )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(او را از      : عمر نزد پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(به ب

 چنين سوگندى نهى كرد.

 : گفتار كلى پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(كه فرمود: من حلف بغير اللّه فقد أشرك. ج

بـه كعبـه   كه براى ما مهم است بخـش دوم و سـوم اسـت.زيرا اجتهـاد فرزنـد عمـر كـه آن شـخص را از سـوگند           آنچه

 بازداشت، براى خود او حجت است نه براى ما . و آنچه مهم است گفتگوى پيامبر با عمر مى باشد.

از سوگند ياد كردن عمر به پدرش، به اين علت است كه پدر او مشرك بوده  سلم( نهى پيامبر)صلى اهلل عليه وآله و امّا

 باشد. و سوگند به مشرك، فاقد ارزش است و نوعى تجليل از شرك مى

 مقصد از آنچه كه پيامبر به صورت ضابطه كلى نهى فرمود چيست؟ وامّا

 مقصود، هر نوع سوگند به غير خدا است يا سوگند به الت و عزى،  آيا

بتهاى عرب جاهلى بودند، و در آن ايام هنوز هم رسوبات جاهليت در اهن مسـلمانان وجـود داشـت ،و لـذا گـاه و       كه

  بيگاه ناخود

 ها سوگند ياد مى كردند.آگاه به آن

نشان مى دهد كه هر نوع سوگند مراد نيست بلكه سوگند به بتها و امثال آنها نهى گرديده است زيرا پيامبر )صلى  قرائن

 اهلل عليه وآله وسلم(در حديثى چنين فرمود:

 (80«.)حلف فقال فر حلفه بالالت والعزّى، فليقل: الِله ِالّ اللّه من»

 «.كند و در آن بگويد به الت و عزى سوگند فوراً بگويد: الِله االّ اللّهكس سوگند ياد  هر»

حديث به ضميمه دو حديث پيشين، مى رساند كه هنوز رسوبات افكار دوران جاهلى در اهن مسلمانان باقى بوده و  اين

ه وآله وسلم(براى قلع اين عمل گهگاه به سائقه عادت ديرينه، حتى بر طواغيت سوگند ياد مى كردند، و پيامبر )صلى اهلل علي

را هم بر سوگند بر مقدسات و هم سوگند بـر پـدر مشـرك تطبيـق كـرده       نآ« ابن عمر»زشت آن جمله كلى را فرمود ولى 

 است در حالى كه مقصود پيامبر همان دومى بوده است.

اوت و داورى تنها سوگند بر پايان يادآور مى شويم هر چند سوگند خوردن به غير خدا جايز است، ولى در مقام قض در

خدا مى تواند عامل قطع نزاع باشد و سوگند به غير او، مايه فصل خصومت نيست و بـر ايـن مطلـب فقيهـان تصـريح كـرده       

 (88اند.)
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 (1)بر فراق عزيزان گريه

و اندوه به هنگام از دست دادن دوستان و بستگان، امريست كه فطرت انسانى بر آن سرشته شده است. وقتى كسى  حزن

مى شود، اندوه او را فرا مى گيرد و بى اختيار اشك  گرفتار مصيبت فقدان عزيز وجگرگوشه اى از دوستان و آشنايان خود

كه كسى منكر اين حقيقت باشد و به طور جدى و واقعى آن را  استاز گونه هايش جارى مى شود. تا كنون مشاهده نشده 

خود  انكار كند. پر واضح است كه اسالم دينى فطرى است و بدون مخالفت با فطرت انسانى مطابق اقتضائات آن برنامه هاى

 : را تنظيم نموده است

 (81روم /  )فلالقِم  وإج هإكإ لِلدِّينِ حإنِيفاً فِطدرتإ اللّهِ الَّتِى فلطلرل النّاسإ عإللي ها(.)

 «. روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن! اين فطرتى است كه خداوندانسانها را بر آن آفريده است پس»

و اندوه را در ازدست دادن دوستان و عزيزان، تا وقتى كـه موجـب خشـم و     ممكن نيست كه دينى جهانى، گريه هرگز

 غضب خداوند نشده است، تحريم كند.

