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کتــاب مــاه

نمایه مطالب منتشر شده در ماه ربیع االول )3شماره(
ربیــع االول در ســه ســال گذشــته در  زیــر در شــماره های ماه هــای  مطالــب 

بــه نشــر رســیده اســت. ماهنامه)کتــاب زاد( 
ســروران گرامــی بــرای اســتفاده می تواننــد بــه شــماه های 7، 19 و 31 کتــاب 

مــاه)زاد( مراجعــه نماینــد:

شماره 7  کتاب ماه زاد؛ ربیع االول 1439، آذر 1396 
- بشارت های انبیاء الهی درباره ظهور رسول خدا)ص(

- رسول خدا)ص( و شیوه گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسالمی
- هجرت پیامبر اسالم به مدینه

- پرتوی از رخدادهای عصر امام صادق)ع(
- معارضان امام صادق)ع( با حاکمان عباسی
- امام حسن عسکری)ع( و زمامداران معاصر

ه
ا�ی

ݠم
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شماره 19 کتاب ماه زاد؛  ربیع االول 1440، آبان 1397
- علت اختالف شیعه و اهل سنت

- مظهر خلق عطیم
- معجزه بودن اخالق پیامبر)ص(
- جستاری در تعامل عقل و دین

- اخالق نبوی در نگاه شهید مطهری
- صفات پیامبر در نگاه امام راحل)ره(

- برکات و آثار وجود مقدس نبی اکرم)ص(
- جایگاه رفیع اخالق در سخنان امام صادق)ع(

شماره 31 کتاب ماه زاد؛ ربیع االول 1441، آبان 1398 
- اّمت پیامبر

- عدالت اجتماعی پیامبر اعظم)ص(
- عدالت و آزادی در حکومت نبوی

- قانون مداری در سیره نبوی
- تأسیس شیعه

- منشور نسل جوان در سیره امام صادق)ع(
- نگاهی به شیوه های تبلیغی امام صادق)ع(

- سفرهای صادق آل محمد)ع(
- سیری در سیره امام صادق)ع(

- امام صادق)ع( و مسأله تقّیه
- اثر نماز شب در از بین بردن گناهان
-  برکات دنیوی و اخروی یاد خداوند

نــمــایــه
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نعمت ميالد پیامبر اكرم)ص(
کتاب المراقبات آیت الحق مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

ــه از اســم آن پیداســت بهــار مــاه هــا می باشــد؛ بجهــت  ــه ک ایــن مــاه همانگون
اینکــه آثــار رحمــت خداونــد در آن هویداســت. در ایــن مــاه ذخایــر بــرکات خداوند 
و نورهــاى زیبایــى او بــر زمیــن فــرود آمــده اســت. زیــرا میــالد رســول خــدا)ص( در 
ایــن مــاه اســت و می تــوان ادعــا کــرد از اول آفرینــش   زمیــن رحمتــی ماننــد آن بــر 
زمیــن فــرود نیامــده اســت زیــرا برتــرى ایــن رحمــت بــر ســایر رحمــت هــاى الهــی 
ماننــد برتــرى رســول خــدا بــر ســایر مخلوقــات اســت. و همانطــور کــه او داناتریــن 
مخلوقــات خداونــد و برتریــن آن هــا و سرورشــان و نزدیکتریــن آن هــا بــه خداونــد 
و فرمانبردارتریــن آن هــا از او و محبوبترینشــان نــزد او می باشــد، ایــن روز نیــز 
ــن  ــا، بزرگتری ــه ه ــن هدی ــه کاملتری ــت ک ــا روزى اس ــت. و گوی ــایر روزهاس ــر از س برت
بخششــها، شــاملترین رحمتهــا، برتریــن برکتهــا، زیباتریــن نورهــا و مخفــی تریــن 

اســرار در آن پــى ریــزى شــده اســت.
پــس بــر انســان مســلمان کــه برتــرى رســول خــدا )ص( را قبــول داشــته و مراقــب 
رفتــار بــا موالیــش می باشــد واجــب اســت ایــن روز را بگونــه اى وصــف ناپذیــر برتــر 
از هــر وقــت و روز دیگــرى بدانــد. چــون در مثــل چنیــن روزى سرچشــمه فضایل و 

دا
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برتریهــا بــر ایــن امــت فــرود آمــد؛ تمــام برکتهــاى نبــوت و امامــت و کتاب و شــریعت 
ــا وجــود رســول خــدا )ص( آشــکار شــد کــه ابتــداى آن در ایــن روز مبــارك  فقــط ب
بــود. و زمانــی کــه بــا عقــل و شــرع برتــرى ایــن روز ثابــت شــد، بــر مســلمان مراقــب 
ــزرگ کوشــش و  ــود در شــکرگزارى ایــن نعمــت ب ــالش خ ــام ت ــا تم واجــب اســت ب
ســعی کنــد کــه ایــن رحمــت وســیع را توســعه داده و ایــن روز را بزرگتریــن عیــد 
خــود بدانــد؛ بــا طاعــات تــام و تمــام بــه خداونــد نزدیــك شــده و بــا توســالت کامــل 

بــه رســول خــدا توســل پیــدا کنــد.
از مراقبــات ایــن روز، ایــن اســت کــه تمــام مــاه را در ایــن روز بــا تالشــهاى نیکــو و 
اطاعتهــاى گرانقــدر و بــزرگ، بــزرگ داشــته و بــا پــروردگار خــود در مــورد این نعمت 

بــزرگ مناجــات نمایــد.
و بــدان اگــر تــو عبــادت انــس و جــن را انجــام داده و اخــالص پیامبــران را داشــته 
باشــی بــاز هــم نمــی توانــی واقعــا شــکر ایــن نعمــت را بجــا آورى. البتــه نــه بایــن 
جهــت کــه ایــن اعمــال نیــز از نعمتهــاى اوســت و شــکر دیگــرى را واجــب می کنــد. 

بلکــه بخاطــر بزرگــی نعمــت، کســی تــوان شــکر آن را نــدارد.
پــس بحکــم عقــل واجــب اســت بعــد از درك ناتوانــی، بانــدازه تــوان شــکر آن 
را بجــا آورى و خداونــد نیــز شــکر خالصانــه تــو را بــا فضــل خــود می پذیــرد کــه 

خداونــد بــا تشــکر زیــاد عمــل کــم را قبــول می کنــد.
ولــی مهــم، داشــتن حالــت قلبــی مناســب در ایــن عیــد بــزرگ و شرمســار بــودن 
از عجــز و کوتاهــی اســت؛ و نیــز انجــام اعمالــی کــه انســان را از غفلــت و تلــف کــردن 
وقــت خــارج نمایــد؛ نیــز تــالش زیــاد بــراى بدســت آوردن صــدق اخــالص همــراه 
بــا شرمســارى؛ و مهــم دانســتن ایــن روز بمقــدار اهمیــت واقعــی آن؛ گرچــه در بجــا 

آوردن حــق شــکر آن ناتــوان بــوده یــا کوتاهــی کــرده باشــی.
تــوان خــود را در انجــام عبــادات قلبــی از قبیــل  خالصــه، بنــده بایــد تمــام 
شــناخت، یــادآورى، شــکر و… بــکار گیــرد. زیــرا شــرع گرچــه در عبــادات بدنــی 
خواهــان میانــه روى بــوده نــه زحمــت زیــاد، ولــی در عبادتهــاى قلبــی مثــل 
شــناخت، ذکــر و شــکر و لطیــف نمــودن قلــب بــا شــناخت و صفــات پســندیده اى 
کــه در پــى آن می آیــد، بــکار بــردن تمــام تــوان را می طلبــد. تــا بــه جایــى برســد کــه 

امــام صــادق دربــاره عــارف می فرماینــد:

ابــتــدا
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کتــاب مــاه

»اگــر دل او بمقــدار یــك چشــم بهــم زدن خــدا را فرامــوش نمایــد از شــوق او 
می میــرد و هنگامــی کــه پــرده هــاى اوهــام و حجابهــاى تاریکــی از جلو او برداشــته 
شــده و نورهــاى زیبایــى صفــات و نشــانه هــاى عظمــت و بزرگــی خداونــد در قلب 
او جلــوه گــر شــود و نــور بســیار درخشــانی را ببینــد، ممکــن نیســت اشــتباه یــا 
ــا جلــوه گریهــاى مخصــوص صفــات جمــال و  غفلــت نمایــد؛ و حــاالت قلــب او ب
ــا  جــالل خداونــد دگرگــون می شــود. و خداونــد بــزرگ عهــده دار ریاضــت دل او ب
ــا زمانــی کــه او را در جایــگاه راســتی و در  تــرس   و امیــدوارى از ایــن راه می شــود ت
پنــاه خــود وارد کنــد و او را در بهشــت بهتــر، بهشــت نــور همــراه بــا پیامبــران و 

شــهدا و نیکــوکاران ســکونت دهــد.«

 مهمترين اعمال اين ماه
دعاى اول ماه و توسل

از مهمتریــن اعمــال ایــن مــاه، دعــا کــردن در اول ایــن مــاه با دعاهایــى که روایت 
ــه ایــن منــزل از منــازل  ــراى ورود ب ــه ب شــده اســت، می باشــد؛ و نیــز دعاهایــى ک
ســفر بــه ســوى پــروردگار مناســب بــوده و دعاهایــى کــه حــال او اقتضــا می کنــد. 
در پــى آن، بــراى پیــدا کــردن حــال مناســب در تمــام مــاه و روزهــاى مخصــوص   
آن بــه نگهبــان آن روز کــه از ائمــه می باشــد، توســل جســته و شــفاعت، دعــا و 

درخواســت توفیــق آنــان از خــدا بــراى خــود را بخواهــد.

روز هشتم
روایــت شــده وفــات امــام حســن عســکرى در ایــن روز اســت. پــس مراقــب 
واجــب اســت در ایــن روز اندوهگیــن باشــد بخصــوص بــا در نظــر گرفتــن ایــن 
مطلــب کــه صاحــب مصیبــت حجــت عصــر و امــام زمانــش -جــان جهانیــان 
ــاد- می باشــد بایــد آن امــام)ع( را  ــر پدرانــش ب ــر او و ب فــداى او، و رحمــت خــدا ب
بــا هــر زیارتــی کــه بــه ذهنــش می رســد زیــارت نمــوده و بــه امــام زمــان)ع( تســلیت 
بگویــد. ســپس از خداونــد بخاطــر جانشــینی امــام زمــان)ع( تشــکر نمــوده و 
بخاطــر غیبــت و دسترســی نداشــتن بــه آن حضــرت متاءثــر شــده و زمــان ظهــور و 

فوائــد نورهــاى او و خیــر و برکــت آن را در ذهــن مجســم نمایــد.



9

روز نهم
در روایــت گرانقــدرى آمــده اســت کــه ایــن روز، روز نابــودى دشــمن خــدا بــوده 
ــد  ــروان آل محم ــادى پی ــته و روز ش ــت داش ــحالی در آن فضیل ــن روز و خوش و ای
-رحمــت خــدا بــر جمیــع آنــان بــاد- می باشــد. و در میــان شــیعیان نیــز ایــن روز 
بــه همیــن مطلــب مشــهور شــده اســت. البتــه ســایر روایــات ایــن روایــت را تاییــد 
نمــی کنــد، ولــی ممکــن اســت بخاطــر تقیــه وقــت را تغییــر داده باشــند. و بــا وجود 

ایــن احتمــال، دور نیســت ایــن دو وقــت بگونــه اى بــا هــم منطبــق باشــند.
بهــر صــورت ســزاوار اســت دوســتان آل محمــد )ص( شــادى خــود را در ایــن روز 
بخاطــر نابــودى دشــمن خــدا آشــکار کننــد؛ اگــر چــه فقــط بــه خاطــر عمــل بــه ایــن 

روایــت باشــد و بــه نابــودى او در ایــن روز یقیــن نداشــته باشــند.
ــا توجــه بــه ایــن کــه شــادى بــراى از بیــن رفتــن دشــمنان فقــط برازنــده  ولــی ب
دوســتان و عالقمنــدان اســت. بنابرایــن کســی کــه کارهــاى او بــا دوســتی و عالقــه 
بــا اهــل بیــت ســازگارى نــدارد، ســزاوار اســت بهمــراه شــادى نمــودن، بخاطــر 
کوتاهی در انجام آداب و رســوم دوســتی شــرمگین باشــد؛ و دســت کم در شــادى 
بــراى نابــودى دشــمن خــدا و دشــمن دوســتان او کارهــاى حــرام را انجــام نــداده 
و شــبیه دشــمنان خــدا نشــود. زیــرا مخالفــت ضــد دوســت داشــتن اســت و ایــن 
مخالفــت بــا خــدا و ایــن ضدیــت آشــکار، برخــالف شــادى بــر نابــودى دشــمن 

مولــی اســت.

روز دهم
ــر شــیعیان  ــا حضــرت خدیجــه)ع( می باشــد و ب روز ازدواج پیامبــر خــدا )ص( ب
الزم اســت بخاطــر تاءثیــر ایــن ازدواج مبــارك و فرخنــده در خوبیهــا و ســعادتها و 

انتشــار نورهــاى درخشــان و پــاك آنــرا بــزرگ بدارنــد.

روز هفدهم
بــه گوشــه اى از فضایــل ایــن روز اشــاره کردیــم ولــی بــد نیســت بــاز هــم بــه طــور 
اختصــار بــه بعضــی از مطالــب گذشــته اشــاره نمائیــم: هیچکــدام از شــیعیان 
بلکــه بیشــتر پیامبــران )علیهــم الســالم ( و دوســتان خــدا نمــی تواننــد حقیقــت 

ابــتــدا
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فضیلتهــاى رســول خــدا )ص( را بفهمنــد. روایــات زیــادى بدیــن مضمــون وارد 
شــده اســت کــه هــر پیامبــرى توانایــى رســیدن بــه برخــی مقامهــاى اهل بیــت واال 
مقــام آن حضــرت)ع( را نــدارد مگــر اینکــه رســول باشــد چــه رســد بــه فضایــل خود 
آن حضــرت. و چگونــه می تواننــد ماننــد او باشــند و حــال آنکــه او برتریــن آفریــده 
شــدگان و نزدیکتریــن آن هــا بــه خداونــد و علــت ایجــاد پیامبــران، رســوالن، 
ــه خــدا و تمــام جهانیــان و ســرور مردمــان و دانشــمندترین  فرشــتگان نزدیــك ب
آنــان اســت. اوســت عقــل اول، نــور اول، خلــق اول، اســم اعظــم، حجــاب اقــرب، 

طــرف ممکــن و واســطه فیــض خداونــد بــه تمــام جهانیــان.
و هنگامــی کــه فــرض شــود او علــت ایجــاد دنیــا و علــت جــارى شــدن نعمتهــاى 
ــل او آن  ــات و فضای ــت صف ــه حقیق ــد ب ــی بتوان ــت کس ــوان گف ــی ت ــت، نم خداس
چنــان کــه هســت پــى بــرد. همــه هدایتهــا از او بــوده و او آمــوزگار فرشــتگان و 
برانگیختــه شــده بــر روحهــاى پیامبــران )ص( و کســی اســت کــه در کتــاب خداونــد 
ــین  ــواده و دوازده جانش ــت. خان ــده اس ــر ش ــزرگ تعبی ــالق ب ــب اخ ــه صاح از او ب
او برتریــن همــه آفریــده شــدگان هســتند. اولیــن آنــان امیرالمــؤ منیــن)ع( اســت 
ــارى  ــان را ی ــوده و آن ــا تمــام پیامبــران )علیهــم الســالم ( ب ــی ب ــه بطــور پنهان ــه ک ک
می کــرده و بطــور آشــکار بــا رســول اکــرم )ص( بــوده اســت؛ و آخریــن آن هــا مهــدى 
)عــج ( اســت کــه خداونــد وعــده داده اهــل حــق از اولیــن تــا آخریــن آن هــا را بــا او 
یــارى کــرده، بــا او یکتــا پرســتی را در زمیــن تکمیــل کنــد و دیــن خــود را در سراســر 

زمیــن بگســتراند بطــورى کــه دینــی غیــر از دیــن خــدا در روى زمیــن نباشــد.
و پیامبــر )ص( گشــاینده و پایــان دهنــده اســت. کســی اســت کــه پیامبــران 
)علیهــم الســالم ( و کتابهــاى آســمانی بــه پیامبــرى او مــژده داده انــد. کتــاب 
او گــواه بــر تمــام کتــب و جانشــین او ســرور جانشــینان و امــت او برتریــن امتهــا 
و شــریعت او کاملتریــن شــرایع و مذهــب او بهتریــن مذاهــب اســت. او صاحــب 
حــوض و لــواء حمــد و صاحــب وســیله و بزرگترین شــفاعت اســت. کســی اســت که 
ایــن آیــه دربــاره او نــازل شــده اســت: »و بــزودى خداونــد آنقــدر بــه تــو عطــا خواهــد 
نمــود کــه راضــی شــوى.« و کســی اســت کــه بــراى برتــرى دادن او و جانشــینانش 
ــر غیــر آن هــا، از پیامبــران پیمــان گرفتــه شــده. و کســی اســت کــه مبتالیــان بــه  ب
بالهــا، مســلمان و غیــر مســلمان بــا توســل بــه او و خانــدان او نجــات می یابنــد. 
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و اوســت رحمتــی بــراى جهانیــان و محبــوب پــروردگار جهانیــان و هیــچ فضیلتــی 
بــه آن نمــی رســد و آن مــادر فضایــل اســت.

نامهــاى آن حضــرت )ص( نــزد خداونــد، در کتابهــاى پیامبــران و بــر زبــان اولیــاى 
او عبارتنــد از: محمــد، احمــد، الماحــی، العاقــب، الحاشــر، رســول رحمــت، رســول 
توبــه، رســول امــم، المقتفــی، القثــم، شــاهد بــر انبیــا و امم، بشــیر، نذیر، ســراج منیر، 
ضحــوك، قتــال، متــوکل، فاتــح، امیــن، خاتم، مصطفی، رســول و پیامبر امــی، حاد، 

مزمــل، مدثــر، کریــم، نــور، عبــد، رؤ وف، رحیــم، طــه، یــس، منــذر، مذکــر.
ــل  ــزد اه ــم، ن ــتیان، عبدالکری ــزد بهش ــام او ن ــت: ن ــده اس ــار آم ــاى اخب در کتابه
آتــش   عبدالجبــار، نــزد اهــل عــرش عبدالحمیــد، نــزد ســایر مالئکــه، عبدالحمیــد، 
نــزد ســایر پیامبــران عبدالوهــاب، نزد شــیاطین عبدالقهار، نزد جــن عبدالرحیم، 
نــزد  عبدالمهیمــن،  دریــا  در  عبدالقــادر،  خشــکی  در  عبدالخالــق،  کوههــا  در 
ماهیهــا عبدالقــدوس، نــزد حیوانــات ســمی عبدالغائــب، نــزد حیوانــات وحشــی 
ــدگان  ــزد پرن ــم عبدالمــؤ مــن، ن ــزد بهای ــدگان عبدالســالم، ن ــزد درن ــرزاق، ن عبدال
عبدالغفــار، در تــورات مــود مــود، در انجیــل طــاب طــاب، در صحــف عاقــب، در 
زبــور فــاروق، نــزد خــدا طــه و یســین و نــزد مــؤ منیــن محمــد و کنیــه او ابوالقاســم و 

جبرئیــل بــا کنیــه ابــى ابراهیــم بــه او ســالم کــرد.
پیامبــر اکــرم )ص( فرمــوده انــد: »مــن اول و آخــر هســتم«. و در بعضــی روایتهــاى 
در  بــزرگ  خداونــد  کــه  ســوگندهایى  تمــام  از  که:»منظــور  اســت  آمــده  معتبــر 
ــز از طریــق  ــد نیســت روایتــی نی ــرده حضرتــش   می باشــند.« ب ــاد ک کتــاب خــود ی
ــن  ــرا بهتری ــم. زی ــل نمای ــن)ع( نق ــؤ منی ــت او و امیرالم ــاره فضیل ــنت درب ــل س اه
گــواه بــر فضایــل علــی)ع( روایاتــی اســت کــه ســنیها در ایــن مــورد نقــل می کننــد. 
احمــد حنبــل در کتــاب مســند خــود و ابــن ابــى لیلــی در کتــاب فــردوس و منهــج 
التحقیــق از ابــن خالویــه روایــت نمــوده انــد کــه او راویــان حدیــث را شــمرد تــا 
ــرد کــه: »از رســول خــدا  ــگاه از او نقــل ک ــر بــن عبــداهلل انصــارى رســید و آن ــه جاب ب
شــنیدم کــه فرمودنــد: خداونــد، مــن، علــی، فاطمــه، حســن و حســین را از یــك 
نــور آفریــد ســپس ایــن نــور را فشــارى داده و شــیعیان مــا از ایــن نــور خــارج شــدند. 
ــد؛ مــا  ــان نیــز خــدا را ســتایش نمودن ــم. آن پــس از آن مــا خــدا را ســتایش نمودی
خــدا را منــزه دانســتیم آنــان نیــز خــدا را منــزه دانســتند، مــا ال الــه اال اهلل گفتیــم، 

ابــتــدا
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ــم شــیعیان مــا نیــز او را  ــد را تمجیــد نمودی ــه اال اهلل گفتنــد؛ خداون ــان نیــز ال ال آن
تمجیــد کردنــد. خداونــد را یگانــه دانســتیم شــیعیان مــا نیــز چنیــن کردنــد. 
ســپس   خداونــد آســمانها و زمیــن و فرشــتگان را آفریــد کــه تــا صــد ســال تســبیح 
و تقدیــس را نمــی شــناختند مــا تســبیح گفتیــم بدنبــال مــا شــیعیان مــا تســبیح 
گفتنــد و ســپس مالئکــه تســبیح گفتنــد و همچنیــن در مــورد غیــر تســبیح … ایــن 
روایــت تصریــح می کنــد کــه پیامبــر و آل او )علیهــم الســالم ( تســبیح، تهلیــل و 
تکبیــر را بــه شــیعیان خــود یــاد داده و شــیعیان آن هــا نیــز بــه مالئکــه آموختنــد 

ــر می باشــند. بهمیــن جهــت شــیعیان آن هــا از مالئکــه برت
ایــن فضایــل را بــا اســتفاده از آیــات و روایــات اثبــات کردیــم. ولــی از راه تاءمــل 
و اندیشــه خــود و بــدون کمــك گرفتــن از شــرع نیــز می توانیــم فضایــل او را اثبــات 
نماییــم: مــا می بینیــم کــه در چنــد ســال کــم در حالــی کــه مشــغله هــاى فراوانــی 
داشــت و مشــغول جهــاد بــود علومــی از جانــب او گســترش پیــدا نمــود کــه حتــی 
کمتــر از یــك صــدم آن علــوم نیــز از جانــب همــه انبیــاء گســترش پیــدا ننمــود. ایــن 
علــوم در زمینــه تربیــت روح، قلــب و جســم و ســایر رشــته هــاى علــم و حکمــت 
ــد متعــال و صفــات و نعمتهــاى باطنــی او و فضایــل  ــود. و نیــز نامهــاى خداون ب
انبیــاء را بــراى مــردم بیــان نمــود. و امثــال ایــن کارهــاى خــارق العــاده، قویتریــن 
از  ایــن معجــزات محکمتــر  بــوده و  نبــوت  اثبــات پیامبــرى و  بــراى  معجــزات 
شــکافتن مــاه می باشــد. بایــن جهــت کــه فقــط تعــداد انگشــت شــمارى فــرق 
ســحر و معجــزه را می داننــد و ممکــن اســت بگوینــد شــکافتن مــاه ســحر اســت نــه 
معجــزه؛ ولــی معجزاتــی کــه مــا گفتیــم شــباهتی بــه ســحر، شــعبده و غیــره نــدارد.

و انســان خــود می توانــد از ایــن خالصــه اى کــه گفتیــم تفصیــل ایــن مطالــب را 
بفهمــد و از ایــن راه گوشــه اى از شــرافت پیامبــر خــود را دریابــد و آنــگاه فضیلــت 
ایــن روز را درك نمــوده و بگونــه اى بــه پیشــواز آن رود کــه شایســته آن اســت. 
و عــالوه بــر درك فضیلــت ایــن روز مقــدار منــت خداونــد را بخاطــر ایــن میــالد 
ــه کــه شایســته اســت از ایــن منــت تاءثیــر  مبــارك فهمیــده و دل و عقــل او آنگون
می پذیــرد. و ســپس بایــد آثــار ایــن تاءثیــر را در اعمــال و حــرکات خــود آشــکار 
نمایــد و نبایــد بگــذارد عمــل او قلبــش را تکذیــب کنــد. زیــرا عمــل فقــط از صفــات 

قلــب سرچشــمه گرفتــه و هیــچ عملــی از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
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اعمال اين روز
۱-از مهمتریــن اعمــال در ایــن روز اوال توســل بــه حامیــان معصــوم آن روز و 
ــال  ــد متع ــه خداون ــان ب ــیله آن ــود بوس ــود خ ــی وج ــب و تمام ــل و قل ــپردن عق س
ــردد. و  ــب او گ ــن روز نصی ــدى از ای ــره من ــق در به ــه توفی ــدف ک ــن ه ــا ای ــت، ب اس
اگــر انســان در تــوکل و تســلیم خــود راســتگو باشــد قطعــا توفیــق الهــی را خواهــد 
یافــت. زیــارت پیامبــر )ص( بطــور مفصــل و زیــارت امیرالمــؤ منیــن)ع( در کتــاب 

اقبــال روایــت شــده اســت.
۲-نیــز از کارهــاى مهــم روزه داشــتن ایــن روز بخاطــر شــکرگزارى و بجــا آوردن دو 
رکعــت نمــاز می باشــد کــه در هــر رکعــت آن یــك بــار ســوره »فاتحــه « و ده بــار ســوره 

»قــدر« و ده بــار ســوره »اخــالص « می خوانــد.
سپس در مکان نماز خود نشسته و دعایى که روایت شده می خواند.

حقيقت عيد و آداب آن
از کارهــاى مهــم در ایــن روز رعایــت آداب عیــد میــالد پیامبــر )ص( و اظهــار 
مراســم شــرعی عیدهــاى بــزرگ اســت تــا دیگــران ایــن روز را بــه عنــوان عیــد 
بشناســند. و نیــز بایــد دیگــران را بــا عمــل خــود بــه چیزهایــى کــه موافــق بــا 
حقیقــت عیــد اســت عــادت دهیــم همانگونــه کــه شــرع از مــا خواســته نــه آنگونــه 
کــه مخالــف شــرع اســت. زیــرا عــده اى نــادان در ایــن روز بــه لهــو و لعــب و حتــی بــه 

کارهــاى حــرام می پردازنــد.
خداونــد هنــگام عیــد بــه همــه نیکــوکاران و بــدکاران بــار عــام می دهــد تــا در 
پیشــگاه او حضــور یافتــه، اظهــار خضــوع و خشــوع نمــوده و مراســم بندگــی را 
بجــا آورنــد؛ و آمــرزش گناهــان، جوائــز و نامــه هــاى ســلطنت و پادشــاهی بگیرنــد. 
ــا تمــام تــوان خــود را بــراى حضــور در چنیــن مجلســی آراســته و  بنابرایــن بایــد ب
آمــاده نمــود. و چــون هــر مجلســی لبــاس مخصــوص و آرایــش   متناســب بــا خــود 
دارد، بایــد خــود را ماننــد اهــل آن مجلــس آمــاده و آراســته نماییــم. لبــاس اهــل 
ایــن مجلــس، تقــوى، تاجشــان معــارف الهــی و نظافــت آنــان پاکیزگــی قلــب از 
ــاك  ــر رســول خــدا و آل پ ــوات ب ــر خــدا و صل ــودن و عطرشــان ذک بیــاد غیــر خــدا ب

می باشــد. او 
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ــاد دنیــا و بدنــت  ــه ی ــوده ب ــو آل مبــادا در مجلــس پاکیــزگان وارد شــوى و قلــب ت
برهنــه از لبــاس تقــوى و ســرت بــدون عمامــه مراقبــت باشــد و از تــو بــوى بــد 
آلودگیهــاى دوســتی دنیــا استشــمام شــود؛ اعمــال بــدت باعــث فاســد شــدن 
اخالقــت شــده، ســرت خالــی از عقــل معرفــت، قلبــت خالــی از ایمــان و چشــمت 
بــه خاطــر نــگاه بــه حرامهــاى الهــی دردمنــد، زبانــت از گفتــن در رضــاى خــدا الل، 
ــو بخاطــر بخــل از جــود و ســخاوت و  ــو از شــنیدن ذکــر خــدا کــر، دســت ت گــوش ت
انفــاق در راه خــدا، بســته و از جهــاد در راه خــدا بــاز مانــده، شــکمت از مــال حــرام 
و چیزهایــى کــه خــدا حــرام نمــوده پــر، فــرج تــو… و پــاى تــو از بــرآوردن نیازهــاى 
دوســتان خــدا و رفتــن بــه خانــه هــاى خــدا لنــگ باشــد. زیــرا اگــر در مجالــس 
پــاکان حاضــر شــوى، بخاطــر پلیــدى لبــاس اراذل و زشــتی ایــن آفــات و بدحالــی 
رســوا خواهــی شــد. پــس بخاطــر وجــود شــریف و عزیــز خــود اندکــی تاءمــل کــرده 
و بــه خــود خطــاب کــن: اى فقیــر! چــرا بــا غفلت هــا و کوچــك شــمردن شــعائر 
و حرمتهــاى الهــی و بخاطــر بیحالــی و کوتاهــی در میــدان مســابقه تحصیــل 

کمــاالت از همانندهــاى خــود عقــب می افتــی ؟
از امــام حســن مجتبــی)ع( روایــت شــده اســت »در روز عیــد فطــر بــه عــده اى کــه 
ــه همراهــان خــود فرمــود:  ــد نظــر نمــود، ســپس ب ــازى می کردن ــد و ب می خندیدن
خداونــد عزوجــل مــاه رمضــان را بــراى تمریــن مســابقه خلــق خــود قــرار داد کــه در 
آن با اطاعت و کســب خشــنودى او با هم مســابقه بدهند. عده اى پیشــی گرفته 
و رســتگار شــدند و عــده اى عقــب مانــده و بدبخــت شــدند. شــگفتا در روزى کــه 
نیکــوکاران پــاداش دیــده و کوتاهــی کننــدگان زیــان می بیننــد، عــده اى مشــغول 
خنــده و بــازى هســتند. بخــدا ســوگند اگــر پــرده هــا فــرو افتــد، نیکــوکار می اندیشــد 
کــه چــرا بیشــتر عمــل نیــك انجــام نــدادم و بــدکار می گویــد چــرا بــد میکــردم ! و در 
ــاف  ــو و ص ــردن م ــانه ک ــت: »از ش ــده اس ــت آم ــن روای ــه ای ــرى در دنبال ــت دیگ روای

کــردن لبــاس بــاز می ماننــد« ســایر آداب عیــد در دو عیــد دیگــر خواهــد آمــد.
)۴-و از مهمتریــن اعمــال مهــم ایــن اســت کــه روز خــود را بــا ســالم بــه حامیــان 
و نگهبانــان روز بــه پایــان رســانده و بــه درگاه آنــان جهــت شــفاعت و اصــالح حــال 
تضــرع نمایــد. و اگــر آن روز در نگهبانــی پیامبــر )ص( نباشــد، بــاز هــم اعمــال خــود 
را بــه آن حضــرت تســلیم نمایــد. زیــرا او بــر جانشــینان معصــوم خــود مقــدم 
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اداى حــق شــکر  کوتاهــی در  از  و خجالــت  بــا شرمســارى  ولــی همــراه  اســت؛ 
ــا لطیــف نمــودن گفتــار و الفــاظ تضــرع و ابتهــال. زیــرا ایــن کار  نعمــت و همــراه ب
اثــر زیــادى در رســیدن اعمــال بــه آن حضــرت )ص( و نــازل شــدن خیــر از معــدن 
فضــل خداونــد دارد. ســپس بــه نگهبــان آن روز بــراى شــفاعت خــود بــه درگاه 
ــه  ــو را ب ــه اعمــال ت ــرم )ص( درخواســت نمــا ک ــر اک ــرده و از پیامب ــز توجــه ک آن عزی
ــو را  ــان ت ــد گناه ــد بخواه ــوده و از خداون ــه نم ــق عرض ــرت ح ــدس حض درگاه مق
بخشــیده، آن هــا را تبدیــل بــه چنــد برابــر خوبــى نمــوده و آنــگاه بــا رضایــت از تــو 
اعمالــت را بپذیــرد؛ کــه خــداى متعــال هــر چــه بخواهــد می توانــد انجــام بدهــد و 
ــو را بــراى کوشــش در  دیگــران نمــی تواننــد. نیــز از او بخــواه در آینــده توفیقــات ت
خدمــت بــه خــداى بــزرگ و وفــادارى بــه رســول واال مقــام و آل بلنــد مرتبــه او زیــاد 
نمایــد. زیــرا بحکــم عقــل وفــاى بــه ســادات و محبوبــان خــدا حقــوق بزرگــی را بــر 
مــا واجــب می نمایــد و اگــر بخواهیــم بــه بــزرگان خــود و محبوبــان خــدا در زمــان 

غیبــت آنــان وفــادار بمانیــم، بایــد حقــوق زیــادى را ادا نماییــم.
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روز اّول ربیع االول
1. دفن بدن مطهر پیامبر)ص( 

را  المرســلین)ص(  و  االنبیــاء  خاتــم  مطهــر  بــدن  ربیــع  اول  شــب  نیمــه  در 
فرمودنــد.۱ دفــن  طالــب)ع(  ابــى  بــن  علــی  امیرالمؤمنیــن 

۲. لیله المبیت 
شــب اول ایــن مــاه پیامبــر)ص( از شــر کفــار از مکــه بــه مدینــه هجــرت کردنــد. در 
آن شــب آقــا و موالیمــان امیرالمؤمنیــن)ع( جــان نثــاری فرمــوده بــه جــای رســول 
گرامــی اســالم)ص( در بســتر ایشــان خوابیدنــد،2 چــه اینکــه کفــار قریــش قصــد 
کشــتن حضرتــش را داشــتند. بــه ایــن مناســبت آیــه » و مــن النــاس مــن یشــری 
نفســه ابتغــاء مرضــات اهلل … «: 3 »از مــردم کســی هســت کــه جــان خویــش را در 
راه رضایــت خداونــد می فروشــد و خــدا بــر بنــدگان مهربــان اســت« در شــأن علــی 

بــن ابــى طالــب)ع( نــازل شــد.4

وقایعماهربیعاالول
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 ۳. هجرت پیامبر)ص( 
پیامبر)ص( ۱۳ سال پس از بعثت به مدینه طیبه هجرت فرمود.5 

۴. ابتدای وضع تاریخ هجری قمری 
اولیــن کســی کــه دســتور تاریــخ هجــری قمــری را داد رســول خــدا)ص( بــود. در 
زمــان عمــر حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابــى طالــب)ع( آن را بــه تفصیل بیان 
نمــود و تقویــم هجــری قمــری اســالمی از هجــرت رســول خــدا)ص( قــرار داده شــد 

و نســبت وضــع تاریــخ هجــری قمــری بــه دیگــران اشــتباه اســت.6 

۵. هجوم به خانه وحی 
در ایــن روز اولیــن هجــوم بــه خانــه امیرالمؤمنیــن)ع( صــورت گرفــت. هنگامــی کــه 
امیرالمؤمنیــن)ع( متوجــه غســل و کفــن و دفــن پیامبــر)ص( شــد و غاصبین خالفت 
در ســقیفه بودنــد، در شــب اول ربیــع بــدن مبــارک آن حضــرت را دفــن فرمــود و طبق 
وصیــت پیامبــر)ص( متوجــه جمــع آوری قــرآن شــد.7 آن حضــرت فرمــوده بودنــد: 

»علــی جــان، تــا ســه روز از خانــه خــارج مشــو و قــرآن را جمــع آوری کــن…«.8
 

6. مسمومیت امام عسکری)ع( 

روز سوم ربیع االول 
خریب کعبه توسط یزید 

در ســال ۶۴ هـــ بــه دســتور یزیــد خانــه کعبــه را بــا منجنیــق خــراب کردنــد.9 ایــن 
فاجعــه یــازده روز قبــل از هالکــت یزیــد بــه وقــوع پیوســت.

روز پنجم ربیع االول 
وفات حضرت سکینه)س( 

روز هشتم ربیع االول 
شهادت امام عسکری)ع( 
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روزنهم ربیع االول 
۱. آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج( 

۲. قتل عمر بن خطاب 
ــا ۲۴ هـــ عمــر بــن الخطــاب از دنیــا  در آخــر شــب نهــم ربیــع االول ســال ۲۳ هـــ ی

رفتــه اســت.10 و قــول اهــل ســنت روز چهارشــنبه ۲۶ ذی الحجــه اســت.11

۳. قتل عمر بن سعد 
عمــر بــن ســعد فرمانــده ظالــم لشــکر یزیــد در ایــن روز بــه دســت مختــار ثقفــی 

ــه درک واصــل شــد.12 )ره( ب

روز دهم ربیع االول 
۱. ازدواج پیامبر)ص( با حضرت خدیجه )س( 

۲. مرگ داود بن علی حاکم ظالم مدینه 
ــه  داود بــن علــی عمــوی ســفاح در مدینــه در دهــم ربیــع االول ســال ۱۳۳ هـــ ب
دعــای امــام صــادق)ع( هــالک شــد، چــه اینکــه داود بــن علــی فرمــان داد معلــی 

بــن خنیــس را کــه از اصحــاب امــام صــادق)ع( بودنــد شــهید کردنــد.13 

۳. مرگ مالک بن انس 
ــن انــس اصبحــی، رئیــس فرقــه مالکــی از  ــک ب در ایــن روز در ســال ۱۷۹ هـــ مال
مذاهــب اربعــه اهــل ســنت از دنیــا رفــت و در بقیــع دفــن شــد.14 مــرگ او در ۱۱ و 
۱۳ و ۱۴ ربیــع االول هــم گفتــه شــده اســت.15 از خصوصیــات او اینکــه مــدت ســه 
ســال بعــد از مــرگ پــدرش در شــکم مــادر بــود و بعــد از ســه ســال بــه دنیــا آمــد!!؟16

 
۴. اولین روز خالفت غاصبانه معاویه 

در ایــن روز در ســال ۴۱ هـــ خــود را بــه خالفــت نشــاند، و از مــردم بیعــت گرفــت 
و او اولیــن خلیفــه بنــی امیــه بعــد از عثمــان بــود.17 اقــوال دیگــر در ایــن بــاره 
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۵ ربیــع االول و یــا اول و یــا نیمــه جمــادی االولــی اســت 18 ولــی مشــهور در ۲۵ 
ربیــع االول اســت.

