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کتــاب مــاه

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

ماهنامه)کتــاب زاد( بــه نشــر رســیده اســت.
ســروران گرامــی بــرای اســتفاده می تواننــد بــه شــماه های 8، 20 و 32 کتــاب 

مــاه)زاد( مراجعــه نماینــد:

شماره 8  کتاب ماه زاد؛ ربیع االول 1439، دی 1396 
- نقش تربیتی و سیاسی امام حسن عسکری)ع(

- الگوها و اسوه ها؛ فاطمه معصومه)س(
- هجرت پیامبر اسالم به مدینه

- داستان عیسی)ع( در کالم خدا
- کتاب مقدس؛ عهد قدیم و عهد جدید

شماره 20 کتاب ماه زاد؛  ربیع االول 1440، آذر 1397
- نگاهی به سیر شبهات در اعتقادات دینی

- معرفی کتاب شب های پیش آور 

ه
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شماره 32 کتاب ماه زاد؛ ربیع االول 1441، آذر 1398 
- ساختار دولت در دوره اموی

- ظلم و ستم بنی امیه از دیدگاه امام علی)ع(
- گونه شناسی قیام های بعد از عاشورا

- قرآن و پایان تاریخ
- فرق تأویل و تفسیر

- علل تفاسیر متعدد در قرآن
- جوان و قرآن 

- ضرورت و خاستگاه دین از دیدگاه قرآن
- عبرت در اندیشه علوی)ع(

- مبلغان و تهذیب نفس در اندیشه امام خمینی)ره(
- اخالق روحانیان خدمت گزار

- تبلیغ در سیره و گفتار عارفان
- صفات دوست ایمانی

- الفت بین مؤمنین
- مهربانی با خود و دیگران

نــمــایــه
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مراقبات ماه ربیع االخر
مرحوم آیت الحق میرزا جوادآقا ملکی تبریزی

دعاى اول ماه
از مهمتریــن اعمــال ایــن مــاه چنانچــه د ر جمیــع ماه هـــا گفتـــیم، دعـــا در اول آن 
اســـت؛ بخـــصوص دعــاى بلنــد مرتبــه و گرانقــدرى کــه در اول آن روایت شــده اســت.

دهم ربیع االخر
روایــت شــده، ایــن روز روز والدت مــوال و امــام مــا امــام حســن عســکرى)ع( 
مـی باشـــد و مراقبــت از روزهــاى والدت ائمــه )علیهــم الســالم ( شــبیه بــه مراقبــت 
ــم  ــد آن روز مراسـ ــز ماننـ ــا نیـ ــن روزهـ ــرا ایـ ــرم)ص( اســت. زی ــول اکـ روز والدت رس
ســـرور، شـــکرگزارى و بزرگداشــت بــا اعمــال قلبــی و بدنــی دارنــد؛ گــر چــه روز والدت 
حــق خاصـــی دارد و امـــا خـــصوصیتی کــه ایــن روز دارد ایــن اســت کــه مولــود ایــن 
روز پــدر بالواســطه امــام مــا - جــان جهانیــان فــداى او بــاد - مــی باشــد. بنابرایــن 
ــان)عج( تهنیـــت گفتــه و  ــا امــورى مناســب بــه امــام زمـ ســزاوار اســت شــیعیان ب
حاجــات خــود را از کســی کــه در ایــن روز متولــد شــده بخواهنــد  و نیــز بخواهند کـــه 
ســـفارش او را به امـــام زمـــانش نمـــوده تـــا او را مـورد نظـــر و لطـف خـود قـرار داده و 

او را از بخشـــش ها و بزرگواری هــاى خــود بهــره منــد نمایــد.

دا
ــــ
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خصوصیت هاى معصومین )علیهم السالم ( در حوایج مختلف 
امام حســن عســکرى)ع( خـــصوصیتی بـــراى بـــرآورده شـــدن حاجـــات اخـــروى 
دارد. معصومیــن )علیهــم الســالم ( گــر چــه هــر کــدام از آنــان وســیله اى بــراى 
بنــدگان خــدا در جمیــع حوائــج مــی باشــند ولــی هــر کــدام خصوصیتــی بــراى 
بعـــضی از حاجت هـــا دارا مـــی باشـــند - چنانچـــه دعـــاى توســل شــاهدى بر این 
ــسین  ــام حـ ــوارش و امــام حســن و امـ ــر بزرگ مطلــب اســت - رســول خــدا و دخت
)علیهــم الســالم ( در حاجت هــاى بدســت آوردن طاعــت خــدا و خوشـــنودى او 

ــصوصیتی دارنـد. خـ
امیرالمؤ منین)ع( خصوصیتی در مـــورد انتقـــام از دشـــمنان و برطـــرف نمـــودن 
ظلـــم ظالمیــن دارد. امــام ســجاد)ع( خصوصیتــی در مــورد ســتم پادشــاهان 
صــادق)ع(  امــام  و  باقــر)ع(  امــام  دارد.  شــیطان  هــاى  وسوســه  و  القائــات  و 
خـــصوصیتی در کمـــک گرفتــن در مــورد آخرت دار ند. امــام کاظم)ع( خصوصیتی 
در مـــورد ســـالمتی کامـــل از بیماری هــا و دردهایــى کــه مــردم از آن گریزاننــد دارد. 
خشــکی  و  دریــا  در  مســافرت  مـــوردترس هاى  در  خصوصیتــی  رضــا)ع(  امــام 
امـــام جــواد)ع(  آبــادى و ســکنه دارد.  بــدون  و  بــى آب و علــف  و زمین هــاى 
ــردم  ــت مـ ــه در دسـ ــاز شــدن از آنچـ ــى نی خصوصیتــی در مــورد توســعه روزى و ب
اســت دارد. امــام هــادى)ع( خصوصیتــی در مــورد قضــاى نافله هــا و احســان 
بــه بــرادران مــؤ مـــن و بـــه کمــال رســیدن طاعت هــاى پــروردگار دارد. امــام حســن 
عســکرى)ع( خصوصیتــی در کمــک نمــودن در مــورد آخــرت دارد و امــام عصــر مــا، 
پناهــگاه، امیــد و حافــظ مــا، نــور مــا و زندگــی مـــا، امـــام مهدى)عــج ( جامــع تمــام 
خصوصیــات مذکــوره بــوده و بــراى حاجات دیگر نیز توســل بـــه او مناســـب اســت.

و ایــن روز را همانطــور کــه ســایر روزهــاى شــریف را بــه پایــان مــی رســانند ختــم 
ــا آنچــه ماه هــاى دیگــر را ختــم مــی نماینــد و در ماه هــاى  ــز بـ نمــوده و مــاه را نیـ

دیگــر گفتیــم بــه پایــان برســاند.

ابــتــدا
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روز اّول ربیع الثانی
1. قیام توابین 

در ایــن روز در ســال ۶۵ هجــری ســلیمان بــن ســرد بــا گروهــی از توابیــن کــه نــام 
شــانزده هــزار نفــر آنــان در دفتــر ســلیمان ثبــت شــده بــود بــرای خون خواهــی امــام 

حســین)ع( قیــام کردنــد.
توابیــن در روز دوم ربیــع الثانــی از نخیلــه کوفــه بــه جهــت پیــکار بــا ابــن زیــاد 
ملعــون حرکــت نمودنــد. در شــب جمعــه ۵ ربیــع الثانــی از کوفــه خــارج شــدند و 
روز بعــد کنــار قبــر مطهــر حضــرت اباعبــداهلل)ع( گردهــم آمدنــد. یــک یــا ســه شــبانه 
روز در کربــال ماندنــد و گریســتند و اســتغفار نمودنــد و ضجــه و نالــه کردندبــه طوری 

کــه مثــل آن روز و بــه آن انــدازه صــدای ضجــه در آن وادی شــنیده نشــده بــود
هنــگام وداع کنــار قبــر حضــرت ماننــد ازدحــام کنــار کعبــه شــلوغ بــود. هــر کــس 
بــا حالتــی شــعر میخوانــد، نالــه می کــرد و بــا آن حضــرت وداع می نمــود و خــود را 

بــرای جنــگ بــا ابــن زیــاد آمــاده می ســاخت.

وقایع ماه ربیع الثانی
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تــاریــــخ

ســلیمان از شــیعیان علــی بــن ابیطالــب و امــام حســن و امــام حســین علیهــم 
الســالم بــودو در جمیــع جنگ هــا در رکاب امیرالمومنیــن)ع( حضــور داشــت. 
آخــر االمــر بــا لشــگر ابــن زیــاد روبــرو شــدند و بعــد از کشــتن عــده زیــادی از آنــان و 
مبــارزات و جانفشــانی های فــراوان ســلیمان در ســن ۹۳ ســالگی در عیــن الــورد 
بــه شــهادت رســید. از اصحــاب ســلیمان هــم فقــط ۲۷ نفــر کــه مجــروح و خســته 

و تشــنه بودنــد جــان ســالم بــه در بردنــد و بقیــه همــه بــه شــهادت رســیدند.
حصیــن بــن نمیــر ملعــون کــه در کربــال دل هــای اهــل بیــت علیهــم الســالم 
ــه  ــد و ب ــته ش ــتر کش ــک اش ــر مال ــم پس ــت ابراهی ــه دس ــورد ب ــن ال ــوزاند در عی را س

جهنــم واصــل گردیــد.
 

2. شهادت امام باقر)ع( 
در این روز به روایتی شهادت امام باقر)ع( است. 

روز سوم ربیع الثانی 
سفر امام عسگری)ع( به جرجان

در ایــن روز امــام حســن عســگری)ع( بــرای وفــا بــه وعــده ای کــه فرمــوده بودنــد 
بــه جرجــان  از ســامرا  بــه طــی االرض  بزرگــوار  از آن  آشــکار شــدن معجزاتــی  و 

ــدند. ــا ش ــریف فرم تش
ــارت  ــه زی ــد: ســالی قصــد حــج کــردم و قبــل از حــج ب  جعفــر بــن شــریف می گوی
ــه  ــود ک ــی از شــیعیان همراهــم ب امــام حســن عســگری)ع( در ســامرا رفتــم. اموال
بایــد بــه آن حضــرت میرســاندم. خواســتم از آن حضــرت بپرســم امــوال را بــه چــه 
کســی بدهــم ولــی پیــش از آنکــه مــن صحبــت کنــم حضــرت فرمودنــد: بــه مبــارک 
خــادم بــده. عــرض کردم:همیــن کار را کــرده ام و ســپس بیــرون آمــدم و گفتــم: 
شــیعیان شــما در جرجــان بــه شــما ســالم میرســانند. امــام)ع( فرمــود: مگــر بعد از 

مراســم حــج بــه جرجــان برنمیگــردی؟ عــرض کــردم: برمیگــردم.
فرمودند: ۱۷۰روز دیگر اول روز جمعه ســوم ربیع الثانی به جرجان وارد میشــوی. 
آن وقــت بــه مــردم اعــالم کــن کــه مــن در آخــر همــان روز بــه جرجــان می آیــم. بــرو بــه 
ــد و اوالدت  ــه عه ــالمت ب ــه س ــت ب ــا توس ــه ب ــو را و آنچ ــال ت ــد متع ــالمت. خداون س
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خواهــد رســانید. پســری بــرای پســرت متولــد شــده اســت. نــام او را »صلــت« بگــذار 
کــه خداونــد بــه زودی او را بــه حــد کمــال میرســاند و از اولیــاء مــا خواهــد بــود.

از شــیعیان  بــن اســماعیل جرجانــی  ابراهیــم  یابــن رســول اهلل،  مــن گفتــم: 
شماســت و بــه دوســتان شــما هــر ســال بیــش از صــد هــزار درهم احســان می کند، 
و در جرجــان از اشــخاصی اســت کــه متنعــم بــه نعمتهــای الهــی اســت. امــام)ع( 
فرمودند:خداونــد بــه ابواســحاق ابراهیــم بــن اســماعیل در مقابــل احســانی کــه 
بــه شــیعیان مــا می کنــد جــزای خیــر بدهــد و گناهــان او را بیامــرزد و او را پســری 
صحیــح االعضــا روزی فرمایــد کــه قائــل بــه حــق باشــد. بــه ابراهیــم بگو:حســن بن 

علــی می گویــد: نــام پســر خــود را احمــد بگــذار.
راوی می گویــد: از خدمــت حضــرت مرخــص شــدم و حــج رفتــم و بازگشــتم، 
ــه ســالمت وارد جرجــان شــدم.  ــد ب ــه حضــرت معیــن فرمــوده بودن و در روزی ک
هنگامــی کــه اصحــاب مــا بــرای تهنیــت آمدنــد، بــه ایشــان گفتم:امــام)ع( مــرا 
وعــده داده کــه در آخــر ایــن روز بــه اینجــا تشــریف می آورنــد. پــس مهیــا شــوید و 

ــد. ــاده کنی ــود را آم ــج خ ــائل و حوای مس
شــیعیان چــون نمــاز ظهــر و عصــر را بــه جــا آوردنــد، در خانــه مــن جمــع شــدند. 
نــاگاه امــام عســگری)ع( در همــان ســاعتی کــه فرمــوده بودنــد وارد شــدند. هنــگام 
ورود بــر مــا ســالم کردنــد و مــا بــه اســتقبال شــتافتیم و دســت آن حضــرت را 
بوســیدیم. آنــگاه حضــرت فرمودنــد: مــن بــه جعفــر بــن شــریف وعــده کــرده بــودم 
کــه در آخــر ایــن روز نــزد شــما بیایــم. مــن نمــاز ظهــر و عصــر را در ســامرا بــه جــا 
ــم. اکنــون شــما حوایــج و  ــد عهــد نمای ــا شــما تجدی ــا ب ــزد شــما آمــدم ت آوردم و ن

مســایل خــود را بیاوریــد.
اول کســی کــه ابتــدا بــه ســُوال کــرد نضــر بــن جابــر بــود. او گفــت: یابــن رســول اهلل، 
پســر مــن از هــر دو چشــم نابیناســت، دعــا فرماییــد تــا خداونــد دیده هایــش را بــه 
او برگردانــد. حضــرت فرمودنــد: او را حاضــر کــن. او را حاضــر کــرد و حضــرت دســت 

مبــارک بــر چشــمان او کشــید و چشــمانش روشــن شــد.
 پــس از او یــک یــک آمدنــد و حاجــت خــود را بیــان کردنــد و حضــرت حاجتهــای 
آنــان را بــرآورده می نمودنــد، تــا اینکــه حوایــج همــه را بــر آوردنــد و مســایل آن هــا 

را جــواب فرمودنــد و همــان روز بــه ســامراء مراجعــت نمودنــد.
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 روز ششم ربیع الثانی 
مرگ هشام بن عبدالملک

روز چهارشــنبه ششــم ربیــع الثانــی ســال ۱۲۵ هجــری در رصافــه هشــام بــن 
عبدالملــک از دنیــا رفــت و بــه جهنــم واصــل شــد.

 او مــردی احــول و غلیــظ و بدخــو و بخیــل بــوده و حریــص بــود بــر جمــع مــال، 
دســتور کشــتن زیــد بــن علــی بــن الحســین)ع( را صــادر کــرد و امــام باقــر و حضــرت 
صــادق علیهمــا الســالم را بــه شــام احضــار کــرد و جســارتهای فراوانــی بــه آن 
حضــرت نمــود و آخــر االمــر امــام باقــر)ع( را بــه شــهادت رســاند. ۱۹ ســال و ۹ مــاه و 

ده روز خالفــت کــرد و در ۵۳ ســالگی بــه جهنــم شــتافت.
در زمــان ســفاح کــه قتــل بنــی امیــه آغــاز شــده بــود و قبرهــای آن هــا را هــم نبــش 
می کردنــد و آنچــه می یافتنــد می ســوزاندند، وقتــی نوبــت بــه قبــر ولیــد رســید 
اثــری در آن باقــی نمانــده بــود و از عبدالملــک قســمتی از جمجمــه اش مانــده 
بــود. هنگامــی کــه قبــر هشــام را شــکافتند بــدن او هنــوز متالشــی نشــده بــود، و لــذا 
هشــتاد تازیانــه بــر بــدن او زدنــد و او را ســوزانیدند و خاکســترش را بــه بــاد دادنــد.

 بعضــی گفتــه انــد ظاهــرا زدن هشــتاد تازیانــه بــه هشــام بــه جهــت حد قــذف بوده 
کــه جســارت بــه مــادر جنــاب زیــد بــن علی بن الحســین علیهــم الســالم نمود.

 
روز هشتم ربیع الثانی 

1. والدت امام حسن عسگری)ع(
در ایــن روز حضــرت امــام حســن عســگری)ع( در ســال ۲۳۲ هجــری جهــان 
را بــه قــدوم خــود منــور فرمودنــد. و بــه روایــت مصبــاح، تقویــم المحســنین، 
اختیــارات و دروس شــهید والدت حضــرت در چهــارم ایــن مــاه بــوده اســت)۲(. 
کــه عبارتنــد از ۲۷ ذی  اقــوال دیگــری نیــز در والدت آن حضــرت وجــود دارد 

الحجــه، ۱۰ ربیــع الثانــی.
 پــدر آن حضــرت امام هــادی)ع( و مــادر محترمــه اش بانویــى اســت کــه نامــش 
حدیــث یــا حدیثــه یــا سوســن یــا ســلیل اســت. محــل والدت حضــرت مدینــه و 

مشــهورترین القــاب ایشــان زکــی، نقــی و کنیــه حضرتــش ابومحمــد اســت.
 آن حضــرت را بــرای زیــر نظــر داشــتن و کنتــرل رفــت و آمدهــا، در محــل ســکونت 
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ســپاهیان تــرک تبــار دربــار عباســی مســکن داده بودنــد، و از همیــن جاســت کــه 
بــه آن حضــرت عســگری می گوینــد.

 
2. شهادت حضرت صدیقه طاهره)س( 

بنــا بــر روایتــی کــه چهــل روز پــس از رحلــت پیامبــر)ص( را روز شــهادت حضــرت 
زهــرا)س( دانســته، روز هشــتم ربیــع الثانــی روز شــهادت حضــرت بــه حســاب می آیــد.

   
روز دهم ربیع الثانی 

وفات حضرت معصومه)س(
ــه  ــر مشــهور ســالروز رحلــت شــهادت گون ــا ب در ایــن روز در ســال ۲۰۱ هجــری بن
حضــرت ولیــه اهلل خلــق جهــان، عابــده زاهــده کاملــه مســتوره حضــرت فاطمــه 

معصومــه)س( دختــر امــام موســی کاظــم)ع( اســت.
 آن حضــرت ۱۷ روز پــس از ورود بــه شــهر قــم، بــا دلــی شکســته و غصــه دار از داغ 
پــدر و فــراق بــرادر، رحلــت فرمودنــد. در عــزای آن حضــرت شــهر قــم را یکپارچــه 
غــم و ماتــم فــرا گرفــت. بــدن مطهــر آن حضــرت را غســل داده کفــن کردنــد، و بــه 
طــرف بــاغ موســی بــن خــزرج، مــکان فعلــی حــرم مطهــر، آوردنــد. دو ســوار نقابــدار 
از بیــرون شــهر آمدنــد و بــر بــدن آن حضــرت نمــاز خواندنــد. آنــگاه داخــل ســرداب 

شــده بــدن مطهــر را دفــن کردنــد و رفتنــد، و کســی آنــان را نشــناخت.
موســی بــن خــزرج آن بــاغ را وقــف حضــرت معصومــه)س( نمــود، و از بوریــا و 
حصیــر ســقفی بــر روی قبــر آن حضــرت قــرار داد. ایــن بنــا بــود تــا آنکــه زینــب دختــر 
امــام جــواد)ع( بــروی قبــر شــریف قبــه ای بنــا نهــاد. ســپس جماعتــی از دختــران 
ــر  ــد دخت ــه ام محم ــی ک ــدند. هنگام ــن ش ــکان دف ــالم در آن م ــم الس ــه علیه ائم
موســی بــن محمــد بــن علــی الرضا)ع(فــوت کــرد، در کنــار آن حضــرت دفــن شــد. 
بعــد از آن میمونــه خواهــر ام محمــد از دنیــا رفــت، و آن بزرگــوار هــم در جنــب 
ام محمــد دفــن شــد. روی ایــن دو قبــر یــک گنبــد دیگــر بنــا کردنــد، بــه گونــه ای 
کــه دو گنبــد چســبیده بــه هــم بــه روی قبــر حضــرت فاطمــه معصومــه)س( و ام 

محمــد و میمونــه بــوده اســت.
بــه جــز دختــران حضــرات معصومیــن علیهــم الســالم، دو کنیــز هــم دفــن   
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شــده اند کــه در هنــگام مرمــت حــرم مطهــر در زمــان ناصرالدیــن شــاه، روزنــه ای 
بــه ردابــى پیــدا می شــود و چنــد زن صالحــه، وارد ســرداب می شــوند. پیکــر پــاک 
میمونــه و دو تــن از کنیــزان را پــس از هــزار ســال تــر و نــازه مشــاهده می کننــد. ایــن 

ســرداب جنــب ســرداب حضــرت فاطمــه معصومــه)س( قــرار دارد.
مرحــوم نمــازی وفــات حضــرت معصومــه)س( را در ۱۲ ربیــع الثانــی ســال ۲۰۱ 
هجــری نقــل کــرده و قــول منســوب بــه شــیخ حــر عاملــی)ره( هشــتم شــعبان 

ســال۲۰۱ هجــری اســت.
امــام صــادق)ع( می فرمایــد: قــم کوفــه صغیــر اســت، و بهشــت دارای هشــت در 
اســت کــه ســه در آن از قــم اســت. در آن شــهر زنــی از اوالد مــن رحلــت می کنــد کــه 
اســمش فاطمــه اســت، و او دختــر موســی بــن جعفــر)ع( اســت کــه بــه شــفاعت او 

تمامــی شــیعیانم وارد بهشــت می شــوند.
 

روز دوازدهم ربیع الثانی 
انقراض بنی امیه 

ــت  ــا انقــراض دول ــا ســفاح اولیــن خلیفــه عباســی بیعــت شــد، و ب در ایــن روز ب
بنــی مــروان، دولــت بنــی امیــه بــه کلــی منقــرض شــد. البتــه مــروان در بیســت و 
هفتــم ذی الحجــه کشــته شــد، ولــی در ایــن روز بــا تُاســیس دولــت بنــی عبــاس 

رســما نــام بنــی امیــه از صفحــه خالفــت برچیــده شــد.
 

روز سیزدهم ربیع الثانی 
شهادت حضرت زهرا)س(

اخبارالــدول  در  قرمانــی  و  مناقــب  در  آشــوب  شــهر  ابــن  مرحــوم  روایــت  بــه 
اســت. بــوده  روز  ایــن  در  زهــرا)س(  فاطمــه  ابیهــا  ام  شــهادت 

روز چهاردهم ربیع الثانی 
قیام مختار

در ایــن روز مختــار شــاد کننــده دل هــای اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا نــدای 
»یالثــارات الحســین« در کوفــه قیــام کــرد. مختــار در ســال اول هجــرت در طائــف به 
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دنیــا آمــد و در ســال ۶۷ هجــری در کوفــه بــه دســت مصعــب بــن زبیــر بــه شــهادت 
رســید. کنیــه او ابــو اســحاق بــود. ابــو عبیــده، پــدرش از صحابــه بــزرگ بــود کــه در 
جنــگ بــا فــارس شــهید شــد. بعــد از پــدر، دو برادرش حکم و جبیر شــهید شــدند.

 مختــار در هجــده مــاه حکومتــش، هجــده هــزار نفــر از قاتلیــن سیدالشــهدا)ع( 
را بــه جهنــم فرســتاد. ایــن بــه غیــر از کســانی اســت کــه بــه دســت اصحــاب و یــاران 

او و ابراهیــم بــن مالــک اشــتر در بیــرون کوفــه و در کنــار نهــر خــازر کشــته شــدند.
 ســعد عمــوی مختــار از طــرف امیرالمومنیــن و امــام حســن علیهمــا الســالم 
والــی مدایــن بــود و هــر گاه جایــى می رفــت مختــار را بــه جــای خــود می گذاشــت.

 امیرالمومنیــن)ع( بــه او خبــر از فتــح و ظفــر دادنــد، و میثــم تمــار در زنــدان کوفه 
او را بشــارت داد.

 در روز عیــد قربــان ابــو محمــد حکــم بــن مختــار خدمــت امــام باقــر)ع( آمــد. بعــد 
از اینکــه خــود را معرفــی کــرد، امــام باقــر)ع( اورا نــزد خــود خوانــد و او عــرض کــرد: 
آقــای مــن، مــردم دربــاره پــدر مــن بســیار ســخن می گوینــد. بــه خــدا قســم ســخن 
امــام)ع(  را قبــول دارم.  درســت کالم شماســت و هــر چــه شــما بفرماییــد آن 
فرمــود: ســبحان اهلل، پــدرم خبــر داد کــه مهریــه مــادر مــن از پولــی بــود کــه مختــار 
آن را بــرای پــدرم فرســتاد. مختــار خانه هــای خــراب مــا را آبــاد کــرد و دشــمنان مــا 
را بــه قتــل رســانید و هــر خونــی کــه از مــا ریختــه شــد طلــب نمــود. آنــگاه ســه مرتبه 

فرمود:رحــم اهلل ابــاک.
 در کودکــی امیرالمومنیــن)ع( او را روی زانــوی خویــش می نشــاند و بــه او لطــف 
ــر  ــدرم مــرا خب ــه خــدا قســم پ ــد: ب ــر)ع( می فرمای و مرحمــت می فرمــود. امــام باق
داد کــه مختــار نــزد فاطمــه بنــت امیرالمومنیــن)ع( می آمــد، و آن مخــدره بــرای او 
فــرش پهــن نمــوده پشــتی برایــش می گذاشــت. ســپس فرمــود: هــر حقــی کــه مــا 

نــزد کســی داشــتیم او مطالبــه نمــود.
 در روایــت دیگــر می فرمایــد: هنگامــی کــه مختــار ســر نحــس عبیــداهلل را بــرای 
امــام زیــن العابدیــن)ع( فرســتاد، آن حضــرت ســر ســفره بــود و خوشــحال شــد و 

دعــا فرمــود.
 بنــا بــر قــول دیگــری قیــام مختــار در شــب ۱۴ ربیــع االول ســال ۶۶ هجــری، و بنا 

بــر قولــی ۱۶ ربیــع الثانــی بوده اســت.
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 روز بیست و دوم ربیع الثانی 
وفات موسی مبرقع

جنــاب موســی مبرقــع)ع( پســر حضــرت جــواد)ع( در ســال ۲۹۶ هجری در شــهر 
قــم وفــات یافــت. بــه نقلــی وفــات آن جنــاب در ۸ ربیــع الثانــی بــوده اســت.

 بنــا بــر قــول دیگــری در ۱۴ ربیــع الثانــی وفــات موســی مبرقــع واقــع شــده اســت. 
قبــر آن بزرگــوار در چهــل اختــران قــم خیابــان آذر مشــهور اســت.

نــام: موســی، کنیــه: ابــو جعفــر، لقــب: مبرقــع کــه از فــرط زیبایــى بــر جمــال 
مبــارک نفــاب میــزد. نــام پــدر: جواداالئمــه)ع(، و مــادر آن حضــرت کنیــز بــود.

 ایشــان از اولیــن ســادات رضــوی بــود کــه در ســال ۲۵۶ هجــری وارد قــم گردیــد. 
او دائمــا بــر صــورت خــود برقعــی داشــت، ولــی مــردم عــرب ســاکن قــم او را از قــم 

بیــرون کردنــد و او بــه کاشــان رفــت و در آنجــا مــورد احتــرام قــرار گرفــت.
 بعــد از آمــدن ابــو الصدیــم حســین بــن علــی بــن آدم و مــرد دیگــری از رُوســای 
ــوار را  ــوده اســت و آن بزرگ ــی ب ــی چــه کس ــدند موس ــم متوجــه ش ــای ق ــم، عربه ق
بــه قــم بازگرداندنــد و خانــه ای بــرای او آمــاده کردنــد. همچنیــن در روســتاهای 
متعــدد زمیــن و بــاغ بــرای او خریدنــد و خواهرانــش زینــب و ام محمــد و میمونــه، 

دختــران حضــرت جــواد)ع( بــه قــم آمدنــد، و بــر او وارد شــدند.
 هنگامــی کــه جنــاب موســی مبرقــع در قــم از دنیــا رفــت، امیــر قم عبــاس بن عمرو 
غنــوی بــر او نمــاز خوانــد، و در محــل کنونــی کــه در قــم معــروف اســت و قبــال خانــه 

محمــد بــن حســن بــن ابــى خالــد اشــعری ملقــب بــه شــنبوله بــود، دفــن شــد.
کلینــی)ره( در کافــی بــه ســند معتبــر نقــل کــرده کــه جنــاب موســی مبرقــع تولیــت 

اوقــاف را از جانــب امــام)ع( داشــته انــد.
 

روز بیست و پنجم ربیع الثانی 
خلع معاویه بن یزید خود را از خالفت

هنگامیکــه یزیــد بــن معاویــه در ۱۴ ربیــع االول ســال ۶۴ هجــری بــه درکات 
جحیــم رفــت، فرزنــدش معاویــه بــه جــای وی نشســت. او پــس از چهــل روز در ۲۵ 
ربیــع الثانــی بــر فــراز منبــر رفــت و خطبــه خوانــد و اعمــال پــدران خــود را یــاد کــرد، 
و بــر جــد و پــدر خــود لعنــت کــرد و از افعــال ایشــان تبــری جســت و گریــه شــدیدی 
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نمــود، و آنــگاه خــود را از خالفــت خلــع نمــود.
ــه  ــای منبــر برخاســت و گفــت: الحــال ک  مــروان بــن حکــم لعنــت اهلل علیــه از پ
طالــب خالفــت نیســتی پــس امــر خالفــت را بــه ســویى بیفکــن. معاویــه بــن یزیــد 
گفــت: مــن حــالوت خالفــت را نچشــیدم، چگونــه راضــی شــوم کــه اوزار آن را 
بچشــم. بــه هــر صــورت در خانــه نشســت و مشــغول گریــه شــد و ۲۵ یــا ۴۰ روز بعــد 
از ایــن واقعــه فــوت کــرد و بــه قولــی او را مســموم کردنــد. پــس از او خالفــت اوالد 

ابوســفیان تمــام شــد و بــه مــروان و آل او منتقــل شــد.
 

روز آخر ربیع الثانی
1. مرگ خالد بن ولید

اســفل  بــه  مخزومــی  مغیــره  نــب  ولیــد  بــن  خالــد  الثانــی  ربیــع  آخــر  روز  در 
الســافلین جهنــم شــتافت. او بیســت ســال بعــد از بعثــت پیامبــر)ص( در اواخــر 
زندگانــی آن حضــرت بــه همــراه عمــرو عــاص بــه ظاهــر اســالم را قبــول کــرد. ابوبکــر 
او را حاکــم شــام کــرد و عمــر او را عــزل کــرد. پــس از مدتــی در شــهر حمــص مــرد و در 

همــان جــا مدفــون شــد.
اجــازه  بــدون  او  بیــزاری جســتند.  کارهــای خالــد  از  پیامبــر)ص(  مــواردی   در 
پیامبــر)ص( بنــی جزیمــه را بــه قتــل رســاند و عــده ای را اســیر کــردو گفت:»هــر کــس 
اســیری در دســت دارد او را بکشــد«. مهاجــر و انصــار  اســرا  را نــزد پیامبــر)ص( 
ــن  ــا م ــود: خدای ــار فرم ــرد و دو ب ــد ک ــارک را بلن ــتان مب ــرت دس ــتادند و آن حض فرس
بیــزاری می جویــم بــه ســوی تــو از کاری کــه خالــد کــرده اســت. خالــد بــه عمــار ناســزا 
گفــت. پیامبــر)ص( فرمودنــد: هــر کــس عمــار را ســب کنــد خداوند او را ســب می کند.

 او بــه دســتور ابوبکــر خواســت امیرالمومنیــن)ع( را بــه شــهادت برســاند، ولــی 
قبــل از هــر اقدامــی آن حضــرت متوجــه شــدند و بــا دو انگشــت گلــوی خالــد را آن 
ــد لباســش  ــد و خال ــرار کردن ــد نعــره کشــید و مــردم ف ــه خال ــد ک جنــان فشــار دادن
را نجــس کــرد. آنــگاه گفــت: ابوبکــر و عمــر مــرا بــه ایــن کار امــر کــرده انــد. هــر کــس 
واســطه شــد، آن حضــرت او را رهــا نکــرد تــا آنکــه ابوبکــر عمــر را فرســتاد و ابــن 
ــه قبرمطهــر پیامبــر)ص( و فرزندانــش و  ــن عبــاس حضــرت را ب عبــاس را آورد. اب
حضــرت صدیقــه علیهــم الســالم قســم داد و حضــرت او را رهــا کــرد. ابوبکــر بــه 
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عمــر گفــت: ایــن هــم نتیجــه مشــورت بــا تــو! چــه ایــن کــه عمــر، خالــد را بــرای ایــن 
کار انتخــاب کــرده بــود.