بررسى هاى تاريخى، شاهد آنيم كه پيامبر گرامى اسالم)صلى اهلل عليه وآله وسلم(صحابه و تابعين، بر اسـاس همـين    در

 در اين زمينه خاطر نشان مى سازيم: اقتضاى فطرى رفتار كرده اند. اينك برخى شواهد تاريخى را

 اسالم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(هنگام مرگ فرزند دلبندش ابراهيم، مى گريست و مى فرمود: پيامبر

 «تدمع، و القلب يحزن، و ال نقول االّ ما يإرضى ربنا و انّا بك يا ابراهيم لمحزونون العين»
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ايت خـدا اسـت نگـوييم. اى ابـراهيم! مـا در فـراق تـو در        مى گريد و قلـب مـى سـوزد و جـز آنچـه مـورد رضـ        چشم»

 (.0«)اندوهيم

نگاران و سيره نويسان نوشته اند: هنگاميكه ابراهيم فرزند رسول خدا )صلى اهلل عليه وآله وسلم(در حال احتضـار   تاريخ

و در دامـان خـود خوابانـد و     بود، پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(وارد خانه شد و او را در دامن مـادرش ديـد. او راگرفـت   

 فرمود:

ابراهيم انّا لن نغنى عنك من الّله شيئًا ـ ثم ارفت عيناه و قال: ـ انا بك يا ابـراهيم لمحزونـون، تبكـى العـين و يحـزن         يا»

 «اشدّ من هذاالقلب و النقول ما يْسخط الربّ و لوال انّه امرٌ حقُّ و وعدٌ صدق و انّها سبيل مأتية، لحزنّا عليك حزناً شديداً 

ابراهيم! كارى از مـا سـاخته نيسـت، سـپس اشـك چشـمان آن حضـرت را فـرا گرفـت و فرمـود: مـا در فـراق تـو               اى»

اندوهناكيم، چشم گريان است و قلب سوزان و آنچه خشم خدا را موجب شود بر زبان نرانيم و اگرنبود كه مرگ حق است 

 «.تو صد چندان از اين بود راندوه ما ب و وعده ايست صادق و راهى است كه همه بايد بروند،

اين هنگام عبدالرحمان ابن عوف به آن حضرت گفت: مگر شماخودتان از گريه بر اموات نهى نكرديـد؟ حضـرت    در

 پاسخ داد: 

ولكن نهيتْ عن صوتين احمقين و آخرين، صوت عند مصيبة و خمش وجوهو شقّ جيوب ورنّة شـيطان، و صـوت    ال،»

 «ذه رحمة، و من اليرحم اليْرحمعن نغمة لهو، و ه

داد و فرياد به هنگام واردآمدن مصيبت و خراش دادن صـورت و   ;! اما از دو صداى جاهالنه و دو كار نهى كرده امنه»

پاره كردن گريبان و صداى گريه اى كه در حلق پيچانده شود كه شيطانى است، و صداى نغمه لهوآميز. امّا اين گريـه مـن،   

 (.8«)و رحمت است و البته كسى كه رحم نكند، بر او رحم نشود ناشى از عطوفت

نيـز  « طـاهر »فوق، اولين و آخرين گريه آن حضرت برمصيبت عزيزان خود نبود. آن حضرت در مـرگ فرزنـدش   نمونه

 مى گريست 

 «.العين تذرف و انّ الدمع يغلب و القلب يحزن و النعصى اللّه عزّ وجلّ ان»و مى فرمود:

 (3«.)ست و اشك ريزان و قلب سوزان و البته خداوند را عصيان نخواهيم كردگريان ا چشم»

صحابه و تابعين  و )صلى اهلل عليه وآله وسلم( ، موارد بسيارى از گريه پيامبر«الغدير»امينى در اثر گران سنگ خود عالمه

ردى است كه ايـن محقـق انديشـمند    را در مصيبت فقدان عزيزان و دوستان، گرد آورده است. نمونه هاى ايل، از جمله موا

 : بدانها اشاره كرده است

سـر رسـيد و بـه دنبـال      )قـدس سـره(   عبدالمطلب در جنگ احد به شهادت رسيد، صفيه دختر )قدس سره( حمزه وقتى

 )صلى اهلل عليه وآله وسلم(مى گشت [وقتى آن حضرت را يافت ]پيـامبر )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(بين او و انصـار       پيامبر

فاصله شد و فرمود: او را به حال خود گذاريد. صفيه در نزد پيامبر )صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم([يا جنـازه حمـزه ] نشسـت و      