 
روزدوازدهم ربیع االول 

۱. ورود پیامبر)ص( به مدینه 
در غــروب ایــن روز پیامبــر)ص( بعــد از هجــرت از مکــه وارد مدینــه طیبه شــدند، 
و در قبــا نــزول اجــالل فرمــود و منتظــر مانــد تــا امیرالمؤمنیــن بــه ایشــان ملحــق 
شــد، و ســپس وارد مدینــه شــدند19؛ چــه اینکــه رســول خــدا)ص( فرمــوده بودنــد 
مــن وارد مدینــه نمــی شــوم تــا اینکــه پســر عمویــم و دختــرم فاطمه بیاینــد.20 این 
در حالــی بــود کــه در ۴ ربیــع االول پیامبــر)ص( در مســیر هجــرت از غــار ثــور بیــرون 

آمــده بــه طــرف مدینــه حرکــت فرمــود.21

۲. انقراض بنی امیه 
ــت  ــا انقــراض دول ــا ســفاح اولیــن خلیفــه عباســی بیعــت شــد، و ب در ایــن روز ب
ــه کلــی منقــرض شــد. البتــه مــروان در ۲۷ ذی  ــت بنــی امیــه ب بنــی مــروان، دول
ــام  ــا تأســیس دولــت بنــی عبــاس رســمًا ن ــی در ایــن روز ب الحجــه کشــته شــد، ول
بنــی امیــه از صفحــه خالفــت برچیــده شــد.22 اقوال دیگــر ۱۳ 23 و ۱۴ ربیــع االول24، 

و ۱۲ ربیــع الثانــی25 اســت.

۳. مرگ معتصم عباسی 
در پنجشــنبه دوازدهــم ربیــع االول ســال ۲۲۷ هـــ دو ســاعت از شــب گذشــته، 
معتصــم عباســی در ســامرا بــه هالکــت رســید. ســبب مرگــش آن شــد کــه حجامــت 

کــرد و ســپس تــب کــرد و بــه همــان تــب در ۴۹ ســالگی بــه جهنــم شــتافت.
از بزرگتریــن جرائــم او بــه شــهادت رســاندن امــام جــواد)ع( اســت. مــدت خالفــت 
او ۸ ســال و ۸ مــاه و ۸ روز بــود، و هشــتم از خلفــای بنــی عبــاس بــود. او ۸ پســر و ۸ 
دختــر داشــت و ۸ قصــر بنــا کــرد. معتصم مــردی ظالم بود و از علم و ادب و نوشــتن 
ــزرگان آن هــا اذیت هــای بســیاری روا  ــه ســادات خصوصــًا ب بهــره ای نداشــت. او ب

داشــت، و در دوران حکومتــش عالقــه زیــادی بــه ســاخت بنــا داشــت.26 
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۴. مرگ احمد بن حنبل 
در ایــن روز در ســال ۲۴۱ هـــ احمــد بــن حنبــل رئیــس فرقــه حنبلی هــا در بغــداد 
از دنیــا رفــت، و در همــان شــهر دفــن شــد. جــّد او ذوالثدیــه رئیــس خــوارج نهروان 
اســت، کــه بــه دســت امیرالمؤمنیــن)ع( بــه درک فرســتاده شــد.27 بنابــر قولــی 

مــرگ او در ربیــع الثانــی اســت.28 

روز چهاردهم ربیع االول 
۱. مرگ یزید بن معاویه 

۲. مرگ موسی خلیفه عباسی 
در ایــن روز و بــه قولــی در ۱۵ یــا ۱۸ ربیــع االول در ســال ۱۷۰ هـــ موســی الهــادی، 
فرزنــد مهــدی عباســی بــه درکات جحیــم شــتافت. در همــان شــب هارون خلیفــه 
شــد و مأمــون نیــز بــه دنیــا آمــد.29 خالفــت موســی الهــادی یــک ســال و ســه مــاه 
طــول کشــید و ۲۵ یــا ۲۶ ســال عمــر کــرد. او بــه قســاوت قلــب و قلــت رحــم و 

خشــونت طبــع و شــرارت نفــس مشــهور بــود.30
ســید بــن طــاوس)ره( در مهــج الدعــوات روایــت می کنــد کــه موســی الهــادی 
لشــکری فرســتاد حســین بــن علــی بــن حســن مثنــی بــن امــام حســن مجتبــی)ع( 
صاحــب فــخ را بــا اصحابــش شــهید کــرد، و ســر او را بــا اســیران بــه نــزد او آوردنــد، 

چــون نظــرش بــر آن ســر افتــاد اشــعاری خوانــد.
پــس اســیران را یکــی پــس از دیگــری می آوردنــد، و او بعــد از ســرزش و توبیــخ 
امــر بــه قتــل آن هــا می کــرد. در یــک روز جماعتــی از اوالد امیرالمؤمنیــن)ع( را بــه 
ــن  ــی ب ــارک موس ــام مب ــه ن ــید ب ــا رس ــی داد ت ــنام م ــن را دش ــانید و طالبی ــل رس قت
جعفــر)ع(، نســبت بــه آن حضــرت بــد گفــت و فریــاد کشــید کــه حســین صاحــب فخ 
خــروج نکــرد مگــر بــه امــر موســی بــن جعفــر)ع(، چــون او صاحــب وصیــت در ایــن 
خانــواده اســت. بخــدا قســم او را بــه قتــل می رســانم. خــدا بکشــد مــرا اگــر او را زنــده 
بگــذارم و خــدا بکشــد مــرا اگــر او را عفــو کنــم و اگــر نبــود کــه ســفاح و پــدرم مهــدی 
ــم  فضایــل بســیار در حــق جعفــر بــن محمــد از کثــرت علــم و دیــن و فضلــش برای
نقــل کــرده انــد، هــر آینــه قبــر او را می شــکافتم و بــدن او را بــه آتــش می ســوزانیدم.
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علــی بــن یقطیــن نامــه ای از بغــداد بــرای حضــرت کاظــم)ع( فرســتاد و صــورت 
حــال را شــرح داد. چــون نامــه بــه حضــرت رســید، اهــل بیــت و شــیعیان خــود را 

خبــر کــرد و فرمــود: رأی شــما در ایــن بــاب چیســت؟
عــرض کردنــد: صــالح ایــن اســت کــه شــما خــود را از ایــن جبــار ظالــم پنهــان 
داری. حضــرت فرمــود: اول نامــه ای کــه از عــراق بیایــد متضمــن خبــر موســی 

الهــادی اســت و چنــان شــد کــه آن حضــرت خبــر دادنــد.31
 

روزهفدهم ربیع االول 
۱. والدت پیامبر)ص( 

۲. والدت امام صادق)ع( 

روزبیست و دوم ربیع االول 
۱. جنگ بنی النضیر 

در ســال چهــارم هجــرت غــزوه بنــی النضیــر واقــع شــد و یهودیــان از مدینــه 
بیــرون رانــده شــدند.32 ۹ و ۱۲ ربیــع االول هــم در ایــن بــاره گفتــه شــده اســت.33 

روز بیست و سوم ربیع االول 
۱. ورود حضرت معصومه )س( به قم 

روز بیست و پنجم ربیع االول 
۱. جنگ دومه الجندل 

ــدل  ــه الجن ــزوه دوم ــر)ص( غ ــان پیامب ــری در زم ــم هج ــال پنج ــن روز در س در ای
ــه  ــده و ب ــت ش ــرار همدس ــی از اش ــدل« گروه ــه الجن ــی »دوم ــاد. در اراض ــاق افت اتف
روز ۲۵  را  بــن عرفطــه غفــاری  پیامبــر)ص( ســباع  کاروان هــا حملــه می کردنــد. 
ربیــع االول در مدینــه بــه جــای خــود قــرار داد، و بــا هــزار رزمجــو بیــرون آمدنــد تــا بــه 
آن نواحــی رســیدند. راهزنــان چــون متوجــه آمــدن آن حضرت شــدند، فــرار کردند. 
مســلمانان امــوال آنــان را برداشــتند و در بیســتم ربیــع الثانی وارد مدینه شــدند.34 
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دومــه  از  اشــعری  ابوموســی  بــا  مــن  می گویــد:  لیلــی  ابــى  بــن  عبدالرحمــن 
الجنــدل عبــور می کردیــم. ابوموســی بــه مــن گفــت: زمانــی کــه بــا پیامبــر)ص( بــه 
ــن از  ــکان دو ت ــن م ــود: »در ای ــن فرم ــه م ــرت ب ــیدیم آن حض ــدل رس ــه الجن دوم
بنی اســرائیل حکــم بــه جــور کردنــد، و بــه زودی در میــان امــت مــن دو تــن در ایــن 

ــد«. ــم می نماین ــور حک ــه ج ــکان ب م
راوی می گویــد: ابوموســی و عمروعــاص بــرای حکمیــت در صفیــن بــه دومــه 
الجنــدل رفتنــد و میــان علــی بــن ابــى طالــب)ع( و معاویــه ملعــون حکــم کردنــد. 
بعــد از ماجــرای حکمیــن ابوموســی را مالقــات کــردم و بــه او گفتم: »مگــر تو نبودی 
کــه از پیامبــر)ص( چنیــن حدیثــی را نقــل کــردی«؟! گفــت: »واهلل المســتعان«!35

 
۲. صلح امام حسن)ع( 

مناسبت های تتمه اين ماه 
۱. زیارت رسول خدا)ص(  از  مزار مادرشان 

در ایــن مــاه در ســال ۶ هـــ رســول خــدا)ص( هنــگام مراجعــت از جنــگ بنــی 
لحیــان بــه زیــارت قبــر مــادرش جنــاب آمنــه بنــت وهــب )س( رفتنــد.36

هنــگام زیــارت، رســول خــدا)ص( گریســتند و مســلمین از گریــه آن حضــرت 
ــا بــه آن روز بــه ان مقــدار گریــه کننــده دیــده نشــده بــود، و در آنجــا  گریســتند؛ و ت

قبــر مادرشــان را تعمیــر و اصــالح فرمودنــد.37 
ــار  ــر مــادرش را چندیــن ب ــه رســول خــدا)ص( قب ــات وارد شــده اســت ک در روای
زیــارت فرمــوده اســت ماننــد برگشــت آن حضــرت از عمــره حدیبیــه، بعــد از فتــح 

مکــه، بعــد از جنــگ تبــوک و بعــد از حجــه الــوداع.

۲. غارت خیمه امام حسن)ع( 
در ایــن مــاه بــود کــه لشــکریان امــام حســن)ع( بــه آن حضــرت اهانــت کردنــد و 
خیمــه آن امــام مظلــوم)ع( را غــارت کــرده آن چــه در آن بــود را بــه یغمــا بردنــد.38
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از آن هنــگام کــه محّمــد )ص( رســالت یافــت تــا خفتــگان وادی ظلمــت را از 
ــور حقیقــت، روشــن  ــه ن ــْت بیــدار ســازد و دیدگانشــان را ب خــواب ســنگین جهال
گردانــد، تــا آن زمــان کــه آوازه اییــن راســتین و نــام دلنشــین او شــرق و غــرب عالــم 
را فــرا گرفــت و پایــه هــای تمدنــی بــزرگ و عالمگیــر، بنیــان نهــاده شــد، افــراد، گــروه 
ــى  ــار ب ــتگی و ایث ــان گذش ــا از ج ــد و ب ــالش نمودن ــیاری ت ــوام بس ــل و اق ــا، قبای ه

دریــغ خــود، از نهــال نوپایــى کــه پیامبــر )ص( نشــانده بــود، پاســداری کردنــد.
اســامی چنیــن مردمانــی کــه چــه در صــدر اســالم، بــا جــان و مــال خــود و چــه در 
قــرن هــا پــس از ظهــور اســالم، بــا علــم و دانــش خــود باعــث رشــد و بالندگــی اســالم 
و تمــّدن اســالمی شــدند، در تاریــْخ کــم نیســت. همچنــان کــه ایــران و ایرانیــان در 

ایــن راه، ســهمی بــزرگ و کارنامــه ای درخشــان از خــود بــه یــادگار گذاشــته انــد.
هــرگاه بــه برخــی از رازهــا و ریــزه کاری هــای قــرآن و ســخنان ارزنــده و آموزنــده 
پیغمبــر اســالم )ص( دربــاره ارزش ایرانیــان پــى ببریــم، آن گاه می توانیــم بــه 
ــرآن و گفتــه  ــر ســخنان آســمانی ق ــودن خــود ببالیــم و در براب ــی و اســالمی ب ایران
هــای گــران بهــای پیامبــر بــزرگ اســالم)ص( ســر فــرود آوریــم کــه در چهــارده 
ــرده و  ــاد ک ــی ی ــه نیک ــى، ب ــال آریای ــن س ــرزمین که ــن س ــردم ای ــش، از م ــده پی س
ــر پیمــان و برخــوردار از هــوش و  ــر و اســتوار ب ــی خداشــناس و دلی ــان را مردمان آن

پیامبراسالموایرانیان
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شایســتگی خــدادادی معرفــی نمــوده اســت.1

ايرانيان در قرآن
بــا ایــن کــه قــرآن، بیشــتر مباحــث کلــی را بیــان می کنــد و کمتــر بــه مســائل فرعــی 
پرداختــه، بســیار جالــب اســت کــه در ایــات متعــددی )بــا توجــه بــه شــأن نــزول هــا 
و روایــات تفســیری موجــود( و بــا تعبیــرات گوناگــون، دربــاره ارزش و شایســتگی 
ایرانیــان، ســخن بــه میــان آورده اســت کــه بیانگــر توجــه خــاص قــرآن، بــه اســالِم 
ایرانیــان اســت. روایــات بســیاری از پیامبــر اســالم)ص( نیــز موجــود اســت کــه ُمهــر 
تاییــد بــر ایــن گونــه تفاســیر زده اســت و هــر گونــه شــک و شــبهه ای را نســبت 
ــه برخــی از مهــم تریــن آن هــا اشــاره  ــه در ادامــه، ب ــرده اســت ک ــه آن هــا از بیــن ب ب

می کنیــم:
- در آیــه ســوم از ســوره جمعــه می خوانیــم: »پیامبــر)ص( نیــز رســول، بــر گــروه 
دیگــری از امییــن اســت کــه هنــوز بــه عــرب نپیوســته انــد، و خداونــد، توانــا و آگاه 
اســت«. در حدیثــی آمــده اســت کــه پیامبــر)ص( ایــن آیــه را تــالوت کــرد. حاضــران 
پرســیدند: منظــور از ایــن »گــروه دیگــر« کیســت؟ پیامبــر)ص( در پاســخ آن هــا، 
دســت بــر شــانه »ســلمان« گذاشــت )و بــه نقلــی دســت بــر ســر ســلمان گذاشــت( 
و فرمــود: » اگــر ایمــان در ســتاره ثریــا قــرار گیــرد، مردانــی از ایــن گــروه )ایرانیــان( بــه 

ــد«. 2 ــت می یابن آن دس
- در آیــه 38 از ســوره محّمــد)ص( می خوانیــم: » ای مســلمانان! اگــر بــه نعمــت 
اســالم ارج ننهیــد و از آن روی گــردان شــوید، خداونــد، ایــن مأموریــت )پاســداری 

از اســالم( را بــه گروهــی دیگــر می ســپارد؛ آنــان کــه هماننــد شــما نخواهنــد بــود«.
- اکثــر مفّســران شــیعه و اهــل ســّنت، در ذیــل ایــن آیــه نقــل کــرده انــد کــه پس از 
نــزول ایــن ایــه، جمعــی از اصحــاب از پیامبــر)ص( پرســیدند: »ایــن جمعیتــی کــه 
ــه آن هــا اشــاره می کنــد، چــه کســانی هســتند؟«. پیامبــر)ص(  ــه ب ــد در آی خداون
ــا شــانه( او زد و  ــو )ی ــه زان بــه ســلمان، کــه در نزدیکــش بــود، نــگاه کــرد و دســت ب
ــم در  ــه جان ــه آن ک ــوگند ب ــت. س ــوم اوس ــرد و ق ــن م ــد، ای ــود: »منظورخداون فرم
اختیــار اوســت، اگــر ایمــان بــه ســتاره ثریــا بســته باشــد، گروهــی از مــردان فــارس، 

ــد«.3 ــگ می آورن ــه چن آن را ب

مــعــارف
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- در آیــه 54 از ســوره مائــده آمــده اســت: » ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، هــر 
ــد، در  ــاند( خداون ــی رس ــی نم ــدا زیان ــه خ ــردد ) ب ــود بازگ ــن خ ــما از ایی ــس از ش ک

اینــده، جمعیتــی را مــی آورد کــه )دارای ایــن ویژگــی هــا هســتند(:
1. خــدا آن هــا را دوســت دارد؛ 2. و آن هــا )نیــز( خــدا را دوســت دارنــد؛ 3. در 
ــر کافــران، ســخت و نیرومندنــد؛ 4. در راه خــدا  ــر مؤمنــان، متواضــع و در براب براب

جهــاد می کننــد و از ســرزنش مالمتگــران، هراســی ندارنــد«.
روایــت شــده اســت کــه شــخصی دربــاره ایــن آیــه و مصــداق آن، از پیامبــر)ص( 
پرســید. پیامبــر)ص( دســت بــر شــانه )یــا گــردن( ســلمان گذاشــت و فرمــود: 
»منظــور از ایــن ایــه، ایــن شــخص و قــوم او هســتند«. آن گاه فرمــود: » اگــر دیــن 
در ســتاره ثریــا باشــد و در آســمان هــا قــرار گیــرد، مردانــی از فــارس، آن را بــه دســت 

خواهنــد آورد«.4
- در آیــه 89 ســوره انعــام می خوانیــم: » اگــر ایــن قــوم، نســبت بــه آن )هدایــت 
الهــی( کفــر ورزنــد، کســانی را نگاهبــان آن ســاخته ایــم کــه نســبت بــه آن، کافــر 

ــتند«. نیس
مفّســران بزرگــی در تفاســیر خــود نقــل کــرده انــد کــه منظــور از ایــن جمعیــت 

)نگهبــان دیــن(، ایرانیــان هســتند.5
در روایــت آمــده اســت: جمعــی از ایرانیــان بــه قصــد انجــام دادن مراســم حــّج، 
بــه حجــاز رفتنــد. در مدینــه، بــه حضــور امــام باقــر)ع( رســیدند و پرســش هایــى از 
مســائل مهــم دینــی نمودنــد و امــام باقــر)ع( پاســخ آن هــا را داد. یکــی از ســؤاالت 
ــر  ــا دخت ــه ب ــرده بودک ــه ســلمان، تمایــل پیــدا ک ــم ک ــود: »شــنیده ای آن هــا ایــن ب
عمــر، خواهــر حفصــه، ازدواج کنــد و از او خواســتگاری کــرد. لطفــًا چگونگــی آن را 

بــرای مــا بیــان فرماییــد«.
امــام باقــر)ع( فرمــود: عمــر ]کــه مایــل بــه دادن دختــرش بــه مــردی غیــر عــرب 
نبــود[، از خواســتگاری ناراحــت شــد و جریــان را بــه رســول خــدا)ص( عــرض 
کــرد و گلــه نمــود. رســول خــدا)ص( بــه عمــر فرمــود: »وای بــر تــو! ایــا خرســند 
ــردی؟ ســلمانی  ــه او نزدیــک گ ــو ب ــو مشــتاق شــود و ت ــه ت ــه ســلمان، ب نیســتی ک
کــه بهشــت، مشــتاق دیــدار اوســت، و خداونــد دربــاره ســلمان و شــما جمعیــت 
قریــش، ایــن آیــه را نــازل کــرد )آن گاه آیــه 89 از ســوره انعــام را خوانــد(. عمــر گفــت: 
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» ای رســول خــدا! منظــور از گــروه نگهبــان دیــن )در آیــه مذکــور( کیســت؟«. 
پیامبــر)ص( فرمــود: » ســوگند بــه خــدا، ایــن گــروه نگهبــان، ســلمان و قــوم او 
هســتند«. ســپس فرمــود: »ســوگند بــه خــدا ایــن آیــه )ایــه 38 از ســوره محمــد( 
ــروه  ــود: » ای گ ــان فرم ــت«. در پای ــده اس ــازل ش ــوم او ن ــلمان و ق ــأن س ــز در ش نی
ــد،  ــران( می زنی ــح ای ــیر )در فت ــا شمش ــان( را ب ــارس )ایرانی ــردم ف ــما م ــش! ش قری
تــا بــه ســوی اســالم بیاینــد. ســوگند بــه خــدا، روزی خواهــد آمــد کــه آن هــا شــما 
را بــرای کشــاندنتان بــه ســوی اســالم، بــا شمشــیر می زننــد«. حذیفــه بــن یمــان 
ــان و  ــه راه ایم ــی ک ــلمان و ایرانیان ــرای س ــاد ب ــوارا ب ــت: » گ ــود، گف ــا ب ــه در آن ج ک
تقــوا را می پیماینــد«. رســول خــدا)ص( فرمــود: » اگــر اســالم در ال بــه الی زمیــن 
گــم شــود، ایرانیــان آن را می یابنــد، و اگــر اســالم در آســمان قــرار گیــرد، جــز مــردم 

ــه آن دســت نمــی یابــد«. ایــران، کســی ب
عمر با شنیدن این سخنان، غمگین شد و برخاست و رفت! 6

ــر خــدا بخواهــد،  - در آیــه 133 از ســوره نســاء نیــز آمــده اســت: » ای مــردم! اگ
ــه جــای شــما( مــی آورد«. ــراد دیگــری را )ب ــرد و اف شــما را از میــان می ب

در روایــت آمــده اســت کــه هنگامــی کــه ایــن آیــه نــازل شــد، پیامبــر)ص( دســت 
خــود را بــر پشــت »ســلمان« زد و فرمــود: »آن افــراد، از قوم این شــخص )ســلمان( 

هســتند؛ یعنــی مــردم غیــر عــرب از فــارس«.7

ايرانيان در سخنان پیامبر)ص(
عــالوه بــر ســخنانی کــه از پیامبــر)ص( در تفســیر ایــات قــرآن دربــاره ایرانیــان 
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــت ش ــان روای ــز از ایش ــری نی ــخنان دیگ ــت، س ــده اس ــت ش روای
طــور خــاص، در مــورد ایرانیــان و مقــام و ارزش واالی آن هاســت کــه بعضــی از ایــن 

ســخنان عبــارت انــد از:
وخ!8 اگــر ایمــان بــه ســتاره ثریــا بســته  - »بشــارت بــاد بــر شــما ای فرزنــدان َفــّرُ
باشــد، عــرْب بــه آن نمــی رســد؛ ولــی عجــم، آن را در اختیــار خــود خواهــد گرفــت«. 9

- و در تعبیــری دیگــر در روایــت ابوهریــره آمــده اســت کــه پیامبــر)ص( فرمــود: 
» ای عجــم هــا! نزدیــک )قــرآن و اســالم( گردیــد کــه عــرب هــا از آن، روی گردانــده 
انــد، و همانــا اگــر ایمــان بــه عــرش الهــی بســته باشــد، در میــان شــما کســانی 
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ــد«.10 ــه دســت آورن ــه آن را ب هســتند ک
- پیامبر)ص( فرمود: »خداوند، در میان بندگانش، دارای دو برگزیده است:

1. برگزیده او در میان عرب، در قریش است؛
2. نیکی او در میان عجم )غیر عرب( در جمعیت ایرانی است«.11

نــژاد، موجــب برتــری اســت؛ بلکــه  کــه  ایــن نیســت  ایــن ســخن،  از  منظــور 
منظــور، خبــر دادن از نبــوغ و اســتعداد و زمینــه هایــى اســت کــه در نــژاد قریــش و 

ایرانیــان وجــود دارد.12
- در فارســنامه ابــن البلخــی آمــده اســت: » پیغمبــر را پرســیدند کــه چــرا همــه 
قــرون، چــون عــاد و ثمــود و ماننــد ایشــان هــالک شــدند و ملــک پارســیان بــه 
درازا کشــید، بــا آنکــه آتــش پرســت بودنــد«. پیغمبــر فرمــود: »از بهــر آنکــه آبادانــی 

ــد در جهــان و داد گســتردند میــان بنــدگان خــدای -عّزوجــل- «.13 کردن
- نیــز نقــل شــده اســت کــه رســول خــدا)ص( فرمــود: » نــام ایرانیــان را بــه زشــتی 

یــاد نکنیــد؛ زیــرا آن هــا از یــاران مــا هســتند و از مــا حمایــت می کننــد«.14
- همچنیــن نقــل شــده اســت کــه پیامبــر)ص( گاهــی بــه فارســی نیــز ســخن 
می گفــت و حتــی در برهــان قاطــع در شــرح کلمــه »َدری« آمــده اســت کــه: » 
بعضــی گوینــد َدری، زبــان اهــل بهشــت اســت کــه رســول)ص( فرمــوده انــد: زبــان 

اهــل بهشــت، عربــى یــا دری اســت«.15
ایــن شــیوه رفتــار پیامبــر نیــز نشــانه اشــتیاق او بــه جلــب عواطــف فارســی زبانان 
اســت، در حالــی کــه بعضــی بــر اثــر تعّصــب عربیــت، ســخن گفتــن بــه فارســی را دور 

از وقــار می دانســتند.
از جملــه روایاتــی کــه در مــورد فارســی صحبــت کــردن پیامبــر)ص( در دســت 

ــه: اســت، ایــن روایــت اســت ک
وقتــی ســلمان بــر پیامبــر، وارد شــد. پیامبــر فرمــود: »درســته و ســاوته« یعنــی 
»اهــاًلو َمرحبــًا« و صحیــح ایــن دو کلمــه: »درســتید و شــادید« اســت؛ یعنــی 

»ســالم و خــوش باشــی«!16

سلمان، سمبل ايرانيان مسلمان
»ســلمان«، نخســتین مــرد ایرانــی اســت کــه بــه اســالم گرویــده، و در همــان آغــاز 
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ــر پیمــودن راه تقــوا و  ــر اث ــه محضــر پیامبــر)ص( رســیده اســت. او ب در مدینــه، ب
کمــاالت، بــه مرحلــه ای رســید کــه پیامبــر)ص( و امامــان)ع( بــا تعبیــرات بســیار 
ــه صــورت  ــه ب ــاک و الیــق ک ــد و ایــن تجلیــل از ســلمان پ بلنــد، از او تجلیــل کردن
ســمبلی از ایرانیــان معرفــی شــده بــود، نقــش بــه ســزایى در گرایــش ایرانیــان بــه 
اســالم داشــت.17در ادامــه، نگاهــی مختصــر بــه زندگی ســلمان و ســخنان رســول 

خــدا)ص( دربــاره او خواهیــم داشــت.
ــوده  ــه« ب ــا »ماب ــروز«و ی ــا »به ــا »بهبود«ی ــه« ی ــا »ماُهوی ــه« ی ــی او »روزب ــام اصل ن
اســت کــه پیامبــر)ص(، پــس از اســالم آوردن او، نامــش را تغییــر داد و نــام زیبــای 
»ســلمان« را بــرای او برگزیــد. ســلمان، گاهــی خــود بــه ایــن موضــوع افتخــار 
ــام مــرا  ــرده بــودم و رســول خــدا)ص( مــرا آزاد کــرد و ن می کــرد و می گفــت: »مــن ب

ســلمان نهــاد«.18
از  را  او  کــه پیامبــر)ص(  بــه شــمار می آمــد  َموالــی )آزاد شــدگان پیامبــر(  از  او 
ــر کاشــتن ســیصد نخــل خرمــا و  ــود - در براب ــه یــک نفــر یهــودی ب صاحبــش - ک
چهــل وقیــه طــال )هــر وقیــه، معــادل چهــل درهــم(، خریــداری و آزاد نمــود.19

- پیامبــر)ص( دربــاره ســلمان می فرمــود: »مــن پیشــگام همــه فرزنــدان آدم 
ــت«.20 ــیان اس ــگام پارس ــلمان، پیش ــتم و س هس

- در جایــى دیگــر فرمودنــد: » خداونــد، بــه مــن فرمــان داد کــه چهــار نفــر را 
دوســت بــدارم، و بــه مــن خبــر داد کــه او نیــز آن هــا را دوســت دارد، و آن هــا عبــارت 

انــد از: علــی، ســلمان، ابــوذر و مقــداد«.21
- همچنیــن فرمــود: » ســلمان، از مــن اســت. اگــر کســی بــه او جفــا کنــد، بــه مــن 

جفــا کــرده اســت، و کســی کــه بــه او آزار برســاند، بــه مــن آزار رســانده اســت«.22
در ماجــرای معــروف جنــگ خنــدق کــه در ســال پنجــم هجــرت رخ داد، طبــق 
پیشــنهاد ســلمان، قــرار شــد در برابــر دشــمن، خندق)کانــال بزرگــی بــه عنــوان 
محافــظ شــهر( حفــر کننــد. رســول خــدا)ص(، حفــر آن را بیــن مســلمانان تقســیم 
کــرد و بــرای هــر ده نفــر، کنــدن چهــل ذراع )حــدود بیســت متر( را تعییــن نمود.23 
از آن جــا کــه ســلمان، فــردی نیرومنــد و کارآمــد بــود، مهاجــران گفتنــد: ســلمان از 
ماســت. )یعنــی نــام او را در لیســت مهاجــران قــرار دهیــد( و انصــار گفتنــد: ســلمان 

از ماســت. رســول خــدا)ص( فرمــود: »ســلمان، از مــا اهــل بیــت اســت«.24

مــعــارف



34

کتــاب مــاه

ایــن جملــه »ســلمان، از مــا اهــل بیــت اســت«، تنهــا در جنــگ خنــدق گفتــه 
نشــده اســت، بلکــه از زبــان پیامبــر)ص( و امــام علــی)ع( و بعضــی امامــان دیگــر 

نیــز در مــوارد مختلــف، آمــده اســت.25
عــارف بــزرگ قــرن هفتــم، ُمحیــى الّدیــن ابــن عربــى، در شــرح ایــن جملــه 
می گویــد: » اضافــه کــردن و پیونــد زدن ســلمان بــه اهــل بیــت)ع( در ایــن عبــارت، 

ــی طهــارت ســلمان اســت«.26 ــه مقــام عال بیانگــر گواهــی رســول خــدا)ص( ب
مقــام  دربــاره  خــدا)ص(  رســول  از  می گویــد:  انصــاری  اهلل  عبــد  بــن  جابــر   -
اســت.  اینــده  و  گذشــته  علــم  دارای  »ســلمان،  فرمــود:  پرســیدم.  ســلمان 
خداونــد، دشــمن او را دشــمن مــی دارد، و دوســتش را دوســت مــی دارد«.27

- و عایشــه می گویــد: »ســلمان، جلســات خصوصــی شــبانه بــا رســول خدا)ص( 
داشــت کــه اکثــر اوقــاِت آن حضــرت را پــر می کــرد«.28

نقــل اســت کــه ســلمان از همــان آغــاز آشــنایى بــا اســالم و دلبســتگی بــه ایــات 
قــرآن، در ایــن اندیشــه بــود کــه قــرآن را بــه زبــان پارســی بــرای مــردم خــود ترجمــه 
ــترس  ــلمان در دس ــت س ــه روای ــرآن ب ــه ای از ق ــروز، ترجم ــفانه ام ــا متأس ــد؛ اّم کن
ــدام  ــتین اق ــری، نخس ــیر طب ــه تفس ــه ترجم ــد ک ــن باورن ــر ای ــیاری ب ــت و بس نیس
بــرای ترجمــه قــرآن بــه زبــان فارســی اســت؛ اّمــا برخــی منابــع مهــّم تاریخــی، 
ســلمان را نخســتین کســی می داننــد کــه بــا اجــازه پیامبــر)ص( بــه ترجمــه فارســی 

ــات قــرآن پرداخــت.29 ای
در مــورد منزلــت ســلمان در نــزد پیامبــر)ص(، همیــن بــس کــه آن حضــرت، 
ــاره هیــچ یــک  ــاره بســتگان ســلمان نوشــتند کــه قبــاًل درب ســفارش نامــه ای درب
از اصحــاب، چنیــن ســفارش نامــه ای صــادر نشــده بــود. خالصــه ای از متــن آن 

ســفارش نامــه چنیــن اســت:
» ایــن، عهــد نامــه ای از محمــد بــن عبــد اهلل)ص( اســت کــه بنــا بــه درخواســت 
ــدان او  ــن مهیــار، و خان ــّرخ ب ــن ف ــرادرش مهــاد ب ــه ب ســلمان، در مــورد توصیــه ب
نســل انــدر نســل، نگاشــته می شــود.... ایــن نامــه، بــه نفــع خانــدان ســلمان 
نوشــته شــد. جــان و مــال آن هــا، در هــر نقطــه ای کــه باشــند، در پنــاه خــدا و 
رســولش محفــوظ اســت. کســی نبایــد بــه آن هــا ســتم کنــد یــا ســخت بگیــرد. 
هــر کــس از مؤمنــان کــه نامــه مــرا می خوانــد، بایــد از آن هــا حمایــت کنــد و بــه 
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آن هــا احتــرام بگــذارد، و هیــچ گونــه آزاری بــر آن هــا روا نــدارد. تراشــیدن جلــو 
ســر، و جزیــه و خمــس و ُعشــر )یــک دهــم( امــوال، و هــر گونــه مالیــات را از آن هــا 
برداشــتم.... هــر ســال از بیــت المــال، صــد لبــاس در مــاه رجــب، و صــد لبــاس در 
مــاه ذی حجــه بــه آن هــا بدهیــد. ســلمان از ایــن رو از جانــب مــا شایســته ایــن 
اکــرام و احتــرام گردیــده کــه بــر بیشــتر مؤمنــان، برتــری یافتــه اســت و از طریــق 
وحــی بــرای مــن ثابــت شــده کــه: اشــتیاق بهشــت بــه )ســلمان(، بیــش از اشــتیاق 
او بــه بهشــت اســت. ســلمان، مــورد اعتمــاد مــن و خیرخــواه پیامبــر خــدا و 

مؤمنــان اســت. ســلمان از خانــدان ماســت...«.
ایــن ســفارش نامــه را علــی بــن ابــى طالــب)ع( بــه فرمــان رســول خــدا)ص( 
نوشــت و ســلمان، ابــوذر، مقــداد، عّمــار، بــالل و جماعتــی بــر آن، گــواه شــدند.30

دیگر ايرانيان مسلمان در زمان پیامبر)ص(
در عصــر پیامبــر)ص( و اندکــی پــس از رحلــت ایشــان، ایرانیــان بســیاری بــه 

اســالم گرویدنــد کــه دربــاره آن هــا بــه اختصــار توضیــح می دهیــم:
- ســلمان فارســی می گویــد: »وقتــی کــه وارد مدینــه شــدم، زنــی اصفهانــی )بــه 
نــام ُاّم الفارســیه( را دیــدم کــه قبــل از مــن بــه حضــور پیامبــر)ص( رفتــه و مســلمان 

شــده بــود. او مــرا بــه ســوی آن حضــرت راهنمایــى کــرد«.31
- ابــن حجــر می نویســد: »مــردی از ایرانیــان بــه نــام ابوشــاه، پــای منبــر رســول 
خــدا)ص( بــود و خطبــه بلیــغ و ســودمند آن حضــرت را می شــنید. پــس از پایــان 
خطبــه، بــه حضــور رســول خــدا)ص( آمــد و گفــت: دســتور بدهیــد ایــن ســخنان را 
بــرای مــن بنویســند. آن حضــرت بــه آن هایــى کــه ســواد نوشــتن داشــتند، فرمود: 

ایــن ســخنان را بــرای ابوشــاه بنویســید«.32
- جوانــی ایرانــی در جنــگ ُاحــد، در صــف ســپاه اســالم، ضربتــی ســخت بــر 
دشــمن کوبیــد و فریــاد بــرآورد: »بگیــر ایــن ضربــت را از مــن، کــه مــن جوانی پارســی 
هســتم«. رســول خــدا)ص( دریافــت کــه ســخن او ممکــن اســت شــعله تعّصــب 
نــژادی دیگــران را برافــروزد، بــه آن جــوان فرمــود: » بگــو: بگیــر از یــک جــوان 

انصــاری!«.33
ــادام هــم نوشــته انــد، فرمانــروای  ــادان و ب ــام او را ب ــاذان بــن ساســان کــه ن - ب

مــعــارف
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ایرانــی یمــن بــود کــه از ســوی خســرو پرویــز بــر آن دیــار، حکومــت می کــرد و بــر 
ــت. ــتی داش ــز سرپرس ــه نی ــاز و تهام ــای حج ــرزمین ه س

پــس از آن کــه ســفیر پیامبــر اســالم)ص( )عبــداهلل بــن ُحذافــه ســهمی( بــه دربــار 
خســرو پرویــز رســید و نامــه آن حضــرت را بــه امپراتــور ایــران داد. پادشــاه ایــران 
برآشــفت و نامــه آن حضــرت را پــاره کــرد و ســپس دســتور دســتگیری پیامبــر و 
اعــزام ایشــان را بــه تیســفون، بــه بــاذان صــادر کــرد و همچنیــن بــه او فرمــان داد 
تــا گزارشــی دربــاره فعالیــت هــای محّمــد )پیامبــر اســالم( بــه او ارائــه دهــد. بــاذان 
هــم دو تــن از ایرانیــان بــه نــام هــای بابویــه و ُخــّره خســرو را بــه مدینــه فرســتاد تــا 
از چنــد و چــون اســالم، آگاهــی بیاورنــد؛ اّمــا آن هــا ناباورانــه، خــود را بــا جامعــه ای 
نوبنیــاد و ســپاهی بــا ایمــان کــه تــا ســرحّد جــان از پیامبرخــود پاســداری می کــرد، 
مواجــه دیدنــد. از ایــن رو، بــا آن کــه اجــرای فرمــان را ناممکــن می دانســتند، ولــی 
دســت کــم، چــاره ای جــز ابــالغ مفــاد آن بــه پیامبــر)ص( نداشــتند. پیامبــر)ص( 
پســرش  دســت  بــه  خســروپرویز  قتــل  از  معنــادار،  تبّســمی  بــا  پاســخ،  در  نیــز 
ــاذان  شــیرویه در شــب قبــل، خبــر داد. ایــن پیشــگویى صحیــح پیامبــر)ص(، ب
و دیگــر فرماندهــان ایرانــی را بــه اســالم، متمایــل کــرد، بــه همیــن ســبب، بــاذان، 
هیئتــی را بــا هدایــای بســیار بــه نــزد رســول خــدا)ص( در مدینــه اعــزام داشــت. 
ایــن هیئــت، خواســتار آن بــود کــه پیامبــر)ص( کســی را بــرای آمــوزش اســالم بــه 
جانــب یمــن، گســیل فرماینــد و فرمانــروای مســلمانی را بــرای ایرانیــان و مــردم 

یمــن برگزیننــد.
آن حضــرت نیــز، ضمــن ارســال هدایایــى، حضــرت علــی)ع( را بــرای آمــوزش 
اصــول و فــروع اییــن اســالم بــه ایرانیــان و مــردم یمــن اعــزام کــرد و طــی فرمانــی، 
خــوِد بــاذان را بــه عنــوان کارگــزار خویــش و حاکــم یمــن، منصــوب فرمــود. بدیــن 
ــی،  ــری نظام ــچ درگی ــدون هی ــان، ب ــالم و ایرانی ــان اس ــتقیم می ــد مس ــه پیون گون