 همچنیــن خالــد بــن ولیــد مالــک بــن نویــره)ره( را بــا عــده زیــادی از قبیلــه او بــه 
جــرم بیعــت نکــردن بــا ابوبکــر کشــت و در همــان شــب بــا همســر مالــک مرتکــب 
خــالف شــد. وقتــی عمــر ایــن قضیــه را شــنید، گفت:»تــو را سنگســار می کنــم« ولی 

ایــن کار را انجــام نــداد؟!
 در مــورد دیگــری هنگامــی کــه ابوبکــر او را بــه ســوی قبیلــه بنــی ســلیم فرســتاد، 

عــده ای از مــردان قبیلــه را در محلــی جمــع کــرد و آنــان را بــه آتــش ســوزانید.
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مقدمه
یکــی از معــارف مســلم و مشــهور مکتــب تشــیع، مســئله توســل بــه اولیــاء الهــی 
و معصومیــن)ع( و بــزرگان دیــن، بــرای رفــع مشــکالت و بــرآورده شــدن حاجــات 
مشــروع اســت. از ســویى معاندیــن و مخالفیــن فرهنــگ تشــیع همــواره در طــول 
تاریــخ، مســئله توســل را مشــّوه جلــوه داده و عقیــده بــه آن را بــه منزلــه شــرک بــه 
خداونــد قلمــداد کــرده و از ایــن طریــق تشــیع را بــه نســبت های ناروایــى متهــم 
ــتکبار  ــتعمار و اس ــت اس ــت دس ــق آل ــه بح ــون ـ ک ــا وهابی ــر م ــد. در عص ــاخته ان س
نــاروا و تهمت هــای  ایــن نســبت های  بــه  از دیگــران  ـ بیــش  جهانــی هســتند 

بى جــا دامــن می زننــد.
بــه  توســل  اســت،  وهابیــت  گــذار  پایــه  کــه  ق(   728 )متوفــای  تیمیــه  ابــن 
پیامبــر)ص( و طلــب حاجــت از حضرتــش را شــرک نســبت بــه خداونــد و آزار و 
و  تضــّرع  و  معصومیــن)ع(  قبــر  زیــارت  و  می پنــدارد  پیامبــر)ص(  خــود  اذیــت 
اســتغاثه در بــارگاه آنــان را بــت پرســتی می شــمارد)1(. وی توســل را بــه معنــی نــدا 

کــردن شــخص معــدوم و آن را عملــی حــرام می دانــد.
محمدبــن عبدالوهــاب )115ـ1206 ق( نیــز کــه از رهبــران فــرق وهابیــت اســت، 

فلسفه توسل
محسن غرویان
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می گویــد: »خطــاب کــردن شــخص معــدوم قبیــح اســت، زیــرا مــرده هرگــز توانایــى 
پاســخگویى نــدارد«.)2(

ــان از  ــه همــه ایــن نارواگویى هــا ناشــی از عــدم درک صحیــح آن ــم ک مــا معتقدی
مســئله توســل در مکتــب تشــیع اســت و البتــه ایــن مطلــب را نیــز نفــی نمــی کنیــم 
ــه خاطــر اغــراض پلیــد اســتعماری، عالمــًا و عامــدًا ســعی  ــه وهابیــت معاصــر ب ک
در تحریــف معــارف شــیعی دارد، گرچــه رهبــران وهابیــت خــود می داننــد کــه 
ــه  ــان اســت. مــا در ایــن مقال حقیقــت ایــن معــارف، خــالف پندارهــای باطــل آن
برآنیــم کــه بــه اختصــار اشــارتی بــه فلســفه توســل داشــته باشــیم و ایــن مســئله را 

از دیــدگاه عقــل و نقــل بررســی کنیــم:

معنای لغوی توسل
توســل در لغــت بــه معنــای تقــّرب بــه غیــر از طریــق ابــزار، عمــل یــا شــخص دیگــر 
اســت. »َوّســَل« نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار مــی رود. در المنجــد آمــده اســت: 
ــی«.  ــه الیــه تعال ــَل عمــاًل تقــّرَب ب ــی اهلل بعمــٍل او وســیله: َعِم ــل ال ــل و توّسَ »وّسَ
و وســیله بــه معنــای چیــزی اســت کــه بــا آن، ایــن تقــّرب حاصــل می شــود: 
اســتجداء  تضــّرع،  معنــای  بــه  توســل  الغیــر«.  الــی  بــه  ُب  یتقــّرَ مــا  »الوســیله: 

ع، نیــز آمــده اســت.)3( ]اســتعطاء[، التمــاس، اســترحام، اســتدعا، و تــذّرُ

معنای اصطالحی توسل
توســل بــه معنــای مصطلــح در فرهنــگ شــیعی را می تــوان بــه صــورت زیر تعریف 
ــی از حقیقــت وجــود انســان هایى  ــارت اســت از خواســتن حقیق ــرد: توســل عب ک

برگزیــده و کامــل بــرای وســاطت در امــر خیــری مربــوط بــه دنیــا یــا آخــرت.
از این تعریف چندین مطلب به دست می آید:

الــف( بدیهــی اســت کــه توســل صرفــًا لقلقــه زبــان نیســت، بلکــه خواســتنی 
حقیقــی اســت.

ب( روشــن اســت کــه مــا در توســل هرگــز از قبــر یــا بــدن فیزیکــی و جســم پیامبــر 
یــا امــام و... چیــزی طلــب نمــی کنیــم، بلــه از حقیقــت وجــودی آنــان کــه بــه 

ــم. ــتمداد می طلبی ــان اســت، اس ــوی آن ــا َوَل ــوی و ی ــا نفــس نب ــده م عقی

مـقـاالت
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ج( متوســٌل بــه می بایســت نســبت بــه متوســل از کمــال و مرتبــت وجــودی 
بیشــتر و باالتــری برخــوردار باشــد، زیــرا وســاطت جــز در ایــن صــورت کــه واســطه، 

ــدارد. فــوق متوســل و دون متوســل الیــه باشــد، معنــا ن
ــن  ــام احس ــا نظ ــی ب ــه منافات ــری ک ــی ام ــر یعن ــر خی ــت در ام ــل می بایس د( توس

ــد. ــدارد، باش ــی ن اله
ه  ( موضوع توسل می تواند امر خیر دنیوی و یا اخروی باشد.

و( ظــرف توســل دنیاســت، بــه خــالف شــفاعِت مصطلــح کــه ظــرف آن، جهــان 
آخــرت اســت.

برخــی شــفاعت بــه معنــای عــام و لغــوی آن را در تعریــف توســل آورده و چنیــن 
گفتــه انــد: االســتغاثُة بالنبــی)ص( و بإخوانــه النبییــن و المرســلین و باألولیــاء 
و الصالحیــن، هــی عبــارٌة عــن ســؤال الشــفاعة منهــم لقضــاء الحوائــج و دفــع 
النوائــب و تفریــح الکــروب.)4( روشــن اســت کــه شــفاعت در تعریــف فــوق بــه 
معنــای وســاطت اســت و نــه بــه معنــای شــفاعت مصطلــح کــه ظــرف تحقــق آن 

ــت. ــت اس قیام

توسل، نوعی شفاعت در دنیا
ــره  ــرای به ــت ب ــخص در قیام ــدن ش ــطه ش ــفاعت، واس ــی ش معنــای اصطالح
ایــن معنــا  بــه  بــا توجــه  الهــی اســت.)5(  از فیــض و رحمــت  منــدی دیگــران 
می تــوان گفــت کــه اگــر ایــن گونــه وســاطت در همیــن جهــان نیــز واقــع شــود، 
نیــز  وســاطت  گونــه  ایــن  کــردن  طلــب  و  می شــود  محســوب  شــفاعت  نوعــی 
نوعــی شــفاعت خواهــی اســت. در فرهنــگ اســالمی مــا از ایــن مســئله تحــت 
عنــوان توســل یــاد شــده اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت توســل عبــارت اســت از 
خواســتن و تقاضــا کــردن از شــخصی در دنیــا بــرای وســاطت در حصــول نعمــت 
و ســعادت و یــا رفــع نقمــت و شــقاوت دنیــوی یــا اخــروی کــه جامــع ایــن دو، 
ــن  ــام احس ــا نظ ــگ ب ــه هماهن ــت ک ــری اس ــر ام ــت و خی ــر اس ــای خی ــان معن هم
الهــی باشــد. از همیــن رو شــرور نمــی تواننــد متعلــق نــذر و امثــال آن و نیــز موضــوع 
توســل باشــند، چــون در قلمــرو اراده الهــی و خواســت وســائط قــرار نمــی گیرنــد.

 نکتــه قابــل تذکــر آن کــه توســل هرگــز بــه معنــای طلــب وســاطت تکوینــی نیســت، 
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یعنــی در توســل، شــخص واســطه، خــود در سلســله علــل تکوینی مطلــوب واقع نمی 
شــود و آن را بــه وجــود نمــی آورد، بلکــه تنهــا بــه ایــن معناســت کــه او نیــز دعــا می کنــد 
و از خــدا می خواهــد کــه حاجــت و نیــاز شــخص متوســل بــرآورده شــود، بــه بیــان دیگــر 

از خداونــد می خواهــد کــه دعاهــای شــخص متوســل، مســتجاب شــوند.)6(
ــا در  ــد ت ــببات باش ــباب و مس ــام اس ــا نظ ــق ب ــی مواف ــروع یعن ــد مش ــت بای حاج
راســتای اراده متوســٌل بــه مثــل نفــوس انبیــاء اولیــاء الهــی و متوســل الیــه یعنــی 
خداونــد قــرار گیــرد. ســّر ایــن کــه برخــی توســالت و دعاهــای مــا اجابــت نمــی شــوند 
همیــن اســت کــه بــا نظــام کلــی هســتی کــه نظــام احســن اســت، ســازگار نیســتند.

شــکی نیســت کــه شــرط مؤثــر بــودن توســالت ایــن اســت کــه افــرادی کــه بــرای 
وســاطت مــورد توســل قــرار می گیرنــد، افــرادی شایســته و برگزیدگانــی وارســته 
باشــند که درخواستشــان در پیشــگاه الهی مقبول افتد و به اصطالح »مســتجاب 
الدعــوه« باشــند. اینــان کســانی هســتند کــه اراده و مشــیت آن ها فانــی و مندک در 
اراده الهــی و مطابــق نظــام الهــی اســت. هــر موجــودی کــه در مقایســه بــا شــخص 
متوســل، قــرب بیشــتری نســبت بــه خداونــد داشــته باشــد، نبوتــًا می توانــد مــورد 
توســل قــرار گیــرد.)7( امــا اثباتــًا مصــداق روشــن و متیقــن متوســٌل بــه، معصومیــن 

علیهــم الســالم هســتند کــه از طریــق روایــات بــه مــا معرفــی شــده انــد.

آیات قرآن در زمینه دعا و توسل
همــان  توســالت  جوهــر  و  دعــا  طلــب  معنــی  بــه  توســل  گفتیــم  کــه  چنــان 
دعاســت. اینــک بایــد دیــد آیــا از دیــدگاه قــرآن اصــل دعــا و درخواســت از مســبب 

االســباب یعنــی خداونــد تعالــی امــری مقبــول و منطقــی اســت؟
ــل  ــت ها را نق ــالت و درخواس ــه توس ــن گون ــدد از ای ــای متع ــم نمونه ه ــرآن کری ق
بــاره  آیــات در  از  برخــی  اشــاره می کنیــم.  آن هــا  از  بعضــی  بــه  کــه  اســت  کــرده 
ــت  ــت نعم ــد درخواس ــه از خداون ــل مک ــرای اه ــه ب ــت ک ــم)ع( اس ــرت ابراهی حض
می کنــد. روشــن اســت کــه وقتــی دعــای حضــرت ابراهیــم)ع( در حــق اهــل مکــه 
اســت و نــه در حــق خــود، مفهــوم توســل و وســاطت در دعــا و طلــب، بخوبــى 
صــادق اســت، گرچــه دعــا بــرای خــود، مصــداق توســل مصطلــح نیســت، دعــای 

حضــرت ابراهیــم)ع( چنیــن اســت:

مـقـاالت
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ــن  ــرات م ــن الثم ــه م ــًا وارزق أهل  امن
ً
ــدا ــذا بل ــل ه ــم رب اجع ــال إبراهی 1ـ و إذا ق

ــر...)8( ــوم االخ ــاهلل و الی ــم ب ــن منه ام
و آن هنــگام کــه ابراهیــم بــه درگاه الهــی عرضــه داشــت: ای پــروردگار مــن، تــو 
خــود ایــن ســرزمین را در امنیــت و آســایش گیــر و اهــل آن را از ثمــرات و نعمت های 

خویــش بهــره منــد ســاز، آن هــا کــه بــه خــدا و روز رســتاخیز ایمــان آورده انــد....
2ـ ربنــا وابعــث فیهــم رســواًل منهــم یتلــوا علیهــم ایاتــک و یعلمهــم الکتــاب و 

الحکمــة و یزکیهــم.)9(
پــروردگارا، در بیــن ایــن قــوم فرســتاده ای از میــان خودشــان برگزیــن کــه آیات تــو را بر 
آن هــا تــالوت نمایــد و آنــان را کتــاب و حکمــت آمــوزد و از پلیدی ها پاکشــان ســازد.)10(

در بعضــی از آیــات، حضــرت ابراهیــم)ع( بــرای خــود، پــدر و مــادر خویــش و دیگــر 
مؤمنیــن از خداونــد طلــب آمــرزش و مغفــرت می نمایــد:

ربنا اغفرلی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب.)11(
پــروردگارا، رحمــت و مغفــرت خویــش را در روز حسابرســی اعمــال، نصیــب مــن 

و والدینــم و دیگــر اهــل ایمــان بفرمــا.
حضرت موسی)ع( نیز به پیشگاه خدا عرضه می دارد:

رب اغفرلی و ألخی و أدخلنا فی رحمتک و أنت ارحم الراحمین.)12(
ای پــروردگار مــن، مــن و بــرادرم )هــارون( را مــورد مغفــرت و آمــرزش خویــش قرار 

ده و مــا را در رحمــت خویــش داخــل گــردان، همانــا تــو مهربانتریــن مهربانانی.
بنابرایــن دعــای حضــرت ابراهیــم و حضــرت موســی علیهمــا الســالم بــرای 

دیگــران ـ چنــان کــه گفتیــم ـ مصــداق توســل اســت.

فرشتگان؛ وسیله تقرب
مالئکــه الهــی از آن حیــث که از ســعه و مرتب وجودی بــاال و واالیى برخوردارند، 
می تواننــد بــه عنــوان متوســٌل بــه بــرای دیگــران، اســباب تقــرب و وســیله مغفــرت 
باشــند و لــذا براســاس آیــات قــرآن کریــم مالئکــه الهــی در حــق مؤمنیــن دعــا و از 

پیشــگاه خداونــد بــرای آنــان طلــب آمــرزش می کننــد:
...ربنــا وســعت کل شــیٍء رحمــًة و علمــًا، فاغفــر للذیــن تابــوا و اتبعــوا ســبیلک 
و قهــم عــذاب الجحیــم* ربنــا و أدخلهــم جنــات عــدٍن وعدتهــم و مــن صلــح مــن 
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آبائهــم و أزواجهــم و ذریاتهــم إنــک أنــت العزیــز الحکیــم* و قهــم الســیئات، و مــن 
تــق الســیئات یومئــٍذ فقــد رحمتــه، و ذلــک هــو الفــوز العظیــم.)13(

را  تــو همــه چیــز  پــروردگارا، علــم و رحمــت  الهــی عرضــه می دارنــد:  مالئکــه 
ــو را پیــش گرفتــه انــد، بیامــرز  ــه کــرده و راه ت ــان را کــه توب فراگرفتــه اســت، پــس آن
و از عــذاب دوزخ رهایشــان ســاز، بــار الهــا آن هــا را در بهشــت عــدن )و بریــن( کــه 
ــان  ــدان ش ــران و فرزن ــادران و همس ــدران و م ــا پ ــراه ب ــان داده ای، هم ــده ش وع
کــه صالحنــد داخــل گــردان کــه براســتی تویــى خداونــد مقتــدر حکیــم و مؤمنــان 
را )بــه لطــف و عنایــت خــود( از ارتــکاب اعمــال زشــت مصــون دار کــه هــر کــس را از 
زشــتکاری محفــوظ داری، او را مــورد عنایــت و رحمــت خــود قــرارداده ای و ایــن 

اســت کــه براســتی رســتگاری و فیــروزی بــه شــمار مــی رود.
در مــواردی خداونــد بــه پیامبــر)ص( خطــاب می کنــد کــه در مورد زنــان و مردان 
بــا ایمــان و پیــروان خویــش، عفــو و گذشــت داشــته باشــد و بــرای آنــان طلــب 
آمــرزش نمایــد. مدلــول الزامــی ایــن امــر ایــن اســت کــه دیگــران نیــز از پیامبــر)ص( 
بــه  تــا تقــرب بیشــتری  بــه ایشــان متوســل شــوند  طلــب وســاطت نماینــد و 

خداونــد پیــدا کننــد:
1. ... فاعف عنهم و استغفر لهم.... )14(

)ای پیامبر ما( از خطاهای مردم درگذر و برای آن ها طلب آمرزش کن.
2.  واستغفر لهم اهلل، ان اهلل غفور رحیم.)15(

بــرای مؤمنــان از خداونــد طلــب مغفــرت کــن کــه براســتی خداونــد بخشــنده و 
مهربــان اســت.

3. واستغفر لهن اهلل ان اهلل غفور رحیم.)16(
خداونــد  براســتی  کــه  نمــا  آمــرزش  طلــب  الهــی  درگاه  از  مؤمــن  زنــان  بــرای 

اســت. مهربــان  و  بخشــنده 
بــه آن اشــاره شــد، واســطه شــدن انســانی  آیــات گذشــته  آنچــه در تمامــی 
ــد و درخواســت و تقاضــای او در حــق خــود  ــارگاه خداون ــده در ب شایســته و برگزی
و دیگــران در همیــن دنیاســت کــه اگــر در حــق خــود و بطــور مســتقیم باشــد 
ــر در حــق دیگــران باشــد مصــداق توســل  مصــداق توســل مصطلــح نیســت و اگ
اســت. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه اگــر انســان از طریــق حقیقــت یــک عمــل 

مـقـاالت
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کتــاب مــاه

شایســته مثــل نمــاز، بــه خداونــد توســل پیــدا کنــد، در ایــن صــورت گرچــه توســل 
مصطلــح اطــالق نمــی شــود، امــا می تــوان ایــن عمــل را وســیله متوســٌل بــه و 

شــخص مصلــی را متوســل و خداونــد را متوســل الیــه نامیــد.

ابتغاء وسیله
در دو آیــه از آیــات قــرآن مســئلة ابتغــاء وســیله یعنــی جســتجو و گزینــش راه 
و وســیله بــرای قــرب بــه پــروردگار مطــرح شــده اســت. در آیــه 57 ســوره اســراء 

می خوانیــم: اولئــک الذیــن یدعــون یبتغــون الــی ربهــم الوســیله.
را  خــدا  خــود،  فرشــتگان(،  و  مســیح  )مثــل  خداونــد  از  غیــر  معبودهایــى 

می جوینــد. ای  وســیله  او  بــه  تقــرب  بــرای  و  می خواهنــد 
در آیــه دیگــر بــه مؤمنیــن دســتور داده شــده اســت کــه بــرای تقــرب بــه خداونــد 
وســیله ای را اتخــاذ کننــد و تقــوای حقیقــی جــز از راه اتخــاذ وســیله )توســل( 

ــا ایهــا الذیــن امنــوا اتقــوا اهلل وابتغــوا الیــه الوســیله.)17( ــود: ی نخواهــد ب
ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، تقــوای خــدا پیشــه و بــرای خویــش در نــزد او 

وســیله و راهــی جســتجو کنیــد.
ممکــن اســت منظــور از کلمــه وســیله در آیــه مذکــور، مطلــق اعمــال صالــح 
باشــد کــه وســیله تقــرب الــی اهلل اســت. براســاس آنچــه از بعضــی روایــات بــه 
دســت می آیــد مــراد از آن، مقــام خاصــی اســت کــه بــه پیامبراســالم)ص( از طــرف 
خداونــد عطــا شــده اســت و بنــا بــر تعــدادی دیگــر از روایــات، ائمــه معصومیــن)ع( 
ــه، مــا  ــه خــدا ســوگند مــراد از وســیله در ایــن آی ــه: ب ــد ک خــود تصریــح فرمــوده ان

چهــارده معصــوم هســتیم.)18(
چــون  ای  برگزیــده  انســان های  بــه  توســل  عــدم  خداونــد،  دیگــری  آیــه  در 
ــزرگ بینــی می دانــد و در مــورد منافقیــن  پیامبــر)ص( را نشــانه اســتکبار و خودب
می فرمایــد: و إذا قیــل لهــم تعالــوا یســتغفر لکــم رســول اهلل لــووا رؤســهم و رأیتهــم 

یصــدون و هــم مســتکبرون.)19(
و آن هنــگام کــه بــه آن هــا )منافقیــن( گفتــه شــود بــه نــزد رســول خــدا آییــد تــا از 
ــه از  ــی ک ــد و می بین ــرمی پیچن ــد، س ــرت نمای ــب مغف ــان طل ــد برایت درگاه خداون

روی تکبــر و نخــوت روی برمــی تابنــد.
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بنابرایــن در خــود آیــات قــرآن کریــم نیــز بــه توســل و واســطه طلبــی در پیشــگاه 
خداونــد امــر شــده اســت.

توسل مجازی و حقیقی
ــه  ــی متوســل نســبت ب حقیقــت توســل همــان خواســت قلبــی و کشــش درون
متوســل بــه بــرای قــرب متوســل الیــه یعنــی خداونــد اســت و ایــن همــه در محــور 
حقیقــت اســت، نــه مجــاز. خواســت و میــل قلبــی حقیقــی، امــری جــدای از 
حقیقــت وجــودی شــخص متوســل نیســت و لــذا توســل بــه معنــای هماهنــگ 
راســتای  در  فــرد  ذات  و  جوهــر  تحــول  و  انســان  وجــودی  حقیقــت  ســاختن 
حقیقــت وجــود ذوات مقدســه اولیــاء الهــی اســت کــه حقیقــت ایــن ذوات نیــز بــه 

ــوه ای از مقــام حــق محــض و کمــال مطلــق اســت. ــه خــود جل نوب
وقتــی روح شــخص متوســل، از ارواح انبیــاء و اولیــاء معصــوم)ع( رنــگ می گیرد، 
در حقیقــت مصطبــغ بــه صبغــة اهلل می شــود و ایــن یــک امــر حقیقــی اســت کــه 
آثــاری حقیقــی نیــز بــه دنبــال دارد. توســل حقیقتــًا از مقولــه تلفــظ نیســت گرچــه 
از ناحیــه اولیــاء دیــن، الفــاظ توســل و دعــا نیــز مأثــور اســت. آنــان، هــم حقیقــت 
توســل و هــم الفــاظ حاکــی از حقیقــت آن را تعلیــم داده انــد. اگــر مــا تنهــا بــه 
تلفــظ بســنده کنیــم، هرگــز نبایــد توقــع آثــار توســل را داشــته باشــیم و علــت اینکــه 
بســیاری از دعاهــا و توســالت مــا مســتجاب نیســت همیــن اســت. ســّر عــدم 
اســتجابت دعــا و توســل ایــن اســت کــه مقصــود و مطلــوب مــا در منظومــه نظــام 
احســن هســتی نمــی گنجــد و خیــر نیســت و یــا مقتضــی آن کــه همــان انقــالب و 

تحــول جوهــری در درون ماســت، موجــود نیســت.

توسل و تقویت روح بندگی
از آثــار بــاارزش و اخالقــی توســل، ایجــاد و تقویــت روح بندگــی و خضــوع در 
انســان اســت. تأثیــر توســل در ایــن جهــت از خــود دعــا نیــز بیشــتر اســت، زیــرا دعــا 
ــارز  و دســت نیــاز بــه ســوی بــى نیــاز بــى انبــاز بلنــد کــردن، گرچــه از جلوه هــای ب
ــان را از اوج  ــت و انس ــروردگار اس ــر پ ــی در براب ــوع و بندگ ــن خض ــای روش و نموده
غــرور و نخــوت و خودبــزرگ بینــی بــه زیــر می کشــد و خاضــع و فروتــن می ســازد، 
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ــق  ــود را الی ــان خ ــى انس ــدا، گوی ــا خ ــتقیم ب ــاز مس ــا و راز و نی ــال در دع ــن ح ــا ای ب
و شایســته چنیــن مکاملــه رودرروی و مســتقیمی دیــده و آنــگاه لــب بــه ســخن 
گشــوده اســت، امــا هنگامــی کــه انســان بــرای تشــرف بــه بــارگاه کبریایــى و ملکوتی 
پــروردگار، برگزیــده ای را بــه وســاطت می خوانــد و او را از آن جهــت کــه مقــام و 
منزلــت واالتــری در نــزد خداونــد دارد، شــفیع خویــش می گیــرد، گویــى خــود 
را کمتــر از آن می بینــد کــه مســتقیمًا در برابــر ذات پــاک ربوبــى بایســتد و بــا او 
ــوع و  ــوع و خش ــن، اوج خض ــد و ای ــب کن ــش را از وی طل ــت خوی ــد و حاج راز گوی

ــر معبــود اســت. عبودیــت عبــد در براب
مــا اگــر در توســل ســر بــر آســتان پیامبــر و معصومیــن)ع( می ســائیم از آن جهــت 
اســت کــه آنــان را بنــدگان صالــح در بــارگاه کبریایــى حــق »جــل و عــال« یافتــه ایــم و 
خــود نیــز از آن جهــت کــه لیاقــت و شایســتگی الزم بــرای حضــور در محضــر ربوبــى 
ــح،  ــر ذوات مطهــر و مقــدس ایــن بنــدگان صال را در خویــش نمــی یابیــم، در براب
ســر تســلیم و تعظیــم فــرود می آوریــم، زیــرا براســاس قیــاس مســاوات بــاور داریــم 
کــه عبدالعبــد عبــد. اگــر کســی بندگــی بنــده خــدا را گــردن نهــد، در حقیقــت و 

نهایتــًا بندگــی خــدای را پذیرفتــه اســت.

استکبار مانع توسل
جوهــر توســل، عبودیــت و خضــوع اســت. شــخص متوســل کســی اســت کــه 
بــرای خضــوع و خشــوع در برابــر خداونــد حاضــر اســت در برابــر بنــده ای از بنــدگان 
الهــی تضــرع و زاری و از او طلــب دعــا کنــد و بدیــن وســیله خــود را در آســتان 
ــی،  ــا شــاید همیــن تحــول و انقــالب درون ــر و ذلیــل و خاضــع ســازد ت حــق، حقی
ســبب پیدایــش ســنخیت بــا کمــال مطلــق شــود و اســباب تقــرب را فراهــم آورد. 
پیداســت اگــر شــخصی روحیــه اســتکباری داشــته و عجــب و غــرور و خــود بــزرگ 
بینــی در جــان او رســوخ کــرده باشــد، حاضــر بــه توســل نمــی شــود. کســانی 
کــه در برابــر خداونــد گــردن فــرازی می کننــد، بــه طریــق اولــی در برابــر انبیــاء و 
معصومیــن)ع( نیــز ســر تعظیــم فــرود نخواهنــد آورد و اهل توســل نیســتند. کســی 
کــه در برابــر معصومیــن و انســان های کامــل کــه عبــد خداینــد حاضــر بــه خضــوع 

ــا زود در برابــر خداونــد نیــز گــردن فــرازی خواهــد کــرد. نیســت، دیــر ی
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قــرآن کریــم در آیــه پنجــم ســوره منافقــون بــه وضــوح بدیــن لطیفــه اشــاره 
فرمــوده اســت: و اذا قیــل لهــم تعالــوا یســتغفر لکــم رســول اهلل لــووا رؤســهم و 

هــم مســتکبرون. و  یصــدون  رأیتهــم 
آن هنــگام کــه بــه آنــان )منافقــان( گفتــه می شــود نــزد رســول خــدا آییــد تــا وی از 
درگاه الهــی بــرای شــما آمــرزش طلــب کنــد، ســر می پیچنــد و تــو خــود )ای رســول( 

می بینــی کــه از روی اســتکبار و نخــوت روی برمــی تابنــد.
از ایــن آیــه بــه دســت می آیــد کــه نقــش و تأثیــر توســل در اخــالق آدمــی چگونــه 
اســت. فــرد و جامعــه اهــل توســل، هرگــز اهــل نفــاق و اســتکبار نیســتند. در 
تجربه هــای عینــی نیــز بخوبــى می بینیــم افــرادی کــه اهــل دعــا و توســل انــد 
بیــش از ســایرین از روحیــه تواضــع و فروتنــی برخوردارنــد و بــه عکــس، کســانی کــه 
در برابــر خالــق هســتی زانــو نــزده انــد، هرگــز حاضــر نیســتند در برابــر مخلوقــات و 

ــه خــرج دهنــد. ــح خداونــدی تواضــع و فروتنــی ب بنــدگان صال

شبهه ای در باب توسل
بــا توجــه بــه اینکــه خداونــد نســبت بــه همــه بنــدگان خویــش بــا بیانــی عــام و 
همگانــی فرمــوده اســت کــه همــه می تواننــد دســت نیــاز بــه درگاه او دراز کننــد 
و خــود مســتقیمًا از او چیــزی بخواهنــد،)20( آیــا توســل بــه شــخص دیگــر بــرای 
واســطه شــدن در درگاه الهــی بــا توحیــد در اســتعانت و بــا توحیــد در دعــاـ  بــه ایــن 

معنــا کــه تنهــا از خــدا چیــزی بخواهیــم ـ منافــات نــدارد؟
پاســخ: بطورکلــی می گوییــم بــه هیــچ وجــه اشــکال و بــا توحیــد در دعــا نیــز 

هیــچ گونــه منافاتــی نــدارد زیــرا:
: ایــن یــک امــر عرفــی اســت کــه وقتــی کســی بخواهــد از شــخص دیگــری 

ً
اوال

شــخص  کــه  آیــد  برمــی  آن  پــى  در  بکنــد،  را  ارزشــی  بــا  و  مهــم  امــر  تقاضــای 
ســومی را کــه رابطــه نزدیــک تــری بــا فــرد مــورد نظــر دارد، بیابــد و او را واســطه 
قــرار دهــد، شــاید کــه مطلــوب حاصــل شــود. لــذا بــا توجــه بــه ایــن کــه انســان ها 
ــی  ــد، افــراد معمول ــا یکدیگــر اختــالف دارن از نظــر درجــات و مراتــب قــرب الهــی ب
ــد واســطه قــرار  ــر را در پیشــگاه خداون ــر و شایســته ت می تواننــد انســان های واالت
دهنــد و از طریــق آنــان حاجــت خــود را از خداونــد طلــب کننــد. منظــور از عرفیــت 
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ایــن امــر آن اســت کــه اتخــاذ وســیله و واســطه، ریشــه در فطــرت انســان دارد و لــذا 
ــا فطــرت انســان اســت. ــدگان الهــی هماهنــگ ب ــزرگان و برگزی ــه ب توســل ب

: در خــود قــرآن کریــم آیاتــی وجــود دارنــد کــه در آن هــا بــه گروهــی امــر شــده 
ً
ثانیــا

اســت کــه بایــد نــزد پیغمبــر)ص( بیاینــد و از ایشــان بخواهنــد کــه برایشــان طلــب 
آمــرزش و مغفــرت نماینــد و چــون چنیــن نکردنــد، مــورد توبیــخ قــرار گرفتنــد. ایــن 
توبیــخ حاکــی از مقبولیــت، مشــروعیت و مطلوبیــت توســل در نزد خداوند اســت:

ــول  ــم الرس ــتغفر له ــتغفروا اهلل و اس ــاءوک فاس ــهم ج ــوا أنفس ــم إذ ظلم ــو أنه ول
لوجــدوا اهلل توابــًا رحیمــًا.)21(

ــر خویــش ســتم کردنــد، از  ــا نفــاق و گنــاه ب و اگــر آن هنــگام کــه گــروه منافقــان ب
کــردار خــود توبــه می کردنــد و نــزد می آمدنــد کــه بــرای آن هــا اســتغفار و از خــدا 

طلــب آمــرزش کنــی، البتــه خداونــد را توبــه پذیــر و مهربــان می یافتنــد.
ــه  ــده اســت ک ــم آم ــرآن کری ــرادران حضــرت یوســف)ع( در ق ــورد ب چنانکــه در م
ــدر  ــزد پ پــس از انجــام خطاهــا و اشــتباه کاری هــا در حــق حضــرت یوســف)ع(، ن
خویــش حضــرت یعقــوب)ع( آمدنــد و از او خواســتند بــرای آنــان از درگاه خداونــد 
طلــب مغفــرت کنــد. آن حضــرت نیــز درخواســت آنــان را رد نکــرد و ایــن خــود 

دلیــل توســل از ســوی آن حضــرت اســت:
قالــوا یــا أبانــا اســتغفرلنا ذنوبنــا إّنــا کّنــا خاطئیــن * قــال ســوف أســتغفر لکــم ربــى 

إنــه هــو الغفــور الرحیــُم.)22(
گفتنــد: ای پــدر، بــرای مــا از خداونــد آمــرزش بخــواه، زیــرا مــا خطــا کــرده ایــم. 
گفــت: بــزودی از پیشــگاه پــروردگارم برایتــان طلــب مغفــرت خواهــم کــرد، خدایى 

کــه آمرزنــده و مهربــان اســت.
انســان های  دادن  قــرار  واســطه  و  جســتن  توســل  کــه  دانســت  بایــد   :

ً
ثالثــا

بــا توحیــد در دعــا  ائمــه و... وقتــی  انبیــا و  برگزیــده و شایســته ای همچــون 
منافــات پیــدا می کنــد کــه بخواهیــم آنــان را در عــرض خداونــد قــرار دهیــم و 
ــه معنــای شــرک  ــه در ایــن صــورت توســل ب ــان چیــزی بخواهیــم ک مســتقاًل از آن
ورزیــدن بــه خــدا و رقیــب تراشــیدن بــرای اوســت، امــا توســل جســتن بــه ائمــه 
علیهــم الســالم هرگــز بــه ایــن معنــا نیســت کــه آن هــا نیــز در کنــار خداونــد، ربوبیــت 
و تدبیــر امــور و اجابــت حوائــج مــردم را مســتقاًل بــه عهــده داشــته باشــند، بلکــه 
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توســل، تنهــا بــه معنــای واســطه قــرار دادن انســان های واالتــری اســت کــه در 
پیشــگاه خداونــد، مقــام و منزلــت باالتــری دارنــد و از قــرب بیشــتری برخوردارنــد. 
در عیــن حــال می دانیــم کــه اینــان خــود از مصادیــق بــارز و کامــل بنــده و عبــد 
الهــی هســتند و باالتریــن افتخارشــان نیــز رســیدن بــه مقــام عبودیــت خالــص و 
ــی  ــت و بندگ ــث عبودی ــن حی ــز از همی ــا نی ــت. م ــروردگار اس ــرای ذات پ ــض ب مح

ــان مقــام و مرتبتــی واال قائلیــم. ــرای آن ــه ب اســت ک
از ایــن روســت کــه در مقــام یــاری جســتن از پیشــگاه حضــرت بقیــة اهلل االعظــم 
امــام عصر»عــج« خطــاب بــه آن بزرگــوار می گوییــم: لقــد توجهــت الیــک بحاجتــی 

لعلمــی ان لــک عنــداهلل شــفاعة مقبولــة و مقامــًا محمــودًا.
)ای پیشــوا و ســرور مــن( تنهــا بــه تــو چشــم امیــد دوختــه ام و تنهــا از تــو طلــب 
حاجــت کــردم، زیــرا می دانــم شــفاعت تــو در نــزد پــروردگار مقبــول اســت و در 

ــورداری. ــته برخ ــم و شایس ــی عظی ــام و ارج ــى او از مق ــارگاه کبریای ب
و  ائمــه  اگــر  کــه  تأکیــد می شــود  نکتــه  ایــن  بــر  نیــز  زیــارت جامعــه  پایــان  در 
پیشــوایان دیــن، واســطه قــرار داده می شــوند و بــه آنــان توســل می جوئیــم، 
صرفــًا بــه ایــن خاطــر اســت کــه بندگانــی شایســته و مقــرب درگاه الهــی هســتند و 

لــذا می تواننــد در رفــع گرفتاری هــا و بــرآوردن نیازهــا شــفیع باشــند.
در زیــارت جامعــه می خوانیــم: اللهــم انــی لــو وجــدت شــفعاء اقــرب الیــک مــن 

محمــد)ص( و اهــل بیتــه االخیــار االئمــة االبــرار لجعلتهــم شــفعائی.)23(
خدایــا براســتی اگــر شــفیعانی نزدیــک تــر بــه تــو از محمــد)ص( و خانــدان نیــک 
او کــه پیشــوایان راســتین و وارســته انــد، می یافتــم، هــر آینــه آن هــا را بــه عنــوان 

شــفیع در آســتان تــو انتخــاب می کــردم.
اراده معصومیــن)ع( فانــی و منــدک در اراده و خواســت خداونــد اســت و بــه 
ــد و می تواننــد واســطه و  ــه مقــام واالی عبودیــت نائــل شــده ان همیــن جهــت ب

وســیله قــرب دیگــران باشــند.
ــه از جهــت  ــه از نظــر عــرف و فطــرت مــورد خدشــه اســت و ن بنابرایــن توســل ن
قــرآن و عقــل، زیــرا در خــود آیــات قــرآن بــر ضرورت توســل به بزرگان و شایســتگانی 
چــون پیامبــر)ص( تأکیــد شــده اســت و از نظــر عقلــی نیــز واســطه قــرار دادن آنــان 

هیــچ گونــه منافاتــی بــا توحیــد و ابعــاد مختلــف آن نــدارد.
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تــاریــــخ

توســل بــه درگاه عزیــزان خداونــدی از جملــه مســائل بــوده کــه مــا در تاریــخ 
قبــل از اســالم هــم شــاهد آن هســتیم کــه پیامبــران و اوالد پیامبــران بــه ایــن 
ریســمان الهی در جاهــای مهــم و خطرنــاک چنــگ زده انــد و در میــان مســلمانان 
هــم رواج کامــل دارد کــه از طریــق ســنت و احادیــث بــه آن مشــروعیت بخشــیده 
شده اســت ولــی ابن تیمیــه و طرفــداران وی در قــرن هشــتم ایــن امــر مســلم را 
مــورد انــکار قــرار دادنــد و بــه وســیله محمــد بــن عبدالوهــاب، بعــد از قرنها تشــدید 

یافــت و توســل را بدعــت و امــر نامشــروعی خواندنــد.