و اگـر او آهسـته مـى     ;نيـز  گريست. هرگاه صداى او به گريه بلند مى شد، صداى گريه پيامبر)صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(   

هم. فاطمه)عليها السالم(دختر رسولخدا)صلى اهلل عليه وآله وسلم(نيز مى گريست گريست پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(

 (5«.)و پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(همراه او گريه مى كرد و مى فرمود: هرگز كسى مانند تو مصيبت زده نخواهدشد

شدند كه زنان انصاربر شهداى خـود   از جنگ احد كه پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(به مدينه بازگشتند، با خبر پس»

انصار با شنيدن اين جمله، به زنان خود گفتند: هر كس «! امّا حمزه عزادار و گريان ندارد» گريه مى كنند. حضرت فرمودند:
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حمزه عموى پيامبر گريه كند. [بنا به گفته مؤلـف كتـاب مجمـع الزوايـد] ايـن       رخواست براى شهيد خود گريه كند، ابتدا ب

 (6«.)ا كنون ادامه دارد و مردم بر هيچ مرده اى گريه نمى كنند مگر آنكه ابتدا بر حمزه بگريندرسم ت

خبر شهادت جعفر، زيد ابن حارثة و عبداللّه بن رواحة به پيامبر )صلى اهلل عليه وآلـه وسلم(رسـيد، اشـك از     هنگاميكه»

 (7«.)ديدگان حضرتش جارى شد

وسلم(به زيارت قبر مادر خود رفت، به شدّت گريست و از گريه ايشان، اطرافيان نيز به پيامبر )صلى اهلل عليه وآله  وقتى»

 (1«.)گريه آمدند

از دنيا رفت، پيامبر بر جنازه او بوسه زد و  عثمان ابن مظعون، يكى از صحابه پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم( هنگاميكه»

 (9«.)اركش جارى شدگريست، به گونه اى كه اشك آن حضرت بر گونه هاى مب

هنگاميكه پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(در مرگ پسر يكى از دختران خود مى گريستند، عبادة ابن صامت از علت  »

اين گريه سئوال كرد. حضرت پاسخ دادند: گريه، رحمتى است كه خداوند در نهاد فرزندان آدم قرار داده است و خداونـد  

 (81«.)خواهد كردفقط بر بندگان عطوف خود رحم 

زهرا )عليها السالم(، پس از رحلت رسول خدا)صلى اهلل عليه وآله وسلم(مى گريست و مى فرمود: اى پدر! تو  حضرت»

به پروردگارت نزديك شدى و دعوتش را اجابت نمودى.پدر جان! اينك خبر رحلتت را به جبرييل مـى رسـانيم و اينـك،    

 (88«.)بهشت فردوس مأواى تو است

اك رسول خدا)صلى اهلل عليه وآله وسلم(، فاطمه زهرا )عليها السالم(در كنار تربت مطهر پدرايستاد، مشـتى از  پ دخت»

 خاك قبر برداشت و بر چشم نهاد و با چشمانى گريان چنين سرود:

 أن اليشمّ مدى الزمان غواليا               على مإند شمَّ تربة احمد  مااا

 صْبَّت  على االيام صِرن لياليا                ها علىّ مصائبْ لو انّ صْبَّت 

 عمر نخواهد بوييد. پاياناست، آن كس كه تربت پاك رسول خدا را مى بويد، هرگز هيچ بوى خوشى را تا  چگونه»

 «.من مصائبى روى آورد، كه اگر بر روزها فرود مى آمد، به شب تيره تبديل مى شدند بر

ول، بر پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(گريست و در سوگ پيامبر مرثيه اى سـرود كـه بـا    بن ابى قحافة، خليفه ا ابوبكر

 اين بيت 

 آغاز مى شد:

 و حْقَّ البكاء علـى السيّـد            عيـن فابـكى و ال تسـأمـى  يـا

 «.چشم! گريان باش و از گريه ملول مشو، كه گريه بر آن بزرگ سزاوار است اى»

 ثابت، شاعر پر آوازه صدر اسالم در رثاى پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(مى گريد و مى گويد: نيز حسّان بن و

 عيونٌ و مثالها من الجفن اسعد               بها ابكى الرسول فاسعدت  ظللتْ                             

 فالناس اكمد و من قد بكته االرل                 من تبكى السماوات يومه  يبكّون

 بر رسول خدا مى گريم، پس اى ديده ها و مژگانها مرا در اين گريستن يارى دهيد. همواره»