ــار از ســرزمین یمــن آغــاز شــد. نخســتین ب
ــن  ــهر ب ــدش »ش ــت و فرزن ــات یاف ــاذان، وف ــدا)ص(، ب ــول خ ــر رس ــر عم در اواخ
بــاذان« بــه جــای وی منصــوب شــد. بعدهــا پــس از ماجــرای حّجــه الــوداع و 
ســود َعَنســی« بــه یمــن  بیمــار شــدن پیامبــر)ص(، گروهــی از اعــراب بــه رهبــری »اَ
حملــه بردنــد و شــهر بــن بــاذان را بــه شــهادت رســانده، و صنعــا را تصــرف کردنــد 
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ــروه ســه نفــره ایرانــی )فیــروز،  کــه پیامبــر)ص( پــس از آگاهــی از ایــن خبــر، یــک گ
دادویــه، جشــیش( را مأموریــت داد تــا اســود را شکســت دهنــد و یمــن را بازپــس 
گیرنــد. آن هــا هــم موفــق بــه اجــرای فرمــان پیامبــر)ص( و خشــنودی فــراوان 
ــه  ــل او ب ــد و قت ــته ش ــی کش ــود: » عنس ــر فرم ــه پیامب ــا ک ــا آن ج ــدند، ت ــان ش ایش
دســت مبارکــی متعلــق بــه یــک خانــواده مبــارک، انجــام گرفــت«. وقتــی از آن 

ــروز«.34 ــود: »فی ــت؟ فرم ــی او را کش ــه کس ــیدند، چ ــرت پرس حض
بــه هــر حــال، هــر چنــد نــام بــاذان را در زمــره صحابــه پیامبــر)ص( ذکــر کــرده انــد، 
ولــی او چنــان کــه در روایــات اســالمی آمــده اســت، مســلمان شــدن خــود را تنهــا 
بــا نامــه ای بــه پیامبــر )ص( اعــالم کــرده و مالقــات حضــوری بــا ایشــان نداشــته 

اســت.35
- بجــز اینــان، چنــد تــن دیگــر از آزادشــدگان پیامبــر)ص( هــم ایرانــی بودنــد 
مثــل: هرمــز، کرکــره، وردان، مهــران و یــک تــن از آن هــا کــه نامــش ابوضمیــره بــود 
و نســب و تبــار خــود را بــه گشتاســب )پادشــاه افســانه ای ایــران( می رســانید.36

- آزاد کــرده ای دیگــر، ثوبــان نــام داشــت کــه ســال هــا بعــد از پیغمبــر زنــده بــود 
و بــه روزگار معاویــه در شــام وفــات یافــت. گوینــد وقتــی پیغمبــر گفــت: »کیســت 
کــه بــرای مــن، یــک خصلــت را بــر عهــده گیــرد، تــا مــن بــرای او بهشــت را برعهــده 
گیــرم؟«، ثوبــان گفــت: مــن، ای پیغمبــر خــدای! محمــد)ص( گفــت: »بــر عهــده 
گیــر کــه از خلــق، چیــزی طلــب نکنــی«. ثوبــان پذیرفــت و گوینــد بســا کــه وقتــی 
ــا آن  ــت ت ــی خواس ــس در نم ــچ ک ــاد و از هی ــتش می افت ــه از دس ــود، تازیان ــوار ب س
ــه دســتش دهــد. خــودش فــرود می آمــد و آن را برمــی داشــت.37 ــردارد و ب را ب
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عــرب  بــه دوره و فرهنــگ  بیشــتر مفســرین  نظــر  بنابــر  اصطــالح جاهلیــت، 
و  عیســی)ع(  حضــرت  بیــن  فتــرت  دوره  خصوصــًا  پیامبــر،  بعثــت  از  پیــش 
حضــرت محمــد)ص( کــه در آن هیــچ پیامبــری فرســتاده نشــده اســت و شــرک و 
تاریک اندیشــی در آن غلبــه داشــته اســت، اطــالق می گــردد. امــا چنیــن نیســت 
کــه جاهلیــت، سراســر کفــر و شــرک و خرافــات بــوده باشــد، بلکــه گاه رســم هــای 
نیــک و اخــالق حســنه و اندیشــه توحیــدی، مخصوصــًا مکتــب خاصــی از آن 
کــه آییــن حنیــف یــا حنیفیــت نامیــده شــده اســت، در بطــن فرهنــگ شــرک 
ــه اهلل و معــاد و انجــام  ــود عــرب جــای داشــته اســت. ایمــان اقلیــت معــدود ب آل
بعضــی شــعائر و ســنن ابراهیمــی نظیــر ختنــه و حــج، در دوره جاهلیــت ســابقه 
داشــته اســت و در کنــار ســتاره پرســتی و توجــه بــه انــواع بتــواره هــا و توتــم هــا 
اعــم از جمــادی، گیاهــی و حیوانــی، گاه رســوم اجتماعــی پیشــرفته انســانی مانند 
ــکارم  ــه م ــام ب ــان و اهتم ــه مهم ــق ب ــرام عمی ــت، اک ــی، بیع ــاه دادن، هم پیمان پن
اخــالق چــون جــود و ســخا و حلــم و مــروت وجود داشــته اســت. چنانکــه حدیثی 
ِفــی ااِلســالم  ایــن مضمــون نقــل شــده اســت: »یعَمــل  بــه  از رســول اهلل)ص( 
بفضائــِل الجاهلیــِه: در اســالم بــه فضایــل عصــر جاهلیــت عمــل می شــود«.]1[

جاهلیت
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»چنانکــه  می نویســد:  جاهلیــت  تســمیه  وجــه  دربــاره  زریــاب  عبــاس  دکتــر 
گولدزیهــر در مطالعــات اســالمی ]2[ بــه تفصیــل بیــان داشــته اســت، مقصــود از 
ــر  ــت را در براب ــه شــواهد، جهال ــا اســتناد ب ــادان نیســت. گولدزیهــر ب جاهلیــت، ن
حلــم می دانــد. مســلم اســت کــه جاهلیــت در برابــر اســالم اســت، بنابرایــن، 
ــا تمــام موازیــن و ارزش هــای  ــه ب ــرآن، عصــری اســت ک مقصــود از جاهلیــت در ق
اخالقــی و دینــی و فرهنگــی درســت در مقابــل اســالم بــوده اســت«]3[. وی از 
بــه  کــه جاهــل  قــرآن کریــم]4[ گاه هســت  کــه در  قــول جــواد علــی می نویســد 
معنــای نــادان نیســت، بلکــه انســان متکبــر خــود رأی اســت. زندگــی عرب هــای 
و  شــبانی  بــدوی  زندگــی  جاهلــی،  عصــر  بادیه نشــین  اعــراب  و  شهرنشــین 
دامــداری قبیلــه ای بســته ای بــود و بــه گفتــه حضــرت علــی)ع( حتــی یــک نفــر کــه 
ســواد خوانــدن و نوشــتن داشــته باشــد م ان آنــان پیــدا نمی شــد]5[ و اعتقــاد بــه 
سرنوشــت الیتغیــر و دخالــت ارواح شــریر و از آنجــا توســل بــه کهانــت و فــال و زجر و 
طیــره و هاتــف و جــن و انــواع قرعــه کشــی هــای قمارگونــه م ان آنــان رواج داشــت. 
شــأن زن در حــد اشــیاء و جانــوران بــود و هنــگام حیــض او را طــرد می کردنــد 
ــود  ــتی ب ــه همزیس ــه ن ــی ک ــف و در حالت ــا او را بالتکلی ــالق ه ــبه ط ــواع ش ــه ان ــا ب ی
ــه ارث  ــد حتــی خــود او را ب ــه او ارث نمــی دادن ــگاه می داشــتند و ب ــه طــالق ن و ن
می بردنــد و چنانکــه مشــهور اســت بعضــی از آنــان دختــران خــود را زنــده بــه گــور 
می کردنــد و اگــر هــم او را زنــده می گذاشــتند، مــرگ زودرس او را ســعادتی بــرای 
خــود می شــمردند. قــرآن کریــم بــرای زن کــه در عصــر جاهلــی از ارث محــروم بــوده 

ــدازه نصــف مــرد مقــرر مــی دارد.]6[  ــه ان اســت، ســهمی از میــراث ب
کســانی کــه از موقعیــت اجتماعــی رقــت انگیــز و غیــر انســانیزن در عصــر جاهلــی 
ــاد  ــی، انتق ــوق عرف ــروزه و حق ــرد ام ــا و عملک ــه ارزش ه ــه ب ــا تکی ــد، ب ــالع ندارن اط
می کننــد کــه چــرا ســهم االرث زن بــه انــدازه مــرد نیســت، غافــل از آنکــه در جهــان 
باســتان، حتــی در حــوزه ادیــان، غالبــًا زنــان ارث نمــی بــرده انــد و حکــم الهــی در 
قــرآن، یــک گام بــزرگ در اصــالح وضــع زنــان بــوده اســت. چنانکــه پیشــتر هــم 
اشــاره شــد، اصــواًل زن و نیــز نــوزاد دختــر در جامعــه جاهلــی بســیار نامحبــوب بوده 
اســت.]7[ مخصوصــًا اگــر توجــه کنیــم کــه رســم زنــده بــه گــور کــردن دختــران نــوزاد 

در عصــر جاهلــی ســابقه داشــته اســت و در قــرآن اکیــداً نهــی شــده اســت.]8[ 
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و اختیــار نامحــدود و اســتبداد مــردان را در عصــر جاهلــی کــه بارهــا زن را طــالق 
مــی داده انــد و هــر بــار قبــل از پایــان یافتــن عــده رجــوع کــرده بدیــن وســیله زن را 
آزار می دادنــد، محــدود می ســازد و طــالق را فقــط بــه دوبــار محــدود می نمایــد]9[ 
و بــرای بازگشــت شــوهر بــه همســر خویــش پــس از طــالق ســوم مقرراتــی نســبتًا 

ســخت مقــرر مــی دارد.]10[ 
از طــالق بدتــر، شــبه طــالق هــای عصــر جاهلــی بــوده اســت کــه دو نــوع آن بــه 
عنــوان ایــالء و ظهــار مشــهور اســت. قــرآن کریــم و فقــه اســالمی تعــدد زوجــات را 
کــه حــد و حصــری نداشــته اســت، محــدود می ســازد. بــى بندوبــاری جنســی را 
نیــز بــا تعییــن تعزیــرات و حــدود، مهــار کــرده و رابطــه جنســی را ســامان می دهــد. 
ــناخته  ــده و ش ــتر کاوی ــت بیش ــای جاهلی ــه و زوای ــه گوش ــر چ ــد ه ــر می رس ــه نظ ب

شــود، اهمیــت و قــدر اســالم بیشــتر شــناخته می شــود.
در دوره جاهلیــت، وابســتگی قبیلــه ای در بیــن اعــراب بــدوی و حتــی اهــل 
شــهر قــوت تمــام داشــته اســت و بــدوی، جامعــه را در واقــع بــر وحــدت قبیلــه ای 
اســتوار می دانســته اســت. وابســتگی قبیلــه ای بــه حــّدی قــوی بــود کــه اســالم 
ــردارد، در آن دوره دشــمنی در میــان قبایــل،  ــار آن را از میــان ب ــود آث نتوانســته ب
اگرچــه نســبت بــه گذشــته کاهــش یافتــه بــود امــا همچنــان دوام داشــت حتــی در 
زمــان حاضــر نیــز وجــود دارد. عــرب هــای جاهلــی بــه جهــت داد و ســتد و زیــارت 
اماکــن مقــدس و شــرکت در بازارهــای موســمی، در چهــار مــاه از ســال، جنــگ را 
حــرام می شــمردند. مهمتریــن مــکان هــای زیارتــی، مکــه و معروفتریــن بازارهــای 

موســمی، بــازار عــکاظ بــود.
در روابــط اجتماعــی نیــز غــارت و جنــگ و جــدل قبیلــه ای جــزو نهادهــای 
اجتماعــی شــده بــود. ایــن جنــگ هــای قبیلــه ای را کــه گاه تــا چهــل ســال طــول 

می کشــید »ایــام العــرب« می گفتنــد.
در مــورد دیــه و قصــاص نیــز حــد و مــرزی نمــی شــناختند و فقــط بــه کشــتن 
قاتــل اکتفــا نمــی کردنــد، بلکــه متعــرض کســان و قبیلــه او هــم می شــدند. غالبــًا 
هــر خونخواهــی و قصــاص، بــه جنــگ طایفگــی دامنگیــری تبدیــل می شــد. بــه 
نحــوی کــه احــکام قرآنــی و اســالمی کــه فقــط کشــتن یــک تــن را در برابــر یــک تــن 
آن هــم بــا شــرایطی روا می شــمرد، یــک قانــون اصالحــی و انقالبــى عظیــم اســت. 
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از ســوی دیگــر از دیربــاز  ربــا در معامــالت و مناســبات مــردم جاهلــی وارد شــده 
بــود. همچنیــن در روابــط جنســی بــى بندوبــار بودند و فحشــا، از جملــه به صورت 

بــه کار گرفتــن کنیــزکان در فاحشــه خانــه هــا بــه صــورت علنــی برقــرار بــوده اســت.
از نظــر دینــی چنانکــه اشــاره شــد، تقــدس دادن بــه انــواع بتــواره هــا از جملــه 
ســنگ هــا و توتــم هــای گیاهــی و زراعــی ) از جملــه پرســتش درختــی بــه نــام ذات 
االنــواط( و حیوانــی )از جملــه ُبحیــره، ســائبه، وصیلــه و حــام( کــه در قــرآن نیــز بــه 
آن هــا اشــاره و نهــی شــده اســت و ســتاره پرســتی رواج داشــت. ســتاره پرســتی 
عــرب جاهلــی بیشــتر در جنــوب عربســتان و شــامل پرســتش الهــه منســوب 
بــه مــاه از جملــه َود و عائــم و پرســتش خورشــید و زهــره بــود. چنانکــه نهــی از 

پرســتش مــاه و خورشــید در ســوره فصلــت آمــده اســت.]11[ 
کعبــه  حومــه  از  ســفرها  در  کــه  هایــى  ســنگ  بــه  جاهلــی  عــرب  احتــرام 
ــرد کــم کــم گســترش یافتــه و هــر قبیلــه ای بتــی  برمی داشــت و همــراه خــود می ب
ــن لحــی اولیــن کســی  ــه عمروب ــرای خــود داشــت. ابــن هشــام و کلبــی برآننــد ک ب
بــوده اســت کــه در عــرب بــت پرســتیده اســت و بحیــره و ســائبه و وصیلــه و حــام 
را )بــه صــورت توتــم( تحریــم کــرده اســت و در ســفر تجارتــی خــود بــه شــام، بــت 
هبــل را همــراه آورده و در کعبــه نهــاده اســت. قــوم هذیــل، ُســواع را می پرســتید. 
قضاعــه و قبیلــه کلــب َود را می پرســتید و قــوم لحــی و مذِحــج و اهــل ُجــَرش، 

اســت.]12[  را می پرســتیده  یغــوث 
این هــا بــت هایــى بــوده کــه همــراه بــا دو بــت دیگــر در قــرآن کریــم نــام بــرده 
شــده اســت، یعنــی یعــوق کــه قــوم َخیــوان آن را می پرســتیده و نســر کــه بــه قــول 
ابــن هاشــم قــوم ذوالــکالع و بــه قــول کلبــی قبیلــه حمیــر آن را می پرســتیده انــد. 

ســه بــت دیگــر نیــز در قــرآن کریــم یــاد شــده اســت:
1. ُعــّزی کــه بــه قــول ابــن هشــام بنــی کنانــه و بــه قــول کلبــی، قریــش آن را 

اســت. می پرســتیده 
2. منــات کــه اوس و خــزرج آن را می پرســتیده انــد و حضــرت علــی)ع( در فتــح 

مکــه، منــات را ســرنگون کــرد.
3. الت که قوم ثقیف در طائف آن را می پرستید.]13[

دســتیاری  و  رســول)ص(  حضــرت  همــت  بــه  مکــه  فتــح  در  آنکــه  حاصــل 

مــعــارف
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کتــاب مــاه

علی بن ابى طالــب)ع( حــدود 360 بــت و بتــواره از صحــن و حریــم کعبــه ســرنگون 
و قلــع و قمــع گردیــد. امــا چنانکــه اشــاره شــد اندیشــه توحیــدی نیــز بــه صــورت 
فــردی و گروهــی در عصــر جاهلــی ســابقه داشــته اســت. چنانکــه عبدالمطلــب بــه 
آییــن حنیــف- نوعــی توحیــد ابراهیمــی - اعتقــاد داشــت و زیــد بــن عمرونفیــل کــه 
اســالم را درک نکــرد، از عبــادت بتــان اکــراه داشــت و محضــر حضــرت محمــد)ص( 
را پیــش از بعثــت دریافتــه بــود. و قیــس بــن ســاعده، ادیــان توحیــدی و معــاد را 
بــاور داشــت. همچنیــن نابغــه ذبیانــی و زهیــر بــن ابــى ســلمه و چنــد تــن دیگــر.]14[

مســعودی نیــز از ایمــان قیــس بــن ســاعده و رئــاب شــنی و بحیــرای راهــب کــه در 
ــد.]15[ ــد ســخن می گوی ــوده ان ــد ب ــه وجــود خداون ــل ب ــام فتــرت قائ ای

در قــرآن کریــم چهــار بــار کلمــه جاهلیــت بــه کار رفتــه اســت، یــک بــار دربــاره 
گروهــی از یــاران پیامبــر)ص( کــه بــا اکــراه و نفــاق، در جنــگ احــد شــرکت کــرده 
بودنــد، می فرمایــد: »و گروهــی دیگــر هــم بودنــد کــه فقــط در غــم جــان خویــش 
همچــون  کــه  داشــتند  خداونــد  دربــاره  ناســزاواری  اندیشــه های  و  بودنــد 

بــود.«]16[  الجاهلیــه[  جاهلیت]ظــن  پندارهــای 
بــار دوم از پــى روی از ُحکــم الجاهلیــه )احــکام و عملکردهــای جاهلیــت( نهی و 
توبیــخ می فرمایــد.]17[ بــار دیگــر در خطــاب و هشــدار بــه زنــان پیامبــر)ص( آنــان 
ــی  ــی[ نه ــه االول ــّرج الجاهلی ــت ]تب ــل جاهلی ــد اوای ــون عه ــری همچ ــوه گ را از جل
می فرمایــد.]18[ و بــار آخــر در ســوره فتــح]19[ اســت کــه از کفــار مکــه کــه در دل 
هایشــان حمیــت جاهلیــت هســت، ســخن می گویــد. جــز ایــن مــوارد، در قــرآن 
کریــم - بــدون کاربــرد لفــظ جاهلیــت - بارهــا بــه بعضــی عقایــد]20[ و احــکام]21[ 
و برخــی آداب و عــادات و اخــالق رذیلــه جاهلیــت]22[ اشــاره شــده اســت. اشــعار 
شــعرای جاهلــی در تاریــخ، لغــت، شــعر و ادب عــرب اهمیــت فــراوان دارد. ایــن 
اشــعار جاهلــی اگــر چــه در صحــت بعــض یــا تمــام آن هــا شــک و تردیدشــده اســت، 
لیکــن بــه هــر حــال مظهــر واقعــی حیــات و شــعور و زبــان عــرب آن دوره اســت و 
ــه عمــده و غالــب ایــن اشــعار و اســاس اخــالق و ســلوک  مــروت جاهلــی، کــه مای
عــرب بــدوی در ایــن دوره بــوده اســت، عبارتســت از اهتمــام در حفــظ آبــرو و 
نامــوس، ســعی در دفــاع از مهمــان و پناهنــده، حمایــت از قبیلــه و خویشــاوند، 
و تهــور و دالوری در گرفتــن انتقــام از دشــمن؛ و ایــن رســوم و قواعــد از اســباب 
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وجــود جنــگ و نــزاع دائــم بیــن قبایــل عــرب بــوده اســت.
نهــج البالغــه کهــن تریــن منبعــی اســت کــه اشــارتی دربــاره جاهلیــت دارد. 
حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( جاهلیــت را بــا صفــت »الجهــالء« یــاد می کنــد]23[ کــه 
نشــان می دهــد »جاهلیــت« را بــه معنــای جهالــت و نادانــی می گیــرد. حضــرت 
ــان  ــا مردم ــت، ت ــد را برانگیخ ــدا محم ــا خ ــد: »همان ــه 26 می فرمای ــاز خطب در آغ
را بترســاند و فرمــان خــدا را چنانکــه بایــد برســاند، آن هنــگام شــما ای مــردم 
عــرب، بدتریــن آییــن را برگزیــده بودیــد و در بدتریــن ســرای خزیــده، منزلگاهتــان 
ــوار  ــان تیــره و ناگ ــرزه، مارهــای زهــردار، آب ت سنگســتان ناهمــوار، همنشــینان گ
و خوراکتــان گلــو آزار، خــون یکدیگــر را ریــزان، از خویشــاوند بریــده و گریــزان، 

ــوده بــه خطــا.« ــا ســر آل ــا، پــای ت بت هاتــان همــه جــا برپ
همچنیــن: »همچــون بدخویــان جاهلیــت مباشــید کــه نــه در دیــن فهــم دارنــد 
ــردم  ــه م ــی ک ــت، در حال ــز: »او را برانگیخ ــد....«]24[ و نی ــای کردگارن ــه شناس و ن
را می پیمودنــد. هــوا و هوسشــان سرگشــته  بیراهــه فتنــه  ســرگردان بودنــد و 
ســاخته، بزرگــی خواهیشــان بــه فرودســتی انداختــه، از نادانــی جاهلیــت خــوار، 
بــر وی  بــه بــالی نادانــی گرفتــار او کــه درود خــدا  ســرگردان و در کار نااســتوار، 
بــاد، خیرخواهــی را بــه نهایــت رســاند، بــه راه راســت رفــت و از طریــق حکمــت و 

ــد.«]25[ ــه خــدا خوان موعظــه نیکــو، مــردم را ب
از بعــض آیــات قــرآن و احادیــث معصومیــن چنیــن اســتفاده می شــود کــه پــس 
از اســالم نیــز جاهلیــت واقــع شــده و عــده ای از مردمــان بــا همــان ویژگی هــا و 
در  انــد.]26[ چنانکــه  معیارهــای جاهلــی در جامعــه مســلمین ظاهــر شــده 
حدیثــی از امــام باقــر)ع( ایــن معنــا آمــده اســت،]27[ و در حدیثــی از رســول 
اکــرم)ص( اســت کــه فرمــود: »مــن بیــن دو جاهلیــت برانگیختــه شــده ام کــه 
آخریــن آن هــا بدتــر از اولیــن آن می باشــد.«]28[ در حدیثــی از امــام باقــر)ع( آمــده 
اســت: »همانــا مــردم بعــد از ارتحــال رســول خــدا)ص( بــه ]وضــع[ اهــل جاهلیــت 
برگشــتند.«]29[ مرحــوم عالمــه شــعرانی چنیــن گفتــه اســت: »جاهلیــت اولــی 
بــه اصطــالح امــروزه، آن دوره توحــش انســان اســت کــه هنــوز قواعــد مدنیــت 
را نیافتــه، خــود را پــای بنــد احــکام نســاخته بــود. در آن عهــد مــردان و زنــان 
بــر حســب غریــزه حیوانــی بــا یکدیگــر معاشــرت داشــتند، پــس از آنکــه قومــی 
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متمــدن شــدند و محاســن آداب، مــکارم اخــالق و احــکام و شــرایع را پذیرفتنــد، 
هــرگاه بــاز بــه توحــش بازگردنــد و شــرم و حیــا میــان آن هــا ضعیــف گــردد و مراعــات 
آداب نیکــو فرامــوش شــود، جاهلیــت ثانــی اســت. بــى عفتــی و القیــدی زنــان از 
لــوازم توحــش نــوع بشــر اســت آن گاه کــه زندگــی شــان نزدیــک بــه روش حیوانــات 

ــرد....«]30[ ــار منــع ک ــه رفت ــان را از آن گون ــد زن ــود، خداون ب
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ــیع  ــخ تش ــى در تاری ــکوه و طالی ــای پرش ــی از دورانه ــادق)ع(، یک ــام ص ــر ام عص
اســت. در ایــن عصــر، تشــیع گســترش چشــمگیری نمــود و بــر تعددشــیعیان 
افــزوده گشــت و در اثــر آزادی نســبی روابــط شــیعیان بــا امــام صــادق)ع(، آن 
حضــرت توانســت فقــه و کالم شــیعه را توســعه دهــد و اصــول ومبانــی آن را روشــن 
کنــد. نقــش آن حضــرت در معرفــی مبانــی شــیعه بــه حــدی بــود کــه مذهــب 

شــیعه بــه نــام آن جنــاب و »مذهــب جعفــری « شــهرت یافــت.
بعــد از رحلــت رســول اکــرم)ص(، دیگــران در جایــگاه آن حضــرت نشســتند 
وعلــی)ع( در حاشــیه مانــد. بــا ایــن حــال تعــداد زیــادی از بــزرگان صحابــه تنهــا آن 

ــت: ــان می گف ــن یم ــه ب ــتند؛ حذیف ــق می دانس ــام برح ــاب را ام جن
رامالقــات  علــی  اســت،  برحــق  امیرالمؤمنیــن  دیــدار  طالــب  کــه  کــس  »هــر 

)1( نمایــد.« 
عبــداهلل بــن مســعود می گفــت: »در قــرآن خلفــا چهارتــن هســتند: آدم،هــارون، 

داوود و علــی علیهــم الســالم « )2(
ــه ای از  ــکل جداگان ــی تش ــد ول ــاط بودن ــان در ارتب ــا امامش ــال ب ــزرگان کام ــن ب ای

شیوههایارتباطشیعه
باامامصادق)ع(
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ســایر مســلمانان نداشــتند. امــا بعــد از قتــل عثمــان وآغــاز خالفــت علــی)ع( 
همــان طــور کــه طرفــداران بنــی امیــه شــکل حزبــى بــه خــود گرفتنــد و عثمانیــان 
نامیــده شــدند، شــیعیان نیــز صــف خویــش را ازدیگــران جــدا نمودنــد و آزادانــه 
تشــیع خــود را اعــالم کردنــد. ولــی ایــن وضــع دیــری نپاییــد و بــا اکمیــت بنــی 
ــنامه ای  ــی بخش ــه ط ــد؛ معاوی ــه شــمار آم ــنگین ب ــی س ــری جرم ــیعه گ امیــه، ش
ــد  ــر دو نفــر شــهادت دادن ــه عمــال و فرماندارانــش در سراسرکشــور نوشــت: »اگ ب
کــه شــخصی از دوســتداران علــی و خانــدان او اســت، اســمش را از دفتــر بیــت 
بــا وجــود  و  را قطــع نماییــد.« )3(  او  کنیــد و حقــوق ومقــرری  المــال حــذف 
حکمرانــی ســفاکانی چــون: زیاد،ابــن زیــاد و حجــاج بــن یوســف، ارتبــاط شــیعیان 
بارهبرانشــان بــه نهایــت درجــه کاهــش یافتــه بــود. لــذا اخبــاری بدیــن مضمــون 
بــه چشــم می خــورد کــه بعــد از شــهادت امــام حســین)ع( تنهــا چهارتــن در کنــار 
امــام ســجاد)ع( ماندنــد. )4( و شــخصی چــون ســعید بــن جبیــر بــه جــرم رابطــه 
ــان  ــا پای ــه ب ــا ایــن ک ــاالی دار مــی رود. )5( ت ــا امــام زیــن العابدیــن)ع( ب داشــتن ب
یافتــن قــرن اول هجــری و شــروع دعــوت عباســیان وقیامهــای طالبیــان، وضــع 
عــوض می شــود و توجــه بنــی امیــه بــه جــای دیگرمعطــوف می گــردد و شــیعیان 
ــرار  ــا امامانشــان رابطــه برق ــه ب ــوان ایــن را می یابندک نفــس راحتــی می کشــند و ت

ــه اوج خــود رســید. نماینــد کــه ایــن مطلــب درعصــر امــام صــادق)ع( ب

رابطه شيعيان با امام صادق)ع(
عــده ای از بــزرگان شــیعه چــون هشــام بــن حکــم، محمدبــن مســلم، ابــان بــن 
تغلــب، هشــام بــن ســالم، مؤمــن الطــاق، مفضــل بــن عمــر، جابربــن حیــان و... از 
شــاگردان و تربیــت شــدگان محضــر آن حضــرت بودنــد کــه تعدادشــاگردان ایشــان 
ــد و تنهــا  را عــده ای از محققــان و دانشــمندان شــیعه چهــار هزارتــن دانســته ان
از جــواب ســوالهایى کــه از آن حضــرت می شــد،چهار صــد رســاله نــگارش یافتــه 
اســت. )6( بعضــی از شــاگردان امــام صــادق)ع( دارای آثــار علمــی و شــاگردان 
ــاب  ــد کت ــی و یــک جل ــم س ــن حک ــام ب ــه هش ــوان نمون ــه عن ــد، ب ــددی بودن متع
نوشــته )7( و جابربــن حیــان نیــز بیــش از دویســت جلــد کتــاب در زمینــه هــای 
گوناگــون بــه خصــوص رشــته هــای علــوم عقلــی، طبیعــی، فیزیــک و شــیمی 
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تصنیــف کــرده بــود. )8( ابــان بــن تغلــب در مســجدالنبی جلســه درس داشــت و 
آنــگاه کــه وارد مســجدمی شــد ســتونی را کــه پیامبــر)ص( تکیــه مــی داد، بــرای او 

خالــی می کردنــد. )9(

وسعت دانشگاه جعفری
شــاگردان امــام صــادق)ع( منحصــر بــه شــیعیان نبودنــد، بلکــه پیــروان ســنت 
و جماعــت نیــز از مکتــب آن حضــرت برخــوردار می شــدند؛ پیشــوایان چهارگانــه 
اهــل ســنت بالواســطه یــا بــا واســطه شــاگرد امــام صادق)ع(بودنــد. ابوحنیفــه در 
راس ایــن پیشــوایان قــرار دارد کــه بــه گفتــه خــودش، دو ســال شــاگرد امــام بــوده و 

اســاس علــم و دانشــش از ایــن دوســال اســت. )10(
شــاگردان امــام از نقــاط مختلــف همچــون: کوفــه، بصــره، واســط، حجــاز وســایر 
مناطــق و نیــز از قبایــل گوناگــون ماننــد: بنی اســد، مخارق، طی،ســلیم، غطفان، 
بــن  بنــی حــارث  بــه ویــژه  بنــی ضبــه، قریــش  ازد، خزاعــه، خثعــم، مخــزوم، 
عبدالمطلــب وبنــی الحســن بودنــد کــه بــه مکتــب آن حضــرت پیوســتند. )11( بــه 
گفتــه ابــن حجــر عســقالنی، فقهــا و محدثانــی همچــون: شــعبه، ســفیان ثــوری، 
ســفیان بــن عینیــه، مالــک، ابــن جریــح، ابوحنیفــه، پســروی موســی،وهیب بــن 
خالــد، قطــان، ابوعاصــم و گــروه انبــوه دیگــری از آن حضــرت حدیــث نقــل کــرده 
انــد. )12( امــام صــادق)ع( هــر یــک از شــاگردان خــود را در رشــته ای کــه بــا ذوق 
وقریحــه او ســازگار بــود، تشــویق و تعلیــم می نمــود و در نتیجــه هــر کــدام از آن هــا 
ــا دو رشــته ازعلــوم ماننــد: حدیــث، تفســیر و علــم کالم تخصــص پیــدا  در یــک ی

می کردنــد.
کوفــه یکــی از مهمتریــن کانونهــای تجمــع شــاگردان امــام صادق)ع( بود؛حســن 
ــه در  ــرده ک ــل ک ــوده، نق ــا)ع( ب ــام رض ــاگردان ام ــه از ش ــاء ک ــاد وش ــن زی ــی ب ــن عل ب
مســجد کوفــه نــه صــد نفــر اســتاد حدیــث مشــاهده کــردم کــه همگــی از جعفربــن 

محمــد)ع( حدیــث نقــل می کردنــد. )13( ب- رابطــه عــادی
کلیــه شــیعیانی کــه توانســتند خدمــت امــام صــادق)ع( برســند و یــا بــه نحــوی 
بــا آن حضــرت رابطــه بــر قــرار نماینــد، جــزو شــاگردان آن جنــاب محســوب نمــی 
شــوند؛ زیــرا تشــیع در ایــن عصــر گســترش زیــادی یافتــه و بــه اکثــر قلمروهــای 
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ــادی از مســلمانان ازاهــل بیــت علیهــم الســالم  ــود و شــمار زی اســالمی رســیده ب
پیــروی می کردنــد. بــا توجــه بــه گزارشــهای رســیده از آن عصــر، روابــط شــیعیان بــا 

ــرد: ــان ک ــهای زیربی ــه روش ــوان ب ــرت را می ت آن حض

روابط شيعيان با امام
1- از طریق سفر حج و عمره

ســفر مــردم بــه حــج کــه بــرای توانگــران واجــب بــود، وســیله خوبــى بــه شــمارمی 
آمــد، تــا شــیعیان بتواننــد، در مدینــه خدمــت امــام صــادق)ع( برســند واز محضــر 
ایشــان بهــره منــد شــوند. همچنیــن آن حضرت در موســم حج، درمســجدالحرام 
ــد؛ شــیخ  ــه ســواالت و مســائل شــرعی پاســخ می دادن جلســه درس تشــکیل و ب
مفیــد نقــل می کنــد در یکــی از ایــن جلســات عــده ای بــه ابــن ابــى العوجــاء ملحــد 
پیشــنهاد کردنــد، از امــام صــادق)ع( کــه بــه قــول آن هــا عالمــه زمــان و دانــای 
روزگار اســت و مــردم اطــراف او راگرفتــه انــد. ســواالتی کنــد و آن حضــرت را نــزد 
مــردم شــرمنده و مفتضــح ســازد کــه بــا پاســخهای عالمانــه امــام صــادق)ع(، ابــن 

ابــى العوجاء،نومیــد و ناراحــت نــزد یــاران خــود برگشــت. )14(

2- سفر جهت تعلیم مسایل شرعی
اگرچــه در روزگار قدیــم، مســافرت بــرای تعلیــم و یادگیــری مســایل عــادی کاری 
دشــوار بــود، بــا ایــن حــال مــواردی در دســت اســت کــه نشــان می دهــد بعضــی 
از مومنــان بــرای اخــذ یــک مســئله فقهــی، رنــج و مشــقت مســافرت طوالنــی را 
ــرد:  ــدی نقــل ک ــه مرحــوم قطــب الدیــن راون ــد؛ چنــان ک برخــود همــوار می کردن
»شــخصی زنــش را ســه بــار طــالق داده بــود و در مــورد جوازرجــوع، از مطلقــات 
شــیعه پرســیده بــود، جوابــش را داده بودنــد ولــی همســرش راضــی نشــده، مگــر 
ایــن کــه از امــام صــادق)ع( اســتفتا کنــد کــه درایــن هنــگام امــام صــادق)ع( بــه 
دســتور خلیفــه عباســی در حیــره، تحــت نظربــه ســر می بــرد و مانــع مالقــات 
مــردم، بــا او بودنــد. لــذا آن شــخص خــودرا بــه قیافــه »خیــار فروشــی « در آورد و 
بــه در خانــه امــام صادق)ع(آمــد و مســئله اش را پرســید و جــواب گرفــت.« )15(

مــعــارف
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3- برقراری رابطه توسط وکیالن
یکــی از مهمتریــن راههــای ارتبــاط مــردم بــا امــام صــادق)ع(، از طریــق وکیــالن 
آن جنــاب بــود کــه ایــن روش از زمــان امــام صــادق)ع( بــه جهت گســترش مناطق 
شــیعه نشــین توســط ائمــه اطهــار علیهــم الســالم مورداســتفاده قــرار می گرفــت. 
شــیعیان نیــز توســط ایــن وکیــالن وجوهــات شــرعی خویــش را حضــور ائمــه اطهــار 
علیهــم الســالم می فرســتادند و هــم دســتورات و مســائل شــرعی را از طریــق آنــان 

دریافــت می نمودنــد.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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ــاره شــفاعت در مســجد النبــی )ص( در شــهر مدینــه کــه  حدیثــی از پیامبــر درب
می فرمایــد: شــفاعت مــن بــرای گناهــکاران امتــم خواهــد بــود کــه مرتکــب گناهــان 

کبیــره شــده باشــند
شــفاعت واســطه شــدن یــک مخلــوق میــان خــدا و دیگــر مخلوقــات بــرای 
رســاندن خیــر یــا دفــع شــر در دنیــا و آخــرت اســت. شــفاعت مفهومــی دینــی 
اســت کــه عمــوم مســلمانان بــه آن بــاور دارنــد. بــر اســاس عقایــد شــیعه، شــفاعت 
ــد شــفاعت  ــد اســت و هیــچ کــس بــى اذن او نمی توان ــه طــور کامــل از آن خداون ب
نمایــد. بــر ایــن اســاس اگــر خداونــد از ایمــان بنــده ای راضــی باشــد بــه شــفیعان 
اذن می دهــد در حــق او شــفاعت کننــد. بــاور بــه شــفاعت در میــان شــیعیان 

جایــگاه ویــژه ای دارد.
اهــل ســنت نیــز اصــل شــفاعت را پذیرفته انــد و در منابــع آن هــا بــه ویــژه بــه 
شــفاعت پیامبــر اکــرم)ص( از مؤمنــان تصریــح شــده اســت. در میــان مســلمانان، 
وهابیــان معتقدنــد تنهــا می تــوان از خــدا طلــب شــفاعت کــرد و طلــب شــفاعت از 

غیرخــدا شــرک می داننــد.