تعریف توسل
توســل در لغــت از ریشــه وســل اســت، وســیله چیــزی اســت کــه شــخص بــا آن چیــز 
بــه دیگــری نزدیــک می شــود. جمعــش الوســائل اســت.]1[ در عبارتــی دیگر الوســیلة: 
توصــل بــه شــیء از روی رغبــت اســت]2[ و نیــز وســیله قرار دادم به ســوی پــروردگارم 

یعنــی انجــام دادم عملــی را کــه بوســیله آن بــه خداونــد نزدیک شــوم.]3[

توسل در اسالم
ولی عبدالهی
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توسل در اصطالح
اینکــه عبــد شــیئ را بــه ســوی خداونــد مقــدم بــدارد، تــا اینکــه وســیله او باشــد 
در نــزد خداونــد و بــه واســطه آن دعایــش مســتجاب شــود و بــه مطلوبــش برســد. 
ماننــد اینکــه خداونــد را بــا اســماء حســنایش و صفاتــش یــاد کنــد و ســپس دعــا 
کنــد کــه در ایــن صــورت اســماء خداونــد را وســیله بــرای اســتجابت دعــا و نیــل بــه 

مطلوبــش قــرار داده اســت.]4[

انواع توسل
1. توسل بمعنای عام

ــر اســاس اســباب و مســببات خلــق کرده اســت و هــر یــک از  ــم را ب خداونــد عال
ســبب عــادی در دیگــری بــه اذن خداونــد اثــر می گــذارد و علــوم تجربــى هــم ایــن 
ســببیت را در موجــودات کشــف کرده اســت. آیــات قــرآن هــم بــه ایــن نــوع ســبب 
و مســبب اشــاره دارد، چنانکــه فرمــود: آب ســبب خــروج میوهــا و رزق شماســت.

]5[ همچنیــن در آیــه دیگــر بــه صراحــت تأثیــر آب در زرع را بیــان می کنــد.]6[ البتــه 
اینهــا بــه معنــای تفویــض نظــام بــر مــاده نیســت؛ بلکــه همــه اینهــا دلیــل بــر وجود 
خداونــد و اراده اوســت. پــس هــر کســی کــه دقــت نظــر داشــته باشــد می فهمــد کــه 
ــر اســاس اســباب و وســائل اســت و همچنیــن  ــم ب حیــات جســمانی انســان قائ
نــزول فیــض معنــوی خداونــد بــرای بنــدگان تابــع نظــام خــاص می باشــد کــه از آن 
بــه وحــی تعبیــر می شــود. وحی الهــی از طریــق مالئکــه، انبیــاء و رســلش و کتابــش 
بــه بندگانــش می رســد. پــس هدایــت انســانها از طریــق اســباب و وســائلی اســت 
کــه خداونــد آن را طریــق هدایــت قــرار داده اســت. امام صــادق)ع( فرموده اســت: 
خداونــد اشــیاء را خلــق نمی کنــد مگــر بوســیله ســببها، پــس بــرای هــر چیــزی 

ســببی قــرار داده و بــرای هــر ســببی وســعتی داده اســت.]7[

2. توسل بمعنای خاص
خداونــد در قــرآن فرموده اســت: یــا ایهــا الذیــن آمنــوا اتقــوا اهلل و ابتغــوا الیــه 
ــد در قــرآن  الوســیله و جاهــدوا فــی ســبیله لعلکــم تفلحــون]8[ حــال کــه خداون
تمســک بــه وســیله را امضــاء کرده اســت بلکــه بــه آن امــر فرمــوده و از ســوئی آیــه 
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نیــز هــر نــوع وســیله کــه موجــب تقــرب می شــود را شــامل می شــود؛ بایــد توجــه 
داشــت کــه ایــن وســیله ها جــز از طریــق وحــی و روایــات معتبــر تبییــن نمی شــود، 
ــد  ــه خداون ــا هــر چــه موجــب تقــرب ب ــرد ت ــه کتــاب و ســنت رجــوع ک ــد ب پــس بای
می شــود را بدســت آورد. در نتیجــه: اوال توســل بــه معنــای خــاص را بایــد تعریــف 
ــه: عبــد  ــر کنــم. توســل بمعنــای خــاص ایــن اســت ک ــواع آن را ذک کنیــم و بعــد ان
ــزد خداونــد وســیله قــرار  ــرای اســتجابت دعــای خــود در ن ــا شــخصی را ب شــیئ ی
می دهــد تــا بــا ایــن وســیله بــه مطلــوب خــودش برســد و ایــن بــر دو قســم اســت:

1. نامشروع
توســل نامشــروع عملــی اســت کــه مشــرکین بت پرســت انجــام می دهنــد؛ چــرا 
بــه درگاه خــدا می شــوند، ولــی تقــرب و عبــادت را نســبت  آنــان متوســل  کــه 
بــه مالئکــه و جــن و اولیــاى انــس انجــام می دهنــد و عبــادت خــداى را تــرک 
می کننــد، نــه او را عبــادت می کننــد و نــه بــه او امیدوارنــد و نــه از او بیمنــاک؛ بلکــه 
همــه امیــد و ترسشــان نســبت بــه وســیله اســت. مشــرکین تنهــا وســیله را عبادت 
می کننــد و امیــدوار رحمــت وســیله و بیمنــاک از عــذاب آن هســتند و بــا دادن 
قربانیهــا بــه آن هــا تقــرب می جســتند. پــس در واقــع ایشــان بــه وســیله بعضــی از 
ــی در مقــام عمــل آن وســیله را  مخلوقــات، بــه درگاه خــدا تقــرب می جســتند ول
بطــور مســتقل پرســتش نمــوده، از خــود آن هــا بیمنــاک و بــه خــود آن هــا امیــدوار 
بودنــد، بــدون اینکــه خــدا را در منافــع و ضررهــا، مؤثــر بداننــد، و ایــن چیــزی جــز 

شــرک در ربوبیــت و عبــادت نیســت.]9[
2. مشروع

مــا در کتــاب و ســنت شــریف بــا دو نــوع اســباب کــه موجــب تقــرب بــه خداونــد 
ــویم. ــه می ش ــود مواج ــال می ش متع

1- واجبات و مستحبات که از جمله آن ها جهاد و تقوی است. امیرالمومنین)ع( 
در ایــن بــاره فرموده اســت:]10[ همانــا بهتریــن چیــزى کــه انســان ها می تواننــد بــا آن 
بــه خــداى ســبحان نزدیــک شــوند، ایمــان بــه خــدا و ایمان بــه پیامبــر)ص( و جهاد 

در راه خداســت، جهاد قّله بلند اســالم، و یکتا دانســتن خداســت.
2- وســائل توســلی که در قرآن و روایات وارد شــده  اســت و صحابه و تابعین صحابه 

هــم بــه آن هــا متوســل می شــدند کــه همــه آن ها موجــب تقرب بــه خداوند می  باشــد.

مـقـاالت
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 توسل به اسماء و صفات خداوند.]11[
 توسل به قرآن کریم.

توسل به اعمال صالحه.
توسل به دعای رسوالکرم)ص(.

توسل به دعای برادر مومن.
 توسل بدعای نبی در حیاة برزخی.

 توسل به خود نبی)ص( بعد از رحلتش.
 توسل به خود پیامبر)ص( در زمان حیاتش.

 توسل بحق صالحین و مقام و منزلت ایشان.
 توســل بــه حــق پیامبــر)ص( و انبیــاء)ع( پیشــین. از میــان ایــن توســلها پنــج 
مــورد اول، مــورد اتفــاق تمــام مذاهــب مســلمانان اســت و فقــط اختــالف در پنــج 
مــورد آخــر اســت. ایــن اختــالف بــه جایــى رسیده اســت کــه بعضــی )وهابیــون( 
بــه دیگــران بــه خاطــر ایــن نــوع توســل، نســبت شــرک و ارتــداد می دهنــد. مــا در 
اینجــا بــه بررســی آیــات و روایاتــی کــه دربــاره توســل نــازل شده اســت، می پردازیــم.

آیات قرآن
ُقــوا اهلَل َو اْبَتُغــوا ِإَلیــِه اْلَوِســیَلَة َو جاِهــُدوا ِفــی َســِبیِلِه 

َ
ِذیــَن آَمُنــوا اّت

َ
یَهــا اّل

َ
1- یــا أ

ــْم ُتْفِلُحــوَن]12[ ُک
َ
َلَعّل

اى کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! از )مخالفــت فرمــان( خــدا بپرهیزیــد! و وســیله اى 
بــراى تقــرب بــه او بجوئیــد! و در راه او جهــاد کنیــد، باشــد کــه رســتگار شــوید.

2- در آیــه دیگــر می          فرمایــد: کســانی را کــه آنــان می خوانند، خودشــان وســیله اى 
)بــراى تقــرب( بــه پروردگارشــان می جوینــد. وســیله اى هــر چــه نزدیکتــر و بــه 
پــروردگارت،  عــذاب  کــه  چــرا  می ترســند؛  او  عــذاب  از  و  امیدوارنــد  او  رحمــت 

همــواره در خــور پرهیــز و وحشــت اســت! ]13[
3- همچنیــن می فرمایــد: مــا هیــچ پیامبــرى را نفرســتادیم مگــر بــراى ایــن کــه 
بــه فرمــان خــدا، از وى اطاعــت شــود و اگــر ایــن مخالفــان، هنگامــی کــه بــه خــود 
ســتم می کردنــد )و فرمانهــاى خــدا را زیــر پــا می گذاردنــد( بــه نــزد تــو می آمدنــد و 
از خــدا طلــب آمــرزش می کردنــد و پیامبــر هــم بــراى آن هــا اســتغفار می کــرد، خــدا 
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را توبــه پذیــر و مهربــان می یافتنــد. ]14[
4- یــا در جــای دیگــر از قــول پســران حضــرت یعقــوب)ع( می فرمایــد: ]15[ گفتنــد: 
پــدر! از خــدا آمــرزش گناهــان مــا را بخــواه، کــه مــا خطــاکار بودیــم . در ایــن آیــه 
مشــاهده می کنیــم کــه فرزنــدان یعقوب متوســل به وســیله ای شــدند و خودشــان 

مســتقیم بــه درگاه الهــی اســتغفار نکردنــد و قــرآن هــم آن را رد نکرده اســت.

روایات
گروهــی از مفســران و محدثــان در ذیــل تفســیر آیــه 37 ســوره بقــره )فتلقــی آدم 
مــن ربــه کلمــات فتــاب علیــه إنــه هــو التــواب الرحیــم(، روایتــی را نقــل می کننــد، 
کــه تصریــح بــه توســل بــه حــق پیامبــر)ص( دارد. از جملــه آن هــا اســماعیل حقــی 
اســت کــه در تفســیر روح البیــان می گویــد: حضــرت پیامبــر)ص( در مــورد توبــه 
حضــرت آدم فرموده اســت: همانــا حضــرت آدم گفــت: خداونــدا بــه حــق حضرت 
ــرد  ــه محمــد را شــناختی، عــرض ک ــد فرمــود، چگون محمــد مــرا ببخــش، خداون
زمانــی کــه مــرا خلــق کــردی و روح را در مــن دمیــدی چشــمم را بــاز کــردم، پــس در 
ســاق عــرش دیــدم نوشــته شــده: خدائــی جــز خــدای یکتــا نیســت و محمــد)ص( 
فرســتاده اوســت، پــس دانســتم کــه همانــا او بهتریــن خلــق در محضر توســت چرا 
ــور  ــیر الدرالمنث ــن در تفس ــت.]16[ همچنی ــو آمده اس ــم ت ــراه اس ــمش هم ــه اس ک
نقــل شــده کــه پیامبــر)ص( فرمودنــد: وقتــی آدم مرتکــب گنــاه شــد ســر به آســمان 
بلنــد کــرد و گفــت: )خدایــا( تــو را بــه حــق محمــد)ص( در خواســت می کنــم کــه مــرا 
ببخشــی. خــدا بــه او وحــی نمــود کــه محمــد کیســت؟ آدم پاســخ داد: وقتــی مــرا 
آفریــدی ســر بــه عــرش بلنــد نمــودم، در ایــن هنــگام دیــدم در آن نوشــته اســت: 
معبــودی جــز خــدا نیســت و محمــد)ص( پیامبــر خــدا اســت. بــا خــود گفتــم کــه 
محمــد بزرگتریــن و واالتریــن مخلــوق توســت کــه نــام او را در کنــار نــام خــود آورده-

ای، در آن هنــگام بــه او وحــی شــد کــه آن پیامبــر از ذریــه تــو می باشــد و اگــر او نبــود 
تــو را خلــق نمی کــردم.]17[

ابوهریــره می گویــد: پیامبراکــرم)ص( دربــاره حضــرت آدم و توســل او چنیــن 
برگزیــدگان  ایشــان  آدم  ای  فرمــود:  خطــاب  آدم  بــه  متعــال  خداونــد  فرمــود: 
ــه آن هــا متوســل شــو. و در  ــه مــن داشــتی ب ــر حاجتــی ب مــن هســتند....پس اگ

مـقـاالت
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ــد  ــه آن کشــتی چنــگ بزن ادامــه فرمــود: مــا کشــتی نجــات هســتیم و هــر کــس ب
نجــات می یابــد و هــر کــس رو برگردانــد هــالک می شــود. پــس هــر کســی بــه خداونــد 

حاجتــی داشــته باشــد از مــا اهل بیــت طلــب کنــد.]18[

عمل امت های پیشین در توسل
در امت هــای قبــل هــم بــه ذوات طاهــره متوســل می شــدند و حاجتهایشــان بــا 

توســل بــه ایشــان درخواســت می کردنــد. ماننــد:
ــی کــه او طفــل  ــه ســبب نبی اکــرم)ص(، در حال ــاران عبدالمطلــب، ب 1- طلــب ب

ــود.]19[ شــیرخوار ب
2- طلــب بــاران ابوطالــب بــا توســل بــه نبی اکــرم)ص(، در زمانــی کــه او پســر 

نبوده اســت.]20[ بیــش  بچه ــای 

سیره مسلمانان
ســیره ی مســلمین در زمــان پیامبــر)ص( و بعــد از ایشــان اینگونــه بوده اســت 
ــت آن هــا متوســل می شــدند. در کتــاب اســد  ــه اولیــای الهــی و مقــام و منزل ــه ب ک
الغابــه فــی معرفــة الصحابــه آمــده اســت کــه: در ســال رمــاده وقتــی قحطــی بــه اوج 
رســید عمــر، عبــاس را بــرای طلــب بــاران واســطه قــرار داد، خداونــد بــه وســیله او 
آنــان را ســیراب کــرد و زمینهــا ســر ســبز گردیــد. ســپس عمــر رو بــه مــردم کــرد و گفت 
بــه خــدا ســوگند عبــاس وســیله مــا اســت بــه ســوی خــدا و منزلــت و مقــام دارد. 
وقتــی آب بــاران همــه جــا را گرفــت، مــردم بــا مســح بــدن عبــاس تبرک می جســتند 
و می گفتنــد: آفریــن بــر تــو ای ســاقی دو حــرم.]21[ و نیــز در کتــاب فتح البــاری فــی 

شــرح صحیح البخــاری آمده اســت: عبــاس در دعــای خــود می گفــت:
قــد توٌجــه القــوم بــى الیــک لمکانــی مــن نبیــک.]22[ )مــردم بــرای تــو رو بــه مــن 

آوردنــد، بــه خاطــر پیونــدی کــه بــا پیامبــر تــو دارم(
زمــان  کــه در  نقــل شده اســت  بــه ســند صحیــح  همچنیــن در فتح البــاری 
ــر  ــار قب ــى کن ــارث صحاب ــن ح ــالل ب ــد. ب ــی ش ــالی و قحط ــک س ــه دوم خش خلیف
پیامبرخــدا)ص( آمــد و عرضــه داشــت: امــت تــو نابــود شــدند، از خــدای عالــم 
بــاران رحمــت طلــب کــن. پیامبــر)ص( بــه خــواب او آمــد و فرمــود: بــاران رحمــت 
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نــازل خواهــد شــد....]23[
مذاهــب دیگــر هــم توســل را جایــز می داننــد. ابــن حجــر هیثمــی، ازشــافعی دو 

بیــت زیــر را نقــل کرده اســت:
آل الٌنبـــــی ذریعتی هم الیـــــــــه وسیلتی

ارجو بهم اعطی غـذا بیدی الیمین صحیفتـی]24[

توسل اهل مدینه
توســل اهــل مدینــه بــه قبــر رســول خدا)ص( در ســال 53 هجــری. زیــاد ابــن 
ابیــه کــه بــه حکــم معاویــه والیــت حجــاز را بــه دســت گرفتــه بــود از معاویــه والیــت 
مدینــه را خواستارشــد، معاویــه هــم قبــول کــرد، چــون ایــن خبــر بــه اهــل مدینــه 
رســید، تمامــی اهــل شــهر از کوچــک و بــزرگ، بــه مســجد پیامبــر آمــده و ضجــه و 
شــیون و دعــا و عجــز نالــه ســر دادنــد و ســه روز بــه قبــر پیامبــر)ص( پناهنــده و بــه 
آن متوســل شــدند؛ چــرا کــه از ظلــم و زورگویــى زیــاد بــن ابیــه آگاه بودنــد و در اثــر 
ایــن توســل پــس از ســه روز، زیــاد هــالک شــد.]25[ حاکــم نیشــابوری نیــز می گویــد، 
از ابوالحســین فقیــه )متوفــای 384( شــنیدم کــه می گفــت: هــر امــر مهمــی از امــور 
دینــی و دنیــوی بــر مــن عــارض شــد، بــرای بــرآورده شــدن آن بــه طرف قبــر حضرت 
رضــا)ع( رفتــم و کنــار آن قبــر دســت بــه دعــا برداشــتم، آن حاجــت بــرآورده شــد و 
خداونــد بــرای مــن گشــایش در آن کار مهــم پدیــد آورد... ایــن رفتــار بــرای مــن یــک 
ــروم؛ چــرا کــه  ــارگاه می  ــارت آن ب ــه زی ــای کــه در هــر مشــکلی ب ــه گونه  عــادت شــد ب

اســتجابت دعــا در آن مــکان بــرای مــن بــه تجربــه ثابــت گردیــد.]26[
در کتــاب درســهایى در نقــد وهابیــت بــه نقــل از طبقــات الشــافعیه آمــده-
اســت کــه: در قــرن چهــارم و پنجــم هجــری بــود کــه مــردم ســمرقند بــرای پاره ــای 

مشــکالت بــه قبــر بخــاری اســتغاثه کردنــد.]27[
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]1[ ابن منظور، محمد ابن مکرم؛ بیروت، تحقیق صفوان عدنان داودی، دارصادر،1414هـ ق، سوم، ج 11، ص 724
]2[ راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات فی ترغیب القرآن، دمشق بیروت، ناشر دارالعلم الدار الشامیه، 

1412ق، اول، ص 871
کتاب العین، قم، انتشارات هجرت،1410هـ ق، چاپ دوم، ج 7، ص 298 ]3[ فراهیدی، خلیل ابن احمد؛ 

]4[ سبحانی، جعفر، فی الطالل التوحید، قم، موسسه امام صادق، 1412هـ ق، ص 576
ج به من الثمرات رزقا لکم ]5[ سوره بقره، آیه 22- و انزل من السماء ماء فاخر

کل منه انعامهم و انفسهم  ج به زرعا تا ]6[ سوره سجده، آیه 27- او لم یروا انا نسوق الماء الی االرض الجرز فنخر
افالیبصرون

کافی، تهران، دارالکتب اسالمیه، سال انتشار 1365ش، چهارم، ج1، ص  کلینی، محمدبن یعقوب، اصول   ]7[
183- ابی اهلل ان یجری االشیاء اال باسباب فجعل لکل شیء سببا و جعل لکل سبب شرحا

که ایمان آورده اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید؛ و وسیله ای برای  کسانی  ]8[ سوره مائده، آیه 35- ای 
که رستگار شوید. کنید، باشد  تقرب به او بجویید؛ و در راه او جهاد 

]9[ موسوی همدانی، سید محمد باقر؛ ترجمه تفسیرالمیزان، قم، موسسه انتشارات اسالمی جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم، 1374 ش، پنجم، ج 13، ص 180

ح نهج البالغه، تهران، انتشارات فقیه، اول،1380هـ ق، ص  ]10[ فیض االسالم، سید علی نقی؛ ترجمه و شر
338- ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اهلل سبحانه و تعالی، االیمان به و برسوله و الجهاد فی سبیله، فانه 

ذروةاالسالم،و کلمةاالخالص...
]11[ سوره اعراف، آیه 180- و هلل اسماء الحسنی فادعوه

]12[ سوره مائده، آیه 35
َو  َرْحَمَتُه  َیْرُجوَن  َو  ْقَرُب 

َ
أ ُهْم  ّیُ

َ
أ اْلَوِسیَلَة  ِهُم  َرّبِ ِإلی   َیْبَتُغوَن  َیْدُعوَن  ِذیَن 

َ
اّل ولِئَک 

ُ
أ  -  57 آیه  اسراء،  سوره   ]13[

کاَن َمْحُذور... َک  َیخاُفوَن َعذاَبُه ِإّنَ َعذاَب َرّبِ
ْنُفَسُهْم جاُؤَک َفاْسَتْغَفُروا اهلَل 

َ
ُهْم ِإْذ َظَلُموا أ ّنَ

َ
 ِلُیطاَع ِبِإْذِن اهلِل َو َلْو أ

َ
ْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإاّل

َ
]14[ سوره نساء، آیه 64 -َو ما أ

ابًا َرِحیما ُسوُل َلَوَجُدوا اهلَل َتّوَ َو اْسَتْغَفَر َلُهُم الّرَ
اخاِطِئین. ُکّنَ ا باَنااْسَتْغِفْرَلناُذُنوَبناِإّنَ

َ
]15[ سوره یوسف، آیه 97- قاُلوا یا أ

]16[ حقی البروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، بیروت، انتشارات دار احیاء تراث العربی، 1405هـ ق، طبع 
السابعه، ج 1، ص113

المکتبه  ناشر  تهران،  بالمأثور،  التاویل  المنثور فی  الدر  الدین؛  بکر جالل  ابی  السیوطی، عبدالرحمن بن   ]17[
االسالمیه والمکتبه الجعفری بطهران، جمادی االول سال 1377هـ ق،ج 1، ص 58 به نقل از طبرانی و ابونعیم 

اصفهانی و بیهقی
واالئمة من ذریتهم،  البتول وسبطتن  و  المرتضی  السمطین فی فضائل  فرائد  ]18[ جرینی، محمد بن موید، 
کان لک  لبنان، بیروت، موسسه المحمودی للطباع و النشر، بی تا، ج1، ص 36 - یا آدم هؤالء صفوتی......فاذا 
لی حاجة فبهؤالء توسل. در ادامه فرمود: نحن سفینة النجاة، و من تعلق بها نجا و من حاد عنها هلک. فمن 

کان له الی اهلل حاجة فلیسألنا اهل البیت
]19[ العسقالنی، ابن حجر؛ فتح الباری، بیروت، دارالمعروفه، 1379 هـ ق، ج2، ص 496

]20[ حلبی، علی بن برهان الدین؛ السیرةالحلبیه فی سیرة االمین المامون، بیروت، دارالمعروفه، 1400هـ ق، 
ج1، ص190

المطبعه  فی  طبع  اسالمی،  فروشی  کتاب  انتشارات  تهران،  اسدالغابه،  علی،  عزالدین  اثیر  ابن  جزری،   ]21[
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االسالمیه، ج 3، ص 111
]22[ العسقالنی، ابن حجر؛ فتح الباری، ریاض و دمشق، دارالسالم- دارالفیحاء، دوم،1421ق، ج2، ص 639

]23[ همان،ص 641
]24[ العسقالنی، احمد ابن حجر، صواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه،وبها هامشا رسالته)تطهیر 
الجنان و اللسان (، بامقدمه اسید طیب الجزائری، تهران، مکتبة المرتضوی بین الحرمین، ص 108 - خاندان 

که نامه عملم به دست راستم داده شود. پیامبر وسیله من به سوی خدا هستند. به وسیله آنان امیدوارم 
]25[ المسعودی، مروج الذهب، بیتا، بیجا، ناشر موقع الوراق،ج 1، ص 359

]26[ جرینی، محمد بن موید؛ پیشین، ج2، ص220
]27[طبسی، نجم الدین؛ درسهایی در نقد وهابیت، قم، انتشارات دلیل ما، 1388ش، چاپ اول، ج1، ص15
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مســئله توســل یکــی از مســائل مهــم کالمــی اســت کــه -متأســفانه- در دوران 
بــه عنــوان یکــی از مســایل اختالفــی میــان مســلمانان مطــرح شــده  معاصــر 
اســت. بــه طــوری کــه مخالفــان مشــروعیت توســل، موافقــان را بــه شــرک متهــم 
می کنند، وموافقــان مشــروعیت توســل، مخالفــان را بــه دشــمنی و بــه بیــزاری 
از پیامبــر واولیــا صالحیــن نعــت می کنند،کــه نتیجــه آن آفــزودن بــر تعصبــات 
مذهبــی و تضعیــف روحیــه اخــّوت اســالمی نصیــب جهــان اســالم شــده اســت.
ــود،  ــر می ش ــل منتش ــان توّس ــوی مخالف ــرًا از س ــه اخی ــى ک ــواًلدر کتاب های معم
مســئله توّســل بــه صالحــان را، نوعــی اختــالف میــان ســّنی و شــیعه قلمــداد 
می کننــد، در حالــی کــه اختــالف در مشــروعیت توســل، اختــالف بیــن ســنی و 
شــیعه نیســت، بلکــه اختالفــی اســت میــان وهابى هــا بــا دیگــر فــرق اســالمی )اعــم 
از شــیعه و سّنی(اســت. زیــرا جمهــور اهــل ســّنت ) اشــاعره، ماتریدیه، معتزلــه و..( 
توســل بــه انبیــا و اولیــاء صالحیــن را مشــروع می داننــد، و تنهــا تعــداد قلیلــی آن را 

حــرام ویــا مکــروه قلمــداد می کننــد.
بــرای  آن هــا  بــه  تبــرک  و  آنــان  مزارهــای  زیــارت  و  اولیــاء  و  انبیــا  بــه  توســل 
اســتجابت دعــا و تقــرب بــه خداونــد امــری پذیرفتــه شــده نــزد عمــوم مســلمانان 

بررسی مشروعیت توسل
از دیدگاه شیعه و اهل سّنت

سید زهیر المسیلینی
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بــوده و هســت. ایــن امــور عــالوه بــر شــیعه در میــان مذاهــب اهــل ســنت نیــز 
مشــروع دانســته می شــود و تنهــا وهابى هــا )پیــروان محمــد بــن عبدالوهــاب( بــر 
ــد.  ــرار می ورزن ــدس اص ــن مق ــارت اماک ــّرک و زی ــل، تب ــودن توس ــرام ب ــت و ح بدع
امــا پیــروان ســایر مذاهــب اســالمی نــه تنهــا ایــن امــور را بدعــت نمــی داننــد بلکــه 
بســیاری از بــزرگان آنــان خــود بــه پیامبــر)ص( و اهــل بیــت )ع( وصالحان متوســل 

شــده و حاجــات خــود را از خداونــد می خواهنــد.
از آنجــا کــه توســل بــه اســباب بــرای رســیدن بــه اهــداف، چــه در زندگــی مــاّدی 
انســان و چــه در حیــات معنــوی، از دیــدگاه فطری و عقالیــى امری مطلوب و حتی 
ضــروری بــه شــمار مــی رود، در اصــل مشــروعیت و جــواز توســل، بــه گونــه اجمالــی، 
کمتــر تردیــد شــده اســت. آیــه ۳۵ ســوره مائــده تحصیــِل وســیله بــرای قــرب االهــی 

را همــراه بــا جهــاد در راه خــدا موجــب رســتگاری مؤمنــان دانســته اســت.
بــرای اثبــات جــواز توســل و حتــی مطلوبیــت آن از دیــدگاه شــرعی احادیــث 
ــل اســتناد اســت.  ــع شــیعه و اهــل ســّنت نقــل شــده، قاب ــه در مناب متعــددی ک
بــه گفتــه امیــر مؤمنــان، برتریــن وســیله ای کــه متوســالن بــا آن بــه خداونــد تقــرب 
می جوینــد، ایمــان بــه خــدای یگانــه و پیامبــر او و جهــاد در راه خــدا و انجــام 
دادن فرایــض اســت. بــه موجــب حدیــث عثمــان بــن ُحَنیــف کــه منابــع حدیثــی 
متعــدد آن را آورده انــد؛ مــرد نابینایــى بــه توصیــه پیامبــر اکــرم، بــا توســل بــه 
ــْدری، در  ــعید ُخ ــث ابوس ــر حدی ــا ب ــالوه، بن ــت. بع ــود را بازیاف ــى خ ــان بینای ایش
دعایــى کــه پیامبــر اکــرم آمــوزش داده انــد، توســل بــه مقــام و منزلــت صالحــان روا 

ــت. ــوب اس و مطل
احادیــث دیگــری نیــز در منابــع فریقیــن مشــروعیت توســل را اثبــات می کنــد، از 

جملــه در ادعیــه و مناجات هــای منصــوص، نیــز بســیار اســت.

معنای توسل
الف ـ توسل در لغت

»و یقــال: توّســل فــالن الــی فــالن بوســیلة، ای تســّبب الیــه بســبب و تّقــرب 
الیــه بحرمــة آصــرة َتعِطُفه)ُتعِطفه(علیــه؛ گفتــه می شــود فــالن کــس بــه فــالن 
شــخص بــا وســیله نزدیکــی جســته اســت، یعنــی شــخصی یــا چیــزی را ســبب 
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تقــرب قــرارداده. ویژگــی آن وســیله ایــن اســت کــه در نــزد )متوســل الیه( احتــرام 
دارد، لــذا توّجــه و محّبــت او را بــه ســوی توســل کننــده جلــب می کنــد.«. وســیله 
عبــارت اســت از توســل جســتن بــه چیــزی کــه از روی میــل و رغبــت باشــد. 

ــود. ــری ش ــه دیگ ــی ب ــب نزدیک ــه موج ــیله، آن چ وس

ب ـ توسل در اصطالح
وســیله چیــزی اســت کــه بــه واســطه آن بــه مقصــود برســیم. قرطبی وســیله را به 
معنــای قربــت کــه ســزاوار اســت بــه واســطه آن درخواســت مطلب شــود، می داند. 
زمخشــری هــر آن چــه را کــه موجــب نزدیکــی و تقــرب شــود، چــه خویشــاوندی 
باشــد و چــه امــر دیگــر وســیله می دانــد، کــه بــرای هــر چیــزی کــه بــا آن بــه ســوی 
خــدا توســل شــود، ماننــد فعــل طاعــت و تــرك معصیــت عاریــه گرفتــه شــده اســت. 

بنابرایــن وســیله معنــای عامــی دارد کــه شــامل خیلــی از امــور می گــردد.
ــودی  ــت وج ــی از حقیق ــتن حقیق ــت از خواس ــارت اس ــالح، عب ــل در اصط توس
ــا  ــرای وســاطت در امــر خیــری مربــوط بــه دنیــا ی انســان هایى برگزیــده و کامــل ب

ــد: ــه دســت می آی ــور، چندیــن مطلــب ب ــف مذک آخــرت. از تعری
الــف( بدیهــی اســت کــه توســل صرفــًا لقلقــه زبــان نیســت، بلکــه خواســتن 

اســت. حقیقــی 
ب( روشــن اســت کــه در توســل، مــا هرگــز از قبــر یــا بــدن فیزیکــی و جســم پیامبــر 
یــا امــام و... چیــزی طلــب نمی کنیــم، بلکــه از حقیقــت وجــودی آنــان اســت، 

اســتمداد می کنیــم.
مرتبــت  و  کمــال  از  »متوّســل«  بــه  نســبت  می بایســت  بــه«  »متوســل  ج( 
وجــودی بیشــتر و باالتــری برخــودار باشــد؛ چــرا کــه وســاطت جــز در ایــن صــورت 

کــه واســطه، فــوق »متوّســل« و دون »متوّســل الیــه« باشــد، معنــا نــدارد.
ــی  ــن اله ــام َاحس ــا نظ ــی ب ــه منافات ــری ک ــی ام ــر، یعن ــر خی ــد در ام ــل بای د( توس

نــدارد، باشــد.
هـ( موضوع توسل می تواند امر خیر دنیوی و یا اخروی باشد.

ــه ظــرف آن جهــان  ــه خــالف شــفاعت مصطلــح ک و( ظــرف توســل دنیاســت ب
آخــرت اســت.
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توســل در اصطــالح اهــل فلســفه، کالم و مفســران مفهــوم عــام و گســترده ای 
دارد و شــامل هــر عمــل نیــک و شایســته ای اســت کــه موجــب قــرب بــه خــدا 
می گــردد بــه عبــارت دیگــر، می تــوان گفــت: وســیله یــک معنــای عــام دارد کــه 
شــامل تمــام اعمالــی می شــود کــه ســبب تقــرب بــه خداســت و یــک معنــای 
خــاص کــه َاتــّم مصادیــق آن اســت و آن پیامبــران و اولیــای خــدا هســتند کــه 

شایســتگی دارنــد وســیله ای بــرای تقــرب بــه خــدا گردنــد.