مى گريند در عزاى كسى كه آسمانها در روز عزايش گريه مى كنند، و مردم در عزاى كسى كـه زمـين بـراى او     مردم

 «.گريست، غمگين ترند

 در شعرى ديگر: و
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 و ال تمـلنّ من سحّ و ِعـوال                 عين جودى بدمع منك اسبال يا

 «.ديده! مدام از خود اشك جارى كن و از اشك و شيون ملول مشو اى»

 در سوگ آن حضرت مى گريد و اينچنين مرثيه مى خواند:« أروى»عبدالمطلب دختر

 بدمعك ما بقيت و طاوعينى                  يا عين! و يحك اسعدينى  الال

 على نور البالد و اسعدينى                   ! و يحك و استهلّى يا عين الال

 تا وقتى كه من زنده ام مرا در اشك ريختنم يارى كن و مطيعم باش. ;ديده! واى بر تو اى

 بر مرگ روشنايى شهرها اشك ريز و مرا در اين مصيبت يارى كن. ;چشم! واى بر تو اى

 رثيه مى خواند:، اين چنين م«عاتكه»ديگر عبدالمطلب دخت

 سكباً و سحّاً بدمع غير تعذير                  جودا طوال الدّهر و انهمرا  أعينىّ

 حتّى الممات بسجل غير منزور                  عين فاسحنفرى بالدمع واحتفلى  يا

 للمصطفى دون خلق اللّه بالنور                   عين فانهملى بالدمع واجتهدى  يا

 انم! به درازاى روزگار اشك ريزيد، بى هيچ عذر و بهانه اى.ديدگ اى

 ديده! با اشك ريختن گود شو و تا مردنم بدان اهتمام كن ، بى هيچ درنگى. اى

 چشم! فراوان گريه كن و در ماتم نور برگزيده ـ از بين خلق خدا ـ كوشش كن. اى

 آله وسلم(در سوگ آن حضرت مى گريد و مى خواند:دختر ديگر عبدالمطلب و عمه پيامبر )صلى اهلل عليه و صفيّه،

 بصحبك ماطلع الكوكب                  بكّى و ال تسأمى  أفاطمْ

 هو الماجد السيّد الطيّب              المرء يبكى و حقّ البكاء  هو

 فاطمه! گريان باش و در عزاى همدمت تا هنگامه طلوع ستاره، خسته مشو. اى

 سته مى شود، كه سرور و آقايى پاك نژاد است.مردى به حق گري براى

 در جاى ديگر: و

 يبادر غرباً بما منهدم                       ! جودا بدمع سجم أعينىّ

 بوجد و حزن شديد االلم                 ! فاسحنفراو اسكبا أعينىّ

 ! اشك روان ريزيد، در مصيبتى كه ويرانگر است.ديدگانم

 و گود شويد، در شور و غصّه دردناكى.! اشك ريزيد چشمانم

 دختر حارث ابن عبدالمطلب با چشمانى گريان، در سوگ حضرتش مى گويد: هند،

 كمـا تنزّل ماء الغيـث فانثعبـا                     عين جودى بدمع منك و ابتدرى  يا

 جارى شود.ديده! اشكى جارى ساز و بدان مبادرت كن، همانند آب باران كه فرود آيد و  اى

 هند، دختر اثاثة، در مرثيه اى مى گويد: و

 فقد بكرالنعىّ بمن هويتْ                    يا عين! بكّى ال تملّى  اال

 اى ديده! گريه كن وخسته مشو، چرا كه خبر مرگ ناگهانى دلباخته ام را آوردند. هان

 بنت زيد، در ضمن مرثيه اى مى خواند: عاتكه

 و قد كان يركبها زينها             ت أمست مراكبه أوحش و
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 تردّد عبرتها عينها              أمست تبكّى على سيّد  و                                          

 او شام كردند، در حالى كه وحشت زده بودند و آن كه سوار بر آنان مى شد، زينت آنان بود. مركبهاى