کلیاتیدربابمفهومشفاعت
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مفهوم شناسی
واژۀ شــفاعت بــه معنــای ضمیمــه کــردن یــا پیونــد دادن چیــزی بــه چیــزی 
دیگــر اســت.]۱[ شــفاعت را بــه واســطه شــدن یــک مخلــوق، میــان خداونــد و 

دیگــر مخلوقــات بــرای رســاندن خیــر یــا دفــع شــر دانســته اند.]۲[
شــفاعت را باعــث ایجــاد تغییــر و تحــّول در مجــرم می داننــد بــه گونــه ای کــه 
اســتحقاق کیفــر را از او ســلب و از قانــون مجــازات خــارج می ســازد؛ چنانکــه بــر 
اســاس حدیثــی از امــام علــی)ع(، توبــه انســان گنهــکار، او را از اســتحقاق کیفــر 
بیــرون آورده و مســتحق عفــو خداونــد می کنــد: »الَشــفیَع أْنَجــُح ِمــَن الّتوَبــِة: 
ــاور عالمــه طباطبایــى  ــه ب ــه نیســت«.]۳[ ب ــر از توب هیــچ شــفاعتی نجات بخش ت
شــخصی کــه مشــمول شــفاعت می شــود اســباب شــمول رحمــت الهــی را بــه 
صــورت ناقــص در وجــود خــود دارد بــه صورتــی کــه خــدا از او رفــع عــذاب کنــد 
یــا بــر درجــه و رتبــه او بیفزایــد و بــا منضــم کــردن خــود بــه شــخص شــفیع گویــى 

ســببیت را کامــل می کنــد و مشــمول رحمــت الهــی می شــود.]۴[
ــن  ــوی در ای ــط معن ــی رواب ــی و ملکوت ــورت عین ــفاعت را ص ــری ش ــهید مطه ش
انســان،  یــک  کــه  زمانــی  مطهــری  شــهید  بــاور  بــه  می کنــد.]۵[  معنــا  جهــان 
ســبب هدایــت انســانی دیگــر می شــود رابطــه پیــروی و رهبــری در میــان آنــان 
ــم شــفاعت می کنــد؛ بــه  در رســتاخیز بــه صــورت عینــی در می آیــد و عاِلــم از ُمُتَعِلّ
همیــن دلیــل امــام حســین)ع( شــفیع بســیاری از مــردم می شــود، زیــرا مکتــب 

حســین)ع( باعــث هدایــت بســیاری در ایــن دنیــا شــده اســت.]۶[
ــد  ــا پیون ــردن ی ــه ک ــا ضمیم ــه ب ــد ک ــفیع می گوین ــن رو ش ــفاعت کننده را از ای  ش

زدن شــخص دیگــری بــه خــود، باعــث رفــع کمبودهــا و نجــات او می شــود.
اعتقــاد بــه شــفاعت در دیگــر ادیــان آســمانی همچــون یهودیــت و مســیحیت 

نیــز وجــود دارد.]۷[

رابطه با توسل
شــفاعت ارتبــاط نزدیکــی بــا مفهــوم توســل دارد؛ بر این اســاس توســل کار فردی 
اســت کــه بــه دیگــری پنــاه می بــرد و از او طلــب شــفاعت می کنــد و شــفاعت کار 
شــخصی اســت کــه بــه او توســل شــده و او از خــدا می خواهــد آن فــرد را ببخشــاید.
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شفاعت در قرآن
ــه قــرآن از شــفاعت ســخن گفتــه شــده اســت. بســیاری از کاربردهــای  در ۲۴ آی
اصطــالح شــفاعت در قــرآن بــه نفــی واســطه گری بتــان و خدایانــی اختصــاص 
 ِ

دارد کــه مشــرکان مکــه آن هــا را شــفیع می پنداشــته اند: َو یْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اهلَلّ
ُئــوَن اهلَلَّ   ُتَنِبّ

َ
ــْل أ ِ ُق

ــَد اهلَلّ ــوَن هــُؤالِء ُشــَفعاُؤنا ِعْن ُهــْم َو ال یْنَفُعُهــْم َو یُقوُل مــا ال یُضُرّ
ا یْشــِرکون]۸[]۹[. ْرِض ُســْبحاَنُه َو َتعالــی َعَمّ

َ ْ
ــماواِت َو ال ِفــی ال ِبمــا ال یْعَلــُم ِفــی الَسّ

قــرآن کریــم در کنــار نفــی شــفاعت بتــان، شــفاعت اشــخاص یــا اشــیای محتــرم 
را بــا شــروطی پذیرفتــه اســت. از جملــه، شــفاعت پیامبــر اکــرم)ص( در قــرآن 
کریــم بــه صراحــت تاییــد شــده اســت و بدیــن رو مســلمانان دربــارۀ اصــل وجــود 
شــفاعت اختالفــی ندارنــد و تنهــا در احــکام و جایگاهــش بــا یکدیگــر اختــالف 
ْن 

َ
ــَک َعَســی أ ــًة َل ــِه َناِفَل ــْد ِب یــِل َفَتَهَجّ

ّ
ــَن الَل دارنــد. بــه عنــوان مثــال در آیــه: » َو ِم

ــک َمَقامــًا َمْحُمــودًا«]۱۰[ مفســران شــیعه و ســنی اتفــاق نظــر دارنــد]۱۱[  یْبَعَثــَک َرُبّ
کــه منظــور از مقــام محمــود در ایــن آیــه، همــان مقــام شــفاعت اســت کــه خداونــد 

ــه پیامبــرش وعــده داده اســت. آن را ب
آیــات قرآنــی دربــاره شــفاعت را می تــوان بــه چنــد دســته تقســیم کــرد؛ برخــی از 
آن هــا شــفاعت در قیامــت را مطلقــًا نفــی می کننــد،]۱۲[]۱۳[ برخــی دیگر شــفاعت 
ُمْلــک  َلــُه  َجمیعــًا  ــفاَعُة 

ّ
الَش  ِ

هلِلَّ ُقــْل  می داننــد:  خداونــد  بــه  مختــص  تنهــا  را 
ْرِض ُثــَمّ ِإَلیــِه ُتْرَجُعــوَن]۱۴[]۱۵[ برخــی دیگــر شــفاعت مشــروط 

َ ْ
ــماواِت َو ال الَسّ

ِإْذِنــِه ذِلکــُم  َبْعــِد  ِمــْن   
ّ
ِإاَل َشــفیٍع  ِمــْن  تأییــد می کنــد: مــا  را  برخــی مخلوقــات 

ِذَن َلــُه 
َ
 َمــْن أ

ّ
ــفاَعُة ِإاَل

ّ
 َفــال َتَذکــُروَن]۱۶[ یْوَمِئــٍذ ال َتْنَفــُع الَش

َ
کــْم َفاْعُبــُدوُه أ اهلَلُّ َرُبّ

یدیِهــْم َو مــا َخْلَفُهــْم َو ال یْشــَفُعوَن 
َ
ْحمــُن َو َرِضــی َلــُه َقــْواًل]۱۷[، یْعَلــُم مــا َبیــَن أ الَرّ

ــماواِت   ِلَمــِن اْرَتضــی َو ُهــْم ِمــْن َخْشــیِتِه ُمْشــِفُقون]۱۸[ َو کــْم ِمــْن َمَلــک ِفی الَسّ
ّ
ِإاَل

َذَن اهلَلُّ ِلَمــْن یشــاُء َو یْرضــی]۱۹[،]۲۰[
ْ
ْن یــأ

َ
 ِمــْن َبْعــِد أ

ّ
ال ُتْغنــی َشــفاَعُتُهْم َشــیئًا ِإاَل

]۲۱[ و برخــی شــفاعت را در برخــی افــراد منتفــی می داننــد.
بررســی مجمــوع آیــات شــفاعت نشــان می دهــد کــه قــرآن کریــم نوعی از شــفاعت 
را تاییــد می کنــد و نــوع دیگــری از شــفاعت را باطــل دانســته و نفــی می کنــد. 
منظــور از آیــات نفی کننــدۀ شــفاعت ایــن اســت کــه کســی مســتقل از خــدا چنیــن 
حقــی را نــدارد و منظــور از آیــات اثبات کننــدۀ شــفاعت ایــن اســت کــه اساســًا و 
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ــفاَعُة 
ّ

ذاتــًا شــفاعت بــرای خداســت و بــرای غیرخــدا بــا اذن اوســت: » َو الَتْنَفُع الَش
ِذَن َلُه«]۲۲[»شــفاعت کســی ســودی نمی بخشــد مگــر شــفاعت 

َ
ــَدُه ِإاّل ِلَمــْن أ َعْن

آن کــس کــه خــدا بــه او اذن دهــد«.

شفاعت در روایات
ــا معنــای قرآنــی آن، تاییــد  در احادیــث پیامبــر و اهــل بیــت)ع( آمــوزه شــفاعت ب
شــده و شــروط و ویژگی هــای شــفاعت را می تــوان از مجموعــه آن هــا بــه دســت آورد.

ّمتــی 
ُ
پیامبــر)ص( فرمــود: »ُاعطیــُت خمســًا... و ُاعطیــُت الشــفاعة، فاّدخرُتهــا ل

فهــی ِلَمــن ال یشــرک بــاهلل شــیئًا ]۲۳[ »خداونــد بــه مــن پنــج امتیــاز عطــا فرمــوده 
اســت... کــه یکــی از آن هــا شــفاعت اســت و آن را بــرای امــت خــود نــگاه داشــته ام، 

شــفاعت بــرای کســانی اســت کــه بــرای خــدا شــریکی قائــل نشــوند«.
همچنیــن پیامبــر)ص( فرمــود: »ســه گروهنــد کــه نــزد خــدا بــرای گنهــکاران 
شــفاعت می کننــد و شفاعتشــان مــورد قبــول واقــع می شــود: پیامبــران، علمــای 

دیــن و شــهدا.«]۲۴[

انواع شفاعت
شــفاعت باطــل: آن اســت کــه مجــرم برخــالف قانــون اقــدام کــرده و از راه غیــر 
قانونــی یــا نامشــروع بــر ارادۀ قانون گــذار و هــدف قانــون چیــره شــود. این گونــه 
شــفاعت در دنیــا نوعــی ظلــم اســت و در آخــرت غیرممکــن.]۲۵[ ایرادهایــى کــه 
بــر شــفاعت وارد می شــود، بــر همیــن ِقســم اســت و ایــن همــان اســت کــه در قــرآن 

کریــم نیــز نفــی شــده اســت.
شــفاعت باطــل ناشــی از اعتقــاد نادرســت تفویــض اســت، بــه ایــن معنــا کــه 
ــه دیگــران ســپرده و خــود دیگــر نقشــی  ــم اداره آن را ب ــد بعــد از خلــق عال خداون
در آن نــدارد؛ بــه همیــن جهــت دیگــران می تواننــد مســتقل و جداگانــه اقــدام 
بــه شــفاعت کننــد و اگــر کســی بتوانــد نظــر شــفیعان را جلــب کنــد دیگــر نیــازی بــه 

ــدارد. ــد ن جلــب نظــر خداون
شــفاعت صحیــح: شــفاعت بــه معنــای صحیــح و قرآنــی آن، کــه مــورد اعتقــاد 
شــیعه و تاییــد احادیــث پیامبــر و ائمــه اطهــار اســت آن اســت کــه شــفاعت به طور 
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ــد.  ــفاعت نمای ــد ش ــى اذن او نمی توان ــس ب ــچ ک ــت و هی ــد اس ــل از آن خداون کام
ــان نقشــی مســتقل  ــه آن ــا نیســت ک ــه ایــن معن ــز ب ــا و ائمــه نیــز هرگ شــفاعت انبی
دارنــد یــا بــرای رســیدن بــه شــفاعت ایشــان امــوری غیــر از آنچــه خداونــد بــه آن 
فرمــان داده الزم باشــد. بلکــه بــه عکــس، آنــان تنهــا کســی را شــفاعت می نماینــد 

 ِلَمــِن اْرَتضــی«.]۲۶[
ّ
کــه خــدا از او راضــی باشــد: »ال یْشــَفُعوَن ِإاَل

بــه بیــان دیگــر، فــرق اساســی شــفاعت صحیــح، بــا شــفاعت باطــل و نادرســت 
در ایــن اســت کــه شــفاعت صحیــح، از خــدا آغــاز شــده، بــه گنــاه کار ختــم می گــردد 
ــه مــادون اســت؛ امــا در شــفاعت  و شــفیع تنهــا واســطۀ رســاندن فیــض حــق ب
باطــل ماننــد پارتی بــازی، شــخص پایین تــر بــدون داشــتن لیاقــت خاصــی و بــه 

صــرف زدو بنــد بــا فــرد باالتــر، تقاضــای رســیدن بــه خواســته خــود را دارد.
گاهــی شــفاعت  ترفیــع درجــه:  بــرای  بــرای مغفــرت و شــفاعت  شــفاعت 
بــرای ترفیــع درجــه است]یادداشــت ۱[ کــه ایــن قســم مــورد قبــول همــه مذاهــب 
اســالمی بــوده و گاهــی شــفاعت بــرای مغفــرت و بخشــش گناهــان اســت کــه ایــن 
ــورد  ــه در م ــن دو فرق ــد. ای ــول ندارن ــوارج قب ــه و خ ــون معتزل ــی همچ ــوع را برخ ن
کســانی کــه اهــل گناهــان کبیــره بــوده و مســتحق عذابنــد و کســانی کــه داخــل 
جهنــم شــده اند، شــفاعت را نمی پذیرنــد. آنــان می گوینــد: »کســی کــه داخــل 

دوزخ شــده از آن خــارج نمی گــردد«.]۲۷[
شــفاعت گاهــی در امــور اخــروی اســت، مثــل شــفاعت پیامبــر)ص( از گناهکاران 

در قیامــت، و گاهــی در امــور دنیــوی ماننــد شــفای بیمــار.

شروط شفاعت شوندگان
در آیــات قرآنــی و روایــات اســالمی بــه صــورت پراکنــده از شــروط شــفاعت ســخن 
رفتــه اســت. در ایــن میــان، مهم تریــن شــرط شــفاعت، رضایــت خداونــد اســت:ال 
 ِلَمــِن اْرَتضــی. بدیــن رو، شــرط شــفاعت بــرای گناهــکاران ایــن اســت 

ّ
یْشــَفُعوَن ِإاَل

کــه اهــل ایمــان باشــند.

موانع شفاعت
بنابــر برخــی آیــات قــرآن و روایــات پــاره ای اعمــال و باورهــا شــخص را از شــفاعت 

مــعــارف
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محــروم می کنــد. بدیــن رو گروههــای زیــر مشــمول شــفاعت نمی شــوند:]۲۸[
کافران و مشرکان

ستمگران
دشمنان خاندان پیامبر)ص( )ناصبی ها(

آزاردهندگان ذّریه و فرزندان رسول خدا)ص(
تکذیب کنندگان شفاعت

خیانت پیشه گان
سبک شماران نماز

منکران والیت امام علی)ع( و ائمه اطهار)ع(
منافقان

ترک کنندگان نماز

شرایط شفاعت كننده
شفاعت کنندگان در قرآن دو ویژگی دارند: 

ایمــان بــه خــدا داشــته و از اعمــال خالیــق آگاه باشــد]۲۹[:]۳۰[»َو ال یْمِلــُک 
 َمــْن َشــِهَد ِباْلَحــِقّ َوُهــْم یْعَلُمــوَن« )زخــرف: 

ّ
ــَفاَعَة ِإاَل

ّ
ِذیــَن یْدُعــوَن ِمــْن ُدوِنــِه الَش

ّ
اَل

۸۶( کســانی را کــه غیــر از او می خواننــد قــادر بــر شــفاعت نیســتند؛ مگــر آن هــا کــه 
شــهادت بــه حــق داده انــد و بــه خوبــى آگاهنــد.

َلــُه  ِذَن 
َ
أ َمــْن   

ّ
ِإاَل ــفاَعُة 

ّ
الَش َتْنَفــُع  ال  خداوند:»یْوَمِئــٍذ  جانــب  از  اذن  داشــتن 

ْحمن«)طــه:۱۰۹(در آن روز شــفاعت کســی ســودی ندهــد مگــر آنکــه ]خــدای[  الَرّ
رحمــان بــه او اذن دهــد و گفتــارش را ]در مــورد شــفاعت از دیگــران[ بپســندد.

ْحَمــن َعْهــدًا«  َخــَذ ِعْنــَد الَرّ
ّ
 َمــِن اَت

ّ
ــفاَعَة ِإاَل

ّ
نــزد خــدا عهــدی دارد:»ال یْمِلُکــوَن الَش

)مریــم: ۸۷( آنــان هرگــز مالــک شــفاعت نیســتند؛ مگــر کســی کــه نــزد خداونــد 
دیدگاه هــای  نیــز  نظــر  مــورد  عهــد  مــورد  در  دارد.  پیمانــی  و  عهــد  رحمــان، 
متفاوتــی بیــان شــده اســت: ایمــان بــه خــدا و تصدیــق انبیــاء و رســول اکــرم، 
ــح،]۳۲[ قطــع امیــد از غیــر  ــه والیــت امیرالمومنیــن)ع(،]۳۱[ عمــل صال ایمــان ب

و... خــدا]۳۳[ 
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شفاعت كنندگان
شــفاعت تکوینــی کــه بــه معنــای اثرگــذاری اســباب و علــل اســت در تمامــی عالم 
وجــود دارد. بــه همیــن دلیــل در روایــات حــق شــفاعت عــالوه بــر افــراد و گروههــا 
بــرای برخــی مکانهــا هــم ذکــر شــده اســت و بــه معنــای اثــری اســت کــه ایــن امــور 
در هدایــت انســانها دارنــد. شــفیعان در شــفاعت تشــریعی یــا از اعمــال صالــح 

شــخص هســتند و یــا از انبیــا و اولیــاء الهــی یــا امــوری دیگــر.
پیامبــر)ص(: شــفاعت پیامبــر را شــفاعت کبــرا می نامنــد. در روایــات متعــدد 
ذکــر شــده اســت کــه شــفاعت ایشــان شــامل مؤمنانــی اســت کــه مرتکــب گناهــان 

کبیــره شــده اند.
امیرالمؤمنین )ع(

ائمه اطهار )علیهم السالم(
فاطمه زهراء )سالم اهلل علیها(

قرآن کریم
پیامبران و اوصیا]۳۴[

توبــه: امتیــاز شــفیعانی چــون پیامبــران و فرشــتگان نســبت بــه توبــه ایــن اســت 
ــه  ــه اختصــاص ب ــه توب ــی ک ــر اســت، در حال ــان در قیامــت نیــز مؤث کــه شــفاعت آن

دنیــا دارد.
فرشتگان]۳۵[

علما]۳۶[
شهدا

خداونــد متعــال: از آنجــا کــه خداونــد متعــال ارحــم الراحمیــن اســت، بعــد از 
آنکــه شــفیعان در روز قیامــت شــفاعت می کننــد، بســیاری از کســانی کــه حتــی از 
شــفاعت همــه شــفیعان محــروم مانده انــد مشــمول شــفاعت و رحمــت خداونــد 

خواهنــد شــد.]۳۷[

آثار شفاعت
بنابــر آموزه هــای اســالمی، شــفاعت نــه تشــویق بــه گنــاه اســت و نــه مجــّوز 
بــرای گناهــکاران. همچنیــن عامــل عقــب افتادگــی یــا واســطه گری نیســت؛ بلکــه 

مــعــارف
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پیامدهــای ســازنده ای دارد کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود:
۱. امیــد آفرینــی: غالبــًا چیرگــی هــوای نفــس بــر انســان ســبب ارتــکاب گناهــان 
بزرگــی می شــود و بــه دنبــال آن روح یــأس بــر شــخص حاکــم می گــردد و ایــن 
ناامیــدی او را بــه آلودگــی بیشــتر در گناهــان می کشــاند. در مقابــل، امیــد بــه 
شــفاعت اولیــای الهــی بــه عنــوان یــک عامــل بازدارنــده بــه افــراد نویــد می دهــد 
کــه اگــر خــود را اصــالح کننــد ممکــن اســت گذشــته آن هــا از طریــق شــفاعت نیــکان 

ــاکان جبــران گــردد. و پ
۲. برقــراری پیونــد معنــوی بــا اولیــای الهــی: کســی کــه بــه شــفاعت امیــد دارد 
می کوشــد بــه نوعــی ایــن رابطــه را برقــرار ســازد و کاری را کــه موجــب رضــای خــدا 
و شــفاعت کننده اســت، انجــام دهــد و پیوندهــای محبــت و دوســتی را نگســلد. 

ایــن محبــت و پیونــد بــه اعمــال خیــر بیشــتر منتهــی می شــود.
۳. تــاش بــرای بــه دســت آوردن شــرایط شــفاعت: امیــدواران شــفاعت 
بایــد در اعمــال گذشــته خویــش تجدیــد نظــر کــرده، نســبت بــه آینــده تصمیمــات 
بهتــری بگیرنــد؛ زیــرا شــفاعت بــدون زمینــه مناســب انجــام نمی گیــرد. شــفاعت 
نوعــی تفضــل اســت کــه از یــک ســو بــه ســبب زمینه هــای مناســب شــفاعت 
شــونده و از ســوی دیگــر بــه ســبب آبــرو و احتــرام و اعمــال صالــح شــفاعت کننده 

می یابــد.]۳۸[ تحقــق 

وهابیان و شفاعت
ــزرگ وهابیــان  ــد. ب همــه اهــل ســنت از جملــه وهابیــان شــفاعت را قبــول دارن
ــرة، منهــا فــی الصحیحیــن  ــد: احادیــث الشــفاعة کثیــرة متوات ــن تیمیــه می گوی اب
احادیــث متعــددة، و فــی الســنن و المســانید مّمــا یکثــر عــدده.]۳۹[ احادیــث 
شــفاعت بســیار و متواتر اســت؛ بخشــی از آن احادیث که متعدد اســت در صحیح 

بخــاری و مســلم آمــده و بســیاری از آن هــا نیــز در ســنن و مســانید وجــود دارد.
َم - ِفــی اْلِقیاَمــِة - َثــاَلُث 

ّ
ــی اهلَلُّ َعَلیــِه َوَســَل

ّ
در جــای دیگــر می گویــد: َوَلــُه َصَل

ــَفاَعُة 
ّ

ــاَر َوَهــِذِه الَش اِلَثــُة: َفیشــَفُع ِفیَمــْن اْســَتَحَقّ الَنّ ــَفاَعُة الَثّ
ّ

ــا الَش َمّ
َ
َشــَفاَعاٍت... أ

 
َ

ْن ال
َ
ــاَر أ یِقیــَن َوَغیِرِهــْم َفیشــَفُع ِفیَمــْن اْســَتَحَقّ الَنّ ِدّ ِبییــَن َوالِصّ َلــُه َوِلَســاِئِر الَنّ

ْن یْخــُرَج ِمْنَهــا.
َ
یْدُخَلَهــا َویشــَفَع ِفیَمــْن َدَخَلَهــا أ
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بــرای پیامبــر)ص( در روز قیامــت ســه شــفاعت اســت... شــفاعت ســوم بــرای 
ــه مســتحق آتــش هســتند. شــفاعت آن حضــرت و ســایر انبیــاء و  کســانی اســت ک
صدیقیــن و دیگــران بــه ایــن اســت کــه کســی کــه ســزاوار آتــش اســت، وارد آن نشــود، 
و نیــز در مــورد کســی کــه داخــل آتــش شــده شــفاعت می شــود )تــا نجــات یابــد(.]۴۰[

زمــان حیــات  را در دنیــا در  انبیــا و صالحیــن  از  آن هــا درخواســت شــفاعت 
شــفیع و در روز قیامــت قبــول دارنــد، عبــد الرحمــن بــن حســن بــن محمــد بــن 
عبدالوهــاب)م ۱۲۸۵ق( می گویــد: »وأّمــا االستشــفاع بالرســول فــی حیاتــه فإّنمــا 
هــو بدعائــه)ص( و دعائــه مســتجاب وأّمــا بعــد وفاتــه فــال یجــوز االستشــفاع بــه؛ 
طلــب شــفاعت از پیامبــر در زمــان حیاتــش بــه ســبب دعــای اوســت و دعــای او 

ــز نیســت«.]۴۱[ ــا بعــد از وفاتــش طلــب شــفاعت از او جای مســتجاب اســت، اّم
ــا ســایر مســلمانان، درخواســت شــفاعت از انبیــا و  ــزاع بیــن وهابیــان ب مــورد ن
اولیــای الهــی در عالــم بــرزخ اســت کــه وهابیــان از آنجــا کــه حیــات برزخــی را قبــول 
ــد ایــن نــوع شــفاعت را جایــز ندانســته بلکــه شــرک بــه حســاب می آورنــد.  ندارن

عبــداهلل بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب می گویــد:
بــرای پیامبرمــان در روز قیامــت بــه حســب آنچــه از روایــات  مــا شــفاعت را 
و  مالئکــه  و  انبیــا  ســایر  بــرای  را  آن  همچنیــن  و  می کنیــم.  ثابــت  شــده  وارد 
اولیــا و اطفــال بــه حســب آنچــه وارد شــده ثابــت می کنیــم، ولــی شــفاعت را از 
مالــک آن )خداونــد(... می خواهیــم... شــفاعت را بایــد از خــدا طلــب کــرد نــه 
ــا نحــو  ــو شــفاعت ی ــی خــدا از ت ــد: ای رســول خــدا، ای ول از شــفیعان، یعنــی نگوی
آن را در خواســت می کنــم... و مثــل ایــن عباراتــی کــه بــه جــز خــدا کســی قــادر بــر 
آن نیســت. درخواســت شــفاعت از شــفیع زمانــی کــه در بــرزخ قــرار دارد از اقســام 

ــت. ــرک اس ش

مهمترين اشکاالت وهابیت
مهمترین اشکاالتی که وهابیان علیه شفاعت مطرح کرده اند:

شرک
طلــب شــفاعت از شــفیع بــه منزلــه خوانــدن غیــر خداســت و ایــن شــرک در 
؛ »ســوره  َحــداً

َ
ِ أ

عبــادت اســت، زیــرا خداونــد متعــال می فرماید:َفــال َتْدُعــوا َمــَع اهلَلّ

مــعــارف
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ــا خــدا هیچکــس را نخوانیــد. جــن/۱۸« ب
پاســخ: ایــن اشــکال ناشــی از تصــور غلــط وهابیــان در بــاب معنــای توحیــد و 
مفهــوم شــرک اســت. بــا تحلیــل مفهــوم شــرک و توحیــد، بــه روشــنی می تــوان 
ــی  ــت و حت ــرک نیس ــتلزم ش ــود مس ــودی خ ــه خ ــدا ب ــر خ ــدن غی ــه خوان ــت ک دریاف
حــرام هــم نیســت چــرا کــه شــرک ورزیــدن در جایــى اســت کــه اعتقــاد بــه الوهیــت و 
ربوبیــت و مســتقل دیــدن چیزی وجود داشــته باشــد و شــیعیان هرگز بــرای امامان 
ــا موجــود دیگــری جــز خــدای متعــال چنیــن ویژگی هایــى قائــل نیســتند. خــود ی

اگــر شــفاعت شــرک می بــود، در قــرآن و ســنت، حــرام محســوب می گشــت. 
هــرگاه شــفاعت کــردن بــرای پیامبــر)ص( و دیگــر شــفیعان در قیامــت حــق و 

مشــروع باشــد، طلــب شــفاعت از آنــان نیــز حــق و مشــروع خواهــد بــود.
درخواســت دعــا از دیگــران بــه اتفــاق همــه مســلمانان امــر جایــزی اســت، مثــل 
ــفاعت از  ــت ش ــن درخواس ــی«، بنابرای ــم: »ُادُع ل ــت کنی ــی درخواس ــه از کس این ک
کســی کــه از طــرف خداونــد اجــازه شــفاعت دارد، بــه ایــن نحــو کــه بــه او گفتــه 

شــود: »إْشــَفع لــی ِعنــَد اهلِل« نیــز مشــروع و جایــز خواهــد بــود.
خداونــد بــه جهــت عفــو و آمــرزش گناهــان، مــردم را دعــوت می کنــد کــه از 
َظَلُمــوا  ِإْذ  ُهــْم 

ّ
َن

َ
أ َلــْو  »َو  اســتغفار نمایــد:  آنــان  بــرای  تــا  پیامبــر)ص( بخواهنــد 

ابــًا َرِحیمــًا  ُســوُل َلَوَجــُدوا اهلَل َتَوّ ْنُفَســُهْم جــاُؤَک َفاْســَتْغَفُروا اهلَل َواْســَتْغَفَر َلُهــُم الَرّ
َ
أ

« )نســاء: ۶۴( و اگــر هنگامــی کــه بــه خــود ســتم کردنــد نــزد تــو می آمدنــد و از 
خــدا طلــب آمــرزش می کردنــد و پیامبــر هــم بــرای آن هــا اســتغفار می کــرد خــدا را 

می یافتنــد. مهربــان  و  توبه پذیــر 
بعضــی خواســته اند ایــن آیــه را این گونــه توجیــه کننــد: آنــان شــخص پیامبــر 
ــه  ــا دقــت در خــود آی ــی ب را آزار داده و بایســتی از او طلــب حاللیــت می کردنــد، ول
ــر از حــق خــود  ــر بحــث گذشــتن پیامب نادرســتی ایــن حــرف روشــن می شــود: اگ
را بخشــید«  آنــان  ســوُل: پیامبــر  الَرّ َلُهــُم  َغَفــَر  لفــظ »َو  از  بایســتی  بــود  مطــرح 
ــان  ــر برایش ــوُل: پیامب س ــُم الَرّ ــَتْغَفَر َلُه ــه »َو اْس ــه در آی ــد در حالیک ــتفاده می ش اس

درخواســت مغفــرت کــرد« آمــده اســت.
از طرفــی آیــه مــورد اســتدالل وهابیــان )همــراه خــدا هیچکــس را نخوانیــد( نهــی 
از معیــت اســت یعنــی کســی را هم شــأن و هم رتبــه و هــم عــرض خــدا ندانیــد. 
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ــا نظــر اســتقاللی بــه واســطه ها  مخاطــب آیــۀ مــورد نظــر مشــرکانی هســتند کــه ب
می نگریســتند. از طرفــی اگــر درخواســت از غیــر خــدا شــرک اســت فرقــی بیــن زمــان 
حیــات و ممــات افــراد وجــود نــدارد و در زمــان حیــات هــم نبایــد پیامبــر یــا کــس 

دیگــری را بخوانیــم.
در روایــات صحیــح اهــل ســنت داریــم: ِترِمــذی از انــس بــن مالــک نقــل کــرده کــه 
ْن یْشــَفَع 

َ
ِبــی)ص( أ ْلُت الَنّ

َ
از پیامبــر خواســت تــا در قیامــت او را شــفاعت کنــد. َســأ

ْطُلُبــک؟ 
َ
یــَن أ

َ
ِ َفأ

ــاَل: ُقْلــُت: یــا َرُســوَل اهلَلّ ــا َفاِعــٌل« َق َن
َ
ــی یــْوَم الِقیاَمــِة، َفَقــاَل: »أ ِل

ــَراِط«. مــن از پیامبــر درخواســت کــردم  َل َمــا َتْطُلُبِنــی َعَلــی الِصّ َوّ
َ
َقــاَل: »اْطُلْبِنــی أ

کــه بــرای مــن در روز قیامــت شــفاعت کنــد. حضــرت فرمــود: مــن انجــام خواهــم 
داد. عــرض کــردم: کجــا بــه دنبــال شــما باشــم؟ فرمــود: ابتــدا در کنــار صــراط.]۴۲[

اختصاص شفاعت به خداوند
ــفاَعُة 

ّ
ِ الَش

ــْل هلِلَّ ــت: »ُق ــته اس ــد دانس ــژه خداون ــّق وی ــفاعت را ح ــم ش ــرآن کری ق
بایــد  ایــن  از آِن خداونــد اســت زمــر/۴۴«. بنابــر  َجِمیعــًا: بگــو شــفاعت تنهــا 

شــفاعت را فقــط از خداونــد درخواســت کــرد.
پاســخ: شــفاعت از آن جهــت کــه نوعــی تأثیرگــذاری در هســتی اســت، از مظاهــر 
و جلوه هــای ربوبیــت خداونــد اســت و بدیــن جهــت بــه او اختصــاص دارد، ولــی 
ایــن مطلــب بــا اعتقــاد بــه حــق شــفاعت بــرای پیامبــران و صالحــان منافــات 
نــدارد، زیــرا خداونــد، خــود بــه ایشــان اذن شــفاعت داده اســت، همان طــور کــه 
در ســایر امــور هــم هیــچ چیــز اثــری نــدارد مگــر خداونــد بــه آن اذن تأثیــر داده 
ِ َجمیعــًا: تمــام قدرت هــا از آن 

َة هلِلَّ َنّ اْلُقــَوّ
َ
باشــد. خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »أ

ــه همــه قدرت هــا در  ــه ایــن معناســت ک ــه ب ــد اســت بقــره/۱۶۵«، ایــن آی خداون
عالــم هســتی از آن خداســت و بقیــه موجــودات بــه اذن و مشــیت او و بــه میزانــی 
کــه خداونــد بــه آن هــا قــدرت دهــد صاحــب »قــدرت« می شــوند و بعــد از اینکــه 
 ِ

خــدا بــه مخلوقــی قــدرت داد می تــوان از او درخواســت کمــک کــرد. آیــۀ »هلِلّٰ
ــٰفاَعُة َجِمیعــًا « هــم بــه ایــن معناســت کــه همــه شــفاعت ها از آن خداســت و 

ّ
لَش اَ

اگــر خــدا مصلحــت دیــد و بــه مخلوقــی اذن شــفاعت داد می تــوان از آن مخلــوق 
درخواســت کــرد از اذنــی کــه خــدا بــه او داده در حــق ایــن فــرد اســتفاده کنــد.

مــعــارف
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کتــاب مــاه

تشابه با کار مشرکان
در قــرآن کریــم، خداونــد مشــرکاِن عصــر رســالت را بــه ایــن دلیــل کــه از غیــر خــدا 
ِ مــا 

طلــب شــفاعت می کردنــد مشــرک دانســته اســت: َو یْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اهلَلّ
»یونــس/۱۸«؛ »آنــان  ِ

ُهــْم َو ال یْنَفُعُهــْم َو یُقوُلــوَن هــُؤالِء ُشــَفعاُؤنا ِعْنــَد اهلَلّ ال یُضُرّ
بــه جــای خــدا چیزهایــى را می پرســتیدند کــه بــه آن هــا هیــچ ســود و زیانــی 

ــزد خــدا هســتند. ــا ن ــه ایــن بتهــا شــفیع م نمی رســاند و می گوینــد ک
ــرای بتهــا و معبودهــای خــود مقــام  پاســخ: در اینکــه مشــرکان عصــر رســالت ب
شــفاعت قائــل بودنــد تردیــدی نیســت، ولــی آنچــه در ایــن آیــه آمــده ایــن اســت که 
آنــان هــم بتهــا را عبــادت می کردنــد و هــم بــرای آنــان مقــام شــفاعت قائــل بودنــد، 

و اعتقــاد بــه شــفاعت همــراه بــا عبــادت آن هــا ســبب مذّمــت آنــان شــده اســت.
مشــرکان حــّق شــفاعت بى قیــد و شــرط و بى دلیلــی بــرای بت هــا قائــل بودنــد 
کــه خداونــد چنیــن مقامــی را بــه آنــان نــداده بــود و از طرفــی معتقــد بــه الوهیــت 
آن هــا بــوده و عبادتشــان می کردنــد، ولــی اگــر اعتقــاد بــه مقــام شــفاعت در حــق 
کســی باشــد کــه خداونــد بــرای او ایــن حــّق را قــرار داده و بــه کار گرفتــن آن نیــز بــه 
ــکالی  ــن اش ــر چنی ــا/۲۸( دیگ ــٰی انبی ــِن اْرَتض  ِلَم

ّ
ــَفُعوَن ِإاَل ــد )ال یْش ــدا باش اذن خ

وارد نیســت. از طــرف دیگــر هیــچ مســلمانی بــرای شــفیعان مقــام الوهیــت قائــل 
نیســت تــا آن هــا را عبــادت کنــد و کارش شــبیه مشــرکان آیــه مــورد بحــث باشــد.

روشــن اســت کــه صــرف احتــرام و بزرگداشــت و بوســیدن ضریــح بــدون اعتقــاد 
بوســیدن  و  احتــرام  اال  و  نمی شــود  حســاب  عبــادت  الوهیــت  و  خدایــى  بــه 

حجراالســود، جلــد قــرآن یــا دســت والدیــن هــم بایــد عبــادت آن هــا باشــد.
نکتــه دیگــر این کــه بت هایــى کــه از ســنگ و چوب ســاخته شــده بودند از ســوی 
حــق تعالــی اذنــی در رســاندن نفــع یــا ضــرر نداشــتند و ایــن ادعــای بت پرســتان 
بــود کــه بــرای ایــن ســنگ و چوبهــا تأثیــر قائــل بودنــد و ایــن بــا تأثیــری کــه در 

شــفاعت شــفیعان بــه اذن خداونــد وجــود دارد کامــال متفــاوت اســت.
در ایــن آیــه خداونــد بــه بت پرســتان می فرمایــد »شــما بــرای بت هــا مقاماتــی 
قائلیــد کــه مــن بــه آن هــا نــداده ام، آیــا بــا ایــن کار می خواهیــد بــه خــدا از چیــزی 
خبــر دهیــد )تأثیــر بتهــا( کــه از آن خبــر نــدارد؟« و ایــن مطلــب بــا درخواســت 

ــه اســت. شــفاعت از اولیــاء الهــی بیگان
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در آخــر اینکــه در ایــن آیــه اصــال صحبتــی از درخواســت شــفاعت بــه میــان 
ــُؤاٰلِء  ــوَن ٰه ــه شــفاعت بت هاســت. »یُقوُل ــر ســر اعتقــاد ب نیامــده، بلکــه ســخن ب
ُشــَفٰعاُؤٰنا ِعْنــَد َاهلِل و نگفتــه اســت: »یُقولــُوَن ِاْشــَفُعوا َلنــا ِعْنــَد اهلِل«. بنابرایــن اگــر 
اســتدالل وهابیــان بــه ایــن آیــه درســت باشــد، بایــد گفــت اعتقــاد بــه شــفاعت بــه 
طــور مطلــق شــرک اســت و ایــن مطلــب، خــود وهابیــان را هــم شــامل می شــود، 

چــرا کــه آن هــا هــم اصــل شــفاعت را قبــول دارنــد.

روایات نفی درخواست شفاعت از افراد
از امــام علــی)ع( نقــل شــده کــه فرمــود: بــدان، همانــا کســی کــه خزائن آســمان ها 
ــود تکلیــف  ــی و برخ ــه او را بخوان ــازه داده ک ــو اج ــه ت ــه دســت اوســت ب و زمیــن ب
کــرده کــه تــو را اجابــت کنــد، و فرمــان داده تــا از او بخواهــی تــا عطایــت کنــد و از تــو 
خواســته کــه از او درخواســت رحمــت کنــی تــا تــو را بیامــرزد، و بیــن تــو و خــودش 
ــی  ــزد کس ــه ن ــا ب ــرده ت ــور نک ــو را مجب ــردد، و ت ــو گ ــع از ت ــا مان ــداده ت ــرار ن ــی را ق کس

بــروی کــه شــفیع تــو نــزد او گــردد.]۴۳[
پاســخ: اّواًل: مســأله شــفاعت از جملــه مســائلی اســت کــه اتفــاق اّمــت اســالمی 
حتــی وهابیــان بــر ثبــوت آن اســت و قــرآن و روایــات نیــز بــر آن اشــاره دارنــد؛ 
 ِبِإْذِنــِه «؛ »کیســت کــه 

ّ
ــِذی یْشــَفُع ِعْنــَدُه ِإاَل

ّ
خداونــد متعــال می فرمایــد: »َمــْن َذا اَل

ــزد او، جــز بــه فرمــان او شــفاعت کنــد؟« )بقــره: ۲۵۵( در ن
بخــاری بــه ســندش از پیامبــر اکــرم)ص( نقــل کــرده کــه فرمــود: بــه مــن پنــج چیــز 
داده شــده کــه بــه هیچ کــس قبــل از مــن داده نشــده اســت... و بــه مــن شــفاعت 

داده شــده است....]یادداشــت ۵[
جملــه: »َوَلــْم یْلِجْئــَک إلــی َمــْن یْشــَفُع َلــَک إَلیــِه «؛ اشــاره بــه ایــن نکتــه دارد کــه 
کارهــا و عنایــات خداونــد بــه بندگانــش هماننــد مــردم نیســت کــه چــون افــرادی 
را نمی شناســند بــه کســانی رجــوع می کننــد تــا آنــان را معرفــی کــرده و بــه خواســته 
ــه اســرار و خفیــات اســت و همــه انســانها و  ــم ب ــد، عال ــرا خداون خــود برســند، زی
حاجاتشــان را بى واســطه می شناســد؛ بلکــه اگــر بــه اســباب ارجــاع می دهــد بــه 
جهــت حکمــت او و اقتضــای قانــون نظــام عّلــی و معلولــی و اســباب و مســببات 

در عالــم طبیعــت و معنویــات اســت.
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خداونــد متعــال انســان را مجبــور نکــرده تــا بــه ســراغ شــفیع بــرود؛ زیــرا شــفیع 
آن وقتــی اضطــراری اســت کــه دسترســی بــه شــخص اصلــی بــه جهــت بخــل 
یــا جهــل او بــه اســتحقاق طلب کننــده ممکــن نیســت، در حالــی کــه از ناحیــه 
خداونــد متعــال بخــل و منعــی نیســت، بــر خــالف بــاور بعضــی مســیحیان و 

مشــرکان کــه معتقدنــد بایــد بیــن انســان و خــدا واســطه ای باشــد.