مشروعیت توسل از دیدگاه اهل سنت
در میــان مســلمانا از صــدر اســالم تــا قــرن هفتــم، جــواز توســل بــه پیامبــران بــه 
ویــژه پیامبــر اعظــم)ص( جــای شــك و شــبهه نبــوده، و همــه فرقه هــا و مذاهــب 
اســالمی بــه آن اعتقــاد داشــتند. بعــد از قــرن هفتــم شــبهاتی از ســوی برخــی 
ــان  ــاص در می ــه ای خ ــود فرق ــأ وج ــر منش ــرون اخی ــه در ق ــد، ک ــرح گردی ــراد مط اف

مســلمانان شــد.
در نــزد پیــروان اهــل ســنت توســل بــه انبیــا و اولیــاء و زیــارت مزارهــای آنــان و 
تبــرک بــه آن هــا بــرای اســتجابت دعــا و تقــرب بــه خداونــد امــری پذیرفتــه شــده 
نــزد عمــوم آن هــا بــوده و هســت. بلکــه بســیاری از بــزرگان اهــل ســنت خــود 
بــه پیامبــر)ص( و اهــل بیــت )ع( متوســل شــده و حاجــات خــود را از خداونــد 
طلــب می کردنــد، و کتاب هــای متعــددی در ایــن خصــوص تالیــف کــرده اند، کــه 
ــواز آن  ــل و ج ــروعیت توس ــورد مش ــان در م ــای آن ــی از دیدگاه ه ــه برخ ــا ب در اینج

اشــاره می شــود:
1- ســمهودی: » توســل و اســتغاثه و تشــفع بــه پیامبــر)ص( در بــارگاه خداونــد 
حکیــم جایــز بلکــه نیکوســت، هــر دینــداری جــواز آن را مســّلم می دانــد، و ســیره 
انبیایــى ســلف، بنــدگان صالــح و علمــای اســالم آشــکارا بــرآن دالت دارد. تــا قــرن 
هفتــم هیــچ دینــداری جــواز توســل را منکــر نشــده اســت، حداقــل مــا بــه آن 

برنخورده ایــم«.
نســاء  ســوره   /64 آیــه  ایــن  ذیــل  خــود  تفســیر  در  کثیــر  ابــن  ابن کثیــر:   -2
نــزد  در  را  پیامبــر)ص(  کــه  ارشــاد می کنــد  گنــاه کاران  بــه  می نویســد: خداونــد 
خداونــد وســیله قــرار دهنــد، هــم خــود اســتغفار نماینــد و هــم از آن حضــرت 
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ــا در نــزد ذات حــق تعالــی بــرای آنــان طلــب مغفــرت نمایــد، در ایــن  بخواهنــد ت
صــورت اســت کــه مشــمول رحمــت واســعه الهــی قــرار گرفتــه، توبه شــان مــورد 
پذیــرش واقــع می شــود. بعــد بــه عنــوان نمونــه توســل اعرابــى بــه قبــر پیامبر)ص( 

و بخشــش خداونــد را ذکــر می کنــد.
3- عبــدرى قیروانــی: از بــزرگان مالکیه)متوفــاى731( در مشــروعیت توســل 
گفتــه اســت:» کســی کــه بــه زیــارت حضــرت رســول رود و بــه ســاحت او متوســل و 
پناهنــده شــود و حاجــت بخواهــد، مایــوس نخواهــد شــد؛ چــرا کــه آن حضــرت، 
شــافع مشــفع اســت و توســل بــه او موجــب ریــزش و آمــرزش گناهــان مــی شــود. 
هرکس درآســتان آن حضرت بایســتد و به او متوســل شــود. خداوند را بخشــنده 

و مهربــان خواهــد یافــت«
4- قســطالنی در کتــاب » المواهــب اللدنیــه « گفتــه اســت:» زائــر پیامبــر اکــرم، 
ســزاوار اســت کــه دعــا و تضــرع و اســتغاثه و تشــفع و توســل بســیار داشــته باشــد. 
اســتغاثه، طلــب یــارى و پناهجویــى اســت. فرقــی نمــی کنــد کــه بــه لفــظ اســتغاثه 
باشــد، یــا توســل، یــا تشــفع و توجــه. توجــه هــم بــه معنــاى آن اســت کــه انســان 
در پــى یــك موجــه و آبرومنــد و صاحــب جــاه و منزلــت بــرود و توســل جویدتــا بــه 

یــك مقــام باالتــر از او دسترســی پیــدا کنــد. «
5- زرقانــی در شــرح المواهــب نیــز نوشــته اســت:» زائــر پیامبــر )ص ( بــه آن 
حضــرت توســل جویــد و در توســل بــه او، از خداونــد بــه جــاه و مقــام وى مســالت 
کنــد، چــرا کــه توســل بــه حضرتــش کوههــاى گنــاه و بارهــاى ســنگین معاصــی را 
فــرو مــی ریــزد، برکــت شــفاعت او و عظمتــش در پیشــگاه پــروردگار، در حــدى 
اســت کــه هیــچ گناهــی یــاراى مانــدن در برابــرش نیســت. هرکــس جــز ایــن عقیــده 
داشــته باشــد، محرومــی اســت کــه خداونــد، چشــم بصیرتــش را کــور کــرده و دلــش 
را بــه گمراهــی کشــانده اســت. آیــا مخالــف ایــن عقیــده، ایــن آیه را نشــنیده اســت: 

» ولــو انهــم اذ ظلمــوا انفســهم... « تــا آخــر آیــه
»هــو  گفــت:  دوانیقــی  منصــور  بــه  پیامبــر)ص(  درحــرم   » مالــك  »امــام   -6
وســیلتك و وســیلة ابیــك آدم؛ آن حضــرت وســیله توســت همان گونــه کــه وســیله 
پــدرت آدم بــوده اســت«. از بیانــات »مالــك« اســتفاده می شــود کــه توّســل بــه 
ــه ـ مخصــوص زمــان حیــات او نیســت بلکــه بعــد از  ــر ـ صلــی اهلل علیــه و آل پیامب
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وفــات هــم بایــد او را بــه عنــوان »وســیله«  نــزد خــدای تبــارك و تعالــی، واســطه قــرار 
داد بلکــه در روز قیامــت کبــری -کــه روز ســختی اســت- پیامبــر)ص( وســیله ی 

ــود. ــد ب ــدان آدم)ع(خواه ــات فرزن نج

مشروعیت توسل از دیدگاه شیعه
دیــدگاه و نظــر علمــاى شــیعه در مســأله توســل روشــن اســت؛ زیــرا بــه اجمــاع و 
اتفــاق توســل را مشــروع و جایــز مــی  داننــد؛ و عمــاًل هــم بــه ذوات مقــدس انبیــا 
و صالحیــن توســل می جوینــد، البتــه بــا ایــن شــرط کــه موجــودى در عــرض خــدا 
و مســتقل در اثــر قــرار داده نشــود. در همیــن زمینــه روایتــی از اهــل بیت)علیهــم 

الســالم(نقل شــده اســت کــه بــه آن اشــاره می کنیــم:
1. ســلمان فارســی از پیامبــر گرامــی اســالم)ص( چنیــن نقــل می کنــد: خداونــد 
می فرمایــد: ای بنــدگان، آیــا چنیــن نیســت کــه چــه بســا کســی حاجــات بزرگــی از 
شــما می خواهــد و شــما حوایــج او را برنمــی آوریــد، تــا اینکــه کســی را کــه محبــوب 
تریــن مــردم نــزد شماســت، شــفیع قــرار می دهــد؛ آن گاه حاجــات او را بــه احتــرام 
آن شــفیع برمــی آوریــد؟ »اال فاعلمــوا ان اکــرم الخلــق علــی وافضلهــم لــدی محمــد 
واخــوه ومــن بعــده االئمــة الذیــن هــم الوســائل الــّی؛ حــال آگاه باشــید و بدانیــد 
کــه گرامــی تریــن خلــق نــزد مــن، محمــد و بــرادر وی علــی و امامــان پــس از اوینــد 

کــه همانــا »وســیله« مــردم بــه ســوی مــن انــد.«
2. ابــن شــهر آشــوب از امــام علــی)ع( نقــل می کنــد کــه حضــرت در ذیــل آیــه 

»وابتغــوا الیــه الوســیلة«فرمود: »انــا وســیلته؛ مــن وســیله خــدا هســتم.«
3. از حضــرت علــی بــن موســی الرضــا )ع( چنیــن نقــل شــده اســت: »قال رســول 
اهلل: االئمــة مــن ولــد الحســین مــن اطاعهــم فقــد اطــاع اهلل و مــن عصاهــم فقــد 
ــدان حســین  ــی اهلل؛ امامــان از فرزن عصــا اهلل هــم عــروة الوثقــی وهــم الوســیلة ال
انــد. هرکــس از آنــان اطاعــت کنــد، از خــدا اطاعــت کــرده اســت و هــر کــس از آنــان 
ــم و  ــتگیره محک ــان دس ــت. آن ــرده اس ــی ک ــدا را نافرمان ــا خ ــد، همان ــرپیچی کن س

وســیله بــه ســوی خداینــد.«
4. در امالــی شــیخ طوســی بــه نقــل از محمدبــن مثنــی آمــده اســت: مــن از امــام 

صــادق)ع( شــنیدم کــه فرمــود: »نحــن الســبب بینکــم و بیــن اهلل عزوجــل.«



50

کتــاب مــاه

5. شــیخ صــدوق از امــام صــادق)ع( چنیــن نقــل می کنــد: روز قیامــت پــس 
از آنکــه بهشــتیان بــه بهشــت و دوزخیــان بــه دوزخ مســکن یابنــد، بنــده ای 
هفتــاد خریــف در میــان آتــش بماند)خریــف هفتــاد ســال اســت(. ســپس بــه 
لمــا  خــدا رو می کنــد و می گویــد: »یــا رب اســألک بحــق محمــد و اهــل بیتــه 
رحمتنــی.« خــدا بــه جبرئیــل فرمــان می دهــد او را از جهنــم بیــرون آورد. آن 
ــر نبودنــد  ــه عــزت و جاللــت خــودم ســوگند، اگ ــد: آگاه بــاش، ب گاه خــدا می فرمای
کســانی کــه مــرا بــه حقشــان قســم دادی، هــر آینــه بــر مذلــت و خــواری ات در آتش 
می افــزودم، ولــی بــر خــودم حتــم کــرده ام هــر بنــده ای مــرا بــه حــق محمــد و اهــل 
بیتــش قســم دهــد و ســعادت خویــش را از مــن بخواهــد، او را بیامــرزم و از گناهــی 
کــه بیــن مــن و اوســت، درگــذرم. اینــک تــو را آمرزیــدم و از گناهــت درگذشــتم. آن 

گاه او را بــه بهشــت می برنــد.

ادله مشروعیت توسل
1- آیات قرآن کریم

قــرآن کریــم بــه عنــوان کتــاب جاویــد خداونــد بــر انســان ها، نــه تنهــا توســل 
را منــع نکــرده اســت بلکــه می تــوان از آیــات مختلــف آن کتــاب آســمانی جــواز 
ــات  ــا آی ــع فریقیــن، علمــا و دانشــمندان ب توســل را اســتنباط نمــود. طبــق مناب
زیــادی بــر جــواز توســل اســتدالل نموده انــد، کــه در این جــا بــه چنــد نمونــه از 

آیــات اشــاره می گــردد:
ُقــوا اهلَل َو اْبَتُغــوا ِإَلْیــِه اْلَوِســیَلَة َو جاِهــُدوا 

َ
ِذیــَن آَمُنــوا اّت

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
1- مائــده/35: »یــا أ

پرهیــزگاری  آورده ایــد  ایمــان  کــه  کســانی  ای  ُتْفِلُحــوَن؛  ُکــْم 
َ
َلَعّل َســِبیِلِه  ِفــی 

پیشــه کنیــد، و وســیله ای بــرای تقــرب بــه خــدا بجوییــد، و در راه خــدا جهــاد 
کنیــد، باشــد کــه رســتگار شــوید«. عبــارت فخــر رازی در ذیــل آیــه چنیــن اســت: 
»فالوســیلة هــی التــی یتوّســل بهــا الــی المقصــود؛ وســیله هــر چیــزی اســت کــه بــه 
واســطه آن بــه مقصــود تقــرب و نزدیکــی جســته شــود« عمومیــت دارد و شــامل 

همــه مــوارد می گــردد«.
ُهــْم ِإْذ َظَلُمــوا 

َ
ّن

َ
 ِلُیطــاَع ِبــِإْذِن اهلِل َو َلــْو أ

َ
ْرَســْلنا ِمــْن َرُســوٍل ِإاّل

َ
2- نســاء/64: »َو مــا أ

ابــًا َرِحیمــًا؛  ُســوُل َلَوَجــُدوا اهلَل َتّوَ ْنُفَســُهْم جــاُؤَك َفاْســَتْغَفُروا اهلَل َو اْســَتْغَفَر َلُهــُم الّرَ
َ
أ
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مــا هیــچ پیامبــری را نفرســتادیم، مگــر بــه ایــن منظــور کــه بــه فرمــان خــدا از وی 
ــه  ــد، ب ــه خــود ســتم می کردن ــه ب ــر ایــن مخالفــان هنگامــی ک ــود، و اگ اطاعــت ش
نــزد تــو می آمدنــد و از خــدا طلــب آمــرزش می کردنــد و پیامبــر هــم بــرای آن هــا 

اســتغفار می کــرد، خــدا را توبه پذیــر و مهربــان می یافتنــد«.
ــه  ــاه کاران ارشــاد می کنــد ک ــه گن ــد ب ــه می نویســد: خداون ــر ذیــل ایــن آی ابن کثی
پیامبــر)ص( را در نــزد خداونــد وســیله قــرار دهنــد، هــم خــود اســتغفار نماینــد و 
هــم از آن حضــرت بخواهنــد تــا در نــزد ذات حــق تعالــی بــرای آنــان طلــب مغفــرت 
نمایــد، در ایــن صــورت اســت کــه مشــمول رحمــت واســعه الهــی قــرار گرفتــه، 
ــه توســل اعرابــى  ــه عنــوان نمون توبه شــان مــورد پذیــرش واقــع می شــود. بعــد ب

ــر می کنــد. ــد را ذک ــه قبــر پیامبــر)ص( و بخشــش خداون ب
فخــر رازی می نویســد: »و اّنهــم اذا جائــوه فقــد جائــوا مــن خّصــه اهلل برســالته و 
اکرمــه بوحیــه وجعلــه ســفیرا بینــه و بیــن خلقــه و مــن کان کذلــك فــاّن اهلل الیــرد 

شــفاعته؛ هنگامــی نیازمنــد بــه ســوی
رســول خــدا رو مــی آورد، بــه کســی رو آورده اســت کــه خداونــد او را بــه پیامبــری 
برگزیــده و بــا وحــی خــود او را گرامــی داشــته و ســفیر بیــن خــود و بندگانــش قــرار 

داده اســت؛ خداونــد شــفاعت چنیــن شــخصی رارد نمی کنــد«.
اُب  ــّوَ الّتَ ُهــَو  ــُه 

َ
ِإّن َعَلْیــِه  َفتــاَب  َکِلمــاٍت  ــِه  َرّبِ ِمــْن  آَدُم  ــی 

َ
»َفَتَلّق بقــره/37:   -3

ِحیــُم؛ ســپس آدم از پــرورگارش کلماتــی دریافــت داشــت )و بــا آن هــا توبــه کــرد( و  الّرَ
خداونــد توبــه او را پذیرفــت، چــرا کــه خداونــد توبه پذیــر و مهربــان اســت«.

علــی  الکلمــة  اطلقــت  اذا  »و  می نویســد:  تفاســیر  نقــل  از  بعــد  آلوســی 
ــل  ــرم فمــا عیســی ب ــروح االعظــم والحبیــب االک عیســیفلتطلق الکلمــات علــی ال
ــواره...؛  ــاض ان ــن ری ــرة م ــواره و زه ــور ان ــن ظه ــض م ــا... ( ااّل بع ــی )وم ــا موس و م
یعنــی، وقتــی کلمــه بــر حضــرت عیســی اســتعمال گــردد، بــه طریــق اولــی کلمــات 
بــر روح اعظــم و حبیــب اکــرم )رســول خاتــم( اطــالق می گــردد، زیــرا پیامبــران 

دیگــر جزئــی از ظهــورات انــوار مقــدس رســول گرامــی اســالم اســت«.

 2- روایات:
در ایــن بخــش نیــز روایــات زیــادی در منابــع فرقیــن کــه بــر جــوار توســل صراحــت 
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دارد،آمــده اســت، از آن جملــه:
1- عثمــان بــن حنیــف روایــت می کنــد کــه مــرد نابینایــى خدمــت پیامبــر)ص(
رســید و گفــت: از خداونــد بخــواه بــه مــن عافیــت بخشــد... آن حضــرت بــه 
او دســتور داد: وضــو بگیــرد و دو رکعــت نمــاز گــذارد، آن گاه ایــن دعــا را بخوانــد 
»اللهــّم اّنــی أســألك و أتوّجــه الیــك بنبیــك محّمــد  نبــّی الّرحمــة، یــا محّمــد اّنــی 
أتوّجــه بــك الــی رّبــى فــی حاجتــی لتقضــَی، اللهــم شــّفعه فــّی؛ بــار خدایــا! بــه 
ــه  ــم و ب ــؤال می کن ــو را س ــت، ت ــت اس ــر رحم ــه پیامب ــد« ک ــو »محم ــی ت ــیله نب وس
تــو رو مــی آورم. ای محمــد! بــه واســطه شــما در حاجتــم بــه ســوی پــروردگارم 
رو آوردم تــا بــرآورده شــود؛ بــار خدایــا! او را شــفیع مــن قــرار دهــد«. بعــد راوی 
می گویــد: »مــا تــا هنــوز متفــرق نشــده بودیــم آن مــرد وارد شــد در حالــی کــه نابینــا 
ــای  ــث ج ــند حدی ــت س ــان و صح ــد: »اتق ــز می گوی ــبحانی نی ــت اهلل س ــود«. آی نب
ســخن نیســت، حتــی ابن تیمیــه ســند آن را صحیــح خوانــده، رفاعــی وهابــى کــه 
ســعی در مخــدوش نمــودن احادیــث جــواز توســل دارد، ایــن حدیــث را صحیــح 

و مشــهور می دانــد«.
2- از جابــر بــن عبــداهلل انصــاری روایــت شــده کــه گفــت: »کان رســول اهلل یقــول: 
وّســلوا بمحّبتنــا الــی اهلل واستشــفعوا بنــا؛ رســول خــدا می فرمــود: بــه محبــت مــا 

بــه ســوی خــدا توســل جوییــد وطلــب شــفاعت نماییــد«.
3- توســل مــرد نابینایــى کــه در پاســخ ســؤال قبلــی مفصــل نقــل شــد... کــه رو 

کــرد بــر پیامبــر رحمــت و عــرض کــرد:
ــى فــی حاَجتــی هــذه ِلَیْقضــَی الّلهــّم!  ــی َرّب ــَك ِإل هــت ِب ــی قــد توّجَ ــد إّن ــا محّم ی
ــه  ــم متوّج ــه خدای ــو ب ــه وســیله ت ــاره حاجتــم ب ــّیَ ای محمــد مــن درب ْعُه ف ــّفِ َفَش
می شــوم تــا حاجتــم را بــرآورده بفرمایــى، پــروردگارا شــفاعت او را دربــاره مــن 

بپذیــر.
ــالم روز  ــز اس ــر عزی ــده: پیامب ــل ش ــك نق ــن مال ــح از انــس ب 4- در حدیــث صحی
جمعــه در مســجد مشــغول خوانــدن خطبــه نمــاز جمعــه بــود، در ایــن حــال 
مــردی وارد مســجد شــد و مســتقیمًا بــه ســوی رســول خــدا)ص( رفــت و بــه 
ــُبُل، َفــاْدُع  حضــرت عــرض کــرد: یــا َرُســوَل اهلِل َهَلکــِت الَمَواِشــی َوانَقَطَعــِت الّسُ
ــِه َفَقــاَل:  م َیَدْی

َ
ــی اهلل علیــه و آلــه و ســّل

َ
ْن ُیِغیُثَنــا. قــال: َفَرَفــَع َرُســوُل اهلِل صّل

َ
اهلَل أ
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ْســِقنا الّلُهــّم أســِقفا ای رســول خــدا! احشــام از بیــن رفــت 
َ
ْســِقنا، الّلُهــّم أ

َ
»الّلُهــّم أ

ــد! ــا برس ــاد م ــه فری ــد ب ــد بخواهی ــد، از خداون ــته ش ــد بس راه امی
راوی می گویــد: رســول خــدا دو دســت مبارکشــان بــاال بــرد و عــرض کــرد: خدایــا 

بــا آب ســیرابمان کــن.
َنــٌس أدُع اهلَل 

َ
ــی َیــا رُســول اهلِل، خاِدُمــك أ ّمُ

ُ
5. عــن انــس بــن مالــك قــال، قالــت أ

عَطیَتــُه
َ
ْکثــر مالــه، َو َوَلــدُه، َو َبــاِرك َلــُه ِفیمــا أ

َ
َلــُه، قــال: »الّلُهــّمَ أ

انــس بــن مالــك می گویــد: مــادرم بــه رســول خــدا عــرض کــرد یــا رســول اهلل 
خدمتگــذارت انــس را دعــا کــن. حضــرت فرمــود: خدایــا مالــش و اوالدش را زیــاد 

ــردان. ــارك گ ــى مب ــا می فرمای ــه او عط ــه ب ــه ک ــن و آنچ ک
َرُســوِل اهلِل)ص(  إَلــی  ِبــى َخاَلِتــی  ــاِئَب بــن َیزیــَد َیقــوُل: َذَهَبــْت  الّسَ 6. عــن 
ــِه،  ختــی َوِجــٌع، َفَمَســَح َرأِســی، َو َدعــا لــی ِبالَبَرَک

ُ
ــَن أ ــا َرُســوَل اهلل، ِإّنَ اْب ــْت: َی َفَقاَل

ــاء َفَشــِرْبُت ِمــْن ُوضوِئــِه ســائب بــن یزیــد می گویــد: بــه همــراه خالــه 
َ

ُثــم َتَوّض
ام خدمــت رســول خــدا)ص( رفتیــم، خالــه ام عــرض کــرد: یــا رســول اهلل ایــن 
)ســائب( پســر خواهــرم مریــض اســت، پــس رســول خــدا)ص( دســت مبارکــش را 
بــه ســرم کشــید و در حــق مــن دعــا کــرد، ســپس وضــو گرفــت و مــن از آب وضــوی 

آن حضــرت خــوردم.
ــد کــه مــردم هــم در حیــات پیامبــر و  از مجمــوع روایــات گذشــته بدســت می آی
هــم بعــد از وفــات ایشــان، بــه آن حضرت متوســل شــده و شــفاعت می طلبیدند. 
ــات وارده، اســتغاثه و استشــفاء از پیامبــر اســالم)ص(  ــات قــرآن و روای و طبــق آی

جایــز و موجــب برکــت و رحمــت خداونــد اســت

نتیجه
از مجمــوع آنچــه گذاشــت معلــوم می شــود کــه اکثــر مســلمانان )فریقیــن( توســل 
ــز می داننــد،  ــه پیامبــر)ص( را قبــل از خلقــت و در زمــان حیاتــش جای جســتن ب
آن چــه محــل شــبهه برخــی از متأخریــن واقــع شــده اســت، جــواز توســل بــه 
ارواح انبیــای الهــی و روح مطهــر پیامبــر اعظــم بعــد از انتقــال از دار دنیــا اســت. 
ــم را اعــم از زمــان حیــات  ــه حضــرت خات ــه شــیعه واهــل ســنت جــواز توســل ب ک
یــا بعــد از حیــات آن حضــرت جایــز می داننــد، امــا وهابیــان بیــن زمــان حیــات و 
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بعــد ازمــرگ دنیایــى فــرق گذاشــته اند. کــه توســل بــه آن حضــرت در زمــان حیــات 
جایــز دانســته امــا بعــد از حیــات توســل را شــرک می داننــد

البتــه ناگفتــه نمانــد کــه مخالفــان مشــروعیت توســل بــه پیامبــر بعــد از وفــات از 
یــك نکتــه غفلــت نموده انــد کــه بــر اســاس آن چــه از آیــات، روایــات و کتاب هــای 
فلســفی و کالمــی بــه دســت می آیــد، اصالــت انســان از آن روح اوســت؛ توســل و 
درخواســت شــفاعت، همــه مربــوط بــه جنبــه روحــی آن حضــرت می شــود، نــه 

بــه جنبــی جســمانی آن حضــرت.
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بــه شــهادت  امــام حســن عســکری )ع( در ســال 260 ق.  کــه  بــا وجــود آن 
ــان  ــی در می ــرت نام ــه آن حض ــوب ب ــیر منس ــد، از تفس ــال بع ــد س ــا ص ــیده، ت رس
نبــوده اســت و دانشــمندانی چــون: شــیخ کلینــی، علــی بــن ابراهیــم قمــی، احمد 
برقــی، احمــد بــن ادریــس، ابــن قولویــه، محمــد بــن همــام بغــدادی و محمــد بــن 
ــی  ــه حت ــد؛ بلک ــرده ان ــل نک ــاب نق ــن کت ــی از ای ــا حدیث ــه تنه ــی، ن ــم نعمان ابراهی

ــد. ــی از آن و راویانــش نبــرده ان نام
در اواســط قــرن چهــارم هجــری، محمــد بــن قاســم جرجانــی اســترآبادی، کــه 
ــر  ــى چــون »مفّســر« و »خطیــب« شــناخته می شــود، مندرجــات ایــن اث ــا القاب ب
را بــرای شــیخ صــدوق نقــل می کنــد و آن عالــم فرزانــه هــم در برخــی از تألیفاتــش 
چــون: عیــون اخبارالّرضــا، توحیــد، امالــی و مــن الیحضــره الفقیــه بخش هایــى از 

ایــن تفســیر را مــی آورد.
بــا ایــن وجــود، دیگــر برخــی از دانشــمندان برجســته شــیعی از ایــن کتــاب، 

مؤّلــف آن و حّتــی راویــان اخیــرش نامــی نمــی برنــد.

ترجمه تفسیر منسوب
به امام عسکری)ع(
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در اوایــل قــرن پنجــم هجــری، احمــد بــن حســین غضائــری از ایــن تفســیر و 
مؤّلفــش نــام می بــرد؛ امــا جرجانــی را ضعیــف، کــّذاب و کتابــش را مجعــول معّرفــی 
می کنــد.1 از قــرن ششــم تــا روی کارآمــدن صفویــه، بــه اســتثنای چنــد مــورد و نیــز 
منابعــی معــدود کــه برخــی مطالــب ایــن کتــاب را به لحــاظ کرامــات و معجــزات آورده 
انــد، نشــانه ای از ایــن تفســیر و مؤّلفــش در منابــع معــروف شــیعه وجــود نــدارد. در 
تفاســیر مشــهور ایــن دوره، از جملــه: تفســیر عّیاشــی و تفســیر مجمــع البیــان نیــز 

نقلــی از تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری )ع( مشــاهده نمــی شــود.

ترجمه تفسیر
در عصــر صفــوی و بــا اهتمــام فخرالّدیــن علــی بــن حســن زواره ای ـ شــاگرد 
غیــاث الّدیــن جمشــیدگازر ـ در راســتای ترجمــه متــون مذهبــی بــه فارســی، 
ــم  ــه تراج ــد ک ــه ش ــی ترجم ــه فارس ــز ب ــکری )ع( نی ــام عس ــه ام ــوب ب ــیر منس تفس
نــگاران آن را در زمــره آثــار ارزشــمند او بــر شــمرده انــد. میــرزا عبــداهلل افنــدی کــه در 

عصــر صفویــه می زیســته، می نویســد:
زواره ای تفســیر حضــرت امــام حســن عســکری )ع( را بــه فرمــان شــاه طهماســب 
صفــوی از عربــى بــه پارســی برگردانیــده اســت و مــن ایــن ترجمــه را در قصبــه لنگــر -از 
حوالــی تربــت جــام- دیــده ام و نســخه ای از آن نــزد افراســیاب خــان موجــود اســت.2
شــیخ آقــا بــزرگ دو ترجمــه دیگــر از ایــن تفســیر را معّرفــی کــرده اســت؛ ترجمــه 
تفســیر عســکری از میــرزا ابوالقاســم حســینی ذهبــی شــیرازی ـ از علمــای قــرن 
ســیزدهم ـ و ترجمــه تفســیر عســکری از مــوال عبــداهلل بــن نجــم الّدیــن، )متوّفــای 

ــه فاضــل قندهــاری3. 1311 ق.(. مشــهور ب
و  خالصه هــا  هــا،  ترجمــه  از  اثــر  نــوزده  تبریــزی،  مــدّرس  محّمدعلــی  میــرزا 
ــه  ــیر را ب ــن تفس ــه ای ــمارد و ترجم ــی ش ــن زواره ای را برم ــن حس ــی ب ــات عل تألیف

معّرفــی می کنــد.4 نوشــته وی  پنجمیــن  عنــوان 
امــا آنچــه کــه از نظــر ایــن شــرح حــال نــگاران دور مانــده، ایــن اســت کــه علــی بــن 
حســن زواره ای بــرای آثــاری کــه بــه فارســی برمــی گردانــد، نامــی اختیــار می کــرد و 
ترجمــه ایــن تفســیر را نیــز »آثاراألخیــار« نامیــد. چنانچــه نســخه خّطــی آنـ  کــه در 
کتابخانــه مدرســه عالــی شــهید مطّهــری موجــود اســت ـ بــا همیــن نــام، فهرســت 
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شــده اســت.5
در کتابخانــه مرکــزی آســتان قــدس رضــوی نیــز نســخه ای خّطــی از آن، تحــت 
عنــوان »آثاراألخیــار« بــه خــّط نســتعلیق 17 ســطری و بــا 270 ورق بــه شــماره 
1432 موجــود اســت کــه در ســال 1265 ق. تحریــر شــده و رجبعلــی نامــی در 

مــرداد 1316 ق. آن را وقــف ایــن کتابخانــه کــرده اســت.6
در دیباچــه ایــن نســخه نفیــس، مترجــم نوشــته اســت: »... مقــّرب بــارگاه 
الــه )اهلل( مشــّرف بتشــریف فاّتبعونــی یجیبکــم اهلل، ابــى القاســم محمــد رســول 
اهلل و بــر آل نامــدار و عتــرت عالــی مقــدارش، خصوصــًا بــر آل ســّید و ســرور مهتــر 
عالمیــان بعــد از پیغمبــر، ولــّی رّب العالمیــن و صفــوة الهاشــمّیین و یعســوب 
الّدیــن، اســداهلل الغالــب، امیرالمؤمنیــن و امــام المّتقیــن، ابــى الحســن علــّی بــن 
ابــى طالــب صلــوة دائمــة قائمــة الــی یــوم الّدیــن، بعــد از شــکر و حمــد نامتناهــی 

ــر حضــرت رســالت پناهــی...«. و صلــوات ب
اوقــات  اکثــر   ...« می گویــد:  و  می کنــد  اشــاره  طهماســب  شــاه  بــه  ســپس 
خجســته غایــات، مصــروف می فرماینــد بــه مباحــث علــوم دینیــه از تفســیر ملــک 
کبیــر و حدیــث نبــوی و کالم امامــی. اشــارت عالــی اشــرف، اصــدار یافــت کــه از 
تفســیری کــه اشــتهار یافتــه بــه تفســیر ثمــره شــجره پیغمبــری و گلدســته ریــاض 
ــوم جعفــری، اعنــی حضــرت امــام حســن عســکری )ع( ایــن  حیــدری، وارث عل
بنــده کمتریــن علــی بــن حســن الــّزواری، غفــراهلل ذنوبــه و ســتر عیوبــه بعــون 
الملــک المعبــود بــر آن نهــج و ترتیــب. و مــا توفیقــی ااّل بــاهلل علیــه توکّلــت و الیــه 
ــام نامــی حضــرت معبــود کــه رحمــت او عــام اســت در  ــه ن ُانیــب ابتــدا می کنــم ب

افاضــه وجــود، جــود رحیمیتــش تمــام بــر مؤمنــان در روز موعــود...«.
علــی بــن حســن زواری در خاتمــه ایــن ترجمــه، یــادآور شــده اســت: »پــس هــر 
جوانمــرد بلنــد هّمــت، چــون خواهــد کــه در دنیــا حمیــد باشــد و در عقبــی ســعید 
باشــد، بایــد کــه بــه گــوش هــوش نــدای َهــْل ِمــْن تاِئٍب و صــدای َهــْل ِمْن ُمْســَتْغِفٍر 
شــنود. ابــواب توبــه بــر روی خــود بگشــاید و بــه خلــوت ســرای فــالح تائبــان بــارگاه 
الهــی درآیــد و بــه تشــریف محبوبیــت مشــّرف گشــته بــر ســریر کرامــت بنشــیند... 
مســتنیر کــردم بــه انــوار ایــن کــه بــه »آثاراألخیــار« موســوم شــده یــا الــه العالمیــن و 
یــا خیرالّناصریــن برحمتــک یــا ارحــم الّراحمیــن و صّلــی اهلل علــی ســّیدنا محّمــد و 
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7.»
ً
آلــه و عترتــه الّطاهریــن و ســّلم تســلیمًا کثیــرا

یــادآور می شــود کــه برخــی از معاصــران، آثاراألخیــار را بــا تفســیر دیگــری کــه 
ــه اشــتباه،  ــام دارد، ب ــن حســن زواری اســت و ترجمــة الخــواص ن تألیــف علــی ب

یکــی دانســته انــد.8

روش ترجمه
چنانکــه اشــاره کردیــم، شــیخ صــدوق بــر محّمــد بــن قاســم اســترآبادی اعتمــاد 
کــرده و روایــات فراوانــی از وی نقــل نمــوده و بــا دعــای رضایــت و رحمــت بــرای او، 

بارهــا تأییــدش کــرده اســت.
علــی بــن حســن زواری همچــون برخــی از دانشــوران، ایــن اعتمــاد را بــرای 
اثبــات وثاقــت راوی ایــن تفســیر، کافــی دانســته و ایــن اثــر را ترجمــه کــرده اســت. 
او در ایــن ترجمــه، همچــون دیگــر آثــارش، مخاطبــان خــود را شــیعیانی می دانــد 
ــاره اطالعــات کمــی  ــا در ایــن ب ــا آشــنا هســتند؛ ی ــا مباحــث قرآنــی و روایــى ن کــه ب
دارنــد. از همیــن رو، از آوردن اصطالحــات خــاّص علمــی و تعبیــرات تخّصصــی 
اجتنــاب می کنــد. وی می نویســد کــه بــا اعتقــاد بــه ایــن مهــم کــه ایــن ترجمــه در 
ارشــاد مــردم دخالــت دارد و بــا درک مقتضیــات زمــان، تصمیــم دارد بــا ترجمــه 

ایــن اثــر، آن را بــرای عمــوم شــیعیان قابــل فهــم نمایــد.
اگرچــه ســبک ترجمــه، ســاده و روان و عــاری از تکّلــف اســت؛ امــا عمومــًا از 
ســاختار دســتوری و اصطالحــات زبــان و ادبیــات عــرب پیــروی شــده و ایــن 
ــر  ــر عص ــار دیگ ــر در آث ــه نث ــن گون ــت. ای ــاهده اس ــل مش ــر قاب ــر اث ــی، در سراس ویژگ
صفویــه نیــز متــداول شــد؛ زیــرا زمــان تدویــن دانش هــای اهــل بیــت علیهــم 

الســالم میــان شــیعیان بــود.
در ایــن ترجمــه، ترکیــب جمله هــا و جــای فعــل، فاعــل، مفعــول و متعّلقــات 
ــن  ــن حس ــی ب ــت. عل ــهود اس ــی مش ــذ اصل ــر مأخ ــه در نث ــت ک ــی اس ــه صورت آن ب
زواری در ترجمــه ایــن اثــر بــه متــن، وفــادار اســت و اگــر بــر حســب ضــرورت و نظــر 
شــخصی خواســته اســت افــزون بــر متــن اصلــی، مطلبــی را وارد ترجمــه کنــد، بــا 
تعابیــری چــون: »مترجــم گویــد« یــا »ناقــل گویــد« افزوده هــای خــود را از متــن 

تفکیــک کــرده اســت.
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همچنیــن گاهــی بــه دلیــل رعایــت اختصــار، بــا حــذف مطالــب تکــراری، متــن 
اصلــی را خالصــه کــرده اســت. چنــان کــه از اثــر پیداســت، موضــوع آن در تفســیر 
قــرآن کریــم اســت. امــا معلــوم نیســت کــه آیــا اصــل کتــاب کــه امــام حســن عســکری 
)ع( بــر آن دو راوی امــال فرمودنــد، بیشــتر بــوده و ایــن کتــاب در حقیقــت جــزوی از 

آن تفســیر اصلــی اســت یــا خیــر.
مترجــم، شــیوه متــن عربــى را حفــظ کــرده و کتــاب آثــار األخیــار مشــتمل اســت 
بــر تفســیر اســتعاذه، بســم اهلل الّرحمــن الّرحیــم، فاتحــة الکتــاب، و بخــش بیشــتر 

ســوره بقــره، )آیــه 1 ـ 108، 153 ـ 175، 194 ـ 206 و بخشــی از آیــه 282(.
از نثــر کتــاب بــر می آیــد کــه ایــن تفســیر بــه انگیــزه تألیــف، تفســیر، نوشــته نشــده 
بلکــه هــدف، پــرورش شــاگردان مهاجــر بــا معــارف قرآنــی و آگاه نمــودن آنــان بــه 
جایــگاه اهــل بیــت علیهــم الســالم در قــرآن بــوده اســت. روایت هــا غالبــًا طوالنــی 
و بــه تفصیــل ذکــر شــده و گاه یــک حدیــث در چنــد صفحــه آمــده اســت. حتــی در 
مــواردی مضامیــن مباحــث از شــیوه روایــى فاصلــه می گیــرد. البتــه ایــن، بــه آن 
معنــا نیســت کــه تفســیر از معصــوم صــادر نشــده باشــد؛ زیــرا در احادیــث نقــل بــه 
مضمــون عــاری از اشــکال اســت. بــه عــالوه راویــان در ایــران زندگــی می کردنــد 
و بــه زبــان و ادبیــات عربــى احاطــه کامــل نداشــتند و در برخــی جاهــا روایتــی 
را پــس از دریافتــن، بــه صــورت نقــل بــه مضمــون آورده انــد و ایــن دگرگونــی، 
آشــفتگی هایى را در متــن پدیــد آورده اســت. دربــاره معجــزات رســول اکــرم)ص( 
ــات  ــه مصادیــق آی ــه صــورت تأویــل انجــام شــده و ب ــات ب و خاندانــش تفســیر آی

توّجــه شــده اســت.
از دانش هــای مقّدماتــی تفســیر، در بیــان مباحــث و عبــارات کمــک گرفتــه 
نشــده؛ ولــی بحث هایــى در عرصه هــای دیگــر معــارف اســالمی از جملــه: فلســفه، 
کالم و فقــه بــه نحــوی کــه بــا آیــاِت تفســیر شــده ارتبــاط دارنــد، در سراســر کتــاب 

قابــل مشــاهده اســت.
در ایــن اثــر، کرامــات و معجزاتــی بــا تعابیــری غیــر از آنچــه در روایــات صحیــح و 
معتبــر آمــده، بــه معصومــان نســبت داده شــده کــه قابــل تأّمــل اســت و گاهــی غیــر 
معقــول بــه نظــر می رســد. نــکات تاریخــی اشــاره شــده نیــز در برابــر منابــع معتبــر 
ــن ابوعبیــده ثقفــی  ــه می نویســد: »مختــار ب ــرای نمون ــازد. ب ــق، رنــگ می ب و موّث

مـقـاالت
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را َحّجــاج، دســتگیر کــرد.«؛ در حالــی کــه وی در ســال 67 هجــری؛ یعنــی هشــت 
ســال قبــل از آن کــه حّجــاج والــی کوفــه شــود، بــه دســت مصعــب بــن زبیــر بــه 
شــهادت رســید. بــه عــالوه، شــرح و بســط برخــی از روایــات چنــان اســت کــه بــه 

ــد. ــباهت می یاب ــرایى ش ــتان س داس
بــا ایــن همــه، نمــی تــوان ایــن نکتــه را انکار کرد که در البه الی تفســیر عســکری، 
کــه بــا نــام آثاراألخیــار بــه فارســی ترجمــه شــده، مطالــب درســت، روایــات معتبــر و 
نــکات تاریخــی مســتند نیــز مشــاهده می شــود. و همــان طــور کــه شــیخ صــدوق 
بــا نقــل مندرجــات آن، بــه حفــظ »میــراث مکتــوب تشــّیع« یــاری رســانده، علــی 

بــن حســن زواری نیــز بــا ترجمــه آن، در ایــن راه کوشــیده اســت.
ــه نقــد  ــر را ب اگرچــه علمــا و مشــاهیر شــیعه در قــرون متمــادی، مطالــب ایــن اث
کشــیده انــد و حتــی برخــی از روایــات آن را غیــر منطقــی، جعلــی و دور از حقیقــت 
دانســته انــد. اّمــا ایــن تفســیر بــرای حفــظ ارزش هــای علمــی شــیعه و معّرفــی ایــن 
گونــه متــون بــه عمــوم مــردم، نقــش ارزنــده ای را در عصــر خویــش ایفــا کرده اســت.