 كردند بر سرورى كه اشكش از ديدگانش روان بود.نمودند، در حالى كه گريه مى  شام

 : ايمن نيز در سوگ آن حضرت مى گويد اسمّ

 ـع شفاء فاكثرى من بكاء              جودى فانّ بذلك لِلدّمـ  عين

 يقضى اللّه فيك خيرالقضاء                   غزيرة منك حتّى  بدموع   

 يار گريان باش.ديده! اشك ريز كه اين اشك شفا است پس بس اى

 فراوان ريز تا هنگامى كه خدا درباره تو بهترين حكم را بنمايد. اشك

 جريان جنگ اسحْد، عمه جابرابن عبداللّه بر برادر خود، عبداللّه ابن عمر مى گريست. در

نهى نمى كنـد.   گفت: من مى گريم و مردم مرا از گريه نهى مى كنند، اما رسول اللّه)صلى اهلل عليه وآله وسلم(مرا جابر

پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرمود: در سوگ او، هم بگرييد[زيرا عزيزى را از دست داده ايد ]و هم نگرييد،[زيرا ]قسـم  

 (80«.)مالئكه با بالهاى خود بر او سايه افكنده بودند رديد،به خدا، تا وقتى كه او را به خاك سپ

 ب و عبداللّه ابن عمر رسيده است، پيامبر )صلى اهلل عليه وآله وسلم(فرموده اند:بر طبق روايتى كه از عمر ابن خطّا البته

 (88«.)با گريه بستگان خود در عذاب مى افتد ميّت،» «.الميّت يْعإذَّب ببكاء اهله ان»

ر تعـارل  در مواردبسيارى كه تاريخ آنها را ثبت كرده اسـت، د « عمر»اعتقاد ما، ظاهر اين حديث با رفتار خليفه دوم به

 : است. از آن جمله

. هنگاميكه خبر مرگ نعمان ابن مقرن المزنى به عمر رسيد، عمر از منزل خارج شد، بر باالى منبر رفت و اين خبـر را  8

 ( 83رساند، آنگاه دست خود را به روى سرگذاشت و گريست.) به مردم

تى اين خبر به او رسـيد كـه كسـانى زنـان را از     . هنگاميكه خالدابن وليد از دنيا رفت، عمر در سوگ او گريست و وق0

: تا وقتى كه گريـه زنـان بنـى مغيـره بـر ابـى سـليمان بـه صـورت لغـو و لقلقـه )صـداى گريـه               گريستن منع كرده اند گفت

 باچرخانيدن در گلو( نباشد، برآنان 

 (85باكى نيست.)

ابن كعب ـ به مدينه آمد. وقتى چشم عمر به او  . برادر عمر، زيدابن خطّاب در گذشت و دوست او ـ از قبيله بنى عدى8

 (86«.)زيد را وانهادى و به نزد من آمدى!»افتاد، اشك از ديدگانش جارى شدو گفت:

گريستنهاى متعدد خليفه دوم، ما را به اين نكته مى رساند كه معناى حديث مذكور ـ بر فرل صّحت سند آن ـ چيز  اين

 ر اين حديث را بپذيريم، با آيات قرآن در تعارل است. بر اساس آيه:ديگرى است. عالوه بر آنكه اگر ظاه

 «.گنهكارى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى كشد هيچ» (81فاطر /  )وإ التلزِرْ وازِرإةٌ وِز رإ اسخدرى(.)

 عذاب افتادن ميّت به وسيله گريه شخص ديگر، چه معنايى مى تواند داشته باشد؟. در

 حديثدر فهم معناى  كاوشى

ـ اگرسند آن صـحيح باشـد ـ غيـر آن چيـزى      « انّ الميّت يعذب...»فوق ما را بر آن مى دارد كه منظور از حديث مطالب

است كه ظاهر آن مى رساند. به عقيده ما اين حديث، همراه با قرائنى بوده كه در هنگام نقل آن از بين رفته است و به همين 

 گريه بر ميّت حرام است، درحاليكه از لبّ معناى آن غفلت ورزيده اند. ،حديث جهت برخى گمان برده اند كه مطابق اين
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در نزد عايشه از قول فرزند عمر اين روايت »كتاب صحيح مسلم به نقل از هشام ابن عروة و او از پدرش آمده است: در

نيده است، امّا به درسـتى آن را بـه   عايشه گفت: خدا پدر عبدالرحمن را بيامرزد، چيزى ش« الميّت يعذّب ببكاء»نقل شد كه: 

فردى يهودى از كنار رسول خـدا عبـور داده شـد و بـر او گريـه مـى        جنازهخاطر نسپرده است.[حقيقت آن است كه ]وقتى 