درخواست شفاعت از درگذشتگان؟
وهابى هــا می گوینــد در خواســت شــفاعت از شــافعان پــس از فــوت شــفیع جایــز 

نیســت چــون شــرک اســت و میــت صــدای مــا را نمی شــنود.
ــا و  ــم در دنی ــت و ه ــرک اس ــرت ش ــم در آخ ــد، ه ــرک باش ــی ش ــر عمل ــخ: اگ پاس
فرقــی بــا هــم نخواهنــد داشــت. گذشــته از ایــن، وفــات مربــوط بــه جســم اســت، 
امــا روح زنــده اســت و شــنیدن درخواســت دعــا و شــفاعت و اجابــت آن مربــوط 
بــه روح اســت نــه بــدن. در بحــث حیــات برزخــی بــه تفصیــل بــه اثبــات حیــات 

ــرزخ پرداختــه شــده اســت. روحانــی در ب
احادیــث بســیاری از اهــل ســنت در مــورد صلــوات فرســتادن بــر پیامبــر)ص( و 
ســالم دادن بــه او پــس از رحلــت آن حضــرت از راه دور یــا نزدیــک وارد شــده اســت 
و تصریــح شــده کــه پیامبــر ایــن ســالم ها و درودهــا را می شــنود و بــه آن هــا پاســخ 

می گویــد.]۴۴[

حق شفاعت دارند ما حق طلب از آنان نداریم
محّمــد بــن عبدالوهــاب می گویــد: اگــر کســی بگویــد: بــه پیامبــر)ص( حــق شــفاعت 
داده شــد و مــن از او درخواســت می کنــم چیــزی را کــه خداونــد بــه او داده اســت. 
جــواب آن اســت کــه خداونــد بــه او حــق شــفاعت داده ولــی تــو را از خواســتن از او نهی 

َحــدًا: بــا خــدا کســی را نخوانیــد(...]۴۵[
َ
کــرده اســت و فرمــوده: )َفــال َتْدُعــوا َمــَع اهلِل أ

پاســخ: آیــه ارتباطــی بــه نهــی از طلــب شــفاعت نــدارد و مربــوط بــه مشــرکانی 
اســت کــه بــرای خــدا شــریک مســتقل قــرار داده و آن هــا را می پرســتیدند و از 
آن هــا حاجتشــان را درخواســت می کردنــد، و لــذا نمی تــوان این گونــه آیــات را بــر 

موّحــدان تطبیــق نمــود.
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ثانیــًا: همان طــور کــه قبــال اشــاره شــد مقصــود ایــن آیــه و امثــال آن کــه بــا کلمــه 
»مــع« آمــده، داللــت بــر ایــن مطلــب اســت کــه هرگــز نبایــد موجــودی را هم شــأن 
و در عــرض خداونــد متعــال قــرار دهــد، ولــی اگــر اعتقــاد داشــته باشــد خــدا بــه آن 
واســطه، اذن در انجام کاری داده باشــد، چنین اعتقادی نه تنها شــرک نیســت 
بلکــه در راســتای توحیــد می باشــد، همان گونــه کــه حضــرت عیســی)ع( در قــرآن، 
شــفا دادن بیمــاران، زنــده کــردن مــردگان و حتــی خلــق پرنــده از ِگل را بــه خــود 

نســبت می دهــد و آن را منــوط بــه اذن الهــی معرفــی می کند.]یادداشــت ۶[

ادله منکرين اصل شفاعت
کســانی کــه منکــر اصــل شــفاعتند نیــز بــه ادلــه ای تمســک کرده انــد و در مقابــل 

علمــای شــیعه نیــز بــه ایــن اشــکاالت پاســخ گفته انــد:

شفاعت موجب جرأت بر گناه می شود
ــر گنــاه در افــراد شــده و  در نظــر عــده ای، اعتقــاد بــه شــفاعت موجــب جــرأت ب
روح سرکشــی را در گنــاه کاران و مجرمــان زنــده می کنــد؛ لــذا اعتقــاد بــه آن، بــا روح 

شــریعت اســالمی و ســایر شــرایع ســازگاری نــدارد!
کــه بخشــایش  اگــر چنیــن باشــد، »توبــه«  اواًل  در مقابــل گفتــه شــده اســت 
گناهــان را در پــى دارد نیــز مایــه تشــویق بــه انجــام دوبــاره گنــاه خواهــد بــود. در 
حالــی کــه توبــه یکــی از باورهــای اصیــل اســالمی و مــورد اتفــاق مســلمانان اســت.
ثانیــًا: وعــده شــفاعت در صورتــی مســتلزم تمــّرد و عصیان گــری اســت کــه شــامل 
همــه مجرمــان بــا تمــام صفــات و ویژگی هــا شــود، ولــی اگــر ایــن امــور مبهــم و 
نامعیــن شــد کــه وعــده شــفاعت در مــورد چــه گناهانــی و کــدام گنــاه کار و در چــه 
ــا مشــمول شــفاعت می شــود  ــد کــه آی وقتــی از قیامــت اســت، هیچ کــس نمی دان

یــا خیــر، و لــذا موجــب تشــویق بــر انجــام گنــاه نخواهــد شــد.

بین خدا و انسان نیازی به واسطه نیست
برخــی نیــز اشــکال کرده انــد خداونــد از رگ گــردن بــه انســان نزدیک تــر و از هــر کــس به 
مخلوقش مهربان تر اســت، پس چرا ســراغ غیر او رفته و درخواســتی داشــته باشــیم.

مــعــارف
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برخــی پاســخ داده انــد: درســت اســت کــه خــدا از رگ گــردن بــه مــا نزدیک تــر 
اســت، ولــی حکمــت خلقــت انســان بــر روی زمیــن اقتضــا داشــته بــه جــای اینکــه 
مســتقیما بــا بشــر صحبــت کنــد رســوالنش را برای ارشــاد و هدایت مردم بفرســتد 
و بــاز همیــن حکمــت اقتضــا داشــته جایــگاه ایــن رســوالن و هدایــت کننــدگان را 
در نظــر مــردم بــاال بــرد تــا امــر هدایــت کامل تــر انجــام گیــرد و در نتیجــه بــه ایشــان 
ــا خاطــری جمــع از آن هــا تبعیــت  ــا بشــر ب عصمــت از خطــا و گنــاه اعطــا فرمــود ت
کنــد و بــه ایشــان مقاماتــی در ظاهــر اعطــا فرمــود تــا مقــام واالی ایــن حجت هــای 
الهــی در نظــر مــردم هرچــه بیشــتر روشــن شــود و دلهــای مــردم رو بــه ســوی 

ایشــان آورد.
خداونــد در قــرآن بــا بیــان مــواردی از مــردم خواســت تــا بــرای خواسته هایشــان 
ــه  ــه ک ــه نتیجــه مقصــود برســند همــان گون ــر ب ــا بهت ــراد را واســطه کننــد ت ایــن اف
بــرادران حضــرت یوســف، پــدر را واســطه کردنــد تــا از خــدا برایشــان اســتغفار 
کند]یادداشــت ۷[ یــا دعــا و اســتغفار پیامبــر خاتــم را بــرای افــراد مؤثرتــر از دعــا و 
اســتغفار خودشــان معرفــی فرمود]یادداشــت ۸[ و مــردم زمــان حضــرت عیســی 
بــرای شــفای بیمــاران و رفــع گرفتاریهایشــان بــه حجــت الهــی آن زمــان مراجعــه 
می کردند.]یادداشــت ۹[ چنانچــه واســطه قــرار دادن افــراد بــا وجــود نزدیکــی 
خداونــد بــه انســان غلــط بــود بایســتی خداونــد آنــان را در قــرآن توبیــخ می نمــود 

نــه اینکــه آن را بــه عنــوان راه پســندیده و مقبولــی بــه مــردم معرفــی فرمایــد.

یا مجازات گنهکار عدل است یا شفاعت
ســومین اشــکالی کــه شــده اســت، اینکــه شــفاعت ســبب رفــع عقــاب می شــود 
و مرتفــع شــدن عقــاب یــا عــدل اســت یــا ظلــم؛ اگــر عــدل باشــد پــس اصــل عقــاب 
از جانــب خــدای ســبحان ظلــم اســت و اگــر ظلــم اســت و وجــود عقــاب عــدل 

اســت، پــس شــفاعت شــافعان و اقــدام آنــان بــرای رفــع عقــاب، ظلــم اســت.
در مقابــل جــواب داده شــده اســت کــه رفــع عقــاب ممکــن اســت »فضــل« باشــد 
و هیــچ یــک از دو عنــوان »ظلــم« و »عــدل« بــر آن صــدق نکنــد. بــه بیــان دیگــر رفع 
عقــاب فضــل اســت و باالتــر از عــدل. خــدای ســبحان براســاس عــدل خــود بــرای 
تبهــکاران عــذاب معیــن کــرده اســت، امــا رفــع عقــاب بــه واســطه شــفاعت، فضل و 
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احســان اســت. خــدای ســبحان بــه بنــدگان خــود آموخــت که عــادل باشــید، و امر 
کــرد کــه تــالش کنیــد بــه مرحلــه باالتــر از عدالــت کــه مرحلــه احســان اســت برســید: 
ْحســاِن نحــل/۹۰ و نیــز بــه بنــدگان خــود آموخــت کــه اگــر  ِ

ْ
ُمــُر ِباْلَعــْدِل َو ال

ْ
ِإَنّ اهلَلَّ یأ

کســی بــه شــما بــدی کــرد می توانیــد بــر اســاس عــدل، بــه همــان انــدازه بــه او کیفــر 
دهیــد، ولــی اگــر بــر اســاس صبــر و احســان از او بگذریــد بهتــر اســت.]۴۶[
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11. تفسیر الرازی، ج ۳، ص۵۵

ٌة َو ال َشفاَعٌة َو اْلکاِفُروَن ُهُم 
ّ
ِتی یْوٌم ال َبیٌع فیِه َو ال ُخَل

ْ
ْن یأ

َ
کْم ِمْن َقْبِل أ ا َرَزْقنا ْنِفُقوا ِمَمّ

َ
ذیَن آَمُنوا أ

ّ
یَها اَل

َ
12. یا أ

اِلُمون. بقره: ۲۵۴ الَظّ
ُقوا یْومًا ال َتْجزی َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشیئًا َو ال یْقَبُل ِمْنها َشفاَعٌة َو ال یْؤَخُذ ِمْنها َعْدٌل َو ال ُهْم یْنَصُروَن. بقره:۴۸ 13. َو اَتّ

14. زمر:۴۴
یاٍم ُثَمّ اْسَتوی َعَلی اْلَعْرِش ما َلکْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِلی 

َ
ِة أ ْرَض َو ما َبیَنُهما فی ِسَتّ

َ ْ
ماواِت َو األ ذی َخَلَق الَسّ

ّ
15. اهلَلُّ اَل

 َفالَتَتَذکُرون. سجده:۴
َ
َو ال َشفیٍع أ

16. یونس:۳
17. طه:۱۰۹

18. انبیاء:۲۸
19. نجم:۲۶

 ِبِإْذِنه. بقره: ۲۵۵
ّ
ذی یْشَفُع ِعْنَدُه ِإاَل

ّ
20. َمْن َذا اَل

ِذَن َله. سباء: ۲۳
َ
 ِلَمْن أ

ّ
فاَعُة ِعْنَدُه ِإاَل

ّ
21. َو ال َتْنَفُع الَش

22. سبأ: ۲۳
23. مسند احمد:۳۰۱/۱؛ سنن نسائی:۲۰۹/۱؛ سنن دارمی:ج۲ ص۸۷۳ وغیره

24. مجلسی، بحاراألنوار، ۱۴۰۳ق، ج ۸، ص۳۴.
25. مطهری، مرتضی، عدل الهی، ص۲۳۴

26. سوره انبیاء، آیه ۲۸
27. مقاالت االسالمیین، ج ۱، ص ۱۶۸ و ۳۳۴؛ الکشاف، زمخشری، ج ۱، ص۱۵۲

28. معاد در قرآن ج۱۴۵/۲
29. طباطبائی، المیزان، ج۸، ص۱۲۷

30. طباطبائی، المیزان، ج۱۸، ص۱۲۷
31. نورالثقلین، ج۳، ص۳۶۱؛ البرهان، ج۳، ص۷۲۸

32و33. التبیان، ج۷، ص۱۵۰
34. محمد بن یزید قزوینی، سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۲۴ و نیز ر.ک. سید حمیری، قرب االسناد،ص۶۴
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35. سوره انبیاء، آیه ۲۸
36. محمد بن یزید قزوینی، سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۲۴ و نیز ر.ک. سید حمیری، قرب االسناد،ص۶۴

کتاب توحید،  کنید به: علم الیقین، ج ۲، ص۱۳۲۵.صحیح بخاری، ج ۴،  37. برای نمونه این روایات رجوع 
باب ۲۴، ص۳۹۲، ح ۷۴۳۹؛ مجلسی، بحاراالنوار، ۱۴۰۳ق، ج۸، ص۳۶۲.

گری و پاسخ به شبهات، ص۴۶۵ 38. رضوانی، سلفی 
39. مجموع فتاوی ابن تیمیه، ج ۱، ص۳۱۴

40. ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج۳، ص۱۴۷
کتاب التوحید وقّرة عیون الموّحدین، ص۲۵۸ 41. محمد بن عبدالوهاب، 

42. صحیح ترمذی، ج ۴، ص۶۲۱، باب ما جاء فی شان الصراط
َلُه 

َ
ْن َتْسأ

َ
َمَرَک أ

َ
َل َلَک ِباإِلجاَبِة َوأ

ّ
عاِء َوَتَکَف

ّ
ِذَن َلَک ِفی الُد

َ
ْرِض َقْد أ

َ
ماواِت َواأل ِذی ِبیِدِه َخَزاِئُن الَسّ

ّ
َنّ اَل

َ
43. ِاْعَلْم أ

ِلیْعِطیَک َوَتْسَترِحَمُه ِلیْرَحَمَک، َوَلْم یْجَعْل َبیَنَک َوَبیَنُه َمْن یْحُجُبُه َعْنَک، َوَلْم یْلِجْئَک إلی َمْن یْشَفُع َلَک ِإَلیِه. 
نهج البالغه، ج ۳، ص۴۷
44. سنن ابو داود:۲۱۸/۲

ک  عطی الشفاعة و أنا اطلبه مّما اعطاه اهلل کذا. فالجواب: اّن اهلل اعطاه الشفاعة و نها
ُ
45. فان قال: النبی)ص( أ

کشف الشبهات، ص۲۵ َحدًا(... 
َ
عن هذا، و قال: )َفال َتْدُعوا َمَع اهلِل أ
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ــح  ــدگان صال ــا و بن ــی از اولی ــه برخ ــال ب ــدای متع ــه خ ــت ک ــی اس ــفاعت مقام ش
خوداعطــا می کنــد و از مجمــوع آیــات قــرآن نیــز چنیــن برمی آیــد کــه منحصــرًا حقــی 

الهــی اســت، مگــر اینکــه ایــن حــق از ســوی صاحــب آن بــه دیگــری اعطــا شــود.
بــرای  معـــنای شفاعـــت، طلـــب و درخـواســـت چیــزی از صاحــب شفاعـــت 
شفاعـت شـــونده اســت. فــرد به دلیــل مقــام و منزلتــی کــه نزد خدای متعــال دارد، 
اجــازه می یابــد کــه بــرای افــراد گنــه کار وســاطت کنــد و از او بخواهــد کــه از تقصیــر 
وی بگــذرد. شــفاعت مقامــی اســت کــه خــدای متعــال بــه برخــی اولیــا و بنــدگان 
صالــح خــود اعطــا می کنــد و ایشــان در دنیــا، عالــم بــرزخ و آخــرت می تواننــد 
در حــق بنــدگان گنــه کار مؤمــن طلــب مغفــرت نماینــد. خــدای متعــال هــم در 
صــورت وجــود مصلحــت، از ســر تقصیــر وی می گــذرد. در آیاتــی از قــرآن شــفاعت 
مطلــق نفــی شــده، در آیاتــی دیگــر، شــفاعت مختــص خــدا دانســته شــده اســت 
و در آیاتــی نیــز، شــفاعت غیرخــدا بــه اذن خــدا ثابــت گردیــده اســت. وجــه جمــع 
ایــن آیــات، ایــن اســت کــه شــفاعت منحصــراً حقــی الهــی اســت، مگــر اینکــه ایــن 
حــق از ســوی صاحــب حــق بــه دیگــری اعطــا شــود. پــس شــفاعت مــأذون مجــاز 
اســت. ایــن نــوع شــفاعت، در عــرض فعــل خــدا نیســت، بلکــه در طــول آن اســت.

بررسیمفهومشفاعت
ازدیدگاهقرآن
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معنای لغوی شفاعت
شــفاعت از واژه »شــفع « و در اصــل بــه معنــی جفــت گرفته شــده، اســت. و در 
واقــع مثــل ایــن اســت کــه شــخص شــفیع بــا شــفاعت  شــده، ضمیمــه می شــود و 
تشــکیل یــک زوج می دهــد کــه بــا آن جلــب منفعــت  یــا دفــع ضــرر از خــود می کنــد. 
البتــه نــه هــر نفــع و ضــررى، زیــرا در مــواردى کــه اســباب طبیعــی، ایجــاب خیــر و 
شــر می نماینــد، ماننــد گرســنگی و تشــنگی، هرگــز شــفاعت نمی طلبیــم بلکــه 
به دنبــال اســباب طبیعــی می رویــم و فقــط در مــورد ســود و زیان هــا کــه از ناحیــه 
اجــراى قوانیــن عمومــی یــا خصوصــی اجتمــاع بــه مــا متوجــه می شــود، شــفاعت 
می طلبیــم، بــا ایــن توضیــح کــه میــان مــوال و بنــده و هــر حاکــم و محکومــی 
احکامــی وجــود دارد کــه اگــر بــه آن عمل شــود مســتوجب پــاداش خواهد بــود)۳(.

مفهوم شفاعت
بــرای  معـــنای شفاعـــت، طلـــب و درخـواســـت چیــزی از صاحــب شفاعـــت 
ــا غیــر او، به معنــای  ــورت، شفاعـــت پیامبــر ی ــونده اســت. در ایــن صـ شفاعـت شـ
دعــا و نیایــش او بــه درگاه الهـــی اســت کــه بخشــش گنــاه و برطــرف کــردن نیازهــا 
را از خداونــد خواهــان اســت. پــس شــفاعت نوعــی دعاســت. جــواز طلــب دعـــا از 
ضروریات دین است. با این سخـــن، طـلـــب شفاعـــت و یا دعا از هر مؤمنی جایز 
می باشــد، چــه رســد بــه پیامبــران، به ویــژه رســول گرامــی)ص(. در شــفاعت، 
شــفیع به خاطــر مقــام و مرتبــه ای کــه نــزد خــدا دارد، اجــازه می یابــد تــا بــرای 
مجرم هــا و گنــه کاران وســاطت کنــد و از طریــق دعــا و نیایــش از خداونــد بخواهــد 
کــه از تقصیــر آن هــا درگــذرد. البتــه ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد که شــفاعت در 
گــرو یــک رشــته شــرایطی اســت و بــدون تحقــق یافتــن آن هــا امکان پذیــر نیســت. 
بــا نگاهــی بــه زمــان پیامبــر گرامــی اســالم)ص( و دوره هــای بعــد، مســلمانان در 
شــرایط و مناســبت های مختلــف اقــدام بــه درخواســت شــفاعت می کردنــد و 
ســیر تاریــخ اســالم نیــز ایــن مطلــب را تاییــد می کنــد)۱(. مرحــوم عاّلمــه امینــی)ره( 

ــد: در توضیــح توســل و شــفاعت می فرمای
ذوات  قــراردادن  واســطه  بــا  شــخصی  کــه  نیســت  ایــن  از  بیــش  »توســـل 
مقدســه)ائمه اطهــار)ع(( بــه خــدا نزدیــک شــود و آنــان را وسیـــلۀ بــرآورده شــدن 
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حاجــات خــود قـــراردهد؛ زیــرا آنــان نــزد خــدا آبرومندنــد، نــه اینکــه ذات مقــدس 
آنــان را به طــور مستقـــل در بــرآورده شــدن حاجت هایـــش دخیـــل بدانــد، بلکــه 
ــی و بنــدگان  ــاری فیــض، حلقه هــای وصــل و واســطه های بیــن مول ــان را مجـ آن
تنهــا مؤثــر حقیقــی درعالــم وجــود خداونــد  کــه  ایــن عقیــده  بــا  می دانــد...، 
ســبحان اســت و تمــام کســانی کــه متوســل بــه ذوات مقدســه می شــوند، همیــن 

ــد دارد؟)۲(. ــا توحی ــی ب ــه ضدیت ــن چ ــال ای ــد، ح ــت را دارن نی

اقسام شفاعت
شفاعت بر دو قسم است: شفاعت تکوینی و شفاعت تشریعی

شــفاعت تکوینــی عبارتســت از وســاطت علــل وجــودى در میــان خداونــد و 
موجــودات دیگــر. از ایــن نظــر تمــام اســباب و علــل وجــودى، شــفیع محســوب 

می شــوند.
شــفاعت تشــریعی نیــز خــود بــر دو قســم اســت: یکــی شــفاعت کننــدگان در 
دنیــا کــه ســبب مغفــرت، آمــرزش و قــرب الهــی می شــوند. مــوارد زیــر را می تــوان 
از جملــه ایــن شــفاعت کننــدگان برشــمرد: توبــه، قــرآن، ایمــان، عمــل صالــح، 
مؤمنــان.  و  مالئکــه  انبیــاء،  شــریف،  روزهــاى  متبــرک،  مکان هــاى  مســاجد، 
دیگــرى شــفاعت کننــدگان در جهــان آخــرت و قیامــت، یعنــی مالئکــه، انبیــاء و 
شــهدا می باشــند. البتــه از آیــه ۱۴۳ ســوره بقــره، ایــن گونــه اســتفاده می شــود کــه 

منظــور از شــهدا، شــاهدان اعمــال هســتند نــه کشته شــدگان در راه خــدا)۳(.

مبحث شفاعت در قرآن
در ذیل، به برخی از آیات شفاعت اشاره می  شود:

ــا َرَزْقناُکْم ِمــْن َقْبِل  ْنِفُقــوا ِمّمَ
َ
ِذیــَن آَمُنــوا أ

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
۱. آیــه نفی کننــده شــفاعت: »یــا أ

ــوَن«»ای  اِلُم
َ

ــُم الّظ ــُروَن ُه ــفاَعه َو اْلکاِف ــه َوال َش
َ
ــِه َو ال ُخّل ــٌع ِفی ــْوٌم ال َبْی ــَی َی ِت

ْ
ْن َیأ

َ
أ

کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از آنچــه بــه شــما روزی داده ایــم، انفــاق کنیــد، پیــش 
ــه  ــه دوســتی، و ن ــد و فــروش اســت و ن ــه خری ــه در آن، ن ــرا رســد ک از آنکــه روزی ف

شــفاعت و کافــران خــود ســتمگرند.« )بقــره: ۲۵۴(.
* ازآنجایى کــه آیــات دیگــر بــه وجــود شــفاعت بــه اذن خداونــد متعــال صراحــت 
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مــعــارف

دارد، ایــن آیــه شــفاعت)بدون اذن خداونــد متعــال را( نفــی می کنــد.
ِتــی 

َ
۲. ابطــال عقیــده يهــود در شــفاعت: »یــا َبِنــی ِإْســراِئیَل اْذُکــُروا ِنْعَمِتــَی اّل

ُقــوا َیْومــًا ال َتْجــِزی َنْفــٌس َعــْن 
َ
ْلُتُکــْم َعَلــی اْلعاَلِمیــَن* َواّت

َ
ــی َفّض ّنِ

َ
ْنَعْمــُت َعَلْیُکــْم َوأ

َ
أ

ــُروَن*«  ــْم ُیْنَص ــْدٌل َوالُه ــا َع ــُذ ِمْنه ــفاَعٌة َو ال ُیْؤَخ ــا َش ــُل ِمْنه ــْیئًا َو الُیْقَب ــٍس َش َنْف
»ای بنی اســرائیل! نعمت هایــى را کــه بــه شــما ارزانــی داشــتم به خاطــر بیاوریــد 
و)نیــز یــاد آوریــد کــه( مــن شــما را بــر جهانیــان برتــری بخشــیدم و از آن روز بترســید 
کــه کســی مجــازات دیگــری را نمی پذیــرد و از او شــفاعت پذیرفتــه نمی شــود و نــه 

غرامــت از او قبــول خواهــد شــد و نــه یــاری می شــوند.«)بقره،۴۸-۴۷(.
ــد،  ــوده رد می کن ــود ب ــه در یه ــل را ک ــفاعت باط ــوع ش ــک ن ــه ی ــاد ب ــرآن اعتق *ق
قــرار  شفاعت شــده  کــه  کســی  یــا  شــفیع  در  شــرطی  هیچ گونــه  کــه  شــفاعتی 
نمی دهــد و هیــچ نــوع ارتباطــی بــا اذن خداونــد نــدارد. ایــن مطلــب بــا آیــات 
دیگــر، کــه اصــل شــفاعت بــه اذن خــدا را ثابــت دانســته و نیــز بــا روایاتــی کــه بیــان 

خواهــد شــد، بــه دســت می آیــد.
تاَنــا اْلَیِقیــُن* 

َ
ــَی أ یــِن* َحّتَ ُب ِبَیــْوِم الّدِ ــا ُنَکــّذِ ۳. نفــی شــفاعت از کافــران: »َو ُکّنَ

ــاِفِعیَن*«»و همــواره روز جــزا را انــکار می کردیــم تــا زمانــی 
َ

َفمــا َتْنَفُعُهــْم َشــفاَعُة الّش
کــه مــرگ مــا فــرا رســید، پــس در آن روز، شــفاعت شــفاعت کنندگان بــه حــال آن هــا 

ســودی نمی بخشــد.«)مدثر، ۴۶- ۴۸(.
* ازآنجاکــه مــورد آیــه، کســانی اســت کــه روز قیامــت را تکذیــب می کرده انــد، مــراد 

آیــه، نفــی شــفاعت از کافــران اســت، کــه آن هــا مشــمول شــفاعت نخواهنــد شــد.
مــا  اهلِل  ُدوِن  ِمــْن  َیْعُبــُدوَن  »َو  بت هــا:  از  شــفاعت  صاحیــت  نفــی   .۴
ُئــوَن اهلَل ِبمــا  ُتَنّبِ

َ
ُهــْم َوالَیْنَفُعُهــْم َوَیُقوُلــوَن َهــُؤالِء ُشــَفَعآُؤنا ِعْنــَد اهلِل ُقــْل أ الَیُضّرُ

ــا ُیْشــِرُکوَن«»آن ها غیــر  ْرِض ُســْبحاَنُه َوَتعالــَی َعّمَ
َ
ــَماواِت َوال ِفــی ال الَیْعَلــُم ِفــی الّسَ

از خــدا، چیزهایــى را می پرســتند کــه نــه بــه آنــان زیــان می رســاند، و نــه ســودی 
می بخشــد و می گوینــد: این هــا شــفیعان مــا نــزد خــدا هســتند! بگــو: آیــا خــدا را 
بــه چیــزی خبــر می دهیــد کــه در آســمان ها و زمیــن ســراغ نــدارد؟ منــزه اســت او، 

و برتــر اســت از آن همتایانــی کــه قــرار می دهند.«)یونــس، ۱۸(.
* این آیه بیان می کند بت ها هیچ نفعی از نظر شفاعت ندارند.

ــفاَعُة َجِمیعــًا َلــُه ُمْلــُک 
َ

ِ الّش
۵. اختصــاص شــفاعت بــه خداونــد: »ُقــْل هلِلَّ
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از آن خداســت؛  تمــام شــفاعت  ُتْرَجُعوَن«»بگــو:  ِإَلْیــِه  ُثــّمَ  ْرِض 
َ
َوال ــَماواِت  الّسَ

)زیــرا( حاکمیــت آســمان ها و زمیــن از آن اوســت و ســپس همــة شــما را بــه ســوی 
بــاز می گرداننــد.« )زمــر،۴۴(. او 

* این آیه شفاعت را منحصرًا از آن خدا می داند.
َبْعــِد  ِمــْن   

َ
ِإاّل َشــِفیٍع  ِمــْن  »مــا  غیرخــدا:  بــرای  مشــروط  شــفاعت   .۶

ِإْذِنِه...«»هیــچ شــفاعت کننده ای جــز بــه اذن او نیســت...« )یونــس: ۳(؛  و نیــز 
ِذَن َلــُه...« 

َ
 ِلَمــْن أ

َ
ــفاَعُة ِعْنــَدُه ِإاّل

َ
در آیــه ۲۳ ســوره ســبا می فرمایــد: »َو الَتْنَفــُع الّش

»هیــچ شــفاعتی نــزد او )خــدا( جــز بــرای کســانی که اذن داده، ســودی نــدارد...«.
* ایــن آیــات شــفاعت غیــر را مشــروط بــه اذن خــدا می دانــد. ازایــن رو، می تــوان 
گفــت: مقتضــای جمــع بیــن آیــات در زمینــه شــفاعت ایــن اســت کــه طبــق عقیده 
توحیــد افعالــی، و اینکــه مؤثــری باالصالــه در عالــم بــه جــز خــدا نیســت، و هــر 
تأثیــری بــه اذن و اراده اوســت. برخــی آیــات، شــفاعت را منحصــرًا بــرای خــدا 
قــرار داده اســت، ولــی منافــات نــدارد کــه ایــن حــّق اختصاصــی خــود را بــه کســی 
بدهــد، تــا بــا اجــازه او)خداونــد متعــال(، آن را ِاعمــال کنــد. همان گونــه کــه بــه 
پیامبــر)ص( و اولیــای خــود چنیــن اجــازه ای داده اســت)۱(. عاّلمــه طباطبائــی 
در همیــن زمینــه می فرماینــد: در آیاتــی شــفاعت به صــورت مطلــق از دیگــران 
نفــی شــده، در آیاتــی شــفاعت مختــص خداونــد شــمرده شــده و در برخــی دیگــر، 
ــا مشــخص گــردد کــه شــفیع در  شــفاعت غیــر خــدا بــه اذن الهــی، ثابــت گشــته ت
ــه او اعطــا  ــات ب ــد آی ــد نیســت و شــفاعت مقامــی اســت کــه خداون عــرض خداون

کــرده و هیــچ گاه مســتقل از خــدا نخواهــد بــود)۴(.

اهميت شفاعت پیامبران نزد خداوند
ــه ۱۵۹ ســوره آل عمــران تأثیــر وســاطت و شــفاعت پیامبــران در  ــد در آی خداون
پیشــگاه خداونــد بــرای آمــرزش گناهــان را مطــرح نمــوده و در آیــه ۹۷ و ۹۸ ســوره 
یوســف نیــز نمونــه ای از آن را بیــان می کنــد. در آیــه ۶۴ ســوره نســاء خداونــد 
تأثیــرات شــگرفی  کــه چگونــه شــفاعت پیامبــران می توانــد  توضیــح می دهــد 
به جــا بگــذارد، بــه ایــن معنــا اگــر مردمانــی کــه گنــاه پیشــه کــرده و بــر خــود ســتم روا 
ــا آن هــا در پیشــگاه  داشــته بودنــد، اگــر پیامبــران خویــش را واســطه می کردنــد ت
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خداونــد واســطه می شــدند، دچــار عــذاب و خشــم الهــی نمی شــدند. از ایــن رو 
از امــت اســالم می خواهــد کــه پیامبــر)ص( را واســطه قــرار دهنــد و شــفاعت وی را 
هماننــد ســخن خویــش نشــمارند. زیــرا طلــب و درخواســت اســتغفار پیامبر)ص( 
در پیشــگاه خداونــد از ارج و قــرب بســیاری برخــوردار اســت و هرگــز رد نمی شــود. 
بــه عنــوان مقامــی واال و ارجمنــد در  آیــه ۷۹ ســوره اســراء مقــام شــفاعت  در 
پیشــگاه الهــی مطــرح می شــود و در تفســیر نورالثقلیــن روایــت می شــود کــه مــراد 
از مقــام محمــود، کــه پیامبــر)ص( بــا تهجــد شــبانه بــدان دســت می یابــد، مقــام 
شــفاعت امــت اســت. بنابرایــن مقــام شــفاعت و کاربردهــای آن نشــان می دهــد 
کــه مقامــی مهــم و بلنــدی اســت کــه کســی جــز برخــی از اولیــای الهــی بدان دســت 

نخواهنــد یافــت)۸(.

شرایط تأثير شفاعت
شــفاعت، شــرایط و قیــود زیــادی دارد کــه بــدون آن هــا امکان پذیــر نیســت. 
چنانکــه قــرآن عظیــم می فرمایــد: »شــفاعِت شــفاعت کنندگان بــه حــال مجرمــان 
هیــچ ســودی ندارد«)ســوره مدثــر، آیــه ۴۸(. صریحــًا آمــده اســت کــه دربــاره 
ــر اســت، چراکــه شــفاعت نیــاز  گروهــی از مجرمــان شــفاعت تمــام شــفیعان بى اث
بــه زمینــه مســاعدی دارد و ایــن مجرمیــن زمینه هــای شــفاعت را بــه کلــی نابــود 
ســاخته اند و بــه تعبیــر بعضــی از بــزرگان، شــفاعت همچــون آب زاللــی اســت کــه 
بــر پــای نهــال ضعیفــی ریختــه می شــود و بدیهــی اســت کــه اگــر نهــال بــه کلــی از 
بیــن رفتــه باشــد آب زالل آن را زنــده نمی کنــد و بــه عبــارت دیگــر مهــم ایــن اســت 
ــرا فاعلیــت فاعــل  ــه قابلیــت قابــل همچــون فاعلیــت فاعــل موجــود باشــد؛ زی ک
بــدون قابلیــت قابــل کار ســاز نیســت. البتــه مفهــوم آیــه فــوق ایــن نیســت کــه 
شــافعین بــه شــفاعت ایــن مجرمــان برمی خیزنــد، بلکــه معنــای آیــه ایــن اســت 
کــه چــون شــفاعت بــه حــال آن گــروه ســودی نــدارد، آن هــا شــفاعت نمی کننــد. 

چــون اولیــاء خــدا کار لغــو و بیهــوده انجــام نمی دهنــد)۵(.

شرایط شفاعت كننده
بــه یگانگــی خداونــد و  ۱ـ اولیــن شــرط ایــن اســت کــه شــفاعت کننده بایــد 

مــعــارف
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بندگــی خویــش گواهــی و شــهادت دهــد. و در غیــر ایــن صــورت شــفاعت تأثیــری 
ــک  ــز مال «»)هرگ ــهد بالحّقِ ــن ش  م

ّ
ــم»... اال ــرآن می خوانی ــه در ق ــدارد. چنان ک ن

شــفاعت نمی شــوند(، مگــر کســانی کــه بــه حــق و یگانگــی خداونــد شــهادت 
بدهنــد.« )زخــرف، ۸۶(.

۲ـ دومیــن شــرط ایــن اســت کــه درخواســت شــفاعت متعلــق کســی اســت کــه 
خداونــد بــه او اجــازه داده و از گفتــار او راضــی اســت. چنانکــه در قــرآن کریــم 
َلــُه  و رضــَی  الرحمــاُن  َلــُه  إذَن  َمــن   

ّ
اال الشــفاعُة  »َیومئــٍذ التنَفــُع  می خوانیــم: 

ــد  ــی که خداون ــر کس ــد مگ ــودی نبخش ــس( س ــفاعت)هیچ ک ــواًل«»در آن روز، ش َق
رحمــان بــه اجــازه داده و از گفتــار او راضــی اســت«.

شایســتگی  کــه  کســانی  شــفاعت  شــفاعت کنندگان  کــه  اســت  ایــن  منظــور 
شــفاعت را ندارنــد نمی کننــد و در غیــر ایــن صــورت شــفاعت او اثــری نــدارد. 
 باذنــِه...«، 

ّ
چنانکــه خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »َمــن َذالــذی َیشــفُع عنــدُه اال

یعنــی هیــچ  کــس بــدون اذن خــدا شــفاعت نمی کنــد، کــه معنایــش ایــن اســت 
شــفاعت کنندگان بایــد بــا اذن خــدا شــفاعت کننــد.

