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مقدمه 
جداست؛  غير   از  ذات  تمام  به  او  که  است  معنا  اين  به  متعال  خداوند  يگانگی  يا  توحيد 

هيچ چيزی از خالق در مخلوق نيست و هيچ چيزی از مخلوق در خالق وجود ندارد؛ به بیان 

ديگر توحيد يعنی اينکه در هيچ جهت و به هيچ وجهی از وجوه ميان خدا و خلق سنخيت 

همه ی  و  است  الهی  اديان  تمام  اساسی  اصول  از  معنا،  اين  به  توحيد  نيست.  مشابهتی  و 

و  به هيچ وجهی تصّور  نمی توان  را  که خدا  اعتقادند  اين  بر  الهی  اديان  به  راستين  متدّينان 

کی بشر از رسيدن به حقيقت خدای تعالی عاجز و  که فکر و عقل و قوای ادرا کرد؛ چرا  توّهم 

ناتوان است. 

که خود او نفس خويش را به بندگانش معرفی  تنها طريق معرفت خدای تعالی اين است 

که هدايت و  کيد شده است  کريم و احاديث اهل بیت؟مهع؟  تأ کند. بر همين اساس در قرآن 

ا 
َّ
ل  اإِ

ً
سا �نْ �نُ الّلُه �نَ ِ

ّ
كَل ُ ا �ی

َ
معّرفی بر عهده خدای تعالی است. خداوند در قرآن کريم می فرمايد: ﴿ ل

ُوْسَعَها﴾1 و در احاديث در تفسير اين آيهی شريفه آمده است که معرفت مقدور بشر نيست؛ به 
ف نساخته است. حضرت امام صادق؟ع؟ فرمودند:

ّ
همين جهت خدا آنان را به معرفت مکل

ا 
َ

ِإذ ِق 
ْ
ل َ الْ  

َ
َعل ـِه 

َّ
ِلل َو  َفُهْم   ُيَعّرِ ْن  

َ
أ اهَّلِل     

َ
َعل ِق 

ْ
َخل

ْ
ِلل َو  َيْعِرُفوا  ْن 

َ
أ ِقِه 

ْ
َخل  

َ
َعل ـِه 

َّ
ِلل ْيَس 

َ
»ل

وا.« 2
ُ
ْن َيْقَبل

َ
َفُهْم أ َعّرَ

که  که خداوند را بشناسند بلکه بر عهده ی خداوند است  بر عهده ی بندگان نیست 

که هرگاه خداوند خود را به آنان  خود را به آنان بشناساند و وظیفه ی بندگان این است 

شناساند آن ها بپذیرند.

1. سورۀ بقره )2(، آيۀ 286.
2. کافی، ج1، ص164.
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که بر عهده اش بوده در مواقف مختلف انجام داده است. از همان  خدای تعالی آنچه را 

کرده است. در احاديث متعّددی آمده  ابتدای خلقت انسان، خداوند خودش را به او معرفی 

کرد احدی از آن ها در اين  گر خدای تعالی نفس خويش را به بندگان معرفی نمی  که ا است 

 َمْن  َراِزُقه.«1 
َ

َحٌد َمْن  َخاِلُقُه  َو ل
َ
ْ َيْدِر أ ِلَك لَ

َ
 ذ

َ
ْو ل

َ
دنيا به خداشناسی نايل نمی شد: »َو ل

است.  آفريده  خويش  ارداه  و  مشّيت  به  را  خلق  تعالی  خدای  فطری،  توحيد  اساس  بر 

کرده، ِملک مطلق خداوند است و او به امر  که خدا به او عطا  پس خلق با تمام داريی هايی 

گر بخواهد نابودشان  کند. ا تکوينی و تشريعی خود می تواند هر تغيیر و تحّولی را در آنها ايجاد 

به  و  توانا می سازد  را  آن ها  گر بخواهد  ا و  ٍد﴾2،  ِد�ی �بَ  ٍ �ت
ْ
ل �نَ �بِ �تِ 

أْ
ا َ َو�ی ْم 

ُ
ک ِه�بْ

دنْ �یُ  
أْ
ا

َ َسش �ی �ن  می کند:﴿اإِ

گر  بخواهد آنها را فقير و محتاج و ناتوان می کند و از اوج قدرت  مقامات عالی می رساند و ا