 (87«.)كردند، پيامبر فرمود: شما بر او گريانيد، حال آنكه او در عذاب است

ان الميّـت ليعـذّب ببكـاء اهلـه     »اللّه ابن عمـر آورده اسـت:جمله  در كتاب سنن خود، به نقل از عروة و او از عبد ابوداود

: وقتـى پيـامبر )صـلى اهلل عليـه وآلـه       ، از رسول خدا)صلى اهلل عليه وآله وسلم(است. وقتى ماجرا به عايشه رسيد گفت«عليه

« نش بر او مى گريندصاحب اين قبر معذّب است، در حاليكه بستگا:» فرمودند د،وسلم(از كنار قبر فردى يهودى مى گذشتن

 (81)وإ التلزِرْ وازِرإةٌ وِز رإ اسخدرى (.) :  سپس اين آيه را قرائت كردند

آنچه عايشه از رسول خدا روايت كرده است، به دليل مفاد كتاب و سنّت، بيشتر از روايتى كه از »شافعى مى گويد: امام

م(است. اگر بگوييد دليـل شـما از آيـات قـرآن چيسـت؟آيات      ابن عمر نقل شده، شبيه گفتار پيامبر)صلى اهلل عليه وآله وسل

 ايل را برمى شمريم:

 ( 89نجم/  )وإ التلزِرْ وازِرإةٌ وِز رإ اسخدرى( و )وإ ألند للي سإ لِإلندسانِ ِالّ ما سإعى() 

 (1و  7زلزلة/  رلهْ()و )فلمإند يإع مإلد مِثدقالل الرَّة خلي راً يإرلهْ * وإ مإند يإع مإلد مِثدقالل الرَّة شلرّّاً يإ

 (85طه / و )... لِتسج زى كسلُّ نلفدس بِما تلس عى(.)

پس هر كس، هموزن اره اى كار خيـر انجـام دهـد آن را    »، «اينكه براى انسان بهره اى جز سعى و كوشش او نيست و»

كوشـش خـود، جـزا داده     تا هر كـس در برابـر سـعى و   »، «مى بيند .و هر كس، هم وزن اره اى كار بد كرده آن را مى بيند

 «.شود

 اگر بگوييد دليل شما از سنت رسول خدا چيست؟ اين روايت را اكر مى كنيم كه: و

 : )صلى اهلل عليه وآله وسلم(از مردى پرسيد: آيا اين فرد پسر تو است؟پاسخ داد: آرى! حضرت فرمود پيامبر

 «.اايت كند و تو نيز نبايد او را آزار رسانى نبايد تو را آزار و او» «أنّه اليجنى عليك والتجنى عليه ألما»

)صلى اهلل عليه وآله وسلم(با اين جمله، همان مطلبى كه خداوند در قـرآن اكـر كـرده مـى فرمايد،كـه جنايـت و        پيامبر

  ;اايّت هركس به ديگرى به ضرر خود اوست

 (89ضرر خود او.)عمل نيك هر كس به نفع خود او است  نه به سود ديگرى است و نه به  همچنانكه

ان الميّـت يعـذّب   »كتاب صحيح مسلم از ابن عباس روايت شده است كه پيامبر )صلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(فرمود:    در

ابن عباس اضافه مى كند: وقتى عمر در گذشت، اين حديث نزد عايشه نقل شد. عايشـه گفـت: خـدا عمـر     «. ببكاء اهله عليه

بر نفرمود خداوند مؤمن را با گريه كسى بر او عذاب مى كند، بلكه فرمود: خداوند عذاب نه! به خدا قسم كه پيام ;رابيامرزد

 (01)والتزر وازرةٌ وزر اخرى(.) : كافر را با گريه اهلش بر او، زياد مى كند. براى شما اين آيه قرآن كافى است كه

آورده است و ما در ابتداى اين كنكاش اين نكته الزم است كه حديثى كه صحيح مسلم به نقل از هشام ابن عروة  تذكر

به آن اشاره كرديم، صحيح و قابل قبول است. اما حديثى كه اكنون به نقل از ابنعباس نقل شد، صحيح بـه نظـر نمـى رسـد،     

 چرا كه زياد شدن عذاب كافر در اثر گريه اهلش بر او، با آيات قرآن ناسازگار است.

 للّه ربّ العالمين الحمد

 



 080 

 

 پاورقر ها
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