اجماع اّمت اسالم در تايید امر شفاعت
مــورد  آن  اصــل  اســت.  اســالمی  مســلم  اعتقــادی  اصــول  از  یکــی  شــفاعت 
پذیــرش تمــام فرقه هــای مســلمانان می باشــد. آنچــه اختالفــی اســت، مســائلی 
از ایــن قبیــل اســت: آیــا شــفاعت بــرای رفــع عقــاب اســت؟ یا بــرای ارتقــای درجه؟ 
یــا هــر دو؟ آیــا مرتکــب گنــاه کبیــره مشــمول شــفاعت می گــردد، یــا نــه؟ شــافعان 
چــه کســانی هســتند؟ و.... بــرای مثــال،  معتزلــه برآننــد کــه شــفاعت صرفــًا بــراى 
زیــادت ثــواب اســت، نــه دفــع عقــاب، و کســانی که گنــاه کبیــره کرده انــد، مشــمول 
محقــق  ص۳۱۲ـ۳۱۳؛  ج۸،  ۱۳۲۵ق،  )جرجانــی،  نمی شــوند  واقــع  شــفاعت 

حّلــی، ۱۴۱۴ق، ص ۱۲۶؛ ایجــی، بى تــا، ص ۳۸۰()۱(.
اْرَتضــی«  ِلَمــِن   

َ
ِإاّل آیــه شــریفة »َوالَیْشــَفُعوَن  ماتریــدی ذیــل  زمینــه  ایــن  در 

)انبیــاء: ۲۸( می گویــد: »ایــن آیــه اشــاره بــه شــفاعت مقبــول در اســالم دارد« 
»علمــا  می گویــد:  )متوفــای ۳۸۰ق(  کالبــاذی  ص ۱۴۸(.  )ماتریــدی، ۱۳۹۱ق، 
اجمــاع دارنــد کــه اقــرار بــه تمــام آنچــه خداونــد در مــورد شــفاعت ذکــر کــرده و 
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روایــات نیــز بــر آن توافــق دارد، واجــب اســت...« )کالبــازی، ۱۴۱۲ق، ص۵۴(. 
ابوحفــص نســفی )متوفــای ۵۳۸ ق( می گویــد: »شــفاعت رســوالن و خوبــان از 
امــت اســالمی، در حــق گناهــکاران کبیــره، بــا اخبــار مســتفیض، ثابــت اســت« )بــه 

نقــل از: تفتازانــی، ۱۴۰۷ق، ص ۱۴۸(.
ســیدمرتضی علم الهــدی در این بــاره می نویســد: »امــت اســالم اتفــاق دارنــد 
کــه شــفاعت پیامبــر اکــرم)ص( در حــق امتــش مــورد پذیــرش واقــع می شــود« 
بــر اینکــه  )مرتضــی، ۱۴۰۵ق، ص ۱۵۰(. طبرســی نیــز می گویــد: »امــت اســالم 
شــفاعت پیغمبــر اکــرم)ص( در نــزد خداونــد مقبــول می افتــد، اتفاق نظــر دارنــد، 
ص۱۵۱؛  ج۱،  ۱۴۰۸ق،  )طبرســی،  دارنــد«  اختــالف  آن  کیفیــت  در  اینکــه  گــو 
بحرانــی، ۱۳۹۸ق، ص۱۶۶(. جرجانــی از متکلمــان بــزرگ اهل ســّنت می نویســد: 
امــت بــر ثبــوت اصــل شــفاعت مقبــول پیامبــر اکــرم)ص( متفقنــد )جرجانــی، 
۱۳۲۵ق، ج۸، ص۳۱۲(. ایجــی، دیگــر متکلــم بــزرگ اهل ســنت نیــز می نویســد: 
»اجمــع االمــة علــی اصــل الشــفاعة« )ایجــی، بى تــا، ص۳۸۰(. ابوحیــان اندلســی 
مفســر بــزرگ اهل تســنن از کتــاب المنتخــب نقــل می کنــد کــه »اجمعــت االمــة 
ج۵،  الــف،  ۱۴۰۹ق  )تفتازانــی،  االخــرة«  فــی  شــفاعة  للمحّمــد)ص(  ان  علــی 
ص۱۵۸(. شــیخ مفیــد می فرمایــد: امامیــه اتفاق نظــر دارنــد کــه رســول خدا)ص( 
در روز قیامــت بــرای جماعتــی از مرتکبــان گناهــان کبیــره از امــت خــود، شــفاعت 
می کنــد و نیــز امیرالمؤمنیــن و امامــان دیگــر بــرای صاحبــان گناهــان کبیــره از 
شــفاعت  بــا  را  خطــاکاران  از  بســیاری  خداونــد  و  می کننــد  شــفاعت  شــیعیان 
ــد:  ــی می گوی ــعرانی حنف ــد، ۱۳۷۲، ص۱۵(. ش ــد« )مفی ــات ده ــان از دوزخ نج آن
)الشــعرائی  اولیــن شــفاعت کننده روز قیامــت اســت...«  »همانــا محّمــد)ص( 
المصــری، ۱۹۵۹، ص۱۷۰(. عاّلمــه مجلســی می فرمایــد: »در مــورد شــفاعت، بیــن 
ــه ایــن معنــا  مســلمانان اختالفــی نیســت کــه از ضروریــات دیــن اســالم اســت؛ ب
کــه رســول خدا)ص( در روز قیامــت بــرای اّمــت خــود، بلکــه امت هــای پیشــین 

شــفاعت می کنــد...« )مجلســی، ۱۳۶۲، ج۸، ص۲۹()۱(.
بــا اســتناد بــه مــدارک فــوق کــه بخشــی از آن هــا در متــن فــوق آمــده، اصــل 
شــفاعت مــورد اتفــاق مســلمانان بــوده و تنهــا در برخــی خصوصیــات آن اختــالف  
نظــر وجــود دارد. بنابرایــن، تمــام علمــای شــیعه و اکثــر علمــای اهــل تســنن 

مــعــارف
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می گوینــد شــفاعت یــک نــوع وســاطت در مغفــرت و عفــو و بخشــیدن گناهــان 
ــه مقامــی  ــد و او را ب اســت، یعنــی شــخص قــوی از ضعیــف دســت گیری می نمای
برســاند یــا از عذابــى برهانــد. همان طــوری کــه رســول خــدا)ص( فرمــوده اســت: 
مــن شــفاعتم را بــرای گناهــکاران از امتــم کــه مرتکــب گناهــان کبیــره شــده اند 

ــد)۷(. ــرار نمیگیرن ــذه ق ــورد مؤاخ ــوکاران م ــا نیک ــوده ام، ام ــره نم ذخی
ــه بحــث شــفاعت مــورد قبــول کیلــه مســلمانان می باشــد  امــا در ایــن میــان ک
و شــفاعت به صراحــت در قــرآن کریــم و روایــات فراوانــی بیــان و اصــل شــفاعت 
اولیــای الهــی در آخــرت، امــری مســلم و مــورد قبــول همــه مســلمانان اســت )و 
ــر آن تأکیــد  ــه تفصیــل در مــورد آن ســخن گفتــه و ب برخــی علمــای اهل ســنت، ب
کرده انــد(، امــا بــه اعتقــاد وهابیــون شــفاعت فعــل خداســت و حــق اوســت و 
درخواســت فعــل وی از غیــر او، عبــادت او بــوده، شــرک محســوب می شــود. آن ها 
همیــن ســخن را عینــًا دربــاره درخواســت شــفای بیمــاران از اولیــا الهــی و مشــابه 
آن تکــرار  کــرده، می گوینــد: »ایــن درخواســت ها، درخواســت فعــل خــدا از غیــر 

خداســت و طبعــًا چنیــن درخواســتی شــرک اســت.«)۱(.

نتيجه گيری
در کل می تــوان نتیجه گیــری نمــود شــفاعت مفاهیــم اســالمی شــبیه یــک نــوع 
سفارشــات بى دلیــل اجتماعــی و بــه اصطــالح پارتی بــازی نیســت و به عبــارت 
دیگــر معنــای شــفاعت ایــن نیســت کــه افــراد هــر آنچــه می تواننــد گنــاه کننــد و 
هنگامی کــه تــا ســر و گــردن غــرق گنــاه گردیدنــد، دســت بــه دامــن اولیایــى از اولیــاء 
ــفاعت  ــای ش ــه معن ــد، بلک ــات بدهن ــد نج ــذاب خداون ــود را از ع ــد و خ ــدا بزنن خ
ایــن اســت کــه ولــی از اولیــاء بــرای کســانی کــه خــود دارای دیــن صحیــح و اعمــال 
شایســته اند، ولــی گناهــان قابــل عفــو و بخشــش دارنــد دســتگیری نمایــد و آن هــا 
را از عــذاب الهــی برهانــد و ایــن خــود محتــاج بــه یــک نــوع ارتبــاط تنگاتنــگ 
ــه ایــن ترتیــب کســی که  معنــوی میــان شــفاعت کننده و شفاعت شــونده دارد و ب
امیــد شــفاعت دارد، موظــف اســت کــه ارتبــاط خــود را بــا شــفاعت کننده محکــم 
ســازد. در نتیجــه شــفاعت یــک نــوع تربیــت و ســازندگی اســت، نــه یک وســیله فرار 
ــار مســؤولیت و بــه اصطــالح یــک نــوع پارتی بــازی نیســت. پــس شــفاعت  از زیــر ب
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هیچ گونــه تحــول در اداره خداونــدی نســبت بــه گناهــکاران به وجــود نمــی آورد، 
بلکــه ایــن گناهــکار اســت کــه به وســیله ایــن ارتبــاط معنــوی تکامــل پیــدا می کنــد 

و بــه ســرحدی می رســد کــه شایســتگی عفــو و بخشــش الهــی می گــردد.
شــفاعت کنندگان نیــز افــرادی متفاوتنــد کــه بــا اذن و اجــازه  پــروردگار عالــم 
افــراد  اطهــار)ع(،  ائمــه  خدا)هماننــد  اولیــاء  از  بعضــی  می نماینــد.  شــفاعت 
بى شــمار و بى حســابى را شــفاعت می نماینــد و برخــی دیگــر افــراد محــدود یــا 

می نماینــد. شــفاعت  را  محدودتــری 
بنابراین در موضوع شفاعت توجه به نکات زیر امری ضروری است:

۱. فــرد به دلیــل مقــام و منزلتــی کــه نــزد خــدای متعــال دارد، اجــازه می یابــد 
کــه بــرای افــراد گنهــکار وســاطت کنــد و از او بخواهــد کــه از تقصیــر ایشــان بگــذرد.

۲. شــفاعت مقامــی اســت کــه خــدای متعــال بــه برخــی اولیــا و بنــدگان صالــح 
خــود اعطــا می کنــد و ایشــان در دنیــا، عالــم بــرزخ و آخــرت می تواننــد در حــق 
بنــدگان گنــه کار مؤمــن طلــب مغفــرت نماینــد. خــدای متعــال هــم در صــورت 

وجــود مصلحــت، از ســر تقصیــر ایشــان می گــذرد.
۳. در آیاتــی از قــرآن شــفاعت مطلــق نفــی شــده، در آیاتــی دیگــر، شــفاعت 
مختــص خــدا دانســته شــده اســت و در آیاتــی نیــز، شــفاعت غیرخــدا بــه اذن خــدا 
ثابــت گردیــده اســت. وجــه جمــع ایــن آیــات، ایــن اســت کــه شــفاعت منحصــرًا 
حقــی الهــی اســت، مگــر اینکــه ایــن حــق از ســوی صاحــب حــق بــه دیگــری اعطــا 
ــل  ــرض فع ــفاعت، در ع ــوع ش ــن ن ــت. ای ــاز اس ــأذون مج ــفاعت م ــس ش ــود. پ ش

خــدا نیســت، بلکــه در طــول آن اســت.
۴. اصــل شــفاعت مــورد اجمــاع و اتفــاق عالمــان اســالم بــوده و تنهــا در برخــی 

خصوصیــات اختالف نظــر وجــود دارد.
۵. بــه اعتقــاد وهابیــون، شــفاعت فعــل خداســت و حــق اوســت. درخواســت 
پنــدار  برخــالف  امــا  او، عبــادت و شــرک محســوب می شــود  از غیــر  فعــل وی 
وهابیــون، درخواســت شــفاعت در شــرک نیســت، بلکــه بــه اذن الهــی اســت و 
حقــی اســت کــه خــدای متعــال بــه برخــی از بنــدگان خــود واگــذار می کنــد. در ایــن 

ــدارد. ــرزخ وجــود ن ــرزخ و غیرب ــم ب موضــوع، تفاوتــی بیــن عال
۶. ســرزنش درخواســت شــفاعت مشــرکان از غیرخــدا در قــرآن، بــه ایــن دلیــل 

مــعــارف
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اســت کــه مشــرکان غیرخــدا را عبــادت می کردنــد و بــرای ایشــان، مقــام شــفاعت 
قائــل بودنــد. ایــن موضــوع در شــفاعت منتفــی اســت.

۷. ازآن جایى کــه روح انســان جاویــدان و پــس از مــرگ نیــز همچنــان در حــال 
ارتبــاط وجــود دارد، و  برزخــی  مــادی و حیــات  بیــن حیــات  و  حیــات اســت 
مــردگان در عالــم بــرزخ بــا عالــم دنیــا نیــز در ارتباطنــد، شــفاعت و دعــا در حــق 

ایشــان مؤثــر می باشــد.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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شيعه در لغت
کلمه شیعه در لغت بر دو معنی اطالق شده است:

الــف: موافقــت و هماهنگــی در عقیــده بــا عمــل، بــدون اینکــه یکی تابــع دیگری 
باشــد، )1( چنانکــه در قــرآن کریــم از حضــرت ابراهیــم بــه عنــوان شــیعه حضــرت 

نــوح یــاد شــده اســت: »و ان مــن شــیعته البراهیــم «. )2(
ــوده اســت، و  ــران صاحــب شــریعت ب بدیهــی اســت حضــرت ابراهیــم از پیامب
پیــرو شــریعت نــوح نبــوده اســت، ولــی روش او در توحیــد هماهنــگ بــا روش نــوح 
بــوده اســت. و در آیــه دیگــر کلمــه »اشــیاع « بــه معنــی اشــباه بــه کار رفتــه اســت، 

چنانکــه می فرمایــد: »و لقــد اهلکنــا اشــیاعکم «. )3(
ــم  ــرآن کری ــه او. چنانکــه در ق ــدن ب ــردن از دیگــری و محبــت ورزی ب: پیــروی ک

ــذی مــن عــدوه «. )4( ــذی مــن شــیعته علــی ال آمــده است:»فاســتغاثه ال
آن کــس کــه از دوســتان و هواخواهــان موســی بــود، علیــه کســی کــه از دشــمنان 

او بــود از وی یــاری خواســت.

دربارهاصطالحشیعه
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در لسان العرب به دو معنای مزبور چنین اشاره شده است:
»الشــیعة القــوم الذیــن تجتمعــوا علــی االمــر، و کل قــوم اجتمعــوا علــی امــر فهــم 

شــیعة، و کل قــوم امرهــم واحــد یتبــع بعضهــم رای بعــض فهــم شــیع «. )5(

شيعه در اصطالح
ــت  ــت و خالف ــه امام ــه ب ــود ک ــه می ش ــانی گفت ــه کس ــالح ب ــیعه در اصط ــظ ش لف
بالفصــل علــی علیــه الســالم معتقدنــد، و بــر ایــن عقیــده اند کــه امامــت او از طریق 

نــص جلــی یــا خفــی ابــت شــده اســت و امامــت حــق او و فرزنــدان او اســت. )6(
الزم بــه یــادآوری اســت کــه عــده ای از شــیعه زیدیــه، بــا اینکــه بــه افضلیــت علــی 
ــه و  ــت آن دو را پذیرفت ــی خالف ــد، ول ــده دارن ــر عقی ــر و عم ــو بک ــالم از اب ــه الس علی
گفتــه انــد حضــرت علــی علیــه الســالم بــا رضایــت خــود خالفــت را بــه آنــان واگــذار 
کــرد، ولــی الفــت بنــی امیــه و بنــی عبــاس را نپذیرفتــه و امامــت را حــق فرزنــدان 
فاطمــه زهــراء علیهــا الســالم می داننــد. و همیــن امــر ســبب نامیــده شــدن آنــان 

بــه شــیعه اســت. )7(

نص جلی و خفی
نص جلی در دو مورد به کار می رود:

الــف: نــص شــرعی بــر امامــت فــرد یــا افــرادی بــا ذکــر نــام آن هــا و بــا کلمــه خلیفــه 
یــا امــام یــا وصــی و ماننــد آن وارد شــده اســت.

ــه،  ــات خلیف ــی کلم ــده، ول ــرادی وارد ش ــا اف ــرد ی ــت ف ــر امام ــرعی ب ــص ش ب: ن
امــام، وصــی و ماننــد آن بــه کار نرفتــه، بلکــه الفاظــی از قبیــل مولــی و ولــی بــه کار 
رفتــه کــه صریــح در امامــت و خالفــت نیســت، گرچــه بــا توجــه بــه قرایــن عقلــی و 

نقلــی روشــن می شــود کــه مقصــود امامــت و خالفــت اســت.
در مقابــل نــص جلــی، نــص خفــی اســت کــه زیدیــه بــه آن معتقدنــد، و آن اینکــه 
تنهــا صفــات و شایســتگی هــای امــام بیــان شــود و فــرد یــا افــراد خاصــی بــه عنوان 
امــام تعییــن نشــوند. از نظــر آنــان هــر کــس از اوالد فاطمــه زهــرا علیهــا الســالم 
باشــد، و از صفــات علــم بــه احــکام دیــن، شــجاعت و زهــد برخــوردار بــوده و قیــام 

نمایــد امــام خواهــد بــود. )8(
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از طریــق شــیعه و اهــل ســنت روایاتــی نقــل شــده اســت، کــه در آن هــا لفــظ 
شــیعه توســط پیامبــر اکــرم )ص( در مــورد عــده ای از صحابــه بــه کار رفتــه اســت. 
چنانکــه ســیوطی از جابــر بــن عبــد اهلل انصــاری و ابــن عبــاس و علــی علیــه الســالم 
روایــت کــرده کــه پیامبــر اکــرم )ص( در تفســیر آیــه: »ان الذیــن آمنــوا و عملــوا 
ــرد، و  ــالم ک ــه الس ــی علی ــه عل ــاره ب ــة «، )9( اش ــر البری ــم خی ــک ه ــات اولئ الصالح

فرمــود: او و شــیعیانش روز قیامــت رســتگار خواهنــد بــود. )10(
نوبختــی در فــرق الشــیعه گفتــه اســت: »ســلمان فارســی، ابــو ذر غفــاری، مقــداد بــن 
اســود و عمار بن یاســر نخســتین کســانی بودند که به نام شــیعه نامیده شــدند«. )11(
ابــو حاتــم رازی نیــز گفتــه اســت: »لفــظ شــیعه در عهــد رســول اکــرم )ص( لقــب 
ابــو ذر  از: ســلمان فارســی،  بــود و آن هــا عبــارت بودنــد  از صحابــه  نفــر  چهــار 

غفــاری، مقــداد بــن اســود کنــدی و عمــار یاســر«. )12(
ممکــن اســت گفتــه شــود: در زمــان پیامبــر اکــرم مســلمانان بــه فرقــه هایــى 
تقســیم نشــده بودنــد، تــا عــده ای بــه نــام شــیعه معــروف گردنــد، بلکــه همگــی به 
نــام مســلمان نامیــده می شــدند. بدیــن جهــت بایــد گفــت اطــالق لفــظ شــیعه در 
کلمــات پیامبــر اکــرم )ص( ناظــر بــه زمــان آینــده اســت، چنانکــه اصطــالح قدریــه 
و مرجئــه نیــز کــه در کلمــات آن حضــرت بــه کار رفتــه، مربــوط بــه آینــده اســت، بــا 
ایــن تفــاوت کــه اســم شــیعه داللــت بــر مــدح دارد، و اســم مرجئــه و قدریــه داللــت 

بــر ذم و نکوهــش.
ولــی می تــوان گفــت اطــالق لفــظ شــیعه بــر عــده ای از مســلمانان در عصــر 
پیامبــر اکــرم )ص( مســتلزم ایــن نیســت کــه فرقــه ای خــاص در مقابــل ســایر 
ــده  ــه ع ــت ک ــن اس ــود ای ــه مقص ــد، بلک ــده باش ــد آم ــان پدی ــلمانان در آن زم مس
ای از صحابــه پیامبــر )ص( بــا توجــه بــه موقعیــت ممتــاز علــی علیــه الســالم نــزد 
پیامبــر اکــرم )ص( و برجســتگی هایــى کــه در او ســراغ داشــتند، بــه وی ارادت 
ورزیــده و رای و فعــل او را کــه در حقیقــت تجلــی رای و فعــل رســول اکــرم بــود، الگــو 
و سرمشــق خــود قــرار داده بودنــد، چنانکــه ایــن امــر در مــورد برخــی از شــاگردان 

ممتــاز یــک اســتاد )در زمــان حیــات اســتاد( متــداول و رایــج اســت.

مــعــارف
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پاسخ اجمالی
وقتــی می گوییــم اســالم دیــن کاملــی اســت؛ یعنــی هــر آنچــه را کــه الزمــۀ یــک 
زندگــی ســعادت مند دنیــوی و اخــروى اســت، دارد. پــس الزم اســت ایــن دیــن 
در همــۀ عصرهــا و زمان هــا و در همــۀ شــئون زندگــی انســان برنامه هــاى قــوى و 

ســازنده داشــته باشــد.
ــه ایــن ســؤال فــوق در بحــث خاتمیــت اســت. بدیــن معنــا کــه  کلیــد جــواب ب
بحــث کامــل بــودن اســالم و خاتمیــت دو روى یــک ســکه اند؛ چراکــه اگــر اثبــات 
شــد دیــن اســالم خاتــم ادیــان اســت، الزمــه اش آن اســت کــه کامل تریــن آن هــا 
ــا روز قیامــت نیــز باشــد؛ چــون اگــر کامل تریــن نباشــد پــس ناقــص خواهــد بــود  ت
و بــا وجــود نقصــش نمی توانــد انســان ها را آن گونــه کــه شایســته و بایســته اســت 
بــه ســوى کمــال هدایــت نمایــد و ایــن امــر نیــز بــا عدالــت االهــی منافــات دارد و 
بــر خداونــد قبیــح اســت. پــس الزم اســت دیــن اســالم، هرآنچــه را کــه آدمــی بــراى 

هدایــت الزم دارد، دارا باشــد تــا ادلــه و حجــج بــر انســان تمــام شــده باشــد.
مــا  شــواهدى  و  قرائــن  چــه  از  اســتفاده  بــا  کــه  اســت  این جــا  ســخن  حــال 
متوجــه می شــویم کــه اســالم دیــن کاملــی اســت و بــراى ســعادت و کمــال انســان 

پرسش
چگونه می توان اثبات کرد که دین خاتم، کامل است؟
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برنامه هایــى در همــۀ عصرهــا و زمان هــا دارد، آن هــم در همــۀ زمینه هــا؟
جــواب آن اســت کــه دیــن مبیــن اســالم از یــک ســری ابزارهایــى اســتفاده 
نمــوده کــه ایــن ابزارهــا ســبب جاودانگــی و کمــال آن شــده اســت کــه ذیــاًل بــه نحــو 

اختصــار بــه آن می پردازیــم:
دیــن اســالم بــراى هدایــت انســان ها از یک ســو از قواعــد کلــی و عــام اســتفاده 
نمــوده کــه در واقــع منبــع قواعــد امــور ال یتغیــرى هســتند کــه بــه مــرور زمــان تغییــر 

و تبــدل نمی پذیرنــد. ایــن منابــع عبارت انــد از:
الــف( حکــِم عقــل ســلیم کــه خداونــد آن را در اســتنباط احــکام شــرعی حجــت 

دانســته؛ مثــل قبیــح بــودن ظلــم یــا نیکــو بــودن عــدل.
ب( خداونــد احــکام را تابــع مصالــح و مفاســد قــرار داده اســت. پــس هــر امــرى 

کــه مصلحــت بیشــترى داشــته باشــد، از نظــر شــارع مقــدم بــر امــر دیگــر اســت.
ج( قوانیــن کلــی وجــود دارنــد کــه می تواننــد محــدود کنندۀ بقیۀ احکام باشــند؛ 
مثــل عــدم وجــود حــرج در دیــن، یــا عــدم وجــود اکــراه و اضطــرار در احــکام دینــی. 
ــا  پــس اگــر مکلفــی بــه واســطۀ حکــم شــرعی دچــار حــرج شــده بــود، متناســب ب

وضعیتــش، حکــم شــرعی او تبدیــل بــه حکــم دیگــرى می شــود.
ــا فطــرت اســت و در آن هــا  د( اســالم از قوانینــی اســتفاده نمــوده کــه مطابــق ب
رعایــت سرشــت تغییــر ناپذیــر انســان شــده اســت و نیــز در طریــق قانون گــذارى 
خداونــد راه اعتــدال را پیــش گرفتــه اســت کــه این هــا همگــی بــه مانــدگارى و 

جاودانگــی احــکام کمــک می کننــد.
هـــ( اجتهــاد یکــی دیگــر از ابزارهایــى اســت کــه در اســالم اســتفاده شــده تــا 

کلیــات موجــود در دیــن تطبیــق داده شــود. بــا  آمــده  پدیــد  موضوعــات 
راه دیگــرى کــه اســالم بــراى مانــدگارى اســتفاده نمــوده، تنــوع و تعــدد احــکام 
مثــل  امــور؛  ابتدایى تریــن  شــامل  کــه  اســت  زندگــی  وســیع  بســیار  گســترۀ  در 
احــکام  و  معامــالت  احــکام  برگیرنــدۀ  در  نیــز  ســویى  از  می شــود.  آشــامیدن 

حکومتــی نیــز هســت.
تفــوق اخالقــی و اصــول آن بــر دیگــر مذاهــب و مکاتــب اخالقــی و کمالــی را 
کــه اســالم بــه انســان می نمایانــد، نیــز یکــی دیگــر از راه هایــى اســت کــه ســبب 

مانــدگارى اصــول اســالمی شــده اســت.



90

کتــاب مــاه

براى ذکر ادله اى دیگر می توان به امور زیر اشاره نمود:
ــا دیگــر احــکام مشــابه در ادیــان دیگــر  بررســی جــزء بــه جــزء احــکام اســالمی ب

ــد. ــکام می کن ــن اح ــودن ای ــل ب ــودن و کام ــی ب ــت از مترق حکای
بررســی آیــات و روایــات نشــان دهنــدۀ کامــل بــودن دیــن اســالم اســت کــه بــه 
ــه شــما  ــالغ می نامــد؛ یعنــی چیــزى اســت ک ــۀ 107 انبیــا اســالم را ب طــور مثــال آی
ــر پیامبــر صریحــًا  ــا در خطبــۀ غدی ــه آرزوى خویــش می رســید. ی ــه وســیلۀ آن ب ب
می فرماینــد هــر آنچــه را کــه مبّعد)باعــث دوری( شــما از بهشــت بــود و هرآنچــه را 

کــه مقّرب)نزدیــک کننــده( شــما بــه آن بــوده ذکــر نمــوده ام.

پاسخ تفصيلی
قبــل از ورود بــه اصــل بحــث الزم می دانیــم کــه منظــور از کلمــۀ »کامــل« در متــن 
ســؤال را روشــن نماییــم. کلمــۀ کامــل در این جــا ظاهــرًا در مقابــل ناقــص اســت. 
بــه طــور کلــی وقتــی می گوییــم دیــن کامــل؛ یعنــی دینــی کــه ناقــص نیســت. بــه 
عبــارت دیگــر، یعنــی دینــی کــه بــراى ســعادت دنیــوى و اخــروى انســان کمبــودى 

نــدارد و هــر آنچــه را کــه آدمــی بــراى کمــال الزم دارد بــه او می دهــد.
ــودن اســالم در مســئلۀ خاتمیــت اســت.  ــه دالیــل کامــل ب کلیــد دســت یابى ب
بدیــن معنــا کــه خاتــم بــودن پیامبــر اســالم)ص( و اعتقــاد بــه این کــه بعــد از 
ایشــان نیــازى بــه ارســال رســل دیگــرى نیســت، در واقــع مــا را رهنمــون می شــود 
بــه این کــه قاعدتــًا ایــن دیــن بایــد دینــی کامــل باشــد؛ چــرا کــه اگــر کامــل نمی بــود 
بــر خداونــد الزم بــود کــه بــراى کامــل شــدن هدایــت انســان، دیــن دیگــرى را 
دیــن  خداونــد  می دانیــم  نقلیــه  و  عقلیــه  ادلــۀ  طبــق  حالی کــه  در  بفرســتد. 
دیگــری را نمی فرســتد، پــس بایــد ایــن دیــن هــر آنچــه را کــه انســان تــا روز قیامــت 
اگــر چنیــن نباشــد الزم می آیــد خداونــد در هدایــت  کــه  الزم دارد، دارا باشــد 
نمــودن انســان ادلــه و حجت هــا را تمــام نکــرده باشــد کــه ایــن هــم بــر شــارع 

ــت. ــح اس ــدس قبی مق
پــس مالحظــه می فرماییــد مســئلۀ خاتمیــت و بحــث کامــل بــودن، یــا بــه تعبیــر 

بهتــر کامل تریــن بــودن اســالم دو روى یــک ســکه اند و بــه یکدیگــر مرتبط انــد.
در ایــن نوشــتار مــا در مقــام پاســخ بــه ســؤال مذکــور هســتیم و در واقــع همــان 
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لیکــن  نموده انــد،  ذکــر  خاتمیــت  اثبــات  بــراى  کــه  می نماییــم  طــی  را  راهــی 
نیــم نگاهــی هــم در همیــن راســتا بــه بحــث کامــل بــودن دیــن اســالم خواهیــم 
داشــت. ذیــاًل ادلــه اى را بیــان می کنیــم کــه حاکــی از کامــل بــودن دیــن اســالم 
هســتند، و مقدمتــا می گوییــم: قوانیــن اســالم همــواره تــازه و نــو و داراى طراوتــی 
اســت کــه در هیچ یــک از قوانیــن دیگــر چنیــن طراوتــی دیــده نمی شــود و ایــن 
شــادابى اســت کــه قوانیــن اســالم را بــراى همــۀ زمان هــا متناســب نمــوده اســت. 
بدیــن معنــا کــه در هــر عصــر و زمانــی و بــراى هــر عملــی شــما می توانیــد از قوانیــن 
ــر  ــن در ه ــن دی ــد ای ــه در می یابی ــت ک ــن اس ــن چنی ــد و ای ــی را بیابی ــالم حکم اس
مســئله اى حکمــی دارد و بى تفــاوت و یــا ســاکت از کنــار آن عبــور ننمــوده اســت. 

همیــن وجــه می توانــد یکــی از وجــوه کامــل بــودن اســالم باشــد.
دیــن اســالم بــراى آن کــه بتوانــد در هــر زمــان و بــراى هــر مســئله اى جــواب 
داشــته باشــد، از یــک ابزارهــا و مکانیزمــی اســتفاده می  نماید که در سیســتم هاى 

ــه آن ابزارهــا: ــم ب ــاًل اشــاره اى داری ــذارى بى نظیــر اســت. ذی قانون گ
اســتفاده نمــودن دیــن اســالم از قواعــد و قوانیــن کلــی کــه ایــن قواعــد در واقــع 
رمــز و ســّر شــمولیت و فراگیــرى ایــن آییــن االهــی اســت. امــا بــراى این کــه قواعــد 
کلــی همیشــه بتواننــد فراگیــر باشــند و در هــر مســئله اى به تناســب آن مشکل گشــا 
گردنــد، الزم اســت کــه از منابــع خاصــی گرفتــه شــوند. و هم چنیــن بــه نحــو خاصــی 

مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد کــه در این جــا مــا بــه آن منابــع اشــاره  می کنیــم:
احــکام شــرعی حجــت  اســتنباط  در  را  عقــل ســلیم  احــکام  الــف( خداونــد 
دانســته اســت؛ مثــل حکــم بــه قبیــح بــودن مجــازات بــدون بیــان قبلــِی حکــم، 
ــا حســن بــودن عــدل و... بدیــن ترتیــب  ــه قبیــح بــودن ظلــم ی ــا حکــم عقــل ب ی
ــد  ــرى قواع ــک س ــلیم ی ــل س ــکام عق ــه اح ــالم ب ــه اس ــد توج ــه می فرمایی مالحظ
کلــی را ایجــاد می کنــد کــه ایــن قواعــد داراى شــمولیت اســت کــه بــراى هــر زمــان و 

ــود. ــا نم ــتفادۀ بج ــر اس ــد فراگی ــن قواع ــوان ای ــئله اى می ت ــر مس ه
ب( خداونــد احــکام را تابــع مصالــح و مفاســد قــرار داده اســت. بــه طــور مثــال 
هــر امــرى کــه داراى مصلحــت بیشــتر باشــد، یــا داراى اهمیــت باالتــرى باشــد 

ــه امــور فــرو دســت خویــش رحجــان دارد. نســبت ب
ج( وجــود قوانیــن کلــی کــه ایــن قواعــد می تواننــد محــدود کننــدۀ بقیــۀ احــکام 



92

کتــاب مــاه

االهــی باشــند. از جملــه این کــه خداونــد می فرماینــد: »خــدا در دیــن بــراى شــما 
حــرج و ســختی قــرار نــداد.]1[ کــه ایــن قانــون می توانــد احــکام دینــی  اى را کــه بــراى 
انســان ایجــاد مشــقت می نمایــد محــدود نمایــد و بــه نــوع دیگــرى تبدیــل نمایــد. 
بدین ســان یــک حکــم دینــی بــه تناســب موقعیــت و وضعیــت مکلــف قابــل تغییــر 

و تبدیــل خواهــد بــود. قواعــد مربــوط بــه اضطــرار و اکــراه نیــز از ایــن قبیل انــد.
د( قوانیــن اســالم مطابــق بــا فطــرت آدمــی اســت و خداونــد در قوانیــن اســالمی 
ــع  ــا طب ــم ب ــه مالئ ــه ک ــت. آنچ ــوده اس ــان را نم ــر انس ــت تغییرناپذی ــت سرش رعای
ســلیم انســانی بــوده اســت بــراى او لحــاظ نمــوده و در طریــق قانون گــذارى 
راه اعتــدال را پیــش گرفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، خداونــد متعــال در تدویــن 
قوانیــن کلــی رعایــت فطــرت پــاک انســان را نمــود. از جملــۀ ایــن قوانیــن مربــوط 
بــه زن و مــرد اســت کــه قوانیــن اختصاصــی بــراى هــر یــک از آن هــا قرار داده اســت.

هـــ( اجتهــاد یکــی دیگــر از اصــول پذیرفتــه شــده )خصوصــًا( در تشــیع اســت کــه 
بــا تدویــن و قــرار داده شــدن آن هــا در دیــن اســالم، ایــن آییــن قــادر می شــود تــا 
از فراگیــرى و شــمولیت الزم برخــوردار گــردد. بدیــن نحــو کــه مجتهــد بــا در دســت 
داشــتن  کلیاتــی، مســائل جدیــد را بــا آن هــا تطبیــق می دهــد و ایــن چنیــن اســت 

کــه دیــن بــراى هــر امــر حادثــی در هــر زمانــی می توانــد راه حلــی ارائــه نمایــد.
نهایتــًا بــا وجــود ایــن منابــع کلــی و ایــن راه هــا اســت که عالمــۀ شــعرانی می گوید: 
»فقــه اســالم ناقــص نیســت، بلکــه مــا کلیاتــی داریــم کــه در هــر زمــان می توانیــم 
مســائل مســتحدثه را از آن هــا اســتخراج نماییــم و ایــن امــر از زمــان شــیخ طوســی 

تــا زمــان مــا رایــج بــوده اســت.]2[
یکــی دیگــر از ابزارهایــى کــه دیــن اســالم بــراى شــامل و فراگیــر بــودن اســتفاده 
می نمایــد، تعــدد و تنــوع احــکام اســت، شــما وقتــی در کتــب فقهــی می نگریــد، 
مالحظــه می کنیــد کــه طیــف وســیعی از احــکام اســالم وجــود دارد کــه شــامل 
پیچیده تریــن  تــا  خــوردن  و  آشــامیدن  مثــل  زندگــی؛  مســائل  ابتدایى  تریــن 
روابــط اجتماعــی از بیــع و حکومــت و... اســت. پــس عــالوه بــر آن کلیاتــی کــه در 
قســم قبــل متذکــر شــدیم و می توانــد راهگشــا باشــد، اســالم بــه طــور مــوردى و 
جزئــی نیــز احــکام زیــادى در طیــف وســیعی از زندگــی فــردى و اجتماعــی انســان 
ــت، در  ــالم اس ــرى اس ــمولیت و فراگی ــاى ش ــر از جلوه ه ــی دیگ ــز یک ــن نی دارد و ای
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عیــن حــال یکــی از رمــوز کامــل بــودن ایــن دیــن االهــی اســت.
تــا این جــا مــا بــه یکــی از دالیــل کامــل بــودن دیــن اســالم کــه همــان فراگیــر 
بــودن احــکام دیــن  االهــی اســت، اشــاره نمودیــم. در ادامــۀ بحــث بــراى روشــن 

ــود: ــاره نم ــوان اش ــۀ دیگــرى می ت ــه ادل ــالم ب ــال اس ــدن وجــه کم ش
بررســی جــزء بــه جــزء احــکام اســالمی و مقایســۀ آن هــا بــا احــکام مشــابه در 
ــا دیگــر نظام هــاى حقوقــی فعلــی، یکــی دیگــر از راه هایــى اســت  ــان االهــی ی ادی
کــه می توانــد مترقــی و کامــل بــودن احــکام دیــن اســالم را هویــدا نمایــد. بــه طــور 
نمونــه احــکام معامــالت؛ مثــل بیــع یــا نــکاح در اســالم و یهودیــت و مســیحیت، 
اگــر بــا یکدیگــر مقایســه شــوند، تنــوع و وســعت نظــر قانون گــذار اســالمی ســتودنی 
اســت. حتــی در میــان قوانیــن موضوعــۀ فعلــی دنیــا، قانــون مدنــی ایــران کــه 
نشــأت گرفتــه از فقــه شــیعۀ جعفــرى اســت بــه اذعــان اســاتید و کارشناســان 

ــت. ــا اس ــی دنی ــن مدن ــن قوانی ــه از مترقی  تری مربوط
یکــی دیگــر از وجــوه کمــال اســالم، تفــوق اخــالق اســالمی و ســلوک نبــوى بــر 
دیگــر مکاتــب اخالقــی - چــه در زمــان ظهــور چــه در زمــان فعلــی- اســت. اخــالق 
اســالمی شــامل دســتور العمل هایــى در خصــوص رفتارهــاى فــردى و اجتماعــی 
دیــدگاه  علی رغــم  ایــن  و  گردیــده  لحــاظ  آخــرت  و  دنیــا  ظــرف  در  کــه  اســت 
یهودیــت و مســیحیت اســت کــه یکــی بــه دنیــا زیــاد توجــه نمــوده اســت و دیگــرى 
ــر عکــس مکاتــب اخالقــی امــروزى کــه بیــش از یــک بعــد انســان  ــا ب ــه آخــرت. ی ب
ــۀ  ــع آورى هم ــن جم ــالمی ضم ــالق اس ــا اخ ــند. ام ــو باش ــته اند جواب گ را نتوانس
ابعــاد انســان و پاســخ گویى بــه ایــن نیازهــا توانســته هــدف بســیار واالیــى را بــراى 

زندگــی انســان ترســیم کنــد و آن چیــزى جــز قــرب االهــی نیســت.
از میــان ادلــۀ کامــل بــودن اســالم می تــوان بــه آیــات و روایــات متعــددی اشــاره 

نمــود؛ از جملــه:
الــف( »ِإّنَ فــی  هــذا َلَبالغــًا ِلَقــْوٍم عاِبدیــَن«؛]3[ در ایــن، ابــالغ روشــنی اســت 

بــراى جمعّیــت عبــادت  کننــدگان .
کافــی  معنــاى  بــه  ابــالغ  آیــه می نویســد:  ایــن  تفســیر  در  عالمــه طباطبائــی 
بــودن و بــس شــدن و نیــز بــه معنــاى آن چیــزى اســت کــه آدمــی بــه وســیلۀ آن 
بــه آرزوى خویــش می رســد.]4[ شــما ایــن آیــه را در کنــار آیــۀ »الیــوم اکملــت لکــم 
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دینکــم«،]5[ بگذاریــد آن گاه متوجــه می شــوید اســالم آن دیــن کاملــی اســت کــه 
انســان بــه واســطۀ آن بــه آرزوى خویــش کــه همــان قــرب الــی اهلل اســت می رســد.
ب( »هــو الــذى ارســل رســوله بالهــدى و دیــن الحــق لیظهــره علــی الدیــن کلــه«.
]6[ مفــاد آیــه همــان غلبــۀ بــر همــۀ ادیــان اســت و ایــن کــه بعــد از آن دیــن دیگــرى 
نمی آیــد. پــس اگــر قــرار بــود کــه دیــن دیگــرى بعــد آن بیایــد الزم می بــود کــه آیــه 
نســخ گــردد. و از ســویى نیــز؛ چــون اگــر ایــن دیــن کــه آخریــن دیــن اســت کامــل 
ــر  ــن ب ــت و ای ــان می پذیرف ــان نقص ــت انس ــه هدای ــد ک ــس الزم می آم ــود، پ نمی ب

خداونــد قبیــح می بــود.
ج( ســماعه از امــام موســاى کاظــم)ع( نقــل می  نمایــد کــه بــه امــام عــرض کــردم: 
ــا رســول خــدا)ص( آنچــه را کــه بــراى مــردم در عصــر خــودش کافــی بــود اتیــان  آی
ــاز  ــت نی ــا روز قیام ــردم ت ــه م ــه را ک ــه آنچ ــه، بلک ــد بل ــواب دادن ــام ج ــد؟ ام نمودن

دارنــد پیامبــر برایشــان آوردنــد.]7[
د( حضــرت رســول)ص( در خطبــۀ حجــة الــوداع فرمودنــد: »اى مــردم! نیســت 
چیــزى کــه شــما را بــه بهشــت نزدیــک نمایــد و از آتــش دور کنــد، جــز آن کــه برایتــان 
امــر کــردم و نیســت چیــزى کــه شــما را بــه آتــش نزدیــک کنــد و از بهشــت دور 

نمایــد، جــز آن کــه شــما را از آن نهــی نمــودم«.
ــودن  ــل ب ــر تکمی ــت ب ــتقیم دالل ــور مس ــه ط ــه ب ــات ک ــات و روای ــل آی ــن قبی از ای
اســالم دارد، می تــوان ادلــۀ روائــی ختــم نبــوت را نیــز بــه آن منضــم نمــود.]8[
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پرسش
خــدای متعــال در آیــه ی 54 ســوره ی آل عمــران می فرمایــد: »آنــان مکــر کردنــد، 
و خــدا هــم مکــر کــرد، و خــدا بهتریــن مکرکننــدگان اســت«. آیــا در این آیــه خداوند 

بــا تفاخــر از مــکاری خــود ســخن نمی رانــد؟ مگــر مکــر چیــز بــدی نیســت؟!