�ن  ِمّمَ َك 
ْ
ُمل

ْ
ال ُع  ِ �ن �ن َو�تَ اء  َ سش

�تَ َم�ن  َك 
ْ
ُمل

ْ
ال ِیی 

�ت وأْ �تُ ِك 
ْ
ُمل

ْ
ال َماِلَك  ُهّمَ 

َّ
الل ِل  ت میکشاند:﴿�تُ

ّ
و ذل به پستی 

.3﴾�ٌ ِد�ی
ٍء �تَ ْ �ی

َ َی ُكّلِ �ش
َ
َك َعل

�نَّ ُ� اإِ
�یْ
�نَ
ْ
ِدَك ال �یَ اء �بِ َ سش

ّلُ َم�ن �تَ دنِ اء َو�تُ َ سش
ِع�نُّ َم�ن �تَ اء َو�تُ َ سش

�تَ

هيچ  و  دارد  مطلق  سلطنت  سوی  ما  بر  همواره  تعالی  خدای  فطری،  توحيد  اساس  بر 

ْمُحو  َ ﴾4 ﴿�ی و�نُ
ُ
ک �یَ

ُه ُك�ن �نَ
َ
وُل ل �تُ َ َما �ی

�نَّ اإِ
َ  �ن

ً
ْم�ا

أَ
� ا �نَ ا �تَ دنَ چيزی از تحت سلطه او خارج نيست: ﴿اإِ

که خداوند سلطان مطلق است، اما  ﴾5، با وجود اين  ا�ب َ ِک�ت
ْ
ّمُ ال

أُ
َدُه ا �تُ َوِع�ن �بِ

ْ �ش ُ اُء َو�ی َ َسش الّلُه َما �ی

در عين حال حکيم و دانا و مهربان و دلسوز  است و بندگان خود را دوست دارد و لطف و 

فضل و احسان او در تمام خلق مشهود و نمايان است.

است  برگزيده  آنها  برای  راهنمايانی  خلق  ميان  از  خويش  احسان  و  فضل  با  خداوند 

کنند؛  عمل  تکاليف  آن  به  که  است  خواسته  آنها  از  و  کرده  َجعل  بندگان  برای  تکاليفی  و 

انسان ها نيز با اختيار و آزادی در محدوده ی تقدير ات او قدم بر می دارند. لذا خداوند در  مقابل 

1. علل الشرائع، ج 1، ص 118.
2. سورۀ ابراهيم )14(، آيۀ 19.

3. سورۀ آل عمران )3(، آيۀ 26.
4. سورۀ آل عمران )3(، آيۀ 47.

5. سورۀ الرعد )13(، آيۀ 39.
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تکاليف و بر اساس عملکرد اختياری بندگان برای آنان ثواب و عقاب نيز  قرار داده و برای 

تحقق وعد و وعيد های خويش بعد از حيات دنيا، حياتی ابدی با نعمت ها و عذاب های 

کرده است.  جاودانه فراهم 

خداوند سبحان از ميان بندگان خويش کسانی را که در بندگی او گوی سبقت را از ديگران 

ربوده اند بر همگان مقّدم داشته و مقام واليت بر خلق را به آن ها عطا فرموده و به خواست 

حکيمانه ی خويش آنان را وسايط فيض خويش بر بندگانش قرار داده است. دانش آن ها را از 

همه کامل تر کرده و به ايشان توانايی فوق العاده عطا فرموده است.  و نيز طبق حکمت خويش 

برخی از آن ها را بر برخی ديگر فضيلت و برتری داده است.

جايگاهی  خويش  خلق  امور  تدبیر  در  و  آفريده  را  اجّنه  و  شياطين  و  فرشتگان  خداوند 

خاص برای آنان قرار داده است همچنين بندگان خويش را از شياطين  و پیروان آن ها بر حذر 

کرده است.  ی از عقل و خرد و اوليای خويش ترغيب  داشته و به پیرو

شيخ  مرحوم  بیت؟مهع؟،  اهل  معارف  و  علوم  به  گاه  آ محّدث  متقی،  عالم  بزرگوار،  شيخ 

صدوق؟وضر؟ بر اساس آيات قرآن کريم و احاديث اهل بیت؟مهع؟ عقايد شيعه اماميه را در کتاب 

کرده و در آن به مباحث ياد شده و ساير مباحث اعتقادی پرداخته است.  »االعتقادات«جمع 

کاردان و متکلم زبر  گرد آن بزرگوار، عالم متفّکر و انديشمند مّتقی و  زاهد  کتاب توسط شا اين 

گرفته است؛ شيخ  قرار  توّجه  و  تعالی عليه مورد دّقت  دست، مرحوم شيخ مفيد رضوان اهّلل 

مفيد؟هر؟ بر اساس مبانی فکری خويش تعليقاتی بر کتاب استاد زده است.