معتمدان و منتقدان تفسیر
در برابــر گروهــی از عالمــان شــیعه کــه ایــن کوشــش را شایســته قدردانــی دانســته 
انــد، عــّده ای بــر مترجــم، ُخــرده گیــری کــرده انــد کــه اثــری مخــدوش بــا عبــارات 
کــه غالبــًا  آشــفته و مطالــب مــورد تأّمــل را، در اختیــار خوانندگانــی قــرار داده 
قــدرت تشــخیص و تفکیــک مطالبــی صحیــح از غیــر آن را ندارنــد. بــه عــالوه آنــان 
معتقدنــد کــه نشــر چنیــن آثــاری، اعتبــار علمــی فرهنــگ تشــّیع را کــم رنــگ و 
ســطحی می نمایــد؛ بــه ویــژه آن کــه راوی بــه مــدح چهره هایــى پرداختــه اســت 

ــا روش اهــل بیــت علیهــم الســالم ســازگاری نــدارد. کــه ب
در مقابــل ایــن انتقادهــا، بایــد گفــت: پدیدآورنــده، تعّمــدی در نقــل ایــن نــکات 
ایــن  قــرون متمــادی،  و طــّی  استنســاخ  احتمــال دارد در هنــگام  و  نداشــته 
مضامیــن بــه آن راه یافتــه باشــد. در برخــی از کتــب معتبــر نیــز، همچــون روضــه 
ــدارد. چنانچــه  ــع تاریخــی انطبــاق ن ــا وقای ــه ب ــده می شــود ک کافــی، مطالبــی دی
حاجــی نــوری می گویــد: در کتــاب کافــی روایتــی اســت کــه: »یزیــد، بــه مدینــه 

ــه ایــن شــهر نیامــده اســت.9 ــد ب ــه یزی ــی ک آمــد.«؛ در صورت
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پیــش از علــی بــن حســن زواری، گروهــی از علمــای شــیعه بــه ایــن کتــاب اعتماد 
کــرده و مطالبــی را از آن نقــل کــرده انــد. شــیخ طوســی و شــیخ مفیــد از شــیخ 
صــدوق و او از محمــد بــن قاســم اســترآبادی و وی از یوســف بــن محمــد بــن زیــاد 

و علــی بــن محمــد بــن یســار روایــت کــرده انــد.10
ابومنصــور طبرســی در کتــاب االحتجــاج بــا ذکــر ســند، مطالبــی را از تفســیر امــام 
ــات رســول اکــرم)ص( را در  ــه روای ــد ک حســن عســکری )ع( آورده اســت و می افزای
ــرده اســت و او  ــت ک ــد از ایــن تفســیر روای ــند واح ــه س ــود )االحتجــاج( ب ــاب خ کت
پــس از ذکــر کامــل ســند، بخــش قابــل توّجهــی از اثــر خــود را بــه روایــات این تفســیر 

اختصــاص داده اســت.11
شــهید ثانــی در کتــاب منیــة المریــد و نیــز اربعیــن روایــات بســیاری از ایــن تفســیر 

را نقــل کــرده اســت.12
ــر خــود )الخرائــج(  قطــب راونــدی، بخــش قابــل توّجهــی از ایــن تفســیر را در اث

درج نمــوده اســت.13
ابــن شهرآشــوب ســروی مازندرانــی، ایــن تفســیر را بــه صــورت جزمــی و قطعــی 
بــه امــام نســبت داده و در مــوارد متعــّددی از کتاب مناقــب، از آن نقل می کند.14 
او در معالــم العلمــاء ایــن تفســیر را بــه روایــت حســن بــن خالــد برقــی )بــرادر محّمد 
ــیری در 120  ــام، تفس ــالی ام ــد: از ام ــد و می گوی ــبت می ده ــی( نس ــد برق ــن خال ب
مجّلــد تنظیــم شــده اســت. بنابرایــن، راوی حدیــث فقــط اســترآبادی نیســت.15

حســن  امــام  بــه  منســوب  »تفســیر  دارد:  عقیــده  آملــی  زاده  حســن  عاّلمــه 
عســکری )ع( بــا آنچــه کــه در معالــم العلمــاء ذکــر شــده، اشــتباه نشــود. راقــم، از آن 
صــد و بیســت مجّلــد مذکــور در معالــم العلمــاء هیــچ آگاهــی نــدارد؛ امــا این تفســیر 
مخطــوط منســوب بــه امــام حســن عســکری )ع( در تهــران در زمــان ناصرالّدیــن 
شــاه قاجــار در ســنه 1268 ق. در یــک مجّلــد چــاپ ســنگی بــه قطــع وزیــری در 
ســیصد و نــه صفحــه بــه طبــع رســیده و نســخه های خّطــی از آن یافــت می شــود 
و نســخه ای از آن مخطــوط و نســخه ای از آن مطبــوع و در کتابخانــه محّقــر ایــن 

حقیــر، موجــود اســت.«16
میــر محمدباقــر، معــروف بــه »میردامــاد« در کتــاب شــارع الّنجــاة خــود، ایــن دو 
را از هــم تفکیــک کــرده و گفتــه اســت: »تفســیر محمــد بــن قاســم اســترآبادی کــه 
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از مشــیخه روایــت ابــى جعفــر ابــن بابویــه می باشــد، تفســیری اســت کــه او از دو 
ــث الهــادی العســکری )ع(  ــه ابــى الحســن الّثال ــرده و ایشــان ب مجهــول روایــت ک
ــد و  ــته ان ــر دانس ــناد را معتب ــد، آن اس ــر ندارن ــه تبّح ــرادی ک ــد و اف ــرده ان ــناد ک اس
در حقیقــت، تفســیر بــه ابــى محمــد بــن ســهل بــن احمــد بــن الّدیباجــی مســند 
عنــوان  تحــت همیــن  تفســیری  عاّمــه،  اضافــه می کنــد: »علمــای  او  اســت.« 
ــد و مصّنــف  ــر آن اعتمــاد دارن ــد و از آن نقــل می کننــد و ب )تفســیر عســکری( دارن

آن، ابوهــالل عســکری اســت.«17
انتقــاد  ایــن اظهــارات  بــه  بــه شــّدت  نــوری  محــّدث گرانقــدر، میرزاحســین 
ــر جماعتــی از دانشــمندان از  ــه ضعــف ایــن تفســیر ب ــد: »چگون می کنــد و می گوی
جملــه: محمــد بــن احمــد بــن شــاذان پــدر احمــد )شــیخ کراجکــی(، جعفــر بــن 
محمــد )شــیخ القمّییــن در زمــان خــودش(، شــیخ اســتاد صــدوق، حســین بــن 
عبیــداهلل غضائــری، چنانکــه در اجــازه کرکــی اســت، محمــد بــن احمــد دوریســتی 
و ابومنصــور طبرســی مخفــی مانــده و آنــان از صــدوق روایــت کرده انــد؟ همچنین 
ــه همــان ابوالحســن  ــدرش ک ــه پ تفســیر از امــام حســن عســکری )ع( می باشــد ن
ثالــث )امــام هــادی )ع( ( اســت. ســهل دیباجــی و پــدرش در مســند ایــن تفســیر 
نمــی باشــند و ایــن دو را هیــچ کــس در ســندی ذکــر نکــرده اســت. بــه عالوه، شــیخ 
طبرســی در کتــاب االحتجــاج تصریــح می کنــد کــه آن دو راوی، از شــیعه امامیــه 

هســتند و بنابرایــن، مجهــول نمــی باشــند.«
بــه بــاور محــّدث نــوری: »محّقــق دامــاد بــه کســانی جــز جــّدش، نســبت قصــور 
و عــدم تبّحــر داده، در حالــی کــه آنــان کســانی جــز جــّدش، محّقــق ثانــی، شــهید 
ثانــی، قطــب راونــدی، ابــن شهرآشــوب، طبرســی و ماننــد این هــا نیســتند. و ایــن 
کــه گمــان کــرده تفســیر اســترآبادی بــا تفســیر حســن برقی متفــاوت اســت، توّهمی 
بیــش نیســت. ابــن شهرآشــوب در مناقــب از تفســیر در دســترس نقــل می کنــد کــه 
اســترآبادی در مواضعــی روایــت کــرده اســت و تفســیر اســترآبادی را معتبــر می دانــد 
و می گویــد: اگــر ایــن، غیــر از تفســیری اســت کــه برقــی روایــت می کنــد، الزم می آیــد 

دو تفســیر بــا معتبــر بــا امــالی امــام موجــود باشــد، کــه چنیــن نیســت.«18
پیــش از میردامــاد، ابــن غضائــریـ  دانشــمند نیمــه نخســت قــرن پنجــم هجری 
ـ در کتــاب الّضعفــاء نیــز بــه ایــن نــکات اشــاره کــرده اســت.19 وی، صریحــًا محمــد 
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بــن قاســم جرجانــی را ضعیــف و کــّذاب و کتابــش را مجعــول می دانــد. ابــن داود 
حّلــی )متوّفــای نیمــه اّول قــرن هشــتم( عبــارات غضائــری را بــا اضافــه مختصــری 

نقــل کــرده اســت.20
بــر ســخن ایــن دو، برخــی از مشــاهیر شــیعه اشــکال وارد کــرده و خاطــر نشــان 
ســاخته انــد: در کتاب هــای رجالــی، احمــد بــن حســین بــن غضائــری، نــه تضیــف 
شــده و نــه توثیــق. و گواهــی شــیخ طوســی مبنــی بــر ایــن کــه »غضائــری، عــارف بــه 
رجــال اســت.«21 و محّمــد جــواد بالغــی بــه آن اســتناد کــرده،22 دربــاره حســین 
بــن عبیــداهلل غضائــری، پــدر احمــد و صاحــب رجــال، اســت. چنانکــه آیــت اهلل 
انتســاب  عــالوه، صّحــت  بــه  و  یــادآور می شــود.23  را  ایــن موضــوع  اســتادی 
کتــاب رجــال حســین بــن غضائــری، کــه اســترآبادی در آن کتــاب تضعیــف شــده، 
ــه  ــی مکــّرر تأکیــد می کنــد ک ــا کنــون ثابــت نشــده اســت. چنانکــه آیــت اهلل خوئ ت

چنیــن نســبتی بــه ثبــوت نرســیده اســت.24
در عبــارت غضائــری می خوانیــم کــه: »ســهل دیباجــی ایــن تفســیر را وضــع 
کــرده«، در حالــی کــه از او و پــدرش نامــی در ســند تفســیر مشــاهده نمــی شــود و 
نامبــرده، معاصــر شــیخ صــدوق بــوده و یــک ســال پیــش از او رحلــت کــرده اســت. 
بــا ایــن وصــف، بعیــد بــه نظــر می رســد مفّســر اســترآبادی )از مشــایخ صــدوق( از 
ســهل دیباجــی حدیــث نقــل کنــد؛ آن هــم در حــّد یــک تفســیر. و اگــر وی مطالــب 
تفســیر را از ســهل دیباجــی شــنیده، چــرا بــه او نســبت نــداده و آن را از دو فــرد بــه 

نام هــای یوســف و علــی نقــل می کنــد؟!25
شــیخ حــّر عاملــی دربــاره تفکیــک ایــن دو نوشــتار، یــادآور می شــود: »تفســیر 
عســکری غیــر از آن تفســیری اســت کــه بعضــی از عالمــان رجــال شــناس بــر آن 
انتقــاد کــرده انــد. زیــرا ایــن اثــر از ابومحّمــد )ع( روایــت شــده و آن دیگــری، از امــام 
هــادی )ع( روایــت گردیــده و راوی اش ســهل دیباجــی اســت کــه از پــدرش روایــت 
ــدات  ــا و معتق ــا ارزش ه ــوان ب ــات ناهمخ ــکری، روای ــیر عس ــه تفس ــد. اگرچ می کن
شــیعه دارد؛ ولــی رئیــس و شــیخ المحّدثیــن، »ابــن بابویــه«، بــر آن اعتمــاد کــرده 
ــز  ــی و دیگــران نی ــزد طبرس ــرده و ن ــل ک ــود نق ــار خ ــی در آث ــث فراوان و از آن، احادی
معتبــر بــوده اســت. تمامــی اشــکاالت وارد بــر ابــن غضائــری، بــر اظهــارات عاّلمــه 

حّلــی نیــز وارد اســت.«26
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ــرد:  ــه می گی ــن نتیج ــای الزم، چنی ــس از پژوهش ه ــی، پ ــزرگ تهران ــا ب ــیخ آق ش
»اصلــی بــرای نســبت کتــاب الّضعفــاء بــه ابــن غضائــری نیافتیــم. بنابرایــن، بــرای 
مــا شایســته اســت کــه ابــن غضائــری را از اقــدام در تألیــف ایــن اثــر، مبــّرا بدانیــم و 
از ارتــکاب در هتــک ایــن بزرگوارانــی کــه بــه عفــاف، تقــوا و صــالح مشــهورند و در آن 

کتــاب بــه انــواع جــرح و طعــن مذکورنــد، ســاحتش را منــّزه بداریــم.«27
محّقــق کرکــی، اســتاد علــی بــن حســن زواری ـ کــه وی آثــار خویــش را تحــت 
نظــارت او ترجمــه کــرده اســت ـ عالــی تریــن ســند را چنیــن دانســته اســت: »... 
جمــال الّدیــن احمــد بــن فهــد، از ســّید عالــم نّســابه تــاج الّدیــن محّمــد، از ســّید 
عالــم علــی بــن عبدالحمیــد بــن فّخــار حســینی، از پــدرش ســّید عبدالحمیــد، 
از ســید فقیــه مجــد الّدیــن ابوالقاســم علــی بــن عریضــی، از شــیخ ســعید رشــید 
ــم ذوالفقــار  الّدیــن ابوجعفــر بــن محمــد بــن شهرآشــوب مازندرانــی، از ســید عال
ناجیــه،  فرقــه  االمــام، عمــاد  از شــیخ  معبــد علــوی حســنی، هــر دوی آن هــا 
بــن  حســین  ابوعبــداهلل  گفــت:  او  کــه  طوســی،  حســن  بــن  محمــد  ابوجعفــر 
عبیــداهلل غضائــری بــه مــا خبــر داد کــه: محّمــد بــن قاســم مفّســر جرجانــی بــر 
ــاد و علــی بــن محمــد بــن ســنان  ــن زی ــه یوســف بــن محمــد ب ــرد ک مــا حدیــث ک
)یســار(، از پــدرش، از مــوالی مــا و مــوالی کاّفــه مــردم، ابومحّمــد حســن عســکری 
)ع(، از پــدرش، از پــدرش... ـ صلــوات اهلل علیهــم اجمعیــن ـ نقــل فرمــود کــه: 

رســول خــدا)ص( روزی بــه برخــی از اصحابــش فرمــود...«28
از ایــن مطالــب بــر می آیــد کــه تفســیر عســکری نــزد ایــن عالــم شــیعی، در غایــت 
اعتبــار اســت. و نیــز ظاهــر می شــود کــه شــیخ و ابــن غضائــری از امــام بــا ایــن ســند 
روایــت می کننــد و نــزد آن دو معتبــر اســت و کســی کــه بــه طریــق مشــایخ آگاه 

باشــد، ایــن مطلــب را درک می کنــد.
شــایان ذکــر اســت: وقتــی محّقــق کرکــی از لبنــان بــه ایــران نقــل مــکان کــرد و بــه 
کار ترویــج »مذهــب شــیعه« پرداخــت، علــی بــن حســن زواری کوشــید گفته هــا 
و نوشــته های او را در همــان زمــان بــرای اســتفاده عمــوم، از عربــى بــه فارســی 

ترجمــه کنــد.29
احتمــال مــی رود فخرالّدیــن علــی بــن حســن زواره ای بــا توّجــه بــه اعتبــاری کــه 
اســتادش بــرای تفســیر عســکری قائــل بــوده، بــه ترجمــه ایــن تفســیر روی آورده 
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ــده اطــالع دارد، تاکنــون ترجمــه فارســی از ایــن تفســیر  ــه نگارن ــا آنجــا ک اســت. ت
ــار ـ در برخــی از  ــه چــاپ نرســیده اســت و تنهــا همــان نســخه خّطــی ـ آثاراألخی ب
کتابخانه هــای معــروف ایــران و بعضــی از کشــورهای اســالمی، مضبــوط اســت.

مـقـاالت
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پرسش
آنچــه کــه مشــهور اســت توســل بــه ائمــه)ع( بــرای رســیدن بــه خــدا اســت، 
ولــی بعضــی از وقت هــا آدم دلــش می خواهــد کــه خــود شــخصًا و بــدون هیــچ 

واســطه  ای خــدا را صــدا بزنــد. آیــا چنیــن چیــزی امــکان دارد؟

پاسخ اجمالی
توسل در لغت؛ یعنی تقرب به چیزی به وسیله ی عمل و کاری.

آنچــه را در توســل بــه اولیــای خــدا بایــد در نظــر داشــت، ایــن اســت کــه توســل 
بــرای تقــرب بــه خداونــد اســت، و توســل بــه اولیــای االهــی هیــچ منافاتــی بــا 
صحبــت کــردن بــا خــدا بــدون واســطه نــدارد؛ یعنــی انســان از دو راه می توانــد 
بــا پــروردگار و خالــق خــود ارتبــاط برقــرار کنــد: یکــی بــا واســطه قــرار دادن اولیــای 

ــطه. ــدون واس ــری ب ــد، و دیگ خداون
منتهــا بایــد توجــه داشــت کــه تقــرب بــه خداونــد بــه وســیله ی اولیایــش کــه 
مــورد محبــت اوینــد، چــه بســا آســان تر باشــد و باعــث شــود انســان راحت تــر بــه 

ــارگاه قــرب االهــی برســد. ب

پرسش
آیا ارتباط بدون واسطه با خداوند ممکن نیست؟
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ـل ـّ تــأم

پاسخ تفصیلی
»توســل« در لغــت بــه معنــای »تقــرب بــه چیــزی بــه وســیله ی عملــی اســت«.

]1[ »وســیله«، آن واســطه ای اســت کــه انســان بــا آن خــود را بــه چیــزی بــا میــل و 
ــاند.]2[ رغبــت می رس

توســل جســتن بــه اولیــای االهــی و امامــان معصــوم)ع( کــه همــان انســان های 
کامــل هســتند، یکــی از امــور مســلمی اســت کــه در آیــات قــرآن و احادیــث آمــده 

اســت.]3[
ــه خــود  ــر ایــن مخالفــان، هنگامــی کــه ب ــد: »و اگ قــرآن در ایــن زمینــه می فرمای
ســتم می کردنــد )و فرمان هــاى خــدا را زیــر پــا می گذاردنــد(، بــه نــزد تــو می آمدنــد 
اســتغفار  آن هــا  بــراى  هــم  پیامبــر)ص(  و  می کردنــد  آمــرزش  طلــب  خــدا  از  و 

می کــرد، خــدا را توبه پذیــر و مهربــان می  یافتنــد«.]4[
در همیــن راســتا در آیــه دیگــر می فرمایــد: »اى کســانی کــه ایمــان آورده  ایــد! از 
)مخالفــت فرمــان( خــدا بپرهیزیــد! و وســیله  اى بــراى تقــرب بــه او بجوییــد! و در 

راه او جهــاد کنیــد، باشــد کــه رســتگار شــوید«!]5[
عنــوان  بــه  را  خــود  آنــان  اســت،  رســیده  اطهــار  ائمــه ی  از  کــه  روایاتــی  در 

کرده انــد.]6[ معرفــی  خداونــد(  بــه  تقــرب  بــرای  وسیله)وســیله ای 
پــس نقــش توســل در دنیــا ماننــد شــفاعت در قیامــت غیــر قابــل انــکار اســت. به 
وســیله ی توســل اســت کــه انســان بــه خداونــد نزدیــک شــده و حوایــج مــادی و 

معنــوی خــود را طلــب می کنــد.
خداونــد می فرمایــد: »و ابتغــوا الیــه الوســیلة«]7[؛ یعنــی بــه ســوی خداونــد بــه 

دنبــال وســیله و واســطه باشــید.
در بعضــی از دعاهــا هــم کــه بــه مــا رســیده اســت، صفــات خداونــد یــا ذات او، 
وســیله ای بــرای رســیدن بــه قــرب پــروردگار معرفــی شــده اســت. ماننــد دعــای 
بــه همــه ی جاللــت،  تــو می خواهــم  روز مباهلــه کــه می فرمایــد: »خداونــدا از 

خداونــدا از تــو می خواهــم بــه زیباتریــن جمالــت...«.]8[
از سویى دیگر در قرآن آمده است: پروردگار شما گفته است: 

»مرا بخوانید تا)دعاى( شما را بپذیرم.]9[
و  »آشــکار  زوایــای  تمــام  و  نزدیک تــر«،]10[  انســان  بــه  گــردن  »رگ  از  او  و 
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می دانــد. را  مــا  دل  پنهــان«]11[ 
اســت:  آمــده  عشــرة«  »خمــس  مناجات هــای  از  مطیعیــن  مناجــات  در 

خــودت«.]12[ مگــر  نداریــم  درگاهــت  بــه  وســیله ای  مــا  »خداونــدا 
ــچ  ــدون هی ــی ب ــد؛ یعن ــل کرده ان ــن عم ــان چنی ــم در راز و نیازهایش ــه ه ــود ائم خ
واســطه ای بــا خداونــد صحبــت کرده انــد و بــا امــر کــردن بــه خوانــدن این گونــه دعاها 
ــد. دعــای امــام حســین)ع( در روز عرفــه ایــن چنیــن  ــه مــا آموخته ان ایــن روش را ب

دعایــى اســت کــه حضــرت مســتقیمًا خــدا را مــورد خطــاب قــرار می دهــد.]13[
هــر کــس کــه ایــن دعــا را بخوانــد چنیــن احساســی دارد کــه مســتقیمًا بــا خداوند 

صحبــت می کنــد.
از مجمــوع آنچــه بیــان شــد چنیــن نتیجــه گرفتــه می شــود: توســل بــه خداونــد 
از دو راه امکان پذیــر اســت و توســل بــه ائمــه اطهــار)ع( بــا خوانــدن بى واســطه ی 
خــدا هیــچ منافاتــی نــدارد و انســان از هــر دو راه می توانــد بــه مقصدش)اســتجابت 
دعــا( برســد. توســل بــه ائمــه)ع( بــه معنــای آن نیســت کــه انســان هیــچ گاه بــا 
خداونــد صحبــت نکنــد و او را مســتقیمًا مــورد خطــاب قــرار ندهــد، بلکــه صحبــت 
کــردن بــا خداونــد در هــر زمــان، مــکان و بــدون واســطه ممکــن و میســر اســت.]14[

منتهــا بایــد توجــه داشــت کــه اســتفاده از ایــن راه در مــواردی آســان تر اســت و 
ــه مقصــد می رســاند.]15[ ــر ب انســان را زودت

آیــا بنــده ای کــه بــه اعمــال و کارهــای خــود نــگاه کــرده و خــود را در درگاه خداونــد 
آن چنــان خجــل و شــرمنده می بینــد کــه بــه خــود اجــازه نمی دهــد کــه از خداونــد 
ــردن درخواســتش  ــرای بیــان ک در خواســت مســتقیمی داشــته باشــد و چــون ب
حیــا می کنــد، کســانی را کــه در پیــش گاه پــروردگار ارزش و آبرویــى دارند)اولیــا 
خداونــد(، واســطه قــرار می دهــد و از طریــق آنــان خواســته ها و نیازمندی هــای 

خــود را مطــرح می کنــد، بهتریــن راه را برنگزیــده اســت؟!.
و از ایــن جهــت اســت کــه در دعــای توســل، بعــد از ذکــر نــام ائمــه)ع( و توســل 
بــه آن هــا حوایــج دنیــا و آخــرت بــرده شــده و شــخص آن هــا وســیله ی رســیدن بــه 

قــرب االهــی و بــرآوردن حاجــات قــرار می گیرنــد.]16[
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پاسخ
یکــی از نقدهایــى کــه صاحبــان تفکــر تکفیــری بــر شــیعه و همچنین اهل ســنت 
می کننــد در مســاله توســل اســت. بدیــن معنــا کــه توســل را مصــداق طلــب کــردن 
ــل  ــه متوس ــانی ک ــد کس ــا می کنن ــر ادع ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــد و ی ــدا می دانن ــر خ از غی

می شــوند بــرای خــدا شــریک قائــل می شــوند.
کتاب هــای متعــددی درایــن بــاره نوشــته شــده کــه مشــروعیت توســل و ســابقه 

توســل را در زمــان پیامبــر و حتــی ســیره صحابــه ثابــت کــرده اســت. 
پاسخ اینان را در دو مرحله می توان بیان کرد

ــر خواســتن از غیــر خــدا شــرک باشــد  ــه اگ  اول بحــث عقلــی: بدیــن صــورت ک
ــود  ــره خ ــای روزم ــع نیازه ــرای رف ــیله ای ب ــزار و وس ــچ اب ــد از هی ــان نبای ــس انس پ
اســتفاده کنــد. مثــال کســی کــه گرســنه اســت و بــرای رفــع گرســنگی از غــذا اســتفاده 
می کنــد یعنــی بــرای خــدا شــریک قائــل شــده اســت؟ و بایــد رفــع گرســنگی اش را 
از خــدا بخواهــد و لــب بــه غــذا نزنــد؟ اگــر کســی در جــاده بنزیــن ماشــینش تمــام 
شــده اســت و از رهگــذران کمــک می خواهــد دچــار شــرک شــده اســت چــون از غیر 
خــدا کمــک خواســته اســت؟ و.... آیــا وقتــی می گوییــم بــاران از ابــر می بــارد ایــن 

پرسش
باشد  شرک  که  خدا  غیر  از  خواستن  مصداق  و  است  مشروع  توسل  آیا 

نیست؟ آیا توسل در زمان پیامبر و اهل بیت نیز بوده است؟ 
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ســخن خــالف توحیــد اســت کــه بگوییــم خــدا بــاران را نــازل می کنــد؟ و بســیاری 
از مثال هــا وســوال های دیگــری کــه اگــر جــواب ایــن گــروه بدان هــا مثبــت باشــد 
خودشــان قبــل از هــر کســی در معــرض اتهــام شــرک خواهنــد بــود. امــا جــواب 
ایــن اســت کــه بلــه اگــر کســی نــگاه اســتقاللی بــه هــر چیــزی داشــته باشــد و غــذا 
را ســبب اصلــی رفــع گرســنگی و مــردم را ســبب اصلــی تامیــن نیازهــای خــود و... 
بدانــد ایــن خــالف توحیــد اســت چــرا کــه طبــق عقیــده توحیــد هیــچ ســببی در 
عالــم هســتی اســتقاللی از خــود نــدارد و در طــول اراده خداســت اگــر غــذا از مــا 
رفــع گرســنگی می کنــد اگــر کســی در جــاده بــه مــا کمــک می کنــد و اگــر بــاران از ابــر 
می بــارد در همــه این هــا ســبب اصلــی خداســت و خداســت کــه ســبب ســاز اســت 
و از طریــق اســباب نیازهــای مــا را بــر آورده می کنــد. پــس تفــاوت نــگاه توحیــدی 
و شــرک آلــود در نــوع نــگاه بــه اســباب اســت. بنابرایــن وقتــی مــا بــه پیامبــر یــا اهــل 
بیــت متوســل می شــویم نــگاه مســتقل بــه اینــان نداریــم بلکــه اینهــا در طــول 

اراده خــدا هســتند نــه در عــرض اراده خــدا.
شــاید کســی از اینــان اشــکال کنــد کــه بلــه بــت پرســتان هــم بت هــا را واســطه 
بیــن خــود و خــدا قــرار داده بودنــد و نــگاه اســتقاللی بــه بت هــا نداشــتند. جــواب 
ایــن اســت کــه فــرق اســت بیــن چیــزی کــه واقعــا واســطه اســت و چیــزی کــه 
واســطه ســاختگی اســت. واســطه قــرار دادن بت هــا بیــن خــود و خــدا ماننــد 
ایــن اســت کــه کســی خــاک بخــورد و توقــع رفــع تشــنگی داشــته باشــد و مشــخص 
اســت کــه در خــاک خاصیــت رفــع تشــنگی نیســت. بــر خــالف آب کــه آن را وســیله 

رفــع تشــنگی قــرار می دهیــم چــرا کــه در آب چنیــن خاصیتــی هســت.
حــال ســوال ایــن اســت کــه آیــا پیامبــر و اهــل بیت ایشــان واقعا واســطه هســتند 
یــا واســطه های ســاختگی هســتند؟ جــواب ایــن ســوال را می تــوان در منابــع 
ــوان  ــز می ت ــا نی ــیره خلف ــی در س ــت و حت ــنت یاف ــل س ــع اه ــی از مناب ــدد حت متع

دیــد. کــه مرحلــه دوم از پاســخ اســت و بــه صــورت نقلــی بیــان می شــود.
دوم بحــث نقلــی: در منابــع متعــدد از منابع اهل ســنت به توســل حتی از جانب 

خلفــا و یــا عائشــه می تــوان رســید کــه مــا بــه دو نمونه از ایــن منابع اشــاره می کنیم:
1. از عثمــان بــن حنیــف روایــت شــده اســت: مــرد نابینایــى خدمــت پیامبــر اکرم 

)ص( آمــد و گفــت: ای رســول خــدا، از خــدا بخــواه کــه بــه مــن عافیــت دهــد.