پاسخ اجمالی
»َو َمَکــُروا َو َمَکــَر اهلُل َو اهلُل َخْیــُر اْلماِکریــن«؛]1[ آنــان مکــر کردنــد، و خــدا هــم مکــر 

کــرد، و خــدا بهتریــن مکرکننــدگان اســت.
واژه ی »مکــر« چنــد بــار در قــرآن مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه گاهــی در مــورد 
مکــر کافــران و دشــمنان پیامبــران)ع( بــه کار رفتــه و گاهــی در مــورد مکــر خــدای 

ــر. ــر کافــران و مشــرکان حیله گ متعــال در براب
منظــور از »مکــر کننــدگان« در آیــه ی مــورد بحــث، بنی اســرائیل هســتند کــه 
َحــّسَ 

َ
ــا أ علیــه عیســی)ع( بــرای کشــتن او توطئــه کردنــد، بــه قرینــه آیــه »َفَلّمَ

]3[ اْلُکْفــَر«.]2[،  ِمْنُهــُم  ِعیســی  
برای روشن شدن معنای این آیه نخست باید دید منظور از »مکر الهی« چیست؟

پرسش
معنای »مکر خدا« چیست؟
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»مکــر« در لغــت عــرب بــا آنچــه در فارســی امــروز از آن می فهمیــم تفــاوت بســیار 
ــه نقشــه  هاى شــیطانی و زیان بخــش گفتــه  ــرا در فارســی امــروز »مکــر« ب دارد؛ زی
می  شــود، در حالی کــه در لغــت عــرب هــر نــوع چاره  اندیشــی را »مکــر« می  گوینــد: 
»المکــر صــرف الغیــر عمــا یقصــده«؛]4[ )مکــر ایــن اســت کــه کســی را از منظــورش 

بــاز دارنــد(. اعــم از این کــه منظــورش خــوب باشــد یــا بــد باشــد.
ــر ایــن اســاس، مکــر در اصطــالح قــرآن اختصــاص بــه نقشــه   هاى شــیطانی و  ب
ــدارد، بلکــه هــم در مــورد  ــه در فارســی امــروز اســتعمال می شــود ن زیان بخــش ک
بــه  کار مــی رود.  بــه  زیان بخــش، و هــم چاره  اندیشــی  هاى خــوب  نقشــه  هاى 
ــت،  ــده اس ــر ش ــر« ذک ــه »خی ــا کلم ــر« ب ــی »مک ــد گاه ــرآن مجی ــل در ق ــن دلی همی
ماننــد: »َو َمَکــُروا َو َمَکــَر اهلُل َو اهلُل َخْیــُر اْلماِکریــَن«.]5[ و گاهــی بــا کلمــه ی »ســیئ« 
ُئ  ــّیِ ِئ َو ال َیحیــُق اْلَمْکُر الّسَ ــّیِ ْرِض َو َمْکــَر الّسَ

َ ْ
آمــده  اســت، ماننــد: »اْســِتْکبارًا ِفــی ال

ْهِلــه«. ]6[ )دورى آنــان از راه؛ بــه جهــت اســتکبار و بلندپــروازى در زمین و نیز 
َ
 ِبأ

َ
ِإاّل

بــه علــت مکــر بــدى کــه داشــتند بــود، و مکــر بــد جــز بــه اهــل مکــر برنمی  گــردد(.
منظــور آیــه ی مــورد بحــث کــه »مکــر« را بــه خــدا نســبت می  دهــد؛ ایــن اســت 
کــه دشــمنان »مســیح« بــا طرح هــاى شــیطانی خــود می  خواســتند جلــوی ایــن 
دعــوت الهــی را بگیرنــد، امــا خداونــد بــراى حفــظ جــان پیامبــر خــود و پیش رفــت 

آیینــش تدبیــر کــرد و نقشــه  هاى آن هــا نقــش بــر آب شــد.]7[
در همیــن راســتا از امــام رضــا)ع( در مــورد انتســاب »خدعــه«، »اســتهزاء« و 
»مکــر« بــه خــدا -کــه در قــرآن ذکــر شــده اســت - ســؤال شــد؛ آن  حضــرت فرمــود: 
»خــدای عــّز و جــّل نــه اســتهزاء می کنــد نــه خدعــه و نــه مکــر، بلکــه جــزای 

اســتهزاء و مکــر و خدعــه را می دهــد«.]8[
پــس مکــر الهــی مختــص کســانی اســت کــه بــا خــدا مکــر و حیلــه می کننــد و 
جزائــی متناســب بــا عمــل آن هــا اســت. ایــن مکــر درجاتــی دارد کــه هیچ  کــس 
نبایــد خــود را از آن در امــان ببینــد؛]9[ چــرا کــه نفــس انســان بســیار فریــب کار 

اســت.
بــرای مثــال انســان موقــع انجــام برخــی اعمــال دینــی بــه خــود مغــرور می شــود 
و خــود را برتــر از دیگــران می دانــد و می خواهــد ایــن اعمــال را دامــی بــرای جــذب 
کــردن مردمــان و صیــد آنــان قــرار دهــد و بــا ایــن کار بــه خیــال خــود خــدا را فریــب 

ـل ـّ تــأم
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ــا اســباب مختلفــی مانــع  می دهــد و چــون خــدا او را بــه حــال خــود رهــا کنــد و ب
ــع  ــد در واق ــدار نکن ــت بی ــواب غفل ــخص را از خ ــن ش ــود و ای ــب کاری نش ــن فری ای
جــزای مکــر او را بــا مکــر داده اســت. بنابرایــن، مکــر خــدا مکــری نیکــو اســت؛ چــرا 

کــه جــزای مکــر اســت، امــا مکــر انســان ریشــه در پلیــدی او دارد.
ــن  ــکند و همی ــر او می ش ــر س ــه ب ــت ک ــان اس ــود انس ــِر خ ــن مک ــع ای ــس در واق پ

ــت. ــی اس ــر اله ــای مک معن
برخــی از بــزرگان، افعــال خداونــد در قبــال انســان را بــه آفتابــى تشــبیه کرده انــد 
کــه بــر همــگان یکســان می تابــد، امــا اگــر جســمی مانــع نــور شــد ســایه ای ایجــاد 
خواهــد شــد، حــال اگــر ایــن جســم راســت یــا کــج باشــد ســایه آن هــم متناســب بــا 
آن خواهــد بــود. منیــت انســان هــم ماننــد جســم تاریکــی اســت کــه در برابــر نــور 
خــدا قــرار دارد؛ ایــن منیــت باعــث تاریکــی خواهــد شــد )مثــاًل عــذاب و...( ولــی اگــر 
منیــت نبــود، فعــل خداونــد در قبــال چنیــن شــخصی جــز نــور هدایــت و محبــت 
نخواهــد بــود. هم چنان کــه خداونــد بــا بنــدگان مخلــص همین گونــه اســت و 
شــیطان هــم بــا ایــن افــراد کاری نــدارد. و هــر انــدازه کــه فــرِد خودپرســت و منافــق 
در مکــر خــود، پیچیده تــر عمــل کنــد، جــزای الهــی هــم بــه همــان انــدازه پیچیــده 
ــود. امــا عامــل آن خــود فــرد اســت. هم چنان  کــه عامــل ایجــاد ســایه،  خواهــد ب
جســم تاریــک اســت نــه آفتــاب؛ بگذریــم از این کــه اگــر آفتــاب نبــود نــه نــوری بــود 

و نــه ظلمتــی، بلکــه همــه چیــز تاریــک بــود:
مکر حق تبدیل حق بر باطل است

مر جزاى مکر مکر عاجل است 
مکر از عجز است و فقدان و قصور

نیست عاجز حق بتدبیر امور
مکرها در نفس نادرویش تست

هر چه آرى مکر مثلش پیش تست 
پیش ضوء آفتاب از مایه اش

هر چه آرى اندر افتد سایه اش 
شمس را نه سایه باشد نه سواد

سایه هر چه آرى به پیش، آن سان فتاد
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چون شوى کج سایه ات هم کج شود 
راست گشتی راست در منهج شود

همچنین دان جمله فعل و خوى خویش
بینی از آیینه خود روى خویش 

مکر کردى هم جزایش مکر بین
گفت زین و اهلل خیر الماکرین]10[ 

بنابــر ایــن، مکــر همیشــه و در همــه جــا بــد نیســت. هنگامــی کــه ایــن واژه 
در مــورد خداونــد بــه کار مــی رود بــه معنــاى خنثــا کــردن توطئه  هــاى زیان بــار 
اســت، و هنگامــی کــه دربــاره مفســدان بــه کار مــی  رود بــه معنــاى جلوگیــرى از 

اســت.]11[ اصالحــی  برنامه  هــاى 
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ف
ی ݣݣݣ� پ
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پاسخ اجمالی
ضــرب المثــل معروفــی اســت کــه می گویــد: »موســی بــه دیــن خــود، عیســی بــه 
ــه از کجــا نشــأت گرفتــه، امــا در  دیــن خــود«. ایــن ضــرب المثــل جــدای از این ک
منابــع دینــی مــا تعبیرهایــى وجــود دارد کــه شــاید برخــی تصــور کننــد اشــاره ای 
بــه ایــن ضــرب المثــل باشــد؛ لــذا مــا در ایــن نوشــتار ضمــن بیــان برخــی آیــات و 
ــا ایــن ضــرب المثــل می پردازیــم: روایــات، بــه تحلیــل و بررســی تناســب آن هــا ب

در قــرآن کریــم آمــده اســت: »َلُکــْم دیُنُکــْم َو ِلــَی دیــن«؛]1[ دیــن شــما از آن 
خودتــان، و دیــن مــن از آن مــن.

1. آنچــه در مــورد ایــن آیــه می تــوان گفــت؛ آن اســت کــه بــا توجــه بــه آیــات 
پیرامونــی، قطعــًا معنایــش بــه رســمیت شــناختن بت پرســتی کفــار و مشــرکان و 
آئیــن و رســوم جاهلیــت نیســت؛ چــرا کــه بــا توجــه بــه لجاجــت کفــار و مشــرکان در 
ــر رســالت پیامبــر اســالم)ص( کــه دعــوت بــه توحیــد بــود، نــه تنهــا آنــان ایــن  براب
دعــوت را نپذیرفتنــد، بلکــه بــا پیشــنهاد و وعده هــای مالــی پیامبــر)ص( را دعــوت 
بــه دیــن خــود می کردنــد. و اساســًا ایــن خصیصــه وجــه مشــترک مســتکبران در 
ــا  ــا تشــویق و ی سراســر تاریــخ اســت کــه بــه جــای پذیــرش حــق، می کوشــند کــه ب

پرسش
ضرب المثل »موسی به دین خود، عیسی به دین خود« آیا ریشه ی دینی 

دارد، و مورد پذیرش است؟!
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تهدیــد منادیــان حقیقــت، آنــان را از راه راســت خــود منحــرف ســازند؛ لــذا آیــه 
شــریفه در مقــام ایــن اســت کــه بفرمایــد: بــا ایــن لجاجتــی کــه داریــد شــما بــه دینــم 
نخواهیــد گرویــد و ایــن نیــز واضــح اســت کــه مــن هم دینتان  شــما نخواهــم گروید!

بــر ایــن اســاس، چنیــن برداشــتی درســت نیســت کــه ایــن آیــه مــردم را در 
ــد هرکــه خواســت بت پرســت  انتخــاب دینشــان آزاد گذاشــته و می  خواهــد بگوی
باشــد و هرکــه خواســت خداپرســت! و یــا آنکــه رســول خــدا)ص( و مســلمانان 
بایــد بــه دیــن مشــرکان احتــرام گذاشــته و آن را بــه رســمیت بشناســند؛ چــرا کــه 
ــه دیــن  ــوت ب ــتی و دع ــا شــرک و بت پرس ــارزه ب ــران، مب ــالت پیامب ــفه ی رس فلس
ــم اشــاره شــده  خالــص توحیــدی بــوده و صدهــا بــار در قــرآن کریــم بــه ایــن مه

ــد مشــرکان اســت. ــه نوعــی تهدی ــه ب اســت، بلکــه ایــن آی
ــْئُتْم«]2[ نیــز در  ــوا مــا ِش ــه ی »اْعَمُل 2. ماننــد آنچــه در ســوره کافــرون آمــده، آی
مقــام تهدیــد مشــرکان اســت. از آن جــا کــه وقتــی از هدایــت کســی مأیــوس شــوند 
ــه حــال خــود رهــا می کننــد، و می گوینــد: هــر کارى می  خواهــی انجــام ده.  او را ب

کــه بــه قــول ســعدی:
با سیه دل چه سود گفتن وعظ

نرود میخ آهنین بر سنگ.]3[
و یا:

چندین چراغ دارد و بى راهه می رود
بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش.]4[

َلُکــْم  َو  ْعماُلنــا 
َ
أ »...َلنــا  می فرماینــد:  کــه  آیاتــی  اســت  راســتا  همیــن  در 

ْعماُلُکــْم...«؛]5[ یعنــی پافشــارى نمــودن شــما در کفــر بــه مــا زیانــی وارد نخواهــد 
َ
أ

آورد؛ زیــرا پــاداش اعمــال مــا را بــه مــا خواهنــد داد، و پــاداش اعمــال شــما را نیــز به 
خودتــان می دهنــد، و هیچ کــس بــا گنــاه دیگــرى مواخــذه نخواهــد شــد.

از ایــن رو می تــوان نتیجــه گرفــت کــه هیــچ آیــه ای از آیــات بــاال نمی توانــد تأییــد 
کننــده ضــرب المثــل موجــود در پرســش بــا ایــن برداشــت باشــد کــه بــه هیــچ وجه 

نبایــد در ارتبــاط بــا عقایــد دیگــران اظهــار نظــری کــرد.
از طرفــی، امــا آیــات و روایــات فــراوان دیگــری وجــود دارنــد کــه صریحــًا بــه موضــوع 
ــد دیگــران می پــردازد: ــه چالش کشــیدن عقای ــد حــق و ب ــزوم تبییــن و دفــاع از عقای ل

ـل ـّ تــأم



102

کتــاب مــاه

ْغــَت 
َ
ــَک َو ِإْن َلــْم َتْفَعــْل َفمــا َبّل ْنــِزَل ِإَلْیــَک ِمــْن َرّبِ

ُ
ــْغ مــا أ ُســوُل َبّلِ َهــا الّرَ ّیُ

َ
»یــا أ

ِرســاَلَته...«؛]6[ اى پیامبــر! آنچــه از طــرف پــروردگارت بــر تــو نــازل شــده اســت را 
ابــالغ کــن، و اگــر ابــالغ نکنــی، رســالت او را انجــام نــدادی.

ایــن آیــه بــه روشــنی اعــالم مــی دارد کــه پیامبــر نمی توانــد نســبت بــه سرنوشــت 
جامعــه، حتــی بعــد از خــودش بى تفــاوت باشــد و مــردم بــه حــال خــود رهــا کنــد.

تــی  ِهــَی 
َ
ــَک ِباْلِحْکَمــِة َو اْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســَنِة َو جاِدْلُهــْم ِباّل »اْدُع ِإلــی  َســبیِل َرّبِ

ــا حکمــت  ــبیِلِه...«؛]7[ مــردم را ب ــْن َس  َع
َ

ــّل ــْن َض ــُم ِبَم ْعَل
َ
ــَو أ ــَک ُه ْحَســُن ِإّنَ َرّبَ

َ
أ

و انــدرز نیکــو بــه راه پــروردگارت بخــوان و بــا بهتریــن شــیوه بــا آنــان مجادلــه کــن؛ 
ــر اســت. ــه کســانی کــه از راه او منحــرف شــده  اند آگاه  ت ــو ب زیــرا پــروردگار ت

ُمــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َو َتْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَکر«؛]8[ 
ْ
ــاِس َتأ ْخِرَجــْت ِللّنَ

ُ
ــٍه أ ّمَ

ُ
»ُکْنُتــْم َخْیــَر أ

شــما بهتریــن امتــی بودیــد کــه بــه ســود انســان ها آفریــده شــده  اند؛ )چــرا  کــه( امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر می کنیــد.

ــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َو َیْنَهــْوَن  ُم
ْ
ْوِلیــاُء َبْعــٍض َیأ

َ
»َو اْلُمْؤِمُنــوَن َو اْلُمْؤِمنــاُت َبْعُضُهــْم أ

بــه یکدیگــر سرپرســت و  زنــان مؤمــن، نســبت  و  مــردان  اْلُمْنَکــِر...«؛]9[  َعــِن 
مســئول می باشــند. بــه نیکــی فرمــان می  دهنــد و از ناشایســت بــاز می  دارنــد.

ُکــْم َراٍع َو 
ُ
4. در همیــن راســتا اســت کــه پیامبــر اســالم)ص( می فرمایــد: »ُکّل

ِتــه«؛ ]10[ )همــه شــما ماننــد چوپانــی هســتید کــه بایــد  ُکــْم  َمْســُئوٌل  َعــْن َرِعّیَ
ُ
ُکّل

نگهبــان گلــه خویــش باشــد(؛ یعنــی  هــر کــس در هــر کجــا زندگــی می  کنــد بایــد 
نســبت بــه هم نوعــان خویــش احســاس مســئولیت داشــته باشــد؛ آنــان را در 
ــارت  ــن، نظ ــر ای ــد. بناب ــات ده ــرات نج ــتی ها و خط ــد و از زش ــاری کن ــا ی خوبى ه
عمومــی افــراد جامعــه نســبت بــه یکدیگــر، از اصــول مســّلم اســالمی اســت؛ لــذا بــا 
توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، همــه ی مــردم نســبت بــه عقایــد و رفتارهــا و کردارهای 
دیگــران مســئولیت دارنــد، و هیچ کــس نمی توانــد بــا دســتمایه قــرار دادن بعضــی 
تعبیرهــا و ضــرب المثل هــا، از زیــر بــار ایــن مســئولیت مهــم شــانه خالــی کنــد و یــا 
دیگــران را بــه دخالــت در کار مــردم متهــم نمایــد، زیــرا چنیــن تفکــری نــه تنهــا بــا 
صدهــا آیــه از قــرآن و تعالیــم دینــی ســازگاری نــدارد کــه بــا قوانیــن پذیرفتــه شــده 
دنیــا و اجتماعــات بشــری هــم در تضــاد اســت؛ بــه دلیــل آن کــه در تمــام کشــورها 
در مــدارس، دانشــگاه ها، مراکــز آموزشــی فرهنگــی و... متولیــان امــور جامعــه 
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ــا  ــه آن ه ــی را ب ــانی - فرهنگ ــم انس ــد؛ تعالی ــوت می کنن ــا دع ــه خوبى ه ــردم را ب م
آمــوزش می دهنــد و از کارهــای خــالف و ناهنجاری هــا بــاز می دارنــد. و هــرج و 

ــر نمی تابنــد. مــرج را ب
بــا تمــام آنچــه گفتــه شــد، شــاید بتــوان ضــرب المثــل »موســی بــه دیــن خــود، 

عیســی بــه دیــن خــود« را در برخــی مــوارد و بــا برداشــتی دیگــر بپذیریــم:
1. در مــواردی کــه افــراد در جامعــه بســیار فاســدی قــرار گرفته انــد کــه هیــچ 
ــه معــروف  ــا امــر ب ــه شــاید ب چشــم انداز مثبتــی را پیــش روی خــود نمی بیننــد ک
ــد تنهــا بــه  و نهــی از منکــر بتواننــد اندکــی آن را تغییــر دهنــد. پــى آن هنــگام بای
فکــر مراقبــت از خویشــتن باشــند تــا ماننــد دیگــران در دام انحــراف گرفتار نشــوند. 

ــد نشــانگر چنیــن موقعیتــی باشــد: ــه می توان ایــن آی
 ِإَذا اْهَتَدْیُتم «.]11[

َ
ُکْم َمْن َضّل ْنُفَسُکْم ال َیُضّرُ

َ
ذیَن آَمُنوا َعَلْیُکْم أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
»یا أ

کــه گمــراه شــده اند  آنانــی  ای مؤمنــان! مراقــب رفتارهــای خودتــان باشــید! 
گمراهی شــان بــه شــما آســیبی وارد نخواهــد کــرد اگــر شــما در مســیر هدایــت باشــید.

از  نیــز می توانــد  زندگــی دیگــران  و ســبک  2. تجســس در حریــم خصوصــی 
مســائلی اســت کــه در ایــن حــوزه نمی گنجــد و مشــمول نظــارت عمومــی قــرار 
نمی گیــرد، و هیچ کــس حــّق دخالــت در امــور شــخصی و خصوصــی دیگــران را 
نــدارد، بلکــه در مســائل سرنوشــت ســاز اســت کــه نظــارت عمومــی ضــرورت پیــدا 

می کنــد تــا ســالمت جامعــه دســت خوش آســیب نگــردد.
3. ممکــن اســت کارهــای نیــک متفاوتــی وجــود داشــته باشــد و هــر فــردی بــه 
ســلیقه اش یکــی از آن هــا را بپســندد کــه نبایــد ســلیقه خــود را بــر دیگــران تحمیــل 
کنیــم. مثــال فــردی در تعــاون اجتماعــی قــرض الحســنه را در دســتور کارش قــرار 
ــری  ــازد و دیگ ــجد می س ــردی مس ــد؛ ف ــر می گزین ــه را ب ــری صدق ــد، و دیگ می ده
مدرســه؛ لــذا در این گونــه امــور تــا جایــى کــه مخالــف بــا تعالیــم دینــی نباشــد و بــه 

بدعــت منجــر نشــود، افــراد آزادنــد کــه بــر اســاس ســالئق خــود عمــل کننــد.
4. در راســتای بنــد قبلــی گاهــی افــرادی بــدون آنکــه دانش فراوانی داشــته باشــند، 
رفتــار دیگرانــی کــه هــم ســلیقه آنــان نیســتند را گنــاه و اشــتباه پنداشــته و از آنــان 
می خواهنــد کــه روش و منــش خــود را تغییــر دهنــد. از ایــن رو تنهــا بایــد زمانــی بــه 
نهــی از منکــر اقــدام کــرد کــه بــه نادرســت بــودن رفتــار طــرف مقابل اطمینان داشــت.
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حافظ شیرازی این موضوع را در قالب شعر درآورده است:
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت.
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.]12[
لــذا اگــر بخواهیــم بــا دیــد مثبــت بــه ضــرب المثــل مــورد گفتگــو و عبــارات مشــابه 
آن نــگاه کنیــم، حــد اکثــر چیــزی را کــه اثبــات می کنــد، ایــن اســت کــه بایــد بــه 
ســلیقه های دیگــران -اگــر مخالــف عقــل و دیــن نباشــد - احتــرام گذاشــت و در 
حــوزه  ی زندگــی اجتماعــی در جهــت هم زیســتی مســالمت آمیز، شــیوه تســاهل را 
در پیــش گرفــت؛ و کســی حــق نــدارد دیگــری را بــه جهــت منــش متفاوتــش مــورد 
ــری و نفــی  ــه معنــای پذیــرش اباحه گ ــرار دهــد. و ایــن ب توهیــن و بى احترامــی ق

نظــارت عمومــی نیســت.

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

کافرون، 6.  .]1[
]2[. فصلت، 40.

]3[. سعدی، گلستان، باب دوم در اخالق درویشان، حکایت شماره 19.
]4[. سعدی، »مواعظ« غزلیات، غزل شماره 38.
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]9[. توبه، 71.
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]11[. مائده، 105.
]12[. حافظ، غزلیات، غزل شماره 80.
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تــاریــــخ

پاسخ اجمالی
ــی« از مؤلفــان شــیعی قــرن چهــارم نقــل  ایــن روایــت در الغیبــه تألیــف »نعمان
شــده اســت کــه کتــاب معتبــری اســت، امــا در مــورد برخــی راویــان گفت وگوهایــى 
وجــود دارد، امــا محتــوای آن کــه بیانگــر ارزش خدمــت بــه امــام مهدی)عــج( 

اســت، کامــاًل قابــل پذیــرش اســت.
پاسخ تفصیلی

ایــن روایــت در کتــاب الغیبــه نوشــته اندیشــور قــرن چهارم»ابــو عبــداهلل محمــد 
بــن ابراهیــم بــن جعفــر کاتــب نعمانــی«، نقــل شــده کــه از راویــان بــزرگ شــیعه و 
دارای اعتقــادی صحیــح بــوده و در بغــداد دانــش آموختــه و در شــام درگذشــته 

اســت.]1[
ــن موســی العلــوی عــن الحســن  ــن احمــد البندنیجــی عــن عبیــد اهلل ب علــی ب
ُبــو َعْبــِد 

َ
بــن معاویــة عــن الحســن بــن محبــوب عــن خــالد بــن الصفــار قــاَل: ُســِئَل  أ

ــاَم َحَیاِتــی«.]2[ ّیَ
َ
ْدَرْکُتــُه َلَخَدْمُتــُه أ

َ
ــْو أ  َو َل

َ
ــُم فقــاَل: »ال ــَد اْلَقاِئ اهلِل)ع( َهــْل  ُوِل

.... خــاّلد بــن صّفــار گفــت: از امــام صــادق)ع( ســؤال شــد: آیــا قائــم)ع( متوّلــد 
شــده اســت؟! فرمــود: »نــه، و اگــر مــن در دورانــش بــودم همــه عمــر بــه خدمتــش 

می ایســتادم«.

پرسش
آیا امام صادق)ع(، حدیثی در مورد امام زمان)عج( دارند که گفته باشد 

»اگر من در دوران او بودم...«؟ این حدیث صحیح است؟
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مقدســی شــافعی )متوفــای 685 ق( و از مؤلفــان اهل ســنت، همیــن ســخن را 
از زبــان امــام حســین)ع( نقــل کــرده اســت]3[ کــه احتمــااًل بــه جهــت آن اســت کــه 
ایشــان بــه دلیــل آشــنا نبــودن بــا روایــات شــیعه، گمــان کــرده کــه مــراد از »ابــا عبــد 
اهلل« در حدیــث، امــام حســین)ع( اســت در حالی کــه »ابــا عبــد اهلل« در بیشــتر 

روایــات شــیعه، کنیــه امــام صــادق)ع( می باشــد.]4[
به هر حال، راویان این روایت عبارت اند از:

1. علــی بــن احمــد بندنیجــی: او یکــی از اســاتید نعمانــی اســت کــه از عبیــداهلل 
بــن موســی روایــت می کنــد.]5[ شــاید وی، همــان علــی بــن احمــد بــن نصــر 
بندنیجــی باشــد کــه ابــن غضائــری، او را ســاکن رملــه )از شــهرهای فلســطین( 
ــه نقــل از ابوالمفضــل شــیبانی وجــود دارد کــه  می دانــد،]6[ و ســندی دیگــری ب
ایــن احتمــال را تقویــت می کنــد: »حّدثنــا علــی بــن احمــد بــن نصــر البندنیجــی 

بالرقــه، قــال: حّدثنــا ابوتــراب عبیــداهلل بــن موســی الرویانــی،]7[...«.]8[
شــیبانی، محــّدث پرتالشــی بــوده]9[ و تقریبــًا هم طبقــه ابوعبــداهلل نعمانــی 
می باشــد و بــر ایــن اســاس ممکــن اســت مــروی عنــه هــر دوی آنان، یــک نفــر 
باشــد و نــام »الرقــه « در ایــن ســند، همــان »الرملــه« باشــد  کــه در نــگارش مشــابه 
یکدیگرنــد و ممکــن اســت کــه یکــی از ایــن دو، تصحیــف دیگــری باشــد. هــر چنــد 
کامــاًل محتمــل اســت کــه کســی در شــهری زندگــی کــرده و در شــهرهای دیگــر نیــز 

حدیــث نقــل کنــد.]10[
ابوالمفضــل  همــان  از  نقــل  بــه  اقبــال  در  ســند،  ایــن  شــبیه  دیگــری  ســند 
شــیبانی، آمــده اســت: »حدثنــی علــی بــن نصــر الســبندنجی)بندنیجی(، قــال: 
حدثنــی عبــداهلل )عبیــداهلل( بــن موســی عــن عبدالعظیــم الحســنی عــن ابى جعفر 
الثانــی)ع( - فــی حدیــث - قــال:...«.]11[ علــی بــن نصــر، ظاهــرًا همــان علــی بــن 
ــا در نســب او اختصــار رخ داده  ــام پــدر وی، افتــاده ی احمــد بــن نصــر اســت کــه ن

ــه هــر حــال لقــب وی، »البندنیجــی« اســت. اســت. ب
ــف  ــی را ضعی ــد بندنیج ــن احم ــی ب ــال؛ عل ــای رج ــی، علم ــگاه سندشناس در ن

دانســته اند.]12[
2. عبیداهلل)عبــداهلل(]13[ بــن موســی علــوی عباســی: نعمانــی از او زیــاد روایــت 

نقــل می کنــد و مطلبــی دربــاره ضعــف او گفتــه نشــده اســت. ]14[
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3. حســن بــن معاویــه: معلــوم نیســت کــه آیــا ایــن حســن بــن معاویــه، همــان 
الزیــارات« وجــود  »کامــل  کــه در ســند  اســت،  بــن وهــب  بــن معاویــه  حســن 
دارد]15[ یــا حســن بــه معاویــه دیگــری؟ بــه هــر حــال؛ جــز تنهــا در همیــن روایــت، 

در جــای دیگــر حســن بــن معاویــه، از حســن بــن محبــوب روایــت نمی کننــد.
البتــه محقــق کتــاب الغیبــة نعمانــی می گویــد: در بعضــی از نســخه های روایــت 
ــن یعقــوب آمــده اســت؛ در  ــه، حســن ب ــن معاوی مــورد بحــث؛ به جــای حســن ب
ایــن صــورت هــم، شــاید بتــوان گفــت کــه حســن بــن یعقــوب درســت نباشــد، 
بلکــه - بــه جهــت تصحیــف در نســخه- درســت، حســن بــن محمــد بــن ســماعه 
ــه حســن بــن ســماعه شــده و بســیار از  ــات تعبیــر ب ــه از آن در ســند روای  باشــد، ک
حســن بــن محبــوب حدیــث نقــل می کنــد.]16[ اگــر ایــن دیــدگاه را بپذیریــم؛ 
حســن بــن ســماعه بــا این کــه واقفــی بــوده، ولــی علمــای رجــال حدیــث، او را ثقــه 

دانســته اند.]17[
4. حسن بن محبوب: امامی و ثقه است.]18[

5. خــالد بــن صفــار: بنابــر تحقیــق برخــی علمــای رجــال، همــان خــالد بــن 
ثقــه می باشــد.]19[ کــه  عیســی صفــار اســت، 

اگــر اشــکاالت ســندی را کنــار بگذاریــم؛ محتــوای روایــت بیانگــر ارزش خدمــت 
بــه امــام مهدی)عــج( اســت، کــه مقــام رفیــع یــاران آن حضــرت و ارزش خدمــت 
عنــوان  بــه  زمــان،  امــام  یــاری  کــه  چــرا  روشــن می شــود.  »انتظــار«  آییــن  بــه 
آخریــن حجــت الهــی، در حقیقــت خدمــت بــه تمــام پیامبــران و اوصیــا و امامــان 

می باشــد. معصــوم)ع( 
امــام  از  را  ســخنی  چنیــن  مشــابه  نیــز  کابلــی  ابوخالــد  کــه  اســت  این گونــه 
باقــر)ع( نقــل کــرده اســت کــه فرمــود: »گویــا مردمــی را می بینــم کــه در شــرق 
ــه آن هــا نمی دهنــد.  ــی ایــن حــق را ب ــد ول ــه حــق قیــام کرده ان ــراى دسترســی ب ب
چنیــن  مشــاهده  بــا  آنــان  نمی رســند.  آن  بــه  ولــی  می کننــد  قیــام  آن هــا  بــاز 
وضعیتــی، شمشــیرهاى خــود را حمایــل کــرده و آن گاه آنچــه را کــه می خواهنــد 
بــه آن هــا می دهنــد.... و در نهایــت، قــدرت را بــه دســت فرمانــروای اصلــی شــما 
را درک  روز  مــن آن  اگــر  باشــید!  آگاه  آنــان شــهیدند،  می ســپارند. کشــته های 

االمــر ذخیــره می کــردم«.]20[ بــراى صاحــب  را  می کــردم خــود 

ـل ـّ تــأم
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عمــاِن )َرِحَمــُه اهلُل( قــاَل: َاخَبَرنــی  ــِد بــِن الّنُ ــُد بــُن ُمَحّمَ َثنــا َابــو َعبــِد اهلِل ُمَحّمَ
َ

َحّد
ــِد بــِن ُحَبیــٍش الکاِتــب َقــاَل: َاخَبَرِنــی الَحَســُن بــُن َعلّیٍ  َاُبــو الَحَســِن َعلــّیُ بــُن ُمَحّمَ
َثنــی 

َ
َقفــّیُ قــاَل: َحّد

َ
ــٍد الّث عَفرانــّیُ قــاَل: َاخَبَرنــی َابــو ِاســحاَق ِابراهیــُم بــُن ُمَحّمَ الّزَ

بــى َســعیٍد، 
َ
ــِد بــِن أ َثنــا َعلــّیُ بــُن ُمَحّمَ

َ
ــِد بــِن ُعثمــاَن قــاَل: َحّد َعبــُد اهلِل بــُن ُمَحّمَ

ــی َامیــُر الُمؤِمنیَن 
َ
َعــن ُفَضیــِل بــِن الَجعــِد َعــن َابــى ِاســحاَق الَهمدانــِیّ قــاَل: َلّمــا َوّل

ــا  ــَر َو َاعماَله ــٍر ِمص ــى َبک ــَن َاب ــَد ب ــِه( ُمَحّمَ ــَواُت اهلِل َعَلی ــٍب )َصَل ــى طاِل ــُن َاب ــّیُ ب َعل
ُه َعلــی َاهــِل ِمصــَر َو ِلَیعَمــَل ِبمــا َوّصــاُه ِبــِه ِفیــِه َو کاَن 

َ
َکَتــَب َلــُه ِکتابــًا َو َاَمــَرُه َان َیقــَرأ

ــَوَرُع  فــی دیــِن اهلِل  ــَد بــَن َابــى َبکــٍر!  ِاعَلــم  َاّنَ  َافَضــَل  الِفقــِه  ال الِکتــاُب:... یــا ُمَحّمَ
ــَک َو َعلــی  مــِرَک َو َعالنَیِت

َ
ــِرّ ا وصیــَک ِبَتقــَوى اهلِل فــی ِس

ُ
ــی ا ــِه َو ِاّن ــُل ِبطاَعِت َو الَعَم

ــزاِء َو داُر الَبقــاِء  ــَرُة داُر الَج ــاٍء َو اآلِخ ــالٍء َو داُر َفن ــا داُر َب نَی
ُ

ــا الّد َاِیّ حــاٍل ُکنــَت َعَلیَه
نیــا.)۱(

ُ
َفاعَمــل ِلمــا َیبقــی َو اعــِدل َعّمــا َیفنــی َو ال َتنــَس َنصیَبــَک ِمــَن الّد

الّصــالة و  ]ایــن[ نامــه ی تاریخــی امیرالمؤمنیــن )علیــه  از  فقــرات متعــّددی 
ــم  ــن ه ــم و ای ــل خواندی ــات قب ــر را در جلس ــاب محّمدبن ابى بک ــه جن ــالم( ب الّس

یــک فقــره ی دیگــر اســت کــه میفرمایــد:
فَضَل  الِفقِه  الَوَرُع  فی دیِن اهلل ّنَ  اَ بى َبکٍر ِاعَلم  اَ َد بَن اَ یا ُمَحّمَ

بافضیلتتریناعمال
َوَرعدردینخداست

شرح حدیث در ابتدای جلسه درس خارج فقه مقام معظم رهبری
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فقــه یعنــی دانــش دیــن، یعنــی مجموعــه ی احــکام دینــی کــه انســان بایســتی 
 در اینجــا مــراد از فقــه همــان چیــزی اســت کــه در 

ً
بــه آن هــا عمــل کنــد؛ قهــرا

عمــل مــا خــودش را نشــان میدهــد. مجمــوع اعمــال عبــادی مــا، اعمــال دینــی 
ــت.  ــه اس ــم فق ــا ه ــود این ه ــت، خ ــه اس ــم فق ــا ه ــه این ه ــم ب ــت؛ عل ــه اس ــا فق م
میفرمایــد: بافضیلت تریــن همــه ی ایــن اعمــال ورع اســت. شــاید قبــاًل هــم عــرض 
کرده ایــم کــه مــراد از ورع یعنــی پرهیــز کــردن، دامــن کشــیدن از یــک امــری؛ ایــن را 
ــَوَرُع َعــن َمحــاِرِم اهلل،)۲( یعنــی از محــارم الهــی دوری بگزینــد و  میگوینــد ورع. َال
خــود را جــدا کنــد؛ ایــن معنــای ورع اســت. میفرمایــد از همــه مهم تــر ایــن اســت. 
ــلوک  ــروان س ــالق و ره ــم اخ ــزرگان عل ــه ب ــت ک ــان اس ــت و هم ــت اس ــن درس و ای
بــه عالقه منــدان و مریــدان خودشــان همیشــه گفته انــد، مــا هــم بالواســطه و 
ــرای انســان مؤمــن، عبــارت  بى واســطه از این هــا شــنیده ایم کــه مهم تریــن کار ب
اســت از اجتنــاب از گنــاه. اگــر انســان مبتــالی بــه یــک گناهــی بــود، بخصــوص -و 
العیــاذ بــاهلل- اگــر چنانچــه ایــن اســتمرار داشــته باشــد خــود ایــن، مانــع از عــروج 
و مانــع از طــی کــردن درجــات معنــوی و الهــی اســت؛ هــم مانــع از یقیــن میشــود، 
هــم مانــع از توّجــه بــه خــدای متعــال و تقــّرب قلــب انســان بــه خــدا میشــود، هــم 
مانــع از عمــل میشــود؛ گنــاه ایــن  جــور اســت. لــذا در دعــای شــریف ابى حمــزه 
ــُزوِم َطاَعِتــک؛)۳( یعنــی گنــاه  ق َبیِنــی َو َبیــَن َذنِبــی الَماِنــِع َعــن ُل خوانده ایــد: َفــِرّ
مانــع میشــود از اینکــه انســان، مــالزم طاعــت الهــی باشــد. مــا خیلــی دلمــان 
میخواهــد اطاعــت خــدا بکنیــم و زندگی مــان بــر اســاس اطاعــت باشــد اّمــا گنــاه 
نمیگــذارد؛ گنــاه دل انســان را ســخت میکنــد؛ توّجــه را، رّقــت را، خشــوع را از 
انســان میگیــرد؛ وقتــی خشــوع گرفتــه شــد، عمــْل ســخت و ســنگین میشــود. 
انســان وقتــی بــا خشــوع اســت، عمــل بــرای او آســان اســت، نمــاز آســان اســت، 
روزه آســان اســت، ذکــر آســان اســت؛ وقتــی خشــوع نیســت، همــه ی این هــا بــرای 
انســان ســنگین میشــود؛ این هــا همــه ناشــی از گنــاه اســت. پــس اّول ایــن اســت 

کــه انســان تــرک گنــاه بکنــد.