ـل ـّ تــأم
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پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه در جــواب فرمودنــد: »ان شــئت دعــوت و ان 
شــئت صبــرت فهــو خیــر، فقــال فادعــه فامــره ان یتوضــأ فیحســن وضوئــه ویصلــی 
رکعتیــن و یدعــواهلل بهــذا الدعــا: اللهــم انــی اســئلک واتوجــه الیــک بنبیــک نبــی 
الرحمــة یــا محمــد انــی اتوجــه بــک الــی ربــى فــی حاجتــی لتقضــی اللهــم اشــعفه 
فّی؛اگــر خواســتی دعــا می کنــم و اگــر خواســتی صبــر کــن و صبــر بــرای تــو بهتــر 
اســت؛ گفــت: دعــا بفرمــا. پیامبــر بــه او دســتور داد: بــا دقــت وضویــى نیکــو بگیــر و 

دو رکعــت نمــاز بخــوان و بعــد از آن چنیــن دعــا کــن:
ــه  ــه پیامبــر رحمــت اســت و ب ــه وســیله پیامبــرت ک ــو می خواهــم ب ــا! از ت خدای
ســوی تــو متوجــه می شــوم تــا حاجتــم بــرآورده شــود. خداونــدا! او را شــفیع مــن 

قــرار بــده.« )2(
ابــن حنیــف گویــد: »فــواهلل مافرقنــا وطــال بنــا الحدیــث حتــی دخــل علینــا لــم 
یکــن بــه ضــر؛ بــه خــدا ســوگند، مــا متفــرق نشــده بودیــم و ســخنی طــول نکشــیده 

بــود کــه آن مــرد بــر مــا وارد شــد، در حالــی کــه گویــا هیــچ آفتــی در او نبــود.«
ابن ماجه و حاکم این روایت را صحیح دانسته اند.)3(

مضمــون حدیــث بســیار روشــن اســت و جــای هیــچ گونــه توجیــه و تأویــل 
نیســت. پیامبــر اکــرم)ص(، خــود، دعــا نفرمــوده، بلکــه بــه او آموختــه اســت کــه 
چگونــه بــه پیامبــر توســل جویــد و از خداونــد منــان بخواهــد. آن فــرد نیــز رســول 

ــرار داده اســت. ــه خــدا ق ــرم)ص( را وســیله تقــرب خــود ب اک
ــه روایتــی  ــد ک ــور متفــق القــول ان ــارة ســند حدیــث مذک همــه دانشــمندان درب
صحیــح اســت. حتــی مؤســس وهابیــت ـ ابــن تیمیــه ـ رفاعــی، صاحــب کتــاب 
جملــه  مــن  ســنت،  اهــل  مفســران  تمــام  و  التوســل  حقیقــة  الــی  التوصــل 
رشــیدرضا و مراغــی کــه مداحــان ابــن تیمیــه انــد، ایــن روایــت را صحیــح دانســته 
انــد، امــا چــون ســند حدیــث خدشــه ناپذیــر بــوده اســت، دســت بــه تأویــل زده 
انــد. ابــن تیمیــه، رفاعــی، رشــیدرضا و مراغــی می نویســند کــه روایــت صحیــح 
اســت، ولــی نابینــا بــه دعــای رســول متوســل شــده اســت؛ لــذا ایــن روایــت دلیــل 
ــر جــواز توســل بــه شــخص رســول خــدا)ص( و اولیــای الهــی نیســت؛ زیــرا مــرد  ب
ــه  ــت و ن ــا آموخ ــه او دع ــرم ب ــول اک ــود و رس ــته ب ــا خواس ــدا دع ــول خ ــا از رس نابین

ــه خــود را. توســل ب
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آیــت اهلل جعفرســبحانی در پاســخ بــه ایــن شــبهه می گویــد: اگــر ایــن حدیــث را 
بــه دســت فــردی آشــنا بــه زبــان عربــى بدهیــد کــه ذهنــش از مناقشــات وهابیهــا 
در مســئله توســل بــه کلــی خالــی باشــد و از او بپرســید پیامبــر اکــرم)ص( در دعایى 
کــه بــه نابینــا تعلیــم فرمــود، چــه دســتوری داد و او را در اســتجابت دعــای خــود 
چگونــه ارشــاد کــرد، بــه شــما پاســخ خواهــد داد: پیامبــر اکــرم)ص( بــه او تعلیــم 
داد کــه پیامبــر رحمــت را وســیله خــود قــرار دهــد و بــه او توســل بجویــد و از خــدا 
بخواهــد کــه خداونــد حاجــت او را بــرآورده ســازد. ایــن مطلــب از جمله هــای زیــر 

بــه خوبــى اســتفاده می شــود:
الــف. »اللهــم انــی اســئلک و اتوجــه الیــک بنبیــک؛ بارالهــا، از تــو مســئلت 
ــو بــه وســیله پیامبــرت.« در اینجــا مــراد خــود نبــی  می کنــم و روی مــی آورم بــه ت
اســت، نــه دعــای نبــی و تصــور اینکــه مقصــود دعــای نبــی اســت، برخــالف ظاهــر 

ــد برهــان اســت. و فاق
ب. »محمــد نبــی الرحمــة.« بــرای اینکــه روشــن شــود مقصــود مســئلت از خــدا 
بــه خاطــر پیامبــر اکــرم)ص( و توجــه بــه خــدا بــه وســیله اوســت، لفــظ نبــی را بــا 
ــر و  ــن ت ــت را روش ــا حقیق ــت ت ــرده اس ــف ک ــة« توصی ــی الرحم ــد نب ــه »محم جمل

هــدف را واضــح تــر ســازد.
ج. »یــا محمــد انــی اتوجــه الــی رّبــى.« ایــن جملــه می رســاند کــه آن مــرد حضــرت 

محمــد)ص( را وجهــه دعــای خــود قــرار می دهــد، نــه دعــای آن حضــرت را.
د. مفــاد جملــه »وشــفعه فــی« ایــن اســت: پــروردگارا! او را شــفیع مــن قــرار بــده 
و شــفاعت او را در مــورد مــن بپذیــر. در ایــن جملــه آنچــه مــورد ســخن اســت، 
همــان ذات گرامــی و شــخصیت واال مقــام آن حضــرت اســت و ســخنی از دعــای 

پیامبــر بــه میــان نیامــده اســت.)4(
2. جابربــن عبــداهلل انصــاری از پیامبــر اکــرم )ص( روایــت می کنــد: »مــن قــال 
حیــن یســمع النــداء )االذان( اللهــم رّب هذه الدعوة والصلــواة القائمة آت محمد 
الوســیلة والفضیلــة وبعثــه مقامــًا محمــودًا الــذی وعدتــه حلــت لــه شــفاعتی یــوم 
بــه هنــگام شــنیدن اذان بگویــد: خدایــا، ای صاحــب ایــن  القیامــة؛ هرکــس 
دعــوت نامــه و نمــاز بــه پــا داشــته شــده، بــه محمــد وســیله و فضیلــت بــده و او را 
بــه مقــام پســندیده ای کــه وعــده کــرده ای برســان، شــفاعت مــن در روز قیامــت 

ـل ـّ تــأم
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کتــاب مــاه

بــه او خواهــد رســید.«
رســول خــدا)ص( در ایــن حدیــث از مســلمانان خواســته کــه وســیله بــودن آن 
حضــرت را از خــدا طلــب کننــد. دانشــمندان اهــل ســنت می گویند: ایــن دعا چیزی 
جــز نمــاز اســت کــه پیامبــر گرامــی بــه مســلمانان تعلیــم داده اســت. خداونــد امــر 
فرمــوده اســت کــه بــا پیامبــر و خانــدان او را نیــز همــراه کننــد و دعــا را بــا توســل پایــان 

دهنــد. در بعضــی جاهــا آمــده اســت کــه دعــا بــا وســیله مقدمــه نمــاز اســت.)5(
در احادیــث اهــل بیــت آمــده اســت کــه در بهشــت مــکان بلنــدی قــرار دارد کــه 
بــرای پیامبــر اکــرم)ص( اســت. از پیامبــر اکــرم)ص( نیــز نقــل شــده اســت: »فــاذا 
ســألتم اهلل فاســئلوا لــی الوســیلة.« اصحــاب گفتنــد: »یــا رســول اهلل، مــن یســکن 
معــک فیهــا؟ قــال: علــی و فاطمــه و الحســن و الحســین)ع(.« ایــن حدیــث را 
حدیــث وســیله می گوینــد، امــا چــون بــه مــذاق برخــی خــوش نمــی آمــده، آن را 

بــه گونــه ای دیگــر نقــل نمــوده انــد.)6(
3. از ابوســعید خــدری نقــل شــده اســت کــه پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: »مــا خــرج 
رجــل مــن بیتــه الــی الصــالة و قــال: اللهــم بحــق الســائلین علیک و بحق من مشــایى 
هــذا فانــی لــم اخــرج اشــرًا والبطــرًا وال ریــاء والســمعة و خرجــت اتقــاء ســخطک 
وابتغــاء مرضاتــک فاســلک ان تعیذنــی مــن النــار وان تغفــر ذنوبــى انه الیغفــر الذنوب 

اال انــت اال اقبــل اهلل علیــه بوجهــه واســتغفر لــه ســبعون الــف ملــک؛)7(
هــر کــس از خانــه خــارج شــود و ایــن دعــا را بخوانــد، خداونــد بــه او رو مــی آورد 
و هفتــاد هــزار فرشــته بــرای او طلــب آمــرزش می کننــد: خدایــا! بــه حــق ســائالن 
درگاهــت و بــه حــق ایــن راه رفتــن مــن کــه از جهــت نافرمانــی و خــوش گذرانــی و 
ریــا و ســمعه نیســت، بلکــه بــرای پرهیــز از خشــم تــو و جســت جــوی خشــنودی 
توســت، از تــو می خواهــم کــه مــرا از آتــش جهنــم پنــاه دهــی و گناهــان مــرا ببخشــی 

کــه کســی جــز تــو گناهــان مــرا نمــی بخشــد.«
یــاد می دهــد کــه بــه هنــگام  بــه مــردم  در ایــن حدیــث پیامبــر گرامــی)ص( 
درخواســت حاجــت از خداونــد، بــه ســائالن درگاه ربوبــى کــه همــان صالحــان و 

اولیــای الهــی انــد توســل بجوینــد و آن هــا را واســطه قــرار بدهنــد.)8(
4. زمانــی کــه فاطمــه بنــت اســد از دنیــا رفــت، پیامبــر خــدا در هنــگام دفــن او 
چنیــن دعــا فرمــود: »اهلل الــذی یحیــى و یمیــت و هــو حــی الیمــوت اغفــر المــی 
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فاطمــه بنــت اســد و وســع علیهــا مدخلها بحــق نبیــک واالنبیاء الذیــن قبلی؛)9(
خداونــد زنــده می کنــد و می میرانــد و زنــده اســت و نمــی میــرد. خدایــا! مــادرم 
فاطمــه بنــت اســد را بیامــرز و جایــگاه او را وســیع گــردان؛ بــه حــق پیامبــرت و بــه 
حــق پیامبــران پیــش از مــن.« در ایــن روایــت، پیامبــر اکــرم)ص( خــود و انبیــای 
ماســبق را وســیله قــرار داده اســت. از ایــن ســیره پیامبــر اکــرم )ص( فهمیــده 
می شــود کــه انبیــا در عالــم بــرزخ زنــده انــد و می تواننــد مــورد توســل قــرار گیرنــد.
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پاسخ
در ایــن مــورد بــه چنــد نمونــه از روایاتــی کــه بر مشــروعیت توســل بــه پیامبر)ص( 

بعــد از وفــات داللــت دارد اشــاره می کنیم:
۱ـ ســمهودی از طبرانــی در جامــع کبیــر خــود از عثمــان بــن حینــف نقــل می کنــد 
کــه مــردی بــرای حاجتــی نــزد عثمــان بــن عّفــان )خلیفــه ســوم( آمــد و رفــت 
ــان  ــا عثم ــس ب ــرد پ ــت او نک ــری در حاج ــی و نظ ــچ التفات ــه هی ــی خلی ــرد، ول می ک
بــن حنیــف مالقــات کــرد و شــکایت کــرد بــه او ایــن موضــوع را، عثمــان بــن حینــف 
بــه او گفــت: بــه خانــه بــرو و وضــو بگیــر، ســپس بــه مســجد بیــا بعــد دو رکعــت نمــاز 
بگــزار و بگــو: خدایــا! مــن از تــو درخواســت می کنــم و رو مــی آورم بــه ســوی تــو بــه 
واســطه پیغمبرمــان محمــد)ص( پیامبــر رحمــت، ای محمــد! بــه درســتی که من 
رو آوردم بــه وســیله تــو بــه ســوی خــدای تــو ایــن کــه حاجــت مــرا بــر آورده ســازی.
پــس حاجــت خــود را یــاد آور شــو. آن مــرد رفــت و آن گونــه انجــام داد، ســپس 
بــه در خانــه عثمــان )خلیفــه ســوم( رفــت، کســی کــه در را می گشــاید آمــد و دســت 
او گرفــت و نــزد خلیفــه بــر. عثمــان حاجــت او را پرســید، او حاجــت خــود را ذکــر 
ــاد  ــتی آن را ی ــی داش ــرگاه حاجت ــت ه ــه او گف ــرآورده نمودوب ــه آن را ب ــرد و خلیف ک

پرسش
آیا دلیلی بر مشروعیت توسل به پیامبر)ص( پس از رحلت نیز داریم؟
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آور شــو، ســپس از نــزد عثمــان خــارج شــد، پــس ابــن حنیــف را مالقــات کــرد بــه او 
گفــت خــدا بــه تــو جــزای خیــر دهــد، خلیفــه در حاجــت مــن نظــر نمــی کــرد تــا ایــن 

کــه تــو بــا او در ایــن بــاره ســخن گفتــی.
ــا او ســخن نگفتــه ام ولــی  ابــن حنیــف در جــواب گفــت: بــه خــدا قســم! مــن ب
نابینایــى خویــش  از  آمــد و  نــزد رســول خــدا  نابینایــى  بــودم شــخص  شــاهد 
شــکایت نمــود، پیامبــر)ص( بــه او گفــت: اگــر خواســته باشــی دعــا میکنــم و یــا این 
کــه صبــر کــن، او گفــت ای رســول خــدا، بــرای مــن کمــک کار و عصاکشــی نیســت و 
بــر مــن ایــن نابینایــى بســیار مشــّقت دارم، رســول خــدا بــه او فرمــود: »بــرو وضــو 

بگیــر ودو رکعــت نمــاز بخــوان و دعــا کــن بــه همیــن دعــا!«
ابــن حنیــف گفــت: بــه خــدا قســم! مــا از هــم جــدا نشــده بودیــم و گفــت وگــوی 
مــا طــول کشــید تــا ایــن کــه آن مــرد بــر مــا داخــل گردیــد مثــل ایــن کــه هیــچ نابینــا 

نبــوده اســت.
ســمهودی می گویــد: »همیــن جریــان را بیهقــی نیــز از دو طریــق نقــل کــرده 

)۲()۱( اســت«. 
ایــن جریــان هــم توســی بــه رســول خــدا پــس از وفــات آن حضــرت اس بــه 
دســتور ابــن حنیــف هــم ســند دیگــری اســت بــر آن چــه از ابــن حنیــف نســبت بــه 

ــت. ــده اس ــل گردی ــرت نق ــات آن حض ــان حی زم
۲ـ ســمهودی نقــل میکنــد: اهــل مدینــه را قحطــی شــدیدی گرفــت، مــردم بــه 
عایشــه شــکایت کردنــد، عایشــه گفــت بــه قبــر پیغمبــر)ص( بنگریــد و از آن روزنــه 
ــه بیــن قبــر و بیــن آســمان ســقفی  ــه طــوری ک ــرار دهیــد ب ایبــه ســوی آســمان ق
ــاران باریــد بــه نحــوی کــه گیــاه روییــد و  نباشــد، ایــن کار را انجــام دادنــد، پــس ب
شــتران فربــه شــدند و ایــن ســّنتی شــد بــرای اهــل مدینــه کــه در مواقــع خشــك 

ــاز میکننــد. )۳( ســالی، روزنــه ای را بــه ســوی آســمان ب
این یك نوع توسل عملی است به قبر پیغمبر)ص( بعداز وفات آن حضرت.

۳ـ از محمــد بــن عبیــداهلل بــن عمــرو و عتبــی نقــل شــده اســت کــه گفــت: نــزد قبــر 
پیغمبــر)ص( نشســته بــودم کــه عربــى بادیــه نشــین آمــد و گفــت: »الســالم علیــك 

یــا رســول اهلل!«
و در روایتــی گفــت: »ســالم بــر تــو ای بهتریــن رســوالن! بــه راســتی کــه خداونــد 

ـل ـّ تــأم
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فــرو فرســتاد بــر تــو کتابــى راســت و صــادق در آن کتــاب گفتــه: اگــر آن هــا هنگامــی 
آمــرزش  اســتغفار و طلــب  پــس  تــو می آمدنــد  نــزد  کردنــد  بــه خــود ســتم  کــه 
مینمودنــد ازخداونــد طلــب آمــرزش می نمودنــد از خداونــد و طلــب آمــرزش 
می نمودنــد بــرای آن هــا رســول، خداونــد را توبــه پذیــر و بخشــاینده می یافتنــد. 

ــی کــه اســتغفار میکنــم ازگنــاه خــود«. ــو آمــدم در حال ــزد ت ن
بعــد آن عــرب اســتغفار نمــود و برگشــت، خــواب بــر چمــان مــن غلبــه کــرد، 
پیامبــر را در خــاب دیــدم، پــس فرمــود: »ای عتبــی! ســراغ ایــن اعرابــى بــرو و 
بشــارت ده او را بــه ایــن کــه خداونــد آمرزیــد و بخشــید تــو را«، مــن پشــت ســر او 
رفتــم و او را نیافتــم ایــن حکایــت را ســمهودی در وفاءالوفــا یــاد آور شــده و آن 

راذکــر کــرده اســت. )۴(
در ایــن حکایــت، مخاطــب خداونــد اســت و پیامبــر رادر طلــب و مغفــرت، 

واســطه قــرار داده اســت.
در کتــاب وفــاء الوفــا میگویــد: »ای حکایــت مشــهور اســت و حکایــت نمــوده 
انــد آن را نویســندگان درمناســك از تمــام مذاهــب و آن را نیکــو شــمرده از ادب 
زیــارت کننــده شــمرده انــد: ابــن عســاکر هــم در تاریــخ خــود آن را آورده اســت و ابن 
ــی«،  ــا ســندهایى از محمــد بــن حــرب هالل جــوزی در مشــیرالغرام وغیــر آن دو ب

بعــد حکایــت را نقــل میکنــد. )۵(
۴ـ بیهقــی و ابــن شــیبه روایــت کــرده انــد کــه: »در زمــان خالفــت عمــر، مــردم را 
قحطــی گرفــت پــس بــالل بــن حــرث ـ کــه از اصحــاب پیغمبــر)ص( بــودـ بــه ســوی 
قبــر پیغمبــر)ص( آمــد وگفــت: ای روســل خــدا! امــت هــالك شــدند، بــرای آنــان 
طلــب آب )بــاران( کــن، پــس بــالل رســول خــدا را در خــواب دیــده کــه بــه او خبــر 

داد بــه زودی )مــردم( ســیراب می شــوند« )۶(
در ایــن بــالل پیغمبــر را بعــد از وفــات، مخاطــب قــرار می دهــد و از او طلــب بــاران 
میکنــد و ســیراب شــدن امــت را می خواهــد و پــس از وفاتــش بــه آن حضــرت 
توســل می نمایــد واگــر اینیــك بدعــت و عمــل خــالف و منکــر بــود، هرگــز صحابــى 
رســول خــدا در محضــر اصحــاب رســول خــدا و مســلمین، چنیــن عملــی را انجــام 

نمــی داد.
۵ـ »در خالصــة الــکالم از مواهــب اللدنیــة نقــل میکنــد: ابــن فدیــك کــه از پیــروان 
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تابعیــن و از پیشــوایان مــورد وثــوق و مشــهور اســت، از او در دو صحیــح مســلم و 
بخــاری و غیــر ایــن دو روایــت شــده کــه شــنیدم از بعضــی از علمــا و صالحــان کــه 
میگفــت بــه مــا چنیــن رســیده اســت کــه: کســی کــه بایســتد نــزد قبــر پیغمبــر)ص( 
ذیــن آَمنــوا...« و هفتــاد بــار بگویــد: صّلــی اهلل علیــك یــا 

َ
و بخوانــد آیــه »یــا أیهــا اّل

محــّم! ملکــی اورا صــدا می زنــد: )درود بــر تــو بــاد ای فــالن!( و هیــچ حاجتــی از او 
ســاقط نمــی شــود. بعــد می گویــد: ایــن را کــه در مواهــب از ابــن فدیــك نقــل کــرده 

بیهقــی نیــز آن را نقــل میکنــد«.
ایــن هــم طلــب حاجــت وتوســل بــه پیامبــر بعــد از وفــات آن بزرگــوار و هــم 
خطــاب بــه آن حضــرت بعــد از مــرگ اســت و داللــت می کنــد بــر ارتبــاط بــا پیامبــر 

بعــد از حیــات آن حضــرت. )۷(

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�
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پرسش
توســل چیســت؟ آیــا در قــرآن و ســنت پیامبــر)ص( و ســیره اهــل بیــت)ع( و 

صحابــه و مســلمانان، دلیلــی بــر جــواز و مشــروعیت آن وجــود دارد؟

پاسخ اجمالی
توســل جســتن بــه غیــر خــدای ســبحان، و یاری خواســتن از پیامبــران و اولیای 
الهــی کــه در زمان هــای مختلــف نــزد مســلمانان معمــول و متعــارف بــوده، بــه 
ــود، آن  ــه مقص ــت. بلک ــد نیس ــال خداون ــان در افع ــرار دادن آن ــریک ق ــای ش معن
آنــان  برکــت وجــود  بــه  را  مــردم  کــه خداونــد حاجــات و خواســته های  اســت 
بــرآورده می ســازد. در حقیقــت آنــان بــه وســیله اولیــا، بــه خــود خداونــد متوســل 
می شــوند. و خــدا را می خواننــد تــا خواســته های آنــان را بــرآورده ســازد، و اولیــای 
خــدا را می خواننــد تــا اجابــت خواســته های آنــان را از خــدا بخواهنــد. ایــن معنــی 
ُقــوا اهلَل 

َ
ذیــَن آَمُنــوا اّت

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
در قــرآن مجیــد از مؤمنیــن خواســته شــده اســت: »یــا أ

ــت  ــد! از )مخالف ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ــی: »اى کس ــیَلَة«. یعن ــِه اْلَوس ــوا ِإَلْی َو اْبَتُغ
فرمــان( خــدا بپرهیزیــد! و وســیله  اى بــراى تقــرب بــه او بجوئیــد.«

پرسش
توسل چیست؟ 

آیا در قرآن و سنت، دلیلی بر جواز و مشروعیت آن وجود دارد؟
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بــه طــور اجمــال، توّســل بــه اولیــای خداونــد امــری اســت کــه عقــل و شــرع 
آن را می پســندد، و ســیره پیامبــر اکــرم)ص( و امامــان اهــل بیــت )ع( و همــه 
ــر جــواز توســل بــه اولیــای الهــی اســتوار بــوده  ــا کنــون، ب مســلمانان، از گذشــته ت
اســت. و پیامبــر اکــرم)ص( و امامــان اهــل بیــت )ع( مــردم را بــه توســل جســتن 

بــه قــرآن و اولیــای خــدا تشــویق می کــرده انــد.

پاسخ تفصیلی
توسل به پیامبران و اولیای الهی

پیامبــر  پیــروان  کــه همــه  توحیــد  ارکان  از  و  اســالم  از ضروریــات دیــن  یکــی 
اکــرم)ص( بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد، آن اســت کــه تدبیــر نظــام عالــم، صرفــًا در 
دســت خداونــد اســت، و مســایلی از قبیــل: آفریــدن، روزی دادن، زنــده کــردن، 
میرانــدن، قــرار دادن شــب و روز، تاریکــی و نــور، نــازل کــردن بــاران و... صرفــًا 
ــا  ــر ایــن معن ــات متعــددی ب ــم در آی ــرآن کری ــد انجــام می شــود و ق توســط خداون
تأکیــد ورزیــده اســت و همــه انــواع شــرک )در الوهیــت، ربوبیــت، عبودیــت و..( را 

بــه شــدت رد می کنــد.
ــاری  ــبحان، و ی ــدای س ــر خ ــه غی ــتن ب ــل جس ــه توس ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ام
خواســتن از پیامبــران و اولیــای الهــی کــه در زمان هــای مختلــف نــزد مســلمانان 
معمــول و متعــارف بــوده، بــه معنــای شــریک قــرار دادن آنــان در افعــال خداونــد 
نیســت. بلکــه بــه ایــن معنــا اســت کــه آنــان از مقّربــان درگاه الهــی بــوده و در 
بــه همیــن  پیشــگاه خداونــد دارای موقعیــت و احتــرام ویــژه ای هســتند، و 

جهــت ســبب و وســیله جریــان فیــض خداونــد می باشــند.
بــرای روشــن شــدن بحــث الزم اســت واژه توســل از لغــت و اصطــالح بررســی 
ــت  ــرای دس ــان ب ــه انس ــزی ک ــر چی ــت از ه ــارت اس ــت عب ــر لغ ــل از نظ ــود. توس ش
یابــى بــه هــدف خویــش، بــا میــل و رغیــت بــه آن متوســل شــود.]1[ و برخــی گفتــه 

ــد: توّســل عبــارت اســت از شــفاعت کــردن در روز قیامــت.]2[ ان
و در اصطــالح دینــی مســلمانان عبــارت اســت از واســطه قــرار دادن پیامبــران، 

امامــان، و صالحــان بــه پیشــگاه خداونــد، بــرای رســیدن بــه مقــام قــرب الهــی.
ــم و ســنت شــریف نبــوی  ــرآن کری ــه از ق ــه توســل مســئله ای اســت ک  اعتقــاد ب

ـل ـّ تــأم
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نشــأت گرفتــه اســت.
قــرآن کریــم می فرمایــد: » اى کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! از )مخالفــت فرمــان( 
خــدا بپرهیزیــد! و وســیله اى بــراى تقــرب بــه او بجوئیــد و در راهــش جهــاد کنیــد، 

باشــد کــه رســتگار شــوید«.]3[
موجــود ارزشــمندی کــه بــه او متوســل می شــویم، گاهــی اعمــال صالــح اســت که 
مــا را بــه پــروردگار جهــان نزدیــک می ســازد و گاه یــک انســان برومنــد اســت کــه در 

پیشــگاه خداونــد از جایــگاه و احتــرام ویــژه ای برخــوردار اســت.
نیــز توســل گاه بــه افــرادی اســت کــه زنــده انــد، و گاه بــه افــرادی اســت کــه چشــم 
از ایــن جهــان فــرو بســته انــد کــه بــه بعضــی از نمونه هــای آن، کــه در قــرآن و 

ــر شــده اســت اشــاره می کنیــم: ــات ذک روای
1. توســل بــرادران یوســف بــه پدرشــان یعقــوب: گفتنــد: »ای پــدر، بــرای گناهان 
مــا آمــرزش بخــواه کــه مــا خطــا کار بودیــم« گفــت: »بــزودی از پــروردگارم بــرای شــما 

آمــرزش می خواهــم، کــه او همانــا آمرزنــده مهربــان اســت.«]4[
آن هــا  بــه  و  نکــرد،  رد  را  فرزندانــش  خواســته  یعقــوب  می بینیــد  کــه  چنــان 
نگفــت چــرا خودتــان مســتقبمًا بــه ســراغ خداونــد نمــی رویــد، و بــه مــن متوّســل 
ــرای آن هــا از  ــه آنــان وعــده داد، ب می شــوید، بلکــه توســل شــان را تأئیــد کــرد و ب

ــد. ــد طلــب بخشــش کن خداون
2. توســل بــه پیامبــر)ص(: »و اگــر آنــان وقتــی بــه خــود ســتم کــرده بودنــد، پیش 
تــو می آمدنــد و از خــدا آمــرزش می خواســتند و پیامبــر ]نیــز[ بــرای آنــان طلــب 

آمــرزش می کــرد، قطعــًا خــدا را توبــه پذیــر مهربــان می یافتنــد.« ]5[
ــطه  ــد، واس ــش از خداون ــب بخش ــرای طل ــد ب ــه بای ــد ک ــان می ده ــه نش ــن آی ای
آبرومنــد پیــدا کــرد تــا خداونــد بــه خاطــر او حاجت هــای انســان را بــرآورده ســازد.
3. عثمــان بــن حنیــف می گویــد: مــرد نابینایــى نــزد پیامبــر)ص( آمــد و عــرض 
کــرد: از خــدا بخواهیــد مــرا شــفا دهــد. پیامبــر)ص( فرمــود: اگــر صبــر کنــی، بــرای تــو 
بهتــر اســت. و اگــر می خواهــی تــا از خــدا بخواهــم تــو را شــفا دهــد. آن مــرد گفــت: 
از خــدا بخواهیــد مــرا شــفا دهــد. پیامبــر)ص( بــه او دســتور دادنــد وضــو بگیــرد و 
خــدا را بــا ایــن دعــا بخوانــد: »اللهــم إنــی أســألک و أتوّجــه الیــک بنبّیــک محّمــد، 
نّبــی الرحمــة، یــا محّمــد اّننــی توّجهــت بــک إلــی رّبــى فــی حاجتــی لیقضیهــا 
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الــی، اللهــم شــفعه« پــروردگارا از تــو می خواهــم، و بــه ســوی تــو توجــه می کنــم بــه 
ــو بــه  واســطه پیامبــرت محمــد، پیامبــر رحمــت، ای محمــد، مــن بــه واســطه ت

درگاه پــروردگارم روی مــی آورم تــا حاجتــم را برایــم بــرآورده ســازد. ]6[
حدیــث صحیــح فــوق بــر مشــروع بــودن توســل تأکیــد می کنــد، چــرا کــه رســول 
خــدا)ص( نــه تنهــا ایــن شــخص را از توســل منــع نمــی کنــد، کــه شــیوه صحیــح 
توســل را نیــز بــه وی می آمــوزد کــه چگونــه بــا وســیله قــرار دادن پیامبــر)ص( بیــن 
خــود و خــدا، از پــروردگار جهــان درخواســت نمایــد تــا او را شــفا دهــد. و ایــن معنا، 

همــان توســل بــه اولیــای الهــی اســت.
4. انــس بــن مالــک می گویــد: مــردی نــزد رســول خــدا)ص( آمــد و گفــت: ای 
ــازل  ــاران ن ــد )ب ــدا بخواهی ــدند! از خ ــف ش ــى تل ــى آب ــا از ب ــات م ــدا حیوان ــول خ رس
کنــد( پیامبــر)ص( دعــا کردنــد و یــک هفتــه تمــام بــاران آمــد، تــا آنکــه مــردی خدمت 
پیامبــر)ص( آمــد و گفــت: ای پیامبــر خــدا خانه هــا خــراب شــد، و راههــا قطــع گردیــد 
و... پیامبــر)ص( فرمــود: »پــروردگارا )بــاران رحمتــت را( بــر کوههــا و تپه هــا و درون 
دره هــا و رود خانــه هــا، و نقاطــی کــه درخــت می رویــد نــازل کــن«، پــس از آن، بــاران 

در شــهر مدینــه قطــع شــد، ولــی در اطــراف همچنــان می باریــد.]7[
5. نقــل اســت کــه آدم )ع( چــون دچــار لغــزش شــد گفــت: »ای پــروردگارم از 
ــو می خواهــم بــه حــق محمــد)ص( مــرا ببخشــی«. خداونــد فرمــود: »ای آدم،  ت

چگونــه محمــد)ص( را شــناختی بــا آنکــه هنــوز او را نیافریــده ام«؟
ــدم در آن  ــردم، دی ــگاه ک ــرش ن ــه ع ــدی ب ــرا آفری ــه م ــی ک ــخ داد: هنگام آدم پاس
نوشــته اســت: ال إلــه ااّل اهلل، مّحمــد رســول اهلل، چــون دیــدم نــام او نزدیــک بــه 
ــد  ــو، خداون ــزد ت ــدگان اســت ن ــه او محبــوب تریــن آفری ــو اســت، دانســتم ک ــام ت ن

ــم.]8[ ــو را می بخش ــتی، ت ــن خواس ــد)ص( از م ــق محم ــه ح ــون ب ــود: چ فرم
6. در نقــل دیگــری از روایــت فــوق کــه ســیوطی آن را از طریــق ابــن عبــاس از 
رســول خــدا)ص( نقــل کــرده اســت: ابــن عبــاس می گویــد: از رســول خــدا)ص( 
ــه آدم )ع( از پــروردگارش دریافــت نمــود و باعــث بخشــودگی او  ــی ک ــاره کلمات درب
شــد ســؤال کــردم، حضــرت فرمــود: آدم از پــروردگار خواســت تــا بــه حــق محمــد 
ــه او را  ــز توب ــد نی ــرد، خداون ــه او را بپذی ــین، توب ــن و حس ــه و حس ــی و فاطم و عل

پذیرفــت.]9[

ـل ـّ تــأم
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ــرده آمــده  ــره آن را از رســول خــدا)ص( نقــل ک ــه ابوهری 7. در حدیــث دیگــری ک
اســت:... ای آدم! اینــان )اهــل بیــت )ع(( برگزیــدگان مــن هســتند... هــر گاه 
حاجتــی داشــتند آنــان را واســطه قــرار بــده و بــه آن هــا متوســل شــو. پیامبــر)ص( 
فرمــود: مــا )اهــل بیــت( کشــتی نجــات هســتیم، هــر کــس ســوار ایــن کشــتی شــود، 
نجــات خواهــد یافــت و هــر کــس ســرپیچی کنــد، هــالک خواهــد شــد، پــس هــر کس 
حاجــت و نیــازی بــه خداونــد دارد، بایــد مــا اهــل بیــت را واســطه قــرار دهــد.]10[

8. ابــن عبــاس می گویــد: عمــر بــن خطــاب بــه وســیله عبــاس بــن عبدالمطلــب 
عمــوی پیامبــر)ص( طلــب بــاران نمــود و گفــت: پــروردگارا مــا بــه وســیله عمــوی 
پیامبرمــان از تــو طلــب بــاران می کنیــم، و بــه وســیله موهــای ســفید او طلــب 
شــفاعت می کنیــم، پــس بــاران نــازل شــد و ســیر آب شــدند.]11[در نقــل دیگــری 
از حدیــث فــوق آمــده اســت کــه وقتــی عبــاس طلــب بــاران کــرد و بــاران نــازل شــد، 
عمــر رو بــه مــردم کــرد و گفــت: بــه خــدا ســوگند عبــاس وســیله مــا اســت بــه ســوی 

خــدا، و مقامــی نــزد خــدا دارد.]12[
قســطالنی می گویــد: وقتــی عمــر بــه وســیله عبــاس طلــب بــاران کــرد، گفــت: ای 
مــردم، پیامبــر خــدا)ص( بــه عبــاس بــه دیــده پــدر نــگاه می کــرد، از او پیــروی کنیــد 

و او را وســیله خــود بــه ســوی خــدا قــرار دهیــد. ]13[
ایــن عمــل، اندیشــه کســانی کــه توســل را مطلقــًا و یــا توســل بــه غیــر پیامبــر)ص( 
تحریــم کــرده انــد، باطــل می کنــد و صراحــت دارد کــه یکــی از مصادیــق »وســیله« 
توســل بــه افــراد محتــرم و صاحــب منزلتــی اســت کــه مایــه قــرب بــه خداونــد 
می باشــند. و ســخن عمــر کــه گفتــه اســت: »هــذا و اهلل الوســیله إلــی اهلل و المــکان 
منــه« در داللــت بــر شایســتگی توســل و تقــرب، از صراحــت کافــی برخــوردار اســت.