َو الَعَملُ ِبطاَعِته
بعــد، عمــل بــه طاعــت الهــی؛ تــرک گنــاه کافــی نیســت؛ عــالوه ی  بــر تــرک گنــاه، 
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اتیــان)۴( بــه آنچــه بــر عهــده ی انســان هســت هــم الزم اســت. خــب اگــر بخواهیــم 
آنچــه را بــر عهــده ی مــا اســت انجــام بدهیم، باید آن را اّول بشناســیم؛ اشــکال کار 
ماهــا در مــوارد زیــادی ایــن اســت کــه نمیدانیــم، یعنــی توّجــه نداریم که چــه کاری 
بــرای مــا الزم اســت؛ لــذا خیلــی از کارهــای واجــب از مــا ُفــوت میشــود؛ خیلــی از 
]کارهایــى[  یــک  بــه  و  اقــدام  نهی ازمنکرهــا،  امربه معروف هــا،  دادن هــا،  تذّکــر 
عمــل کردن هــا، گفتن هــا، کــه بــرای مــا واجــب اســت، ُفــوت میشــود از مــا، بــه 
 خاطــر اینکــه توّجــه نداریــم. بنابرایــن  عمــل بــه طاعــت متوّقــف اســت بــر اینکــه 

انســان بدانــد چــه چیــزی طاعــت اســت و از او خواســته شــده اســت.
َو ِاّنــی ُاوصیــَک ِبَتقــَوى اهلِل فــی ِســِرّ َامــِرَک َو َعالنَیِتــَک َو َعلــی َاِیّ حــاٍل ُکنــَت 

نَیــا داُر َبــالٍء َو داُر َفنــاء
ُ

َعَلیَهــا الّد
ای محّمدبن ابى بکــر!  ایــن دو نکتــه را راجــع بــه دنیــا همیشــه بــه یــاد داشــته 
بــاش: اّواًل دار بــال اســت، یعنــی مشــکالت دارد دیگــر، زندگــی مواجــه بــا مشــکالت 
دارد؛  وجــود  گوناگونــی  بالیــای  نیســت،  آســمانی  بــالی  همیشــه  بــال،  اســت؛ 
بعضــی ناشــی از عمــل خــود مــا اســت، بعضــی ناشــی از امــور دیگــر و عوامــل دیگــر 
اســت؛ پــس دنیــا دار بــال اســت و از اینکــه بــه بلّیــه ای دچــار شــدی تعّجــب نکــن، 
وحشــت زده نشــو؛ طبیعــت دنیــا ایــن اســت کــه محفــوف)۵( بــه بــال اســت؛ ایــن 
یــک. بعــد، داُر َفنــاء؛ جــای مانــدن هــم نیســت؛ جــای رفتــن اســت برخــالف 
آخــرت کــه »دار بقــاء« اســت؛ در آنجــا، رفتنــی، زایل شــدنی وجــود نــدارد؛ اّمــا 

اینجــا نــه، اینجــا باالخــره بــه قــول نظامــی:
اگر صد سال مانی ور یکی روز

بباید رفت ازین کاخ دل افروز)۶(
حــاال آن هایــى کــه کاخ دل افــروزی دارنــد؛ آن هایــى کــه ندارنــد هــم همیــن  
جــور، بایــد رفــت؛ اینجــا »دار بقــاء« نیســت، »دار فنــاء« اســت؛ خودمــان را آمــاده 
کنیــم بــرای رفتــن؛ ]یعنــی[ آمــاده شــدن بــرای رفتــن. در دعاهــا هســت کــه »َو 

ااِلســِتعداَد ِللَمــوِت  َقبــَل  ُحلــوِل  الَفــوت «.)۷(
َو اآلِخــَرُة داُر الَجــزاِء َو داُر الَبقــاِء َفاعَمــل ِلمــا َیبقــی َو اعــِدل َعّمــا َیفنــی َو ال َتنــَس 

نیا
ُ

َنصیَبــَک ِمــَن الّد
حــاال کــه اینجــا »دار فنــاء« اســت، عمــل خــودت را متوّجــه آن چیــزی کــن 
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روی  َیفنــی«  »مــا  از  اینکــه میگوییــم  آخــرت.  یعنــی  اســت،  بقــاء  مایــه ی  کــه 
برگــردان و عــدول کــن، معنایــش ایــن نیســت کــه در دنیــا از ِنَعــم دنیــا و از متــاع 
دنیــا هیــچ بهــره نگیــری؛ نــه، یــک نصیبــی داری از دنیــا؛ خــدای متعــال تــو را 
آفریــده بــا نیازهایــى و بــا امکاناتــی؛ از ایــن امکانــات اســتفاده کــن، ایــن نیازهــا را 
بــرآورده کــن. همــه ی ایــن نیازهــا هــم حــالل اســت؛ انســان میتوانــد ایــن نیازهــا 
را ]برطــرف کنــد؛[ این هــا را فرامــوش نکــن. ایــن همــان نصیحتــی اســت کــه 
نی ـــا َو َاحِســن َکمــا 

ُ
مؤمنیــن بــه قــارون میکردنــد کــه »َو ال َتنــَس َنصیَبــَک  ِمــَن الّد

َاحَســَن اهلُل ِاَلیــک«.)۸( اینجــا هــم حضــرت میفرماینــد کــه نصیــب خــودت را از 
دنیــا فرامــوش نکــن؛ ایــن  جــور نیســت کــه اســالم بــه مــا بگویــد کــه برویــد رهبانّیت 
پیشــه کنیــد، نخوریــد، نیاشــامید و تمّتــع گوناگــون از زندگــی نبریــد؛ زینــت زندگــی 
نیــا«)۹( مــال شــما 

ُ
مــال شــما اســت، متعّلــق بــه شــما اســت، »َمتــاُع الَحٰیــوِة الّد

ندهیــد؛  قــرار  این هــا  را  هدفتــان  نشــوید؛  این هــا  دل بســته ی  منتهــا  اســت، 
ــر از ایــن اســت. هــدف باالت



114

کتــاب مــاه

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

۱( امالی طوسی، مجلس اّول، ص ۳۰؛ »ابو اسحاق همدانی میگوید: هنگامی که امیرالمؤمنین علّی بن ابی طالب، 
دستور  او  به  و  نوشت  نامه ای  او  به  کرد،  گذار  وا او  به  را  آن  امورات  و  کرد  مصر  فرمانروای  را  محّمدبن ابی بکر 
ای  بود:...  این  نامه  و  نماید  عمل  نموده  سفارش  او  به  آنچه  به  و  بخواند  مصریان  برای  را  نامه  آن  که  داد 
گاهی و دانش، پرهیزکاری در دین خدا و عمل به بندگی او است؛ من  محّمدبن ابی بکر! بدان که با فضیلت ترین آ
که هستی سفارش میکنم؛ دنیا سرای بال و نابودی و  تو را به تقوای الهی در امور پنهان و آشکارت و در هر حالی 
گردان  کن و از هر چه نابود میشود روی  آخرت سرای پاداش و پایندگی است؛ پس برای آنچه باقی میماند عمل 

و بهره ی خود از دنیا را فراموش نکن.
۲( امالی صدوق، ص ۹۵

۳( مصباح التهّجد، ج ۲، ص ۵۹۲
۴( پرداختن، اقدان کردن

۵( احاطه شده
۶( نظامی. خمسه، خسرو و شیرین

۷( اقبال االعمال، ج ۱، ص ۲۲۸
که خدا به تو نیکی  ۸( سوره ی قصص، بخشی از آیه ی ۷۷؛ »... و سهم خود را از دنیا فراموش مکن و همچنان 

کرده، نیکی کن...«
۹( از جمله، سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ۱۴

..………………………………………………………………
ج فقه ۱۳۹۶/۰۶/۱۲( )در ابتدای جلسه درس خار

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45865
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امیرالمؤمنیــن)ع( در خطبــه ای، پــس از هشــدار نســبت بــه فتنــه و فریــب دنیــا، 
َهــا ِعْنــَد َذِوي اْلُعُقــوِل َکَفــْي ِء 

َ
آن را ســرایى زودگــذر و ناپایــدار می خواننــد: »َفِإّن

ــی َنَقــص «]1[؛ می فرماینــد: دنیــا  ــدًا َحّتَ ــَص  َو َزاِئ ــی َقَل ــاِبغًا َحّتَ ــَراُه َس ــا َت ــّلِ َبْیَن الّظِ
ــه  در نظــر عاقــالن و خردمنــدان ماننــد ســایۀ در حــال برگشــت اســت، بدین گون
کــه وقتــی آن را در حــال گســترش می بینــی، جمــع می شــود و وقتــی کــه رو بــه 

افزایــش می نگــری، رو بــه کاهــش مــی رود.
دنیــا در نظــر امیرالمؤمنیــن)ع( نظیر ســایۀ زوال پذیر اســت. ســایه چقــدر ارزش 
دارد؟ چقــدر اهمّیــت دارد؟ امیرالمؤمنیــن)ع( می فرماینــد: دنیــا و آن چــه در 
دنیاســت، نــزد افــراد عاقــل بــه انــدازۀ ســایه ارزش دارد. آن هــم ســایه ای کــه در 

حــال جمــع شــدن و کوتــاه شــدن اســت. بــه قــول شــاعر:
هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایۀ هیچ

که نه از هیچ نشانی و نه از سایۀ هیچ
ْهــَوُن ِفــي 

َ
امیرالمؤمنیــن)ع( در جــای دیگــر می فرماینــد: »َو اهلِل َلُدْنَیاُکــْم َهــِذِه أ

َعْیِنــي ِمــْن ِعــَراِق ِخْنِزیــٍر ِفــي  َیــِد َمْجــُذوم «]2[؛ بــه خــدا قســم، ایــن دنیــای شــما 
نــزد مــن از اســتخوان خــوک کــه در دســت بیمــار جذامــی باشــد، پســت تر اســت.

بیارزشیوناپایداریدنیا
درس اخالق استاد آیت اهلل حاج شیخ حسین مظاهری
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َعْنــز«]3[؛  َعْفَطــِة  ِمــْن  ِعْنــِدي  ْزَهــَد 
َ
أ َهــِذِه  همچنیــن می فرماینــد: »ُدْنَیاُکــْم 

دنیــای شــما نــزد مــن، از آب بینــی بــز کــم ارزش تــر اســت.
حیرت انگیــز  تشــبیه های  ایــن  و  هشــدارها  ایــن  کــه  شــود  توجــه  بایــد 
ــه  ــه دنیــای حــرام نیســت، بلکــه آن حضــرت دنیــا ب امیرالمؤمنیــن)ع( مربــوط ب
معنــای عــام و به عبارتــی، دنیــای حــالل را در نظــر دارنــد؛ وگرنــه دنیــای حــرام کــه 

جهّنــم اســت و عقاب هــای ســختی در دنیــا و در آخــرت خواهــد داشــت.
از دیگــر مــواردی کــه آن حضــرت دنیــای حــالل را بــى ارزش دانســته انــد، ایــن 
قضیــه اســت کــه ابــن عبــاس می گویــد بــرای جنــگ جمــل در راه بصــره بودیــم. در 
ســرزمین ذى قــار، خدمــت امــام)ع( رفتــم کــه داشــت کفــش خــود را پینــه مــی زد. 
وقتــی مــرا دیــد، فرمــود: بهــای ایــن کفــش چقــدر اســت؟ گفتــم: چیــزی نمــی ارزد. 
ْدَفــَع  َباِطــاًل«]4[؛ 

َ
ْو أ

َ
ِقیــَم َحّقــًا أ

ُ
ْن أ

َ
 أ

َّ
ــّيَ ِمــْن ِإْمَرِتُکــْم ِإال َحــّبُ ِإَل

َ
فرمــود: »َو اهلِل َلِهــَي أ

بــه خــدا ســوگند، همیــن کفــش بــى ارزش نــزد مــن از حکومــت بــر شــما محبوب تــر 
اســت، مگــر اینکــه حّقــی را بــا آن بــه پــا دارم، یــا باطلــی را دفــع نمایــم.

حکومــت امیرالمؤمنیــن)ع(، مصــداق دنیــای حــرام نیســت کــه آن حضــرت بــه 
خاطــر حرمــت آن، چنیــن تشــبیهی بــه کار برنــد و آن را بــى ارزش بخواننــد، بلکــه 
وســیله ای بــرای تبلیــغ رســالت پیامبــر اکــرم)ص( و ادای وظیفــه اســت، بــا ایــن 
حــال نــزد ایشــان هیــچ ارزشــی نــدارد، مگــر آنکــه منجــر بــه احقــاق حقــوق مــردم 
گــردد. بــا ایــن وصــف، حــّب ریاســت و دل ســپردن بــه آن و تشــکیل حکومــت 

همــراه بــا ظلــم و ســتم، نــزد امیرالمؤمنیــن)ع( چــه ارزشــی خواهــد داشــت؟
کجــا  از  آن  دانســتن  ناپایــدار  و  بــى ارزش  و  دنیــا  بــه  امیرالمؤمنیــن)ع(  نگــرش 
سرچشــمه می گیــرد؟ ســببش معلــوم اســت، اگر کســی بتوانــد از »انقطــاع عن الّناس« 

ــرد. ــی اهلل« برســد، چنیــن نگرشــی پیــدا خواهــد ک ــه »انقطــاع ال بگــذرد و ب
»انقطــاع  عــن النــاس«، یعنــی اینکــه انســان از هــر موجــودى غیــر از خــداى 
ســبحان، منقطــع گــردد و   »انقطــاع  الــي اهلل« بــه ایــن معناســت کــه بــه خداونــد 
وصــل شــود. بریــدن از همــه چیــز حّتــی از خــود و وصــل شــدن بــه خــدا در همــه 
چیــز حّتــی در اســتقالل خــود را کمــال انقطــاع می گوینــد. در مناجــات شــعبانیه 
ْبَصــاَر ُقُلوِبَنــا ِبِضَیــاِء 

َ
ِنــْر أ

َ
می خوانیــم: »ِإَلِهــي َهــْب ِلــي َکَمــاَل ااِلْنِقَطــاِع ِإَلْیــَك َو أ

ــور«]5[ ــوِب ُحُجــَب الّنُ ْبَصــاُر اْلُقُل
َ
ــِرَق أ ــي َتْخ ــَك َحّتَ ــا ِإَلْی َنَظِرَه
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خــدا،  بــه  اتصــال  و  خــدا  غیــر  بــه  وابســتگی ها  و  تعّلقــات  تمــام  از  انقطــاع 
ــل«  حجاب هــا را مــی درد و چشــم دل انســان را بــاز می کنــد. بــه ایــن حالــت »تبّتُ
می گوینــد. خداونــد متعــال در ســورۀ مزّمــل بــه پیامبــر گرامــی)ص( می فرمایــد: »َو 
ــْل إَلیــِه َتْبتیــاًل«]6[؛ یعنــی بایــد تمــام توّجــه بــه خــدا باشــد، هیــچ کــس دیگرى  َتَبّتَ

در نظــر نباشــد، هیــچ تعّلقــی در دل نباشــد، جــز خداونــد رحمــان و رحیــم.
اگــر کســی بتوانــد توّجــه خــود را از غیــر خــدا قطــع کنــد و تمــام توّجهــش بــه خــدا 
باشــد و هیــچ چیــزی بــه جــز خــدا، در دل او راه نیابــد، دنیــا و آنچــه در دنیاســت، 
ــل«، می شــود و ســایۀ ناپایــداری بیــش نیســت. چنیــن  در نظــرش »َکَفــْي ِء الّظِ
کســی اساســًا توّجــه بــه دنیــا نــدارد تــا ایــن کــه بخواهــد روی آن حســاب بکنــد یــا 

ارزشــی بــرای آن قائــل گــردد.
معنــای زهــد همیــن اســت. برخــی فکــر می کننــد زهــد بــه معنــای گریــز از دنیــا 
و مذمــوم دانســتن آن اســت، در حالــی کــه برخــی علمــای علــم اخــالق معتقدنــد 
همیــن ناخــوش داشــتن دنیــا هــم نوعــی توجــه بــه دنیاســت و بــا معنــای اصلــی 
زهــد در تعــارض اســت. زهــد یعنــی بى توجهــی و بى اعتنایــى بــه دنیــا و بــى ارزش 
دانســتن آن، و از نظــر زاهــد، برخــوردار بــودن و برخــوردار نبــودن از دنیــا، مســاوی 
اســت؛ اگــر دنیــا را به دســت آوَرد، از آن خوشــحال نخواهــد شــد، و اگــر آن را از 
دســت بدهــد، ناراحــت نمی شــود و غصــه نمی خــورد. قــرآن کریــم می فرمایــد: 

»ِلَکْیــال َتأَســْوا َعلــي مــا فاَتُکــْم  َو ال َتْفَرحــُوا ِبمــا آتاُکــْم«]7[
ــْن  ــَي َم  ُیَباِل

َ
پیامبــر اکــرم)ص( نیــز در اشــاره بــه همیــن مطلــب فرموده انــد: »ال

ْنَیــا«؛ بــراى زاهــد، تفاوتــی نــدارد کــه دنیــا نصیــب چــه کســی شــود؟
ُ

َکَل  الّد
َ
أ

اگــر انســان بــه این گونــه مقام هــا برســد، باالتریــن لــّذت معنــوی را می بــرد. یــک 
لحظــه بــه ســر بــردن در چنیــن حاالتــی بــه تمــام دنیــا و آنچــه در دنیاســت، ارزش 
یــِل اَحــّبُ اَلــّيَ ِمــَن 

َ
کَعتــاِن ِفــي َجــوِف الّل دارد. پیامبــر خــدا)ص( فرمودنــد: »الّرَ

نَیــا َو َمــا فِیَهــا«]8[؛ دو رکعــت نمــاز شــب، از دنیــا و آنچــه در دنیــا اســت، بــرای 
ُ

الّد
مــن بــا ارزش تــر اســت. چــرا دو رکعــت نمــاز نــزد آن حضــرت چنیــن ارزشــی دارد؟ 
ایــن چگونــه نمــازی اســت؟ نمــازی اســت کــه در آن انســان وقتــی حمــد و ســوره 
می خوانــد، بیابــد خــدا دارد بــا او حــرف می زنــد، تمــام توّجــه او بــه خــدا باشــد و 
در هنــگام گفتــن ذکرهــا و دعاهــا، بیابــد او بــا خــدا حــرف می زنــد و خــدا توّجــه بــه 
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او دارد. یــک لحظــه از ایــن نمــاز، بیشــتر از دنیــا و آنچــه در دنیاســت، ارزش دارد. 
ــردد  ــاب مثــال اســت، در حقیقــت برمی گ ــِل« از ب ْی

َ
ــْوِف الّل ْکَعتــاِن فــی َج ایــن »الّرَ

ــی و لحظــه ای از ایــن حالــت، در همیــن دنیــا، از دنیــا و آنچــه در  ــه، آن ــه ایــن ک ب
دنیاســت باالتــر اســت.

مشــهور اســت کــه حضــرت عیســی)ع( حضــرت مریــم)س( را زنــده کــرده، بــه 
ایشــان گفتنــد: آیــا می خواهیــد بــه ایــن دنیــا برگردیــد، گفــت: بلــه، بــرای ایــن کــه 
در روزهــای بســیار گــرم روزه بگیــرم و در شــب های بســیار ســرد وضــو بگیــرم و نمــاز 
بخواهــم. حضــرت مریــم بــه مقام هــای واالیــى رســیده بــود و در عالــم قبــر و بــرزخ، 
ــرد. در روایــت می خوانیــم، قبــر انســان،  در یکــی از باغ هــای بهشــتی به ســر می ب
اْلَقْبــَر  »ِإّنَ  اســت:  از گودال هــای جهّنــم  گودالــی  یــا  باغ هــای بهشــت  از  باغــی 
یــَراِن«]9[. پــس جایــگاه حضــرت  ْو ُحْفــَرٌة ِمــْن ُحَفــِر الّنِ

َ
ــِة أ َرْوَضــٌة ِمــْن ِرَیــاِض  اْلَجّنَ

مریــم)س( بعــد از مــرگ، دســت کــم یــک بــاغ بهشــتی اســت. بــا ایــن حــال، 
می خواهــد بــه ایــن دنیــا برگــردد، بــرای این کــه روزه بگیــرد و نمــاز شــب بخوانــد، 
ــر اســت. چــرا  ــاغ بهشــتی هــم باالت ــّذت آن بهشــت و ب ــرای او از ل یعنــی لّذتــش ب
ــدا  ــه خ ــد ک ــد، بیاب ــه بدان ــد، ن ــدا را بیاب ــان خ ــر انس ــه اگ ــرای اینک ــت؟ ب ــر اس باالت
ــد  ــت، بیاب ــاالت اس ــات کم ــع صف ــتجمع جمی ــت و مس ــۀ حقیق ــود حّق ــک وج ی
ــات  ــع صف ــتجمع جمی ــه مس ــى ک ــد، خدای ــرف می زن ــا او ح ــدا دارد ب ــن خ ــه ای ک
کمــاالت اســت، خدایــى کــه منبــع قــدرت اســت و همــۀ قدرت هــا از او سرچشــمه 
می گیــرد، خدایــى کــه منبــع علــم اســت و همــۀ علــوم از او سرچشــمه می گیــرد، 
ــه منبــع همــۀ فضایــل و مســتجمع جمیــع صفــات کمــاالت  بالخــره خدایــى ک
اســت، رفیــق اوســت و دارد بــا او حــرف می زنــد، ایــن خــدا حکومــت بــر دلــش 
دارد، دل او عــرش خداســت، در نمــاز حمــد و ســوره می خوانــد و خــدا بــا زبانــش 
دارد بــا او حــرف می زنــد، معلــوم اســت دیگــر، یــک لحظــه از ایــن حالــت را بــه دنیــا 

و آن چــه در دنیاســت، نمی دهــد.
ــٍن  َجــَزاًء  ِة اعُی ــّرَ ــَي َلُهــم ِمــن ُق ــا اخِف ــُم َنفــٌس َم ــاَل َتعَل قــرآن کریــم می فرمایــد: »َف

ــون«]10[ ــوا َیعَمُل ــا َکاُن ِبَم
بعــد از حمــد و ســوره، بــه رکــوع مــی رود و بــا تواضــع خاصــی در مقابــل خــدا 
می گویــد: »ســبحاَن رّبــى العظیــم َو بَحمــده«، بــا خضــوع در ســجده می گویــد: 
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»ســبحاَن رّبــى االعلــی َو بَحمــده«، خــدا هــم توجــه بــه او دارد، یعنــی توجــه خــدا 
را می یابــد. معلــوم اســت کــه یــک رکــوع یــا یــک ســجودش بــه دنیــا و آنچــه در 

دنیاســت، ارزش دارد و و ایــن نمــاز را بــا بهشــت هــم معاوضــه نمی کنــد.
در معــراج بــه پیامبــر اکــرم)ص( خطــاب شــد: یــا احمــد! گروهــی از بنــدگان 
ــم وحدتنــد و مبهــوت در جمــال مــن می ماننــد،  مــن در قیامــت، منغمــر در عال
بــه انــدازه اى کــه هیــچ چیــز نمی بیننــد، هیــچ چیــز نمی خورنــد، تــا جایــى کــه 
شــکایت   آنــان  از  بهشــت   خــود  حّتــی  و  بهشــتی  نعمت هــاى  و  حورالعین هــا 
می کننــد کــه خدایــا، مــا را بــراى ایــن افــراد خلــق کــرده اى، اّمــا هیــچ توّجهــی بــه 

نمی کننــد. مــا 
َکاُنــوا  َلــْو  اْلَحَیــَواُن  َلِهــَي  ِخــَرَة 

ْ
اآل اَر 

ّ
الــَد »ِإَنّ  اســت:  َحَیــوان  عالــم  بهشــت 

َیْعَلُمــوَن«]11[؛ از ایــن رو قصــر و درخــت و انهــار و ســایر نعمــت هــای بهشــتی 
حــرف می زننــد و یکــی از لّذت هــای اهــل بهشــت همیــن مکالمه هاســت کــه 
عالــم بهشــت بــا آن هــا دارد، اّمــا ایــن بنــدگاِن خــاص بــه بهشــت و نعمت هــای آن 
توجهــی ندارنــد. بــه آن هــا خطــاب می شــود: بگذاریــد بندگانــم مــن در حیرتشــان 
باقــی بماننــد کــه ایــن حیــرت و بهــت بــراى آنــان باالتریــن و بهتریــن لــّذت اســت، 
ــه لّذتشــان همیــن  ــرای این ک ــم وحــدت باشــند، ب ــد آن هــا منغمــر در عال بگذاری
اســت، آنــان بــا مــن حــرف بزننــد و مــن بــا آن هــا حــرف بزنــم. در ایــن حــال، مــن به 

ــد.]12[ ــدا می کنن ــودی پی ــعۀ وج ــن، س ــِر م ــر نظ ــم و در ه ــر می کن ــا نظ آن ه
ــر  ــرای اولیــای خــدا ممنــوع اســت. اگ معلــوم می شــود در بهشــت هــم توقــف ب
توقــف باشــد، بــرای اهــل جهّنــم اســت کــه آن هــم معنــای دیگــری دارد. اّمــا 
بــرای اهــل معرفــت و ســالکان الــی اهلل توقــف ممنــوع اســت؛ در ایــن دنیــا بــه 
هــر انــدازه کــه بتواننــد حرکــت صعــودی می کننــد و بــاال می رونــد، بعــد هــم در 
بهشــت بــه حرکــت خــود ادامــه خواهنــد داد. تقریبــًا حجــب ظلمانــی بــرای آن هــا 
پــاره شــده و بــه مقــام حجــب نورانــی رســیده اند. هــر قدمــی کــه بــر می دارنــد، 
حجابــى را پــاره می کننــد، در هــر قدمــی بــه مقــام ُقــرب الهــی می رســند، اّمــا ســیر 
آنــان غیرمتناهــی اســت، بــرای این کــه نمی تواننــد بــه خــود خــدا برســند، حتــی 
نمی تواننــد بــه مقــام قــرب پیامبــر اکــرم)ص( در معــراج برســند، از ایــن رو مرّتــب 
در حرکتنــد و تــا خــدا، خدایــى می کنــد بــه حرکــت خــود ادامــه می دهنــد. بــه 
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قــول روایتــی کــه بیــان شــد، در هــر حرکتــی ســعۀ وجــودی پیــدا می کننــد، در هــر 
حرکتــی مقــام ُقــرب پیــدا می کننــد، ُقــرب بعــد از ُقــرب و ُقــرب بعــد از ُقــرب و رو بــه 

بــاال می رونــد.
معلــوم اســت کــه چنیــن افــرادی، بــه دنیــا و آنچــه در دنیاســت، توجــه ندارنــد. 
بندگانــی کــه منغمــر در ایــن دنیــا هســتند و ســر و کار بــا ایــن حرف هــا ندارنــد، از 
ایــن دســت لّذت هــا نخواهنــد داشــت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه نمــاز بــا حضــور 
قلــب در بیــن مــردم نــادر اســت. کــم پیــدا می شــود کســی دو رکعــت نمــاز بــا حضــور 
قلــب بخوانــد و در آن، از اّول کــه می گویــد: »اهلل اکبــر« تــا وقتــی می گویــد: »الســالم 
علیکــم و رحمــة اهلل و برکاتــه«، مقــام حضــور داشــته باشــد و مقــام شــهود خــود 
را حفــظ کنــد. اهمّیــت یــک »اهلل اکبــر« ایــن نمــاز، از تمــام دنیــا بیشــتر اســت، 
قیمتــش هــم بیشــتر اســت. افــراد عــادی کــه بــه ایــن مقام هــا نرســیده اند، ممکــن 
اســت دچــار شــبهه شــوند کــه ایــن حرف هــا یعنــی چــه؟ گاهــی هــم توجــه بــه دنیــا 
را توجیــه می کننــد و می گوینــد: اگــر دنیــا در حــالل مصــرف شــود مطلــوب اســت، 
و چنانچــه در حــرام بــه کار گرفتــه شــود، بســیار مذمــوم اســت. ایــن حــرف غلــط 
َهــا ِعْنــَد 

َ
نیســت، غیــر شــرعی هــم نیســت، اّمــا امیرالمؤمنیــن)ع( می فرماینــد: »َفِإّن

ــِل «]13[؛ کســانی کــه عقــل خــود را بــه کار می اندازنــد و  َذِوي اْلُعُقــوِل َکَفــْي ِء الّظِ
تفکــر و تعّقــل دارنــد، می فهمنــد کــه ایــن دنیــا هیــچ ارزشــی نــدارد. یــک قــدم 
بایــد برویــم باالتــر و آن ایــن اســت کــه اساســًا مــا را خلــق کرده انــد کــه از ایــن دنیــا، 
بــه تمــام معنــا انصــراف داشــته باشــیم. بایــد در دنیــا زندگــی کنیــم، بایــد تــالش 
و کوشــش بــرای تأمیــن معیشــت دنیــا داشــته باشــیم، اّمــا توجــه مــا بــه دنیــا 
نباشــد. اگــر کســی توّجهــش و تمــام توّجهــش بــه خــدا باشــد، اصــاًل ایــن دنیــا را 
نمی بینــد تــا ببینــد در حــالل مصــرف می شــود یــا در حــرام؟ چــه می بینــد؟ فقــط 
خــدا را می بینــد. اگــر چنیــن نباشــد، نشــانۀ آن اســت کــه مقــام انقطــاع عــن غیــر 
اهلل، هنــوز حاصــل نشــده اســت. کمــال انقطــاع آن اســت کــه امیرالمؤمنیــن)ع( 
ــَك   ــَك  َلِکــْن َوَجْدُت ِت  َطَمعــًا ِفــي َجّنَ

َ
ــاِرَك َو ال ــَك َخْوفــًا ِمــْن َن ــا َعَبْدُت می  فرماینــد: »َم

ــودت  ــر خ ــه خاط ــط ب ــط و فق ــو را فق ــن ت ــا م ــك«]14[؛ خدای ــاَدِة َفَعَبْدُت ــاًل ِلْلِعَب ْه
َ
أ

عبــادت می کنــم و عبــادت مــن بــرای تــرس از جهّنــم یــا بــه طمــع بهشــت نیســت. 
ــا وقتــی مقــام انقطــاع عــن  غیــر  اهلل و انقطــاع  خــدا ایــن نمــاز را قبــول می کنــد. ت
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الــی اهلل نباشــد، نمــاز مقبــول نیســت، از نظــر فقهــی صحیــح اســت و قضــا نــدارد، 
اّمــا مقبــول نیســت. لــذا در روایــات می خوانیــم بعضــی از نمازهــا نیمــی از آن 
پذیرفتــه می شــود، بعضــی یــك ســوم آن، برخــی یــك  چهــارم و بعضــی یــك پنجــم 
ــك دهــم آن قبــول می شــود و بعضــی از نمازهــا قبــول نمــی  ــه برخــی ی ــا آنجــا ک ت
شــود، مگــر بــه انــدازه اى کــه نمازگــزار توجــه و حضــور قلــب داشــته اســت: »ِإّنَ ِمــَن 
ــا  ــا َلَم ــِر َو ِإّنَ ِمْنَه ــی اْلُعْش ــَها ِإَل ــا َو ُخُمُس ــا َو ُرُبُعَه ــا َو ُثُلُثَه ــُل  ِنْصُفَه ــا ُیْقَب ــاَلِة َلَم الّصَ
َمــا َلــَك ِمــْن َصاَلِتــَك 

َ
ــْوُب اْلَخَلــُق َفُیْضــَرُب ِبَهــا َوْجــُه َصاِحِبَهــا َو ِإّن

َ
 الّث

ُ
 َکَمــا ُیَلــّف

ُ
ُیَلــّف

ْقَبْلــَت َعَلْیــِه ِبَقْلِبــَك«]15[
َ
َمــا أ

ــر اینکــه نمــاز قبــول می شــود، »مبــرور« اســت و مــورد تحســین  گاهــی عــالوه ب
ــزار آفریــن می گویــد. وقتــی  خداونــد نیــز واقــع می شــود، یعنــی خــدا بــه آن نمازگ
نمازگــزار بــا مقــام شــهود نمــاز بخوانــد، بــه ایــن معنــا کــه در نمــاز خــود خــدا را بیابد 
و از همــه چیــز غیــر از خــدا منصــرف گــردد، بــه کمــال انقطــاع الــی اهلل می رســد، بــه 

مقــام شــهود می رســد و خــدا بــه او می گویــد: بــارک اهلل بــه نمــازت!
 ِمــْن َرّبٍ َرِحیــٍم«]16[ را قبــل از 

ً
خوشــا بــه حــال ایــن افــراد کــه »َســاَلٌم َقــْوال

بهشــت، در همیــن دنیــا و در نمــاز می شــنوند، البتــه نــه بــا گــوش ســر، بلکــه 
بــا گــوش دل، ســالم و آفریــن خــدا را می شــنوند. این گونــه افــراد خــدا را در دل 
خویــش یافته انــد و دل آن هــا منــّور بــه نــور خداســت، پــس در دل آن هــا، نــور غیــر 
ــاًل  ــدارد. اص ــوه ای ن ــچ جل ــت و هی ــید اس ــل خورش ــمع در مقاب ــور ش ــل ن ــدا مث خ
شــمع را نمی بیننــد تــا بــه نــور آن توجــه کننــد. دنیــا را نمی بیننــد تــا ریاســتش را 
ببیننــد، تــا پولــش را ببیننــد، تــا لّذتــش را بچشــند. لّذت هــای دنیــوی کــه لــّذت 
نیســت، دفــع ناراحتــی و درد و الــم اســت. آن هــا کــه منغمــر در مادّیــت هســتند، 
ــع و نیازهــا  ــه همــۀ لّذت هــای دنیــا رفــع موان ــرای ایــن ک ــد، ب ــّذت واقعــی ندارن ل
غــذا می خــورد و خیــال  انســان گرســنه می شــود و  گرفتاری هــا اســت؛ مثــاًل  و 
می کنــد از غــذا خــوردن لــّذت بــرده، در حالــی کــه آن غــذا، تنهــا گرســنگی او را 
رفــع کــرده اســت. ســایر لّذت هــای مــاّدی نیــز چنین انــد. از ایــن جهــت بعضــی 
ــا مــن عــرض می کنــم: در دنیــا لــّذت داریــم و  گفته انــد: در دنیــا لــّذت نداریــم، اّم
انســان های حقیقــی کــه بــه مقــام آدمّیــت رســیده اند، لّذت هــای واقعــی را درک 
ــذت آن هــا  ــّذت آن هــا چیســت؟ اینکــه جــزو اولیــای خــدا باشــند، ل می کننــد. ل
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ــا خــدا، یــک  ــان اســت، مکالمــه ب ــر دل آن ــا خداســت، حکومــت خــدا ب مــراوده ب
قــدری برویــد باالتــر، معاشــقه بــا خــدا در دل شــب، قــرآن می خوانــد و باالتریــن 
لــّذت برایــش همیــن اســت، بــرای این کــه می بینــد بــا زبانــش، خــدا بــا او حــرف 
می زنــد. ایــن دیگــر دفــع الــم نیســت، راســتی لــّذت اســت، صددرصــد لــّذت 
اســت، اّمــا لّذتــش، لــّذت دنیــا نیســت، همیــن اســت کــه یــک لحظــه از آن، بــرای 
او از تمــام دنیــا ارزشــمندتر اســت و یــک ثانیــه از مناجــات در دل شــب را بــا همــۀ 
ازدواج هــا،  بــا همــۀ  و  خوراکی هــا، همــۀ پوشــاک ها، همــۀ قصرهــا و خانه هــا 

معاوضــه نمی کنــد.
مــا خلــق شــده ایم، بــرای رســیدن بــه همیــن مقام هــا، عــالوه بــر آن، مــا طلبه هــا 
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه طلبــه شــده ایم، بــرای اینکــه بــه چنیــن جایگاهــی 
برســیم و دنیــا و آنچــه در دنیاســت، در چشــم مــا هیــچ نباشــد. پــس چــه چیــزی 
در نظرمــان باشــد؟ فقــط خــدا، و برســیم بــه آنجــا کــه خــدا را بیابیــم. تمــام توجــه 
مــا خــدا باشــد و هیــچ چیــزی، هیــچ کســی، جــز خــدا در نظــر مــا نباشــد و دیگــر از 
همــه چیــز منصــرف  شــویم و همــه چیــز برایمــان پــوچ شــود، جــز خــدا. واقعــًا بــه 

ِل «]17[باشــد. قــول امیرالمؤمنیــن)ع( دنیــا نــزد مــا »َکَفــْي ِء الّظِ
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