ابــن حجــر عســقالنی می نویســد: عبــاس عمــوی پیامبــر)ص( در دعــای خــود 
گفــت: مــردم بــه مــن رو آوردنــد بــه خاطــر رابطــه خویشــاوندی کــه بــا پیامبــر)ص(

تو دارم.]14[
البتــه جــای هیــچ گونــه تردیــدی نیســت کــه هــدف، توســل بــه مقــام و موقعیــت 
بــه طــور قطــع و یقیــن گفــت کــه  عبــاس بــوده اســت. بدیــن ســان می تــوان 
ــخاص  ــه اش ــود ب ــای خ ــدن حاجت ه ــرآورده ش ــرای ب ــالم ب ــدر اس ــلمانان ص مس

پاکدامــن و صالــح متوســل می شــده انــد.
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توسل در سیره مسلمانان
همچنیــن از احادیــث اســتفاده می شــود کــه ایــن ســیره مســلمانان پــس از 
درگذشــت ایشــان نیــز جریــان داشــته اســت کــه نمونه هایــى از آن چنیــن اســت:
1. بیهقــی نقــل کــرده اســت: مــردی نــزد قبــر پیامبــر)ص( آمــد و گفــت: ای 
محمــد)ص(، بــرای امتــت طلــب بــاران کــن، چیــزی نگذشــت کــه بــاران نــازل شــد 

و مــردم ســیر آب شــدند]15[.
2. وقتــی منصــور، حاکــم عباســی، نحــوه زیــارت پیامبــر)ص( را از مالــک بــن انس 
پیشــوای مذهــب مالکــی پرســید و بــه او گفــت: آیــا رو بــه قبلــه کنــم و دعــا نمایــم یــا 
رو بــه پیامبــر اکــرم)ص( ؟ مالــک در پاســخ گفــت: چــرا چهــره از وی بــر می تابــى؟ او 
در روز رســتاخیر وســیله تــو و وســیله پــدر تــو حضــرت آدم )ع( اســت. بــه ســوی او 
رو کــن و او را شــفیع خــود قــرار ده، خــدا شــفاعت او را می پذیــرد. خــدا می فرمایــد: 
»ولــو انهــم إذ ظلمــوا...« و اگــر آنــان وقتــی بــه نفــس خویــش ســتم کــرده بودنــد، 
نــزد تــو می آمدنــد و از خــدا آمــرزش می خواســتند و پیامبــر ]نیــز[ بــرای آنــان طلــب 

آمــرزش می کــرد، قطعــًا خــدا را توبــه پذیــر مهربــان می باشــد. ]16[
ــر  3. از محمــد بــن ادریــس شــافعی، پیشــوای مذهــب شــافعی نیــز اشــعاری ب
جــای مانــده کــه نشــان می دهــد وی عمیقــًا معتقــد بــه توســل بــوده اســت، بــه 
ویــژه توســل بــه اهــل بیــت رســول گرامــی اســالم)ص(. وی می گویــد: خانــدان 
پیامبــر وســیله مــن بــه ســوی خــدا هســتند و امیــدوارم کــه بــه خاطــر آنــان، 

فــردای قیامــت، نامــه اعمالــم بــه دســت راســت مــن داده شــود.]17[
پیامبــر)ص(  بیــت  اهــل  از دیوانــش در ســتایش  شــافعی در جــای دیگــری 
ــی  ــن گناه ــت، ای ــد اس ــدان محم ــتن خان ــت داش ــن دوس ــاه م ــر گن ــد: »اگ می گوی

اســت کــه هیچــگاه از آن توبــه نخواهــم کــرد.«
خانــدان پیامبــر)ص( در روز قیامــت و در هنگامــی کــه شــأن و منزلــت آنــان 
بــرای ناظــران آشــکار گــردد، شــفاعت کننــدگان مــن هســتند.]18[ شــافعی در 
اشــعار فــوق نیــز بــا صراحــت تمــام اهــل بیــت پیامبــر)ص( را بــه عنــوان شــفاعت 

کننــدگان خــود معرفــی می کنــد.
4. مســئله توســل بــه اولیــای خــدا در میــان مســلمانان صــدر اســالم بــه گونــه 
ای رایــج بــوده کــه آنــان بــه طــور گســترده ای در اشــعار خــود از آن یــاد کــرده و 

ـل ـّ تــأم
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کتــاب مــاه

پیامبــر)ص( را بــه عنــوان وســیله بیــن خــود و خــدا معرفــی می کــرده انــد. از جملــه 
در قصیــده ای کــه ســواد بــن قــارب دربــاره پیامبــر)ص( ســروده آمــده اســت:

و  پنهــان  هــر  بــر  تــو  و  نیســت  خــدا  جــز  پــروردگاری  کــه  می دهــم  شــهادت 
پوشــیده ای امینــی، و گواهــی می دهــم کــه تــو ـ ای فرزنــد گرامیــان و پــاکان ـ در 

بــه ســوی خــدا هســتی.]19[ میــان دیگــر پیامبــران، نزدیــک تریــن وســیله 
پیامبراکــرم)ص( ایــن اشــعار را شــنید ولــی هیچــگاه ســراینده آن را از بیــان 

چنیــن ســخنی منــع نکــرد، و او را بــه شــرک و بدعــت متهــم نســاخت.
5. و از جملــه معتقــدان بــه توســل »ابوعلــی خــالل« از بــزرگان مذهــب حنبلــی 
اســت، وی می گویــد: هــر گاه بــرای مــن ناراحتــی و گرفتــاری پیــش می آمــد بــه 
ســراغ قبــر حضــرت موســی بــن جعفــر)ع( رفتــه، بــه آن حضرت متوســل می شــدم، 

ــم حــل می شــد.]20[ ــره از مشــکالتم می گشــود و گرفتــاری های ــد گ خداون

توسل از منظر اهل بیت پیامبر)ع(
توســل از نــگاه امامــان اهــل بیــت )ع( نیــز امــری پســندیده اســت، و آنــان مــردم 

را بــه توســل جســتن بــه قــرآن و اولیــای خــدا تشــویق می کــرده انــد.
از جمله در دعاهای امام سجاد )ع( آمده است:

بــار الهــا! مــن اینکــه بــه وســیله مقــام بلنــد محمــدی، و والیــت و طریقیــت 
تــو رو  بــه ســوی  بــه واســطه آن دو  تــو تقــرب می جویــم، و  بــه  روشــن علــوی 

می کنــم کــه مــرا از شــر ایــن و آن پنــاه دهــی.]21[
از حضرت فاطمه زهرا )س( نقل است که فرمود:

ســتایش می کنــم خــدای را کــه بــه خاطــر عظمــت و نــورش، همــه موجوداتــی کــه 
در آســمان ها و زمیــن هســتند، بــرای تقــرب بــه خداونــد بــه دنبــال وســیله انــد، و مــا 
)خانــدان پیامبــر)ص(( وســیله تقــرب بــه خداوند در میان بندگانش هســتیم.]22[
عایشــه از پیامبــر)ص( نقــل کــرده کــه دربــاره خــوارج فرمــوده انــد: خــوارج بدتریــن 
آفریده هــای خــدا هســتند، و بهتریــن بنــده خــدا )علــی بــن ابیطالــب )ع(( کــه 

ــان را خواهــد کشــت.]23[ نزدیــک تریــن وســیله بــه خداونــد می باشــد، آن
همچنیــن، مرحــوم صــدوق بــا ذکــر ســند از رســول خــدا نقــل کــرده کــه فرمــوده 
انــد: )اکثــر( امامــان از نســل حســین )ع( انــد. هــر کــس از آنــان پیــروی کنــد از خــدا 
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پیــروی کــرده اســت، و هــر کــس از دســتورات آنــان ســرپیچی کنــد، از فرامیــن الهــی 
ســرپیچی کــرده اســت، آنــان دســتاویز محکــم و وســیله تقــرب بنــدگان بــه ســوی 

خداونــد هســتند.]24[
ــان  ــه در زم ــی، چ ــای اله ــران و اولی ــه پیامب ــل ب ــئله توس ــم، مس ــه دیدی چنانک
حیــات شــان، و چــه پــس از درگذشــت آنــان، حقیقی اســت کــه در روزگار پیامبران 
پیشــین، و در عصــر پیامبــر اســالم)ص(، و پــس از پیامبــر)ص(، در روزگار صحابــه 
و تابعیــن، و در قــرون مختلــف اســالمی، امــری جایــز و رایــج بــوده اســت، و مــردم 
مســلمان، از پیــروان مذاهــب مختلــف اســالمی، پیوســته بــرای رفــع حاجــات و 

نیازهــای خــود بــه پیامبــران و اولیــای الهــی متوســل می شــده انــد.
ــا افــرادی  ــر فــرد ی پــس توســل مســئله ای اســت کامــاًل مشــروع و اســالمی، و اگ
ایــن ســنت پســندیده اســالمی را نادیــده گرفتنــد، آن هــا هســتند کــه از صــراط 
مســتقیم اســالمی فاصلــه گرفتنــد کــه بایــد اشــتباهات خویــش را اصــالح نمــوده و 

بــه صــراط مســتقیم الهــی بــاز گردنــد.
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اثیر، 185/5.

]2[ النهایة فی غریب الحدیث، ابن اثیر، 185/5.
ُکْم ُتْفِلُحون .

َ
ُقوا اهلَل َو اْبَتُغوا ِإَلْیِه اْلَوسیَلَة َو جاِهُدوا فی  َسبیِلِه َلَعّل ذیَن آَمُنوا اّتَ

َ
َها اّل ّیُ

َ
]3[ مائده، 35. یا أ

ُه ُهَو اْلَغُفوُر  ْسَتْغِفُر َلُکْم َربّی ِ ِإّنَ
َ
یَن)97(َقاَل َسْوَف أ ا َخاِطِ ُکّنَ ا  َباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا ِإّنَ

َ
]4[ یوسف، 97 و 98. َقاُلوْا َیأ

ِحیُم. الّرَ
ابًا َرحیمًا. ُسوُل َلَوَجُدوا اهلَل َتّوَ ْنُفَسُهْم جاُؤَک َفاْسَتْغَفُروا اهلَل َو اْسَتْغَفَر َلُهُم الّرَ

َ
ُهْم ِإْذ َظَلُموا أ ّنَ

َ
]5[ نساء، 64. َو َلْو أ

]6[ الجامع الصحیح، ترمذی، 35783569/5.
]7[ صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بن بخاری، ج 1، ص 344 - 346، ح 968 - 976. جاء رجل إلی رسول 
اهلل فقال: یا رسول اهلل، هلکت المواشی و تقّطعت السبل، فادع اهلل، فدعا اهلل، فمطرنا من الجمعة إلی الجمعة، 
فجاأ رجل إلی النبی فقال: یا رسول اهلل، تهّدمت البیوت، و تقّطعت السبل و هلکت المواشی. فقال رسول اهلل: 

کام و بطون األودیة و منابت الشجر«. فانجابت عن المدینة انجیاب الثوب. »اللهم علی ظهور الجبال و اال
کم المستدرک علی الصحیحین، 3/ 517، ح 4286؛ بیهقی، دالئل النبوة، 489/5؛ وفاء الوفا 1371/4  ]8[ حا

-1372؛ سیوطی، در المنثور، 59/1.

ـل ـّ تــأم
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کیف عرفته؟  و نقل أّن آدم لما اقترف الخطئیة قال: یا رّبی، أسألک بحق محمد لما غفرت لی، فقال، یا آدم، 
اال اهلل، محمد رسول اهلل؛ فرأیت اسمه  اله  العرش فوجدت مکتوبًا فیه: ال  إلی  لما خلقتنی نظرت  قال: ألنک 

مقرونًا مع اسمک، فعرفته أحب الخلق الیک«.
]9[ سیوطی، در المنثور،، ج 1، ص 60 و 61، چاپ دارالکتب العراقیه، 1377 ه ق. عن ابن عباس قال سألت 
رسول اهلل عن الکلمات التی تلقاها آدم من رّبه فتاب علیه قال: سئل بحق محمد و علی و فاطمة و الحسن و 

الحسین إال تبت علّی فتاب علیه
]10[ ابراهیم بن جوینی، فرائد سمطین، ج 1، ص 36 و 37، بیروت مؤسسه محمودی چاپ اول، 1398 ه. 
کان لک الی  خوارزمی، مناقب، ص 318، ج 320 انتشارات اسالمی قم، 1441 هـ.... یا آدم هؤالء صفوتی... فإذا 
کان له إلی  حاجة فبهؤالء توسل، فقال النبی: نحن سفینة النجاة من تعلق بها نجا و من حاد عنها هلک، فمن 

اهلل حاجة فلیسألنا أهل البیت.
کتاب الجمعة، باب االستسقاء. عن ابن  ]11[ابونعیم اصفهانی دالئل النبوة، 725/2 ح 511؛ صحیح بخاری، 

عباس، أن عمر قال: اللهم إنا نستسقیک بعم نبّینا، و نستشفع بشیبته، فسقوا،
]12[ ابن اثیر، اسد الغابة، 11/3.فقال عمر: هذا و اهلل الوسیلة الی اهلل و المکان منه.  

]13[ المواهب اللدنیه، 380/3، فتح الباری، 413/2. إن عمر لما استسقی بالعباس قال یا ایها الناس أن رسول 
للوالد فاقتدوا به فی عمه و اتخذوه وسیلة إلی اهلل تعالی. ففیه التصریح  الوالد  کان یری للعباس ما یری  اهلل 

بالتوسل و بهذا یبطل قول من منع التوسل مطلقًا باالحیاء و األموات و قول من منع ذلک بغیر النبی.
]14[فتح الباری، 413/2، دارالمعرفة لبنان. و قد توجه القوم بی الیک لمکانی من نبیک،

]15[روی البیهقی، انه جاء رجل إلی قبر النبی فقال: یا محمد، استق ألمتک؛ فسقوا؛ وفاء الوفاء، 1374/4.
]16[ سمهودی، وفاء الوفاء، ج 2، ص 1376. منصور گفت: یا اباعبداهلل استقبل القبلة و أدعوا ام استقبل رسول 
گفت: لم تصرف وجهک عنه و هو و سیلتک و وسیلة أبیک آدم )ع( إلی اهلل یوم  اهلل)ص(؟ مالک در پاسخ وی 

القیامة بل إسبقبله و استشفع به فیشفعک اهلل قال اهلل تعالی: »ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم«.
]17[ دیوان شافعی، ص 162، الصواعق المحرقه، ص 178.

ارجوا بهم أعطی غدًا بیدی الیمین صحیفتی آل النبی ذریعنی       و همو إلیه وسیلتی 
کان ذنبی حب آل محمد                    فذلک ذنب لست عنه أتوب ]18[ لئن 

هم شفعائی یوم حشری و موقفی           إذا ما بدت للناظرین خطوب.
]19[ زینی دحالن، الدررالسنیة، ص 29.

کرمین االطائب. و أشهد أن ال رب غیره    و أنک مأمون علی کل غائب     و أنک أدنی المرسلین وسیلة    ألی اهلل یابن اال
]20[ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، 120/1. ما همنی أمر فقصدت قبر موسی بن جعفر )ع( فتوسلت به اال سهل 

اهلل تعالی لی ما احب.
]21[ صحیفه سجادیه، دعای 49. اللهم فإنی أتقرب الیک بالمحمدیة الرفعیة و العلویة البیضاء، و أتوجه الیک 

کذا... کذا و  بهما أن تعیذنی من شر 
نوره  و  الذی بعظمته  النساء. واحمد اهلل  بغدادی بالغات  البالغه، 16، 211؛  ح نهج  الحدید شر ابی  ابن   ]22[

یبتغی من فی السموات و االرض الیه الوسیلة و نحن وسیلة فی خلقه.
ح نهج البالغة 267/2؛ ابن المغازلی، المناقب، ص 100 ح 79، داراالضواء، بیروت 1412 هـ؛ هیثمی،  ]23[، شر
مجمع الزوائد، ج 6، ص 359، دارالفکر 1414 هـ.. هم شر الخلق و الخلیقة، یقتلهم خیر الخلق و الخلیقة، و 

أقربهم عنداهلل وسیلة.
]24[ صدوق،عیون أخبار الرضا )ع( ج 1 ص 63.

و باسناد قال قال رسول اهلل: االئمة من ولد الحسین )ه( من أطاعهم فقد أطاع اهلل و من عصاهم عصی اهلل 
عزوجل هم العروة الوثقی و هم الوسیلة الی اهلل عزوجل. عیون أخبار الرضا )ع( صدوق ج 1 ص 63.

………………………………………………………………
https://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa2265
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َامیــُر  قــاَل  قــاَل:  َعَلیِهمــا  اهلِل  َســالُم  ــٍد  ُمَحّمَ بــِن  َجعَفــِر  اهلِل  َعبــِد  َابــى  َعــن 
قــوٰى َعَمــٌل َو َکیــَف   َمــَع الّتَ

ُ
ــالُم: ال َیِقــّل الُمؤِمنیــَن َعلــّیُ بــُن َابــى طاِلــٍب َعَلیــِه الّسَ

ــل.)۱(  مــا ُیَتَقّبَ
ُ

َیِقــّل

قوٰى َعَمل
َ
 َمَع الّت

ال َیِقلُّ
وقتــی شــما تقــوا داریــد و مّتقــی هســتید، هیــچ عمــل خیــری کــه از شــما صــادر 
ــو یــک صلــوات بفرســتید، یــک ســبحان اهلل بگوییــد، یــک  شــود کــم نیســت. ول
صدقــه ای بدهیــد، یــک صلــه ی رحمــی بکنیــد، هــر کاری کــه بکنیــد، وقتــی 
دارای تقــوا هســتید، آن عمــل، عمــل کوچکــی دیگــر نیســت. خاصّیــت تقــوا ایــن 
اســت. تقــوا مثــل روحــی اســت کــه در جســِم اعمــال نیــک و خیــِر انســان وارد 

ــد. ــو میبخش ــد، ُعل ــد، ارزش میبخش ــات میبخش ــا حی ــه آن ه ــود و ب میش

ل  ما ُیَتَقّبَ
َو َکیَف َیِقلُّ

جالــب ایــن اســت کــه ایــن بزرگــوار بعــد از آنکــه ایــن حقیقــت را بیــان میکننــد، 
یــک اســتداللی هــم در ذیلــش ذکــر میکننــد و آن ایــن اســت کــه میفرماینــد: 

اگر با تقوا باشید هیچ عمل 
خیری از شما کم نیست

شرح حدیث در بیان مقام معظم رهبری؛ جلسه درس خارج فقه
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ــه مــورد قبــول  ــم حســاب میشــود آن عملــی ک ــل؛ چطــور ک ــا ُیَتَقّبَ  م
ُ

ــّل ــَف َیِق َو َکی
قیــن؛)۲( وقتــی شــما تقــوا داریــد، هــر  ــَن الُمّتَ ــُل اهلُل ِم مــا َیَتَقّبَ

َ
پــروردگار اســت. ِاّن

عملــی کــه انجــام بدهیــد مــورد قبــول اســت و وقتــی کــه عملــی مــورد قبــول ذات 
مقــّدس پــروردگار قــرار گرفــت، دیگــر ایــن عمــل کــم نیســت؛ هــر چــه باشــد. همیــن 
ــی شــد عمــل انســان، ارزش پیــدا میکنــد،  ــاری تعال ــه قبــول ب قــدر کــه مشــّرف ب
ــر  ــه، اگ ــم نیســت. بل ــا تقــوا هیــچ عملــی ک ــه ب ــد ک ــذا میفرمای ــو پیــدا میکنــد. ل ُعل
ــی اســت  ــل یــک مشــکله ی بزرگ ــول عم ــدم قب ــول و ع ــد، آن وقــت قب ــوا نباش تق
بــرای انســان. گاهــی انســان عملــی را انجــام میدهــد، زحمــِت آن را هــم متحّمــل 
میشــود، لکــن مــورد قبــول قــرار نمیگیــرد. در روایــت داریــم کــه بعضــی هســتند کــه 
ــا جــز بیــداری هیــچ عایــدی ای بــرای  ــا میشــوند نمــاز هــم میخواننــد، اّم شــب پ
آن هــا در ایــن کار وجــود نــدارد؛ عایــدِی او فقــط همیــن بیــدار شــدن و خــواِب 
انســان ناقــص شــدن و خــراب شــدن اســت؛ یعنــی قبــول نمیشــود. حــاال یــا ایــن 
ــه  ــه خاطــر یــک عمــل حرامــی اســت ک ــه قبــول نشــدن خــدای نکــرده ب اســت ک
آن عبــارت اســت از ریــا -چــون ریــا عــالوه بــر اینکــه ُمبطــِل عمــل اســت، خــودش 
هــم حــرام اســت؛ ریــا نوعــی شــرک اســت- یــا بــه خاطــر ایــن اســت کــه نــه، ریــا و 
عمــل حرامــی وجــود نــدارد، ]فقــط[ توّجــه نــدارد؛ بى هــوا همیــن طــور پــا میشــود 
مثــاًل یــک نمــازی میخوانــد، بــدون توّجــه، بــدون خشــوع، بــدون ذکــر؛ فایــده ای 
ــَن  ــُل اهلُل ِم ــا َیَتَقّبَ م

َ
ــت؛ ِاّن ــده اس ــن  ش ــن تأمی ــود، ای ــر ب ــوا اگ ــن، تق ــدارد. بنابر ای ن

قیــن. الُمّتَ

�ت ݣݣݣها وسژ
ف
ی ݣݣݣ� پ

ݣݣ�

۱( امالی طوسی، مجلس دّوم، ص ۶۱؛ »هیچ عملی که همراه تقوا باشد اندک نیست، و چگونه کم حساب میشود 
آن عملی که مورد قبول پروردگار است.«

۲( سوره ی مائده، بخشی از آیه ی ۲۷؛ »خدا فقط از تقواپیشگان مىپذیرد.«
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چنــد عامــل اســت کــه قــرآن کریــم وعــده داده، یعنــی تذکــر داده اســت کــه 
عوامــل ســقوط انســان هســتند. ســقوط انســان بــه اندازه ــای کــه -العیاذبــاهلل- 
بــه طبقــۀ هفتــم جهّنــم برســد. مــا همــه بایــد مواظــب باشــیم کــه ایــن عوامــل 

ــر مــا غلبــه نکننــد. ــر مــا چیــره نشــوند و ب ســقوط، ب
اولیــن عامــل، کــه قــرآن شــریف خیلــی روی آن پافشــاری دارد، نفــس اّمــاره 
ْفــَس  اســت، نفســی کــه همیشــه امــر بــه بــدی می کنــد. قــرآن می فرمایــد: »ِإّنَ الّنَ

ــي «]1[. ــَم َرّبِ  مــا َرِح
َ
ــوِء ِإاّل ــاَرٌة ِبالّسُ ّمَ

َ َ
أل

خــدا بایــد انســان را نــگاه بــدارد، وگرنــه نفــس أّمــاره انســان را بــه ســقوط مــی-
أّمــاره، بعــد مــاّدی  از نفــس  بــه بــدی می کنــد. مــراد  کشــاند. دائمــًا هــم امــر 
بــر  انســان اســت. انســان موجــودی دو بعــدی اســت. از همیــن جهــت هــم 
ســایر موجــودات امتیــاز دارد. حیوان هــا یــک بعــدی هســتند و آن بعــد، مــادی 
ــا بعــد  ــا بعــد جســمی اســت. مالئکــه نیــز یــک بعــدی هســتند، بعــد روحانــی ی ی
ملکوتــی دارنــد و چــون یــک بعــدی هســتند، قابلیــت بــرای اســتکمال ندارنــد. 
تنهــا انســان اســت کــه دو ُبعــدی اســت؛ یکــی بعــد جســمی و ماّدیــات و یکــی 
ُبعــد معنــوی و ملکوتــی، کــه بــه آن »روح« می گوینــد. ترکیــب ایــن دو بعــد هــم 

عوامل سقوط انسان
عامل اّول: نفس اّماره
درس اخالق آیت اهلل حاج شیخ حسین مظاهری
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یــک ترکیــب عجیبــی اســت. عرفــا روی ایــن ترکیــب خیلــی حــرف زده انــد، اّمــا 
ــۀ دیگــری  ــه گون ــا ب ــا انضمامــی، ی ــا ترکیــب، اّتحــادی ی ــه جایــى نرســیده اند. آی ب
اســت؟ همیــن مقــدار می دانیــم کــه آن جنبــۀ مــاّدی، امــر بــه بــدی می کنــد و اگــر 
رهایــش کنیــم، مــا را بــه ســقوط می کشــاند. آن بعــد ملکوتــی و آن روح کــه خیلــی 
شــرافت هــم دارد، در قــرآن کریــم »روح اهلل« نامیــده شــده اســت و مســجود 
مالئکــه اســت. به واســطۀ آن بعــد، انســان می توانــد برســد بــه جایــى کــه بــه جــز 
خــدا ندانــد. ماییــم کــه بایــد ایــن ُبعــد مــادی را وســیله و مرکــب کنیــم، بــرای روح؛ 
ــب  ــا مرک ــراق ی ــطۀ ُب ــه واس ــا ب ــم و روح م ــه کنی ــراق تهی ــروج روح، ُب ــرای ع ــی ب یعن
عــروج کنــد. بــه قــول روایــات، روح پــرواز کنــد تــا از مالئکــه پّران تــر شــود و مقامــش 

ــر گــردد. از جبرئیــل هــم خیلــی باالت
پیامبــر اکــرم)ص( می فرماینــد: وقتــی بــه معــراج  رفتــم و بــه ســدرة المنتهــی 
تنهــا  مــرا  جایــى  چنیــن  در  آیــا  گفتــم:  کــرد.  وداع  مــن  بــا  جبرئیــل  رســیدم، 
بال هایــم  کــه  کنــم؛ چــرا  عبــور  ایــن جــا  از  مــن نمی توانــم  گفــت:  می گــذارى؟ 

ســوخت.]2[ خواهــد 
یعنــی انســان می توانــد بــه جایــگاه رفیعــی برســد کــه حّتــی جبرئیــل امیــن هــم کــه 
ملــك مقــّرب خداســت، اجــازه و صالحّیــت ورود بــه آن مقام را نــدارد. به قول مثنوی:

احمد ار بگشاید آن پر جلیل 
تا ابد مدهوش ماند جبرئیل 

چون گذشت احمد ز سدره مرصدش 
وز مقام جبرئیل و از حدش 
گفت او را حین بیا اندر پیم 

گفت رو رو من حریف تو نیم 
گفت بیرون زین حد اى خوش فّرمن 

گر زنم پّرى بسوزد پّر من 
اّمــا اگــر انســان نفــس اّمــاره یــا بعــد مــادی را رهــا کنــد، بــه عکــس می شــود؛ 
یعنــی همیــن بعــد مــاّدی، روح را اســتخدام می کنــد و ســقوط روی ســقوط پیــدا 
خواهــد کــرد. می رســد بــه آنجــا کــه بــاز هــم بــه جــز خــدا ندانــد. لــذا انســان در دنیــا 
در حرکــت اســت. اگــر بتوانــد بعــد مــادی را مرکــب بــرای روح قــرار دهــد، حرکــت رو 
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ــر نشــد و آن  ــا اگ ــه آن حرکــت اســتکمالی می گوینــد. اّم ــه خــدا پیــدا می کنــد و ب ب
ــد و از  ــتخدام می کن ــان روح را اس ــم هم ــد، کم ک ــه ش ــش پذیرفت ــادی حرف ــد م ُبع
روح اســتفاده می کنــد و تابــع شــیطان می شــود. عقــل انســان هــم در اثــر متابعــت 

ــرد خــود را از دســت می دهــد و شــیطانی می شــود. ــاره، کارک از نفــس اّم
ِبــِه  از امــام صــادق)ع( پرســدند: عقــل چیســت؟ ایشــان فرمودنــد: »َمــا ُعِبــَد 
ْحَمــُن َو اْکُتِســَب ِبــِه اْلِجَنــان«؛ عقــل آن اســت کــه انســان بــا آن خــدای رحمــان را  الّرَ
عبــادت می کنــد و بهشــت را به دســت مــی آورد.  راوی از عقــل و زیرکی معاویه ســخن 
ــود و در واقــع،  ــه داشــت، نیرنــگ و شــیطنت ب ــد: آنچــه معاوی گفــت. امــام فرمودن
نمایــش عقــل بــود، نــه عقــل.]3[ امیرالمؤمنیــن)ع( نیــز در ایــن بــاره می  فرماینــد: »َو 
ــُه َیْغــِدُر َو َیْفُجــُر«]4[ بــه خــدا قســم معاویــه زرنگ  تر  ــي َو َلِکّنَ ْدَهــی ِمّنِ

َ
اهلِل َمــا ُمَعاِوَیــُة ِبأ

ــد. ــت می کن ــری و خیان و سیاســت  مدارتر از مــن نیســت، او حیله گ
کــه مــا  بــرای همیــن آمده انــد  انبیــاء  کــه همــۀ  بایــد توجــه داشــته باشــیم 
ــه  ــی. از جمل ــرای ُبعــد ملکوت ــار خودمــان،  ُبعــد مــادی را مرکــب کنیــم ب ــا اختی ب
ــه  ــا تنّب ــه یــک دنیــا معجــزه و یــک دنی ــرآن ک ــزول ق ــرم)ص( و ن ارســال پیغمبــر اک
اســت، بــرای همیــن بــوده اســت. هــر عبادتــی بــه جــا می آوریــم، در اثــر همیــن 
اســت. اگــر آن بعــد مــادی را نداشــته باشــیم، نمی توانیــم نمــاز بخوانیــم و روزه 
بگیریــم و نمی توانیــم کار عبــادی و فرهنگــی یــا حتــی کار معمولــی بکنیــم. آن 
ــا می توانیــم حرکــت کنیــم. آن وقــت ایــن حرکــت گاهــی  ــه م ــد مــادی اســت ک ُبع
حرکــت ســقوطی اســت و گاهــی حرکــت عروجــی اســت. ماییــم کــه می توانیــم ایــن 
بعــد مــادی را مرکــب قــرار دهیــم بــرای روح کــه راه را بپیمایــد و برســد بــه آنجــا کــه 
ــی  ــد ملکوت ــم ُبع ــه می توانی ــم ک ــن مایی ــد. همچنی ــک باش ــرای او کوچ ــت ب بهش
را بدهیــم بــه دســت ُبعــد مــادی و بــه دســت جســم و معلــوم اســت کــه کارش 

جســمانی و حیوانــی اســت و کارش دّرندگــی اســت.
قــرآن کریــم بــه آن دســته از افــراد کــه بعــد مــاّدی و حیوانــی در آن هــا بــر بعــد 
»َذْرُهــْم  ْنعــاِم«]5[؛ 

َ ْ
َکاأل ولِئــَك 

ُ
»أ می گویــد:  کــرده،  غلبــه  انســانی  و  معنــوی 

َمــُل َفَســْوَف َیْعَلُمــون«]6[؛ »َذْرُهــْم فــي  َخْوِضِهــْم 
َ ْ
ُعــوا َو ُیْلِهِهــُم األ ُکُلــوا َو َیَتَمّتَ

ْ
َیأ

َیْلَعُبــون «]7[.
یا رسول اهلل! اینها مثل حیوانند، بگذار تا بچرند و از دنیای ماّدی بهره ببرند.
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َضــل «]8[؛ یعنــی 
َ
ْنعــاِم َبــْل ُهــْم أ

َ ْ
ولِئــَك َکاأل

ُ
قــرآن در جــای دیگــر می فرمایــد: »أ

ــا حرکتــش ســقوطی اســت  از حیــوان هــم پســت تر می شــود. حرکــت می کنــد، اّم
و می رســد بــه آنجــا کــه ضــررش بــرای جامعــه و بــرای خــودش از هــر میکــروب 
َواّبِ ِعْنــَد 

َ
ســرطانی بیشــتر اســت. چنانکــه قــرآن شــریف می فرمایــد: »ِإّنَ َشــّرَ الــّد

ــر  ــت تر از ه ــای و پس ــر درنّده  ــت تر از ه ــوَن«]9[؛ پس ــَن ال َیْعِقُل ذی
َ
ــُم اّل ــّمُ اْلُبْک اهلِل الّصُ

حیوانــی و پســت تر از هــر میکروبــى، آن انســانی اســت کــه عقــل دارد، امــا تعّقــل 
نــدارد؛ فکــر دارد، ولــی تفّکــر نــدارد. عقــل و روحش را داده اســت به دســت جســم 
و آن جســم هــم او را می بــرد آنجــا کــه خاطرخــواه اوســت و لحظــه بــه لحظــه رو بــه 

ســقوط پیــش مــی رود.
بــرای خاطــر همیــن اســتکمال روحــی. خــدا مــا  ایــن دنیــا آمده ایــم  مــا در 
ــک  ــا ی ــه م ــت ک ــا داده اس ــه م ــم ب ــّدی ه ــار ج ــت و اراده و اختی ــرده اس ــق ک را خل
انســان ملکوتــی شــویم. ُبعــد مــادی ُبــراق باشــد بــرای مــا کــه عــروج کنیم و برســیم 

بــه آنجــا کــه بــه جــز خــدا ندانــد.
رسد آدمی به جایى که به جز خدا نداند

بنگر که تا چه حّد است، مقام آدمّیت 
در ایــن راه، بایــد بــا نفــس اّمــاره کــه یکــی از عوامــل ســقوط اســت، به عنــوان یک 
ــمن تریِن  ــد: دش ــرم)ص( می فرماین ــر اک ــود. پیغمب ــارزه ش ــخت مب ــمن سرس دش
ِتــي َبْیــَن َجْنَبْیــَك«]10[. 

َ
َك َنْفُســَك اّل ْعــَدى َعــُدّوِ

َ
دشــمنان تــو، نفــس اســت: »أ

ْعَداِئــَك 
َ
أ ْقــَرُب 

َ
أ »َنْفُســَك  فرمودنــد:  کــه  روایــت شــده  نیــز  امیرالمؤمنیــن)ع(  از 

ِإَلْیــَك«]11[؛ نزدیک تریــن دشــمن بــه تــو، نفــس اســت. همچنیــن از ایشــان ســؤال 
ّيُ 

َ
شــد: کــدام ســلطان، غالب تــر و قوی تــر اســت؟ فرمودنــد: هــوای نفــس: »أ

ــَوى«]12[.   ــاَل اْلَه ــَوى  َق ْق
َ
ــُب  َو أ ْغَل

َ
ــْلَطاٍن أ ُس

قــرآن کریــم هــم نفــس انســان را بــه منزلــۀ بــت بــرای او قلمــداد می کنــد. مــی-
ــُه اهلُل َعلــی  ِعْلــٍم«]13[؛ یــا رســول اهلل 

َ
َضّل

َ
َخــَذ ِإلَهــُه َهــواُه َو أ

َ
ْیــَت َمــِن اّت

َ
 َفَرأ

َ
فرمایــد: »أ

می خواهــی کســی کــه نفس پرســت و هــوا و هوس پرســت اســت و دانســته خــود را 
گمــراه می کنــد، نشــانت بدهــم؟

متابعــت از هــوا و هــوس، متابعــت از نفس اّماره، متابعــت از تمایالت و تخّیالت و 
وسوســه های مربــوط بــه نفــس، متابعــت از صفــات رذیلــه کــه در  عمق ذات انســان 
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ــُه اهلُل َعلــی  ِعْلٍم«.
َ
َضّل

َ
اســت، ســبب می شــود کــه انســان دانســته گمــراه گــردد: »َو أ

به قول مثنوی، نفس انسان، مادر بت ها است:
مادر بت ها بت نفس شماست

زانک آن بت مار و این بت اژدهاست
ــن  ــو را در ای ــان! ت ــد: ای انس ــریف می فرمای ــرآن ش ــی در ق ــد تعال ــره خداون باألخ
ــرای اینکــه راه را پیــدا کنــی و بــه مقــام لقــاء برســی، پــس مواظــب  دنیــا آوردم، ب
ــا  َه ّیُ

َ
ــا أ ــد: »ی ــی. می فرمای ــا نزن ــه درج ــاش ک ــب ب ــی و مواظ ــقوط نکن ــه س ــاش ک ب

ــو در حرکتــی و  ــَك َکْدحــًا َفُمالقیــِه«]14[؛ ای انســان! ت ــی  َرّبِ ــَك کاِدٌح ِإل
َ
ْنســاُن ِإّن ِ

ْ
ال

البتــه در حرکــت، بایــد بــا نفــس اّمــاره مبــارزه کنــی و ُبعــد مــادی را وســیله و مرکــب 
ــراق نمی شــود. حرکــت قــرار دهــی و حرکــت بــدون ُب

مالئکــه خیلــی تقــّرب دارنــد، مخصوصــًا مثــل جبرائیــل و میکائیــل و حملــۀ 
عــرش، اینهــا خیلــی مقــام دارنــد و خیلــی ســعۀ وجــودی دارنــد، اّمــا تکامــل 
ندارنــد. چــون ُبــراق ندارنــد، چــون آن بعــد مــادی را ندارنــد. حیوان هــا هــم 
از حیوان هــا، مثــل موریانــه و مورچــه، دربــارۀ آن هــا  ندارنــد. بعضــی  تکامــل 
کتاب هــا نوشــته شــده و از نظــر علمــی خیلــی بــاال هســتند، امــا ایــن یــک غریــزه 
اســت و اســتکمال ندارنــد. پــس چــه کســی اســتکمال دارد؟ انســان کــه هــم بعــد 
مــادی دارد و هــم بعــد ملکوتــی و از ایــن جهــت اشــرف از همــۀ موجــودات اســت. 
همــان موقــع کــه بــه دنیــا می آیــد، زمینــۀ شــرافت دارد. امــا چــه وقــت ایــن زمینــه 
بالفعــل می شــود و چــه وقــت انســان حرکــت می کنــد؟ آن وقتــی کــه نفــس و بعــد 
مــادی او بــه دســت روح داده شــود و جســم وســیله و بــراق روح گــردد. حرکــت او 
از آن موقــع بالفعــل می شــود. حرکــت در حرکــت و حرکــت جوهــری مالصــدرا کــه 

ــه اشــرف از جبرئیــل خواهــد شــد. ــه آنجــا ک او را می رســاند ب
گفت او را حین بیا اندر پیم

گفت رو رو من حریف تو نیم
انســان را بــرای حرکــت و بــه منظــور رســیدن بــه ایــن مقام هــا در دنیــا آورده انــد. 
اگــر ایــن حرکــت نباشــد، زندگــی دنیــا خیلــی رنــج دارد، همــراه بــا بدبختــی اســت، 
پــر از حســرت و ندامــت اســت. بایــد انســان بتوانــد بــه جایــى برســد کــه بهشــت 
بــه جایــى برســد کــه حتــی دم مــرگ  بــرای او کوچــک باشــد. انســان بتوانــد 
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ُتَهــا  ّیَ
َ
خداونــد ســبحان بــه وی خطــاب فرمایــد کــه جــای تــو نــزد مــن اســت: »یــا أ

ــِك«]15[ ــُة، اْرِجعــي  ِإلــی  َرّبِ ْفــُس اْلُمْطَمِئّنَ الّنَ
جــای تــو پیــش مــن و جــای تــو در بهشــت مــن اســت. بهشــت معمولــی بــرای تو 
کــم اســت و بایــد نــزد خداونــد باشــی! انســان بایــد بتوانــد بــه ایــن مقام هــا برســد. 
اّمــا اگــر مثــل کــرم ابریشــم در خــود بتنــد تــا خفــه شــود، بــه جایــى نخواهــد رســید. 
همــه می دانیــد کــه ایــن دنیــا همیشــه سرشــار از حســرت و ندامــت، و همیشــه پــر 
از غــم و غصــه از گذشــته و نگرانــی از آینــده اســت. ایــن دنیــا تکــرار مکــرّرات اســت. 
لــّذت در ایــن دنیــا نیســت و هرچــه هســت، دفــع الــم و رفــع ناراحتــی اســت. لذت 
واقعــی جــای دیگــری اســت. بــه راســتی انســانّیت و لّذاتــش در جــای دیگر اســت. 
حــال اگــر انســان در ایــن دنیــا بیایــد، هفتــاد ســال یــا هشــتاد ســال، تکــرار مکــرّرات 
داشــته باشــد، خــوردن و خوابیــدن و یــک کاری بــرای اینکــه بتوانــد جســم را 
ــان خیلــی  ــه یــک آهــو در بیاب ــوم اســت ک ــد، معل ــز را ارضــاء نمای ســیر کنــد و غرای
از چنیــن آدمــی باالتــر اســت، بــرای اینکــه غریزه ــاش را بهتــر ارضــاء می کنــد. اگــر 
یــک انســان بخواهــد غرایــزش را ارضــاء کنــد، بایــد شــبانه روز زحمــت بکشــد و 
ــا چنانچــه   در فقــر و غــم و غصــه می میــرد. اّم

ً
بــه جایــى هــم نمی رســد و معمــوال

ــته  ــذاری او را داش ــار خدمت گ ــه افتخ ــه مالئک ــاند ک ــا برس ــه آنج ــود را ب ــد خ بتوان
َنــا اهلُل ُثــّمَ  ذیــَن قاُلــوا َرّبُ

َ
باشــند، چقــدر ارزش دارد! قــرآن کریــم می فرمایــد: »ِإّنَ اّل

تــي  
َ
ــِة اّل ْبِشــُروا ِباْلَجّنَ

َ
 َتخاُفــوا َو ال َتْحَزُنــوا َو أ

َ
اّل

َ
ُل  َعَلْیِهــُم  اْلَمالِئَکــُة أ اْســَتقاُموا َتَتَنــّزَ

ُکْنُتــْم ُتوَعــُدوَن«]16[.
ــه جایگاهــی  ــا ب ــر انســان در حرکــت باشــد؛ حرکــت صعــودی؛ در همیــن دنی اگ
می رســد کــه مالئکــه می آینــد و بــا او حــرف می زننــد، بــه او دلــداری می دهنــد و 
می گوینــد: غــم و غصــه نخــور، دوســت تــو ماییــم و مــا تــو را از شــّر شــیاطین حفــظ 
می کنیــم، تــو را از بالهــای ناگهانــی حفــظ می کنیــم و اصــاًل مــا خلــق شــده ایم 

ــو را حفــظ کنیــم. ــرای اینکــه ت ب
ــریف  ــرآن ش ــند. ق ــان باش ــظ انس ــه حاف ــده اند ک ــق ش ــه خل ــته ای  از مالئک دس
ْمــِر 

َ
أ ِمــْن  َیْحَفُظوَنــُه  َخْلِفــِه  ِمــْن  َو  َیَدْیــِه  َبْیــِن  ِمــْن  بــاٌت  ُمَعّقِ »َلــُه  می فرمایــد: 

اهلِل«]17[؛ خــدا آن هــا را خلــق کــرده و امــر کــرده کــه حافــظ انســان باشــند و او را از 
شــیاطین حفــظ کننــد، از بالهــای جّنــی و انســی حفظــش کننــد. مهم تــر، اینکــه 
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انســان را از خطــر انحــراف حفــظ می کننــد و نمی گذارنــد جرقه هــای انحرافــی در 
روحــش دمیــده شــود.

لــذا بعضــی افــراد مالئکــه را می بیننــد و مالئکــه بــه آن هــا وعــده و دلــداری مــی-
دهنــد. آن هایــى کــه می گوینــد: »اهلل« و روی گفتــۀ خودشــان پابرجــا هســتند، 
یعنــی حرکــت اســتکمالی دارنــد، مالئکــه بــر آن هــا نــازل می شــوند و می گوینــد: 
َتْحَزُنــوا«]18[؛ از گذشــته باکــی نداشــته باشــید و غــم و غصــه   َتخاُفــوا َو ال 

َ
اّل

َ
»أ

ــد و از آینــده نیــز نترســید، چراکــه مــا هــم در دنیــا و هــم در آخــرت حافــظ  نخوری
ــَرِة«]19[. ِخ

ْ
ــي ال ــا َو ِف ْنی

ُ
ــاِة الّد ــي اْلَحی ــْم ِف ْوِلیاُؤُک

َ
ــُن أ شــما هســتیم: »َنْح

اگــر بــه راســتی انســان در راه باشــد، در آخــرت بــه جایگاهــی می رســد کــه دم 
ــه پــرواز  کنــد و مســتقیم  ــد ک ــه او عطــا می فرمای ــال ب ــد متعــال دو ب مــرگ، خداون
بــه بهشــت برســد. از پیامبــر گرامی»صلی اهلل علیه وآله وســّلم« روایــت شــده اســت 
کــه فرمودنــد: وقتــی قیامــت می شــود، خداونــد متعــال بــه طائفــه ای از اّمــت 
مــن، دو بــال عطــا مي فرمایــد و به وســیلۀ آن دو بــال، بــه ســرعت، از قبرهــای 
خــود بــه ســوی بهشــت پــرواز می کننــد. در بهشــت جــای می گیرنــد و هــر نعمتــي 
ْنَبــَت اهلُل ِلَطاِئَفــٍة ِمــْن 

َ
کــه بخواهنــد، برخــوردار می گردنــد: »ِإَذا َکاَن َیــْوُم اْلِقَیاَمــِة أ

ُمــوَن  ــا َو َیَتَنّعَ ــاِن َیْســَرُحوَن ِفیَه ــی اْلِجَن ــْم ِإَل ــْن ُقُبوِرِه ْجِنَحــًة َفَیِطیــُروَن  ِم
َ
ــي أ ِت ّمَ

ُ
أ

َکْیــَف َشــاُءوا«.
ــم  ــه شــما محاســبۀ اعمــال و صــراط و جهّن مالئکــه از آن هــا ســؤال می کننــد ک
را دیدیــد؟ یعنــي مواقــف قیامــت را چگونــه گذراندیــد کــه بــه بهشــت رســیدید؟ 
حســابي  مــا  از  اینکــه،  منظــور  ندیدیــم.  چیــزي  مــا  می دهنــد:  پاســخ  آنــان 
ــه اي  ــه طایف ــما چ ــد: ش ــه مي گوین ــم. مالئک ــي آمدی ــدون بازجوی ــتند و ب نخواس
ــد؟ آن هــا پاســخ مي دهنــد: مــا از امــت محمــد  ــدام پیغمبری هســتید؟ از امــت ک
ــیدید؟  ــام رس ــن مق ــه ای ــه ب ــد ک ــه کردی ــا چ ــند: در دنی ــه می پرس ــتیم. مالئک هس
آن هــا می گوینــد: مــا دو خصلــت داشــتیم و خداونــد بــه فضــل و رحمــت خــود، 
ْن َنْعِصَیــُه َو َنْرَضــی ِباْلَیِســیِر 

َ
ــا ِإَذا َخَلْوَنــا َنْســَتِحي أ مــا را بــه ایــن مرتبــه رســانید: »ُکّنَ

ــا َقَســَم َلَنــا«. ِمّمَ
خصلــت اّول اینکــه: مــا در خلــوت، مرتکــب گنــاه نمی شــدیم، یعنــی خلــوت و 
جلــوت بــرای مــا تفــاوت نداشــت و همان طــور کــه در بیــن مــردم مراقــب بودیــم 
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معصیــت نکنیــم، در خلــوت و در نهــان نیــز گنــاه نمی کردیــم.
ــه  ــت آوریــم؛ یعنــی بــه آنچ ــام تســلیم و رضــا بــه دس دوم: توانســته بودیــم مق
قســمت مــا شــده بــود، راضــی بودیــم. مالئکــه بــه آن هــا می گوینــد: حق شماســت 

کــه بــه چنیــن مقامــی دســت یافته ایــد. ]20[
اگــر از نعمت هــای دنیــوی برخــوردار  افــراد بهشــتی می گوینــد:  در واقــع، آن 
بودیــم و دنیــا رو بــه مــا کــرده بــود، آن را از الطــاف جلّیلــۀ خداونــد می دانســتیم. 
ــان در آن  ــود و خودم ــدا ب ــرف خ ــه از ط ــتیم ک ــائلی داش ــکالت و مس ــم مش ــر ه اگ

مقّصــر نبودیــم، آن را از الطــاف خفّیــۀ خــدای تعالــی می دانســتیم.
باشــد،  اســتکمالی  حرکــت  او  حرکــت  اگــر  اســت،  عجیبــی  موجــود  انســان 
بــه مقام هــای واالیــى می رســد. چنانکــه اگــر حرکتــش ســقوطی باشــد، یــک 
بدجنــس حســابى در ایــن دنیــا می شــود؛ مثــل عقــرب دیگــران را می گــزد، مثــل 
مــار بــه مــردم ضــرر می زنــد تــا اینکــه بمیــرد و بــه صــورت مــار و عقــرب و وارد صــف 
محشــر شــود. باألخــره آن بدجنســی، او را بــه جهّنــم می کشــاند. آن هــم حرکــت 
اســت، اّمــا بــه آن می گوییــم حرکــت ســقوطی، نــه صعــودی و نــه اســتکمالی. بــه 
قــول قــرآن کریــم، کســی کــه حرکــت ســقوطی دارد، مثــل کســی اســت کــه از آســمان 
ــماء«]21[. مــا َخــّرَ ِمــَن الّسَ

َ
ّن

َ
روی زمیــن بیفتــد و لــه شــود: »َو َمــْن ُیْشــِرْك ِبــاهلِل َفَکأ

انســان در ایــن دنیــا آمــده اســت تــا حرکــت اســتکمالی داشــته باشــد، راه را طــی 
کنــد، از آســمان اول و دوم و ســوم و چهــارم، از عــرش و لــوح و کرســی بگــذرد و 
ــَك َکْدحــًا  ــی  َرّبِ ــَك کاِدٌح ِإل

َ
ْنســاُن ِإّن ِ

ْ
ــا ال َه ّیُ

َ
ــا أ ــد: »ی ــرآن می فرمای ــه کجــا برســد؟ ق ب

َفُمالقیــِه«]22[؛ برســد بــه جایــى کــه هیــچ چیــز و هیــچ کــس نبینــد جــز خداونــد. 
از هیــچ چیــز و هیــچ کــس لــذت نبــرد، جــز رابطــۀ بــا خداونــد. بــه ایــن مقــام، مقــام 

شــهود می گوینــد.
امیرالمؤمنیــن%  اســت.  دســت یافتنی  نیــز  دنیــا  همیــن  در  شــهود  مقــام 
ــُه«]23[؛ هرچــه  ــُه َو َبعــَدُه َو َمَع ــُت اهلَل َقبَل ی

َ
ــیئًا ِااّل َو َرأ ــُت َش ی

َ
ــا َرأ می فرماینــد: »م

مــن ببینــم، قبــل از آن و بــا آن و بعــد از آن خــدا را می بینــم.
 َتــَراَك«]24[؛ 

َ
امــام حســین)ع( نیــز در دعــای عرفــه می فرماینــد: »َعِمَیــْت  َعْیــٌن  ال

کــور بــاد آنکــه تــو را نمی بینــد. یعنــی کــور بــاد کســی کــه مقــام شــهود نــدارد، مــرگ 
بــر آن کســی کــه بــه مقــام شــهود نرســیده اســت.  
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ــدان  ــم چن ــه آن ه ــیدن ب ــت. رس ــده اس ــرار داده ش ــان ق ــرای انس ــا ب ــن مقام ه ای
ســخت نیســت، اصــاًل انســان بــرای رســیدن بــه همین درجــات معنوی خلق شــده 
اســت. بیــن مــا و خــدا، چنــد قــدم فاصلــه اســت؟ یــک قــدم. آن یــک قــدم نیــز بــا پــا 
گذاشــتن روی نفــس اّمــاره طــی می شــود. وقتــی روی نفــس اّمــاره پــا گذاشــت، در 

قــدم بعــدی، خداســت و مالقــات خــدا و لــذت  بــردن از مالقــات بــا خداســت.
مبــارک  لســان  از  »معراجّیــه«  نــام  بــه  روایتــی  ارشــاد،  در  دیلمــی  مرحــوم 
امیرالمؤمنیــن)ع( نقــل کــرده اســت. طبــق آن روایــت مفّصــل، بعضــی از بنــدگان 
در بهشــت، ُمنغمــر در عالــم ملکــوت هســتند و هیــچ توجهــی بــه غیر خــدا ندارند. 
آن هــا مدهوشــند، بــه ایــن معنــا کــه تمــام توجهشــان بــه خداســت و ایــن توجــه، 
اهل بیت»ســالم اهلل علیهم«  اســت.  کــرده  منصــرف  اغیــار  بــه  توجــه  از  را  آنــان 

هیــچ گاه حالــت بیهوشــی نداشــته اند، بلکــه مدهــوش حق تعالــی بوده انــد.
بــه هــر حــال، آن بهشــتیان در بهشــت بــه قــدری بــه خداونــد ســبحان توجــه 
دارنــد کــه از بهشــت، حورالعیــن و نعمت هــای بهشــتی منصــرف شــده، بــه آن هــا 
اعتنــا نمی کننــد. خداونــد تبــارک و تعالــی بــه پیامبــر گرامــی خویــش می فرمایــد: 
مــن روزی هفتــاد مرتبــه بــه آنــان نظــر مي افکنــم و بــا ایشــان ســخن می گویــم و در 
هــر نظــری، ملــک آن هــا و ســعۀ وجــودی آن هــا هفتــاد برابــر می شــود. وقتــی اهــل 
بهشــت از خــوردن و آشــامیدن لــّذت می برنــد، آن هــا از مکالمــه بــا مــن و ذکــر مــن 

و حدیــث مــن لــّذت می برنــد.]25[
آن بنــدگان در بهشــت نیــز حرکــت اســتکمالی دارنــد و تــا خــدا، خدایــى می کنــد، 
دائمــًا در حرکتنــد. بــه حرکــت آن هــا، »ســیر مــن الحــق الــی الحــق« گفته می شــود. 
ایــن حرکــت، ابــدی و غیــر متناهــی اســت، هیــچ گاه تمــام شــدنی نیســت، بــه 
قــول قــرآن کریــم، »هــم فیهــا خالــدون«]26[ اســت. هرچــه بنــدگان در ایــن مســیر 
جلوتــر برونــد، از حرکــت بــه ســوی خــدا بیشــتر لــّذت می برنــد. ایــن لــّذت از لــّذت 

برخــورداری از تمــام نعمت هــای دنیــا و حتــی آخــرت، بیشــتر اســت.
انســان خلــق شــده اســت بــرای ایــن کــه خداونــد بــه او نظــر کنــد و او ســعۀ 
وجــودی و مقــام قــرب پیــدا کنــد.       ایــن حالــت در دنیــا هــم پدیــد می آیــد. 
آنــان کــه اهــل نمــاز شــب هســتند و نمــاز آن هــا حضــوری اســت، یعنــی بــا توجــه 
ــا در ســجدۀ  ــر ی ــا حضــور قلــب اســت، بعضــی اوقــات در قنــوت نمــاز وت کامــل و ب
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ــی  ــای اله ــه اولی ــت ک ــت نیس ــد. بى جه ــا را درک می کنن ــن حالت ه ــاز، ای ــر نم آخ
بــرای خوانــدن نمــاز شــب و بــرای رســیدن بــه ایــن درجــات عرفانــی، بــه دنیــا و 
ــّلم«  ــول خدا»صلی اهلل علیه وآله وس ــد. از رس ــا می  زنن ــت پ ــت، پش ــه در دنیاس آنچ
ْنَیــا 

ُ
َحــّبُ ِإَلــّيَ ِمــَن الّد

َ
ْیــِل أ

َ
ْکَعَتــاِن ِفــي َجــْوِف الّل روایــت شــده کــه می فرماینــد: »الّرَ

َو َمــا ِفیَهــا«]27[؛ دو رکعــت نمــاز شــب از دنیــا و آنچــه در دنیاســت پیــش مــن 
ارزشــش بیشــتر اســت. ایــن در دنیاســت، حــال ببینیــد آن حرکتــی کــه خداونــد 

ســعۀ وجــودی بــه آن می دهــد، چقــدر لــذت دارد!
مــا خلــق نشــده ایم کــه در دنیــا مثــل کــرم ابریشــم در خــود بتنیــم تا خفه شــویم، 
بلکــه مــا خلــق شــده ایم تــا حرکــت کنیــم و حرکــت اســتکمالی داشــته باشــیم و تــا 
خــدا، خدایــى می کنــد، مــا در ســعۀ وجــودی باشــیم و در حرکــت باشــیم و در 
لذت بــردن باشــیم و اصــاًل دلهــره و اضطــراب و غــم و غصــه و مشــقت و امثــال آن 
ْوِلیــاَء 

َ
ال ِإّنَ أ

َ
در قامــوس مــا راه نداشــته باشــد. چنان کــه قــرآن کریــم می فرمایــد: »أ

اهلِل ال َخــْوٌف َعَلْیِهــْم َو ال ُهــْم َیْحَزُنــوَن«]28[؛ آن هایــى کــه بــه راســتی از اولیــاءاهلل 
هســتند، اصــاًل از گذشــته غــم و غصــه ندارنــد و نســبت بــه آینــده نیــز دلهــره و 
اضطــراب ندارنــد. یــک دنیــا نشــاط دارنــد، مخصوصــًا اگــر یــک بى نشــاطی و 
خســتگی برایشــان پیــدا شــود، بــا نمــاز، بــا نمــاز اّول وقــت و بــا نمــاز شــب، همــۀ 
بی نشــاطی ها مبــّدل بــه نشــاط می شــود. ایــن در دنیاســت و حــاال ببینیــد کــه در 

آخــرت چــه خبرهاســت!
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]۱[. یوسف، ۵۳: »چرا که نفس قطعًا به بدى امر می کند، مگر کسی را که خدا رحم کند.«
]۲[. کفایةاألثر فی النص علی األئمةاالثنی عشر، صص۷۰-۷۲.

]۳[. الکافی، ج ۱، ص ۱۱.
]۴[. نهج البالغه، خطبه ۲۰۰.

]۵[. أعراف، ۱۷۹: »آنان همانند چهارپایان.«
]۶[. حجر، ۳: »بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو]ها[ سرگرمشان کند، پس به زودى خواهند دانست.«

]۷[. أنعام، ۹۱: » آنگاه بگذار تا در ژرفاى ]باطل [ خود به بازى ]سرگرم [ شوند.«
]۸[. أعراف، ۱۷۹: »آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ترند.«

]۹[. أنفال، ۲۲: »قطعًا بدترین جنبندگان نزد خدا کران و الالنی اند که نمی اندیشند.«
]۱۰[. عدة الداعي و نجاح الساعي، ص ۳۱۴.

]۱۱[. غرر الحکم و درر الکلم؛ ص۷۱۹.
]۱۲[. من ال یحضره الفقیه، ج ۴، ص۳۸۲.

گمراه  که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته  کسی را  آیا دیدى  ]۱۳[. جاثیه، ۲۳: »پس 
گردانیده.«

کرد.« ]۱۴[. إنشقاق، ۶: »اى انسان، حّقًا که تو به سوى پروردگار خود بسختی در تالشی، و او را مالقات خواهی 
]۱۵[. فجر، ۲۷ و ۲۸: »اى نفس مطمئّنه، به سوى پروردگارت بازگرد.«

کردند، فرشتگان  گفتند: »پروردگار ما خداست«؛ سپس ایستادگی  که  کسانی  ]۱۶[. فّصلت، ۳۰: »در حقیقت، 
که وعده یافته بودید شاد  بر آنان فرود می آیند ]و می گویند:[ »هان، بیم مدارید و غمین مباشید، و به بهشتی 

باشید.«
که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسدارى  ]۱۷[. رعد، ۱۱: »براى او فرشتگانی است 

می کنند.«
]۱۸[. فصلت، ۳۰: »هان، بیم مدارید و غمین مباشید.«

]۱۹[. فصلت، ۳۱: »در زندگی دنیا و در آخرت دوستانتان ماییم .«
]۲۰[. مجموعه ورام، ج ۱، ص۲۳۰؛ بحاراألنوار، ج ۱۰۰، ص ۲۵.

گویی از آسمان فرو  که  کس به خدا شرك ورزد چنان است  ]۲۱[. حج، ۳۱: »نه شریك گیرندگان ]براى [ او! و هر 
افتاده .«

کرد.« ]۲۲[. إنشقاق، ۶: »اى انسان، حّقًا که تو به سوى پروردگار خود بسختی در تالشی، و او را مالقات خواهی 
کلمات مکنونه، ص ۳؛ علم الیقین، ج ۱، ص ۷۰.  .]۲۳[

]۲۴[. إقبال األعمال، ج ۱، ۳۴۹.
]۲۵[. ارشاد القلوب، ص ۲۰۰.

]۲۶[. بقره، ۲۵؛ آل عمران، ۱۰۷؛ اعراف، ۴۲ و...:»در آن جاودانه خواهند بود«.
]۲۷[. وسائل الشیعة، ج  ۸، ص ۱۵۶.

گاه باشید، که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می شوند.« ]۲۸[. یونس، ۶۲: »آ
..........................................................

/http://www.almazaheri.ir/farsi
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تــاریــــخ

ــالُم  َقــاَل: ِإّنَ  اْلَعْبــَد اْلُمْؤِمــَن  اْلَفِقیــَر  ِبــي َعْبــِد اهلِل َعِلیــه الّسَ
َ
ِبــي َبِصیــٍر َعــْن أ

َ
َعــْن أ

ْفَعــَل َکــَذا َو َکــَذا ِمــَن اْلِبــّرِ َو ُوُجــوِه اْلَخْیــِر َفــِإَذا َعِلــَم اهلُل 
َ
ــی أ َلَیُقــوُل َیــا َرّبِ اْرُزْقِنــي َحّتَ

ــْو  ــُه َل ــُب َل ــا َیْکُت ــَل َم ْجــِر ِمْث
َ ْ
ــَن األ ــُه ِم ــَب اهلُل َل ــٍة َکَت ــُه ِبِصــْدِق ِنّیَ ــَك ِمْن  َذِل

َ
ــّزَ َو َجــّل َع

َعِمَلــُه ِإّنَ اهلَل َواِســٌع َکِریــٌم
او  بــه خداونــد عــرض می کنــد واز  کــه فقیــر تهیدســت اســت،  بنــدۀ مؤمــن 
درخواســت می کنــد: پــروردگارا! بــه مــن مــال و روزی بــده کــه فــالن کار از اعمــال 
نیــک و کارهــای خیــر را انجــام بدهــم. هــرگاه خداونــد عّزوجــّل ببینــد کــه او در 
ــاداش آن کارهــای خیــر  ــرای او پ نیــت و ســخن خــود صــادق و راســتگو اســت، ب
را می نویســد؛ چــرا کــه خداونــد وســعت دهنــده و دارای کــرم بــى نهایــت اســت.
روایــت از امــام صــادق صلــوات اهلل علیــه، منقــول اســت کــه حضــرت فرمودنــد: 
ــَر  ــَن الَفقی ــَد الُمؤِم ــد »ِاَنّ الَعب ــه خداون ــد ب ــتی عــرض می کن ــدۀ مؤمــن تهیدس بن
« بــه خداونــد عــرض می کنــد، بــه پــروردگارش »ارُزقنــی« روزی بفرمــا  َلَیُقــوُل یــا َرِبّ
بــه مــن. چــرا؟ بــرای ایــن کــه مــن کار خیــر انجــام بدهــم؛ حــاال چیزهایــى کــه در 
فَعــَل« در روایــت  ذهنــش هســت، چــون دارد: »ِمــَن الِبــِرّ َو ُوُجــوِه الَخیــِر َحّتــی اَ
فَعــَل« چــی؟ »َکــذا َو َکــذا« فــالن کار و فــالن کار را بکنــم. »ِمــَن  رُزقنــی َحّتــی اَ دارد،»اُ

درخواست بندۀ مؤمن فقیر
از خداوند

شرح حدیث در بیان مرحوم آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی
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ــِرّ َو ُوُجــوِه الَخیــِر« بســیار خــب، حرفــی را می زنــد بــه خــدا. الِب
ِصدِق)صــادَق(« خــدا  ــِه اِلّ  ذِلــَک ِمنــُه ِبنَیّ

ّ
َوَجــَل حضــرت فرمودنــد: »َفَعِلــَم هلُل َعَزّ

نــگاه می کنــد بــه دلــش را، می بینــد کــه ایــن راســت می گویــد، می خواهــد بــرای 
 ذِلــَک 

ّ
َوَجــَل خاطــر خــدا، کارهــا را بکنــد. ایــن را خــوب دقــت کنیــد. »َفَعِلــَم هلُل َعَزّ

ــِه« خــب، وقتــی خــدا ایــن را دانســت، دیــد کــه در دلــش واقعــا  نَیّ ِمنــُه ِبِصــدِق اِلّ
راســت می گویــد، دروغ نمــی گویــد؛ بــرای خاطــر خــدا می خواهــد کار کنــد. دارد: 
»َفَکَتــَب اهلُل َلــُه« کــه چــی؟ اجــر چــی؟ » ِمثــَل ااَلجــِر َمــن  َلــو َعِمَلــُهِ بــُه« اگــر ایــن کار 
ــه  ــت، ب ــر می نوش ــد، اج ــواب، خداون ــش ث ــدار برای ــه مق ــرد؛ چ ــدا می ک ــرای خ را ب

همــان مقــدار برایــش می نویســد.
ــو َعِمــَل بــِه« شــد؟! بعــد هــم  ــُه َل ــُب َل ــُه ِمثــَل ااَلجــِر« چــی؟ »مــا َیکُت »َفَکَتــَب اهلُل َل
ــه ای  فرمــود: »ِاَنّ اهللَ  واِســٌع َکریــٌم« خداونــد، خدمتتــان عــرض شــود کــه از آن مقول
اســت که وســعت دارد دیدگاهش و کرم و به اصطالح ما، بخشــش خیلی زیاد اســت.

ــا چیــز اشــاره بکنــم کــه در ایــن روایــت اســت. مطلــب اول:  حــاال بــه دو، ســه ت
و او ایــن اســت بــه ایــن کــه خــود نیــت، خــودش عمــل اســت، آن وقــت باالتــر از 
آن، ارزش عمــل ظاهــری بــه ایــن عمــل باطنــی اســت. اصــال ارزش ایــن عمــل بــه 
آن اســت. اگــر چیــزی خداونــد عنایــت بکنــد در ربــط بــا اعمــال بیرونــی مــا، ایــن 
مربــوط  می شــود بــه آن عمــل درونــی مــا. خــدا ظاهــر مــا را نــگاه نمــی کنــد، خــدا 

باطــن مــا رانســبت بــه اعمــال نــگاه می کنــد.  فهمیــدی؟!
در روایــت هــم دارد: »ِاَنّ اهلل تعالــی َینِظــُروا الــی ُقُلوِبُکــم«2 توجــه می کنیــد. او 
ــر اســت، آن کــه در درون  ــه اوســت، او برت ــگاه می کنــد و ارزش ب بــه دل هایتــان ن
می گــذرد از آن چــه را کــه آدم بیرونــی انجــام می دهــد. اگــر او؛ یعنــی نیــت درونــی 

صادقانــه و خالصانــه بــرای خــدا بــود، بلــه، پــاداش هــم
از  روایــات  در  داریــم  مــا  می کنــد.  عنایــت  اوســت،  مــال  هــم  ارزش  هســت. 
َیــُه الُمؤِمــِن َخیٌرِمــن َعَمِلــِه«3 فهمیــدی؟! اگــر دقــت کنــی  پیغمبــر اکــرم اســت: »ِنّ

آن نیتــش ارزشــمندتر اســت؛ بلکــه مــن باالتــر می خواهــم بگویــم.
یــک روایــت دیگــر از امــام صــادق صلوات اهلل علیــه، داریم که حضــرت فرمودند: 
ال  فَضــُل ِمــَن الَعَمــِل« نیــت افضــل از عمــل اســت. بعــدش فرمودنــد: »اَ َیــُه اَ »َو الِنّ
ــَه ِهــَی الَعَمــُل«4 توجــه کنیــد. و ایــن اســت کــه اصــال، اصــِل کاری نیــت  َو ِان الِنِیّ
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اســت، اصــال عمــل خــودش نیــت اســت. حــاال نمــی خواهــم بیشــتر بگویــم، 
یعنــی اعمــال فانــی در نّیــات هســتند و اعمــال اســتقالل ندارنــد. می فهمــی چــه 
می خواهــم بگویــم؟! عمــل در نیــت فانــی اســت.فهمیدی؟! هیــچ اســت، عمده 
آن اســت. گــوش می کنیــد؟ خــدا بــه گفتــار و کــردار و نوشــتار مــا نــگاه نمــی کنــد، 
توجــه کنیــد. آنــی کــه در دلــت گذشــته، بــرای رضــای خــدا ایــن را گفته ای، نوشــته 
ای،کــرده ای یــا بــرای رضــای مخلــوق، جلــب نظــر خــدا بــود یــا جلب نظــر مخلوق 
بــود. فهمیــدی چــه می خواهــم بگویــم؟ کــدام بــود؟ مــدح و ســتایش الهــی بــود 
یــا چــی؟ مردمــی بــود. توجــه می کنیــد چــه می خواهــم بگویــم. بــرای چــه بــود. 
ــفارش  ــم س ــی ه ــذا خیل ــد. ل ــن؟! روی آن دور می زن ــرض م ــه ع ــما ب ــیدید ش رس
کردنــد کــه انســان بایــد دنبــال ایــن بــرود بــه ایــن کــه درونــش را اصطــالح بکنــد. 
ــه  ــم؟! تخلیــص درون از شــرک. می فهمــی؟! ک می فهمــی چــه می خواهــم بگوی
کارهایــى کــه می کنــد آدم، شــد! حجمــش مهــم نیســت پیــش خــدا، اصــال و ابــدا. 
کیفیــت عمــل مهــم اســت و آن هــم نیــت اســت. در ایــن جــا امــام صــادق صلــوات 
ــِه« همیــن کــه دانســت، نــگاه کــرد  نَیّ اهلل علیــه، »العِلــَم اهلل ذِلــَک ِمنــُه ِبِصــدِق اِلّ
دیــد، دارد راســت می گویــد، بــرای خــدا می خواهــد کار کنــد، شــد؟! نــه بــرای 
ــزرگ  ــای ب ــک کاره ــوده ی ــته ب ــش گذش ــا در دل ــه بس ــه، چ ــاال هرچ ــهرت و… ح ش
ــزرگ را  ــه او می دهــد. چــه بســا کســی آن کار ب ــرای خــدا بکنــد، همیــن اجــر را ب ب
کــرده امــا کــف دســتش تــف هــم نمــی اندازنــد. راحــت گفتم.فهمیــدی چــه 
ــَم  ــو العِل می خواهــم بگویــم؟! چــرا؟ بــرای خــدا کــه نبــود. صــدق نیــت نبــود. »َل
ــِه َفَکَتــَب اهلُل َلــُه« چــی؟ مثــل چــی؟ َاجــر چــی؟ چیــزی  نَیّ اهلل ذِلــَک ِمنــُه ِبِصــدِق اِلّ
کــه خــودش اگــر عمــل می کــرد بــه آن، عیــن همــان را بــه او می دهــد، مثلــش را بــه 
او می دهــد. لــذا انســان بایــد در اعمالــش کــه این هــا شــکل ظاهــری خیــر دارنــد، 

مقیــد باشــد از نظــر درونــی، چــی؟! نیتــش هــم همســو باشــد بــا عملــش.
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