 در آثار عالمان بزرگ شيعه نيز، هم اصل کتاب اعتقادات صدوق؟هر؟ و هم تصحيحات 

گرفته است و برخی انديشمندان در ميان آراء  و تعليقات مرحوم شيخ مفيد مورد توجه قرار 

معارف  عمق  به  رسيدن  برای  است  الزم  دانش  اهل  بر  اند.  کرده  حکمّيت  بزرگوار   دو   اين 

کنند. يابی طريق دست يابی به معارف صحيح الهی به اين آثار مراجعه  اهل بیت؟مهع؟ و باز

درس  محصول  و  صدوق  مرحوم  اعتقادات  ارزشمند  کتاب  بر  شرحی  حاضر  کتاب 

بزرگوارم،  دوست  توسط  که  است  دينی  معارف  ب 
ّ

طال از  عّده ای  برای  نگارنده  گفتار های 
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تقرير  غالمی  اصغر  دکتر  آقای  جناب  الهی،  معارف  پژوهشگر  و  محّقق  انديشمند،   فاضل 

و بازنويسی گرديده است. اميد است اين مجموعه مورد توّجه خاّص حضرت ولی عصر؟جع؟  

گرفته و خداوند متعال آن را برای بنده فقير و دوست بزرگوارم جناب آقای غالمی و ساير  قرار 

کرده اند، ذخيره آخرت قرار دهد. که در تدوين اين اثر ما را ياری  دوستانی 

نَي  َعاَلِ
ْ
ـِه َرّبِ ال

ّ
ْمُد ِلل َ ِن الْ

َ
                                                                                              َوآِخُر َدْعَوانا أ

                                                                                                    قم، محمد بیابانی اسکوئی

1397/7/1                                                                                                        



يك له و صل اهَّلل عل  نَي وحده ل شر ِ
َ
عال

ْ
ْمُد هلِِل َرّبِ ال َ ِحمِي الْ ْحِن الّرَ منت: ِبْسِم اهَّلِل الّرَ

. 
ُ

َوِكيل
ْ
سيدنا حممد النيب و آله و سلم تسليما و َحْسُبَنا اهَّلُل َو ِنْعَم ال

ترجمه: حمد و ستایش مخصوص خداوند، پروردگار عالمیان است، خدای یگانه ای 

که شریکی ندارد و صلوات و سالم خداوند بر آقای ما محمد پیامبر و آلش و خداوند 

کافی است و او بهترین وکیل است. برای ما 

 ]1[ باب في صفة اعتقاد اإلمامية في التوحيد

کتاب خود  شرح: منظور از اماميه،  شيعه دوازده امامی است. مرحوم صدوق در باب نخست 

به بیان اعتقاد اماميه دربارۀ توحيد پرداخته است.

الصّنف  الفقيه  حممد بن عيل بن السني بن موىس بن بابويه-  جعفر  أبو  الشيخ  قال  منت: 

هلذا الكتاب-:

گردآورندۀ این  ترجمه: شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه فقیه و 

کتاب می گوید:

کند،   شرح: اينکه نويسندۀ کتاب و صاحب اثر خود را معرفی و با چنين اوصافی توصيف 

گذشته معمول و مرسوم بوده و خودستايی و مذموم شمرده نمی شود.  در ميان عالمان 

منت: اعلم اّن اعتقادنا يف التوحيد أّن اهَّلل تعاىل واحد، أحد.

که خدای تعالی یگانه و یکتاست. که اعتقاد ما در توحید آن است  ترجمه: بدان 

 شرح: در اصطالح روايات اهل بیت؟مهع؟ ميان »واحد« و »احد« تفاوت چندانی وجود ندارد. 
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يعنی  حقيقت  يک  به  و  دارند  حکايت  معنا  يک  از  که  هستند  اسمی  دو  »احد«  و  »واحد« 

يگانه  خداوند  يعنی  َ�ٌد﴾ 
أَ
ا ُه  اللّٰ ُهَو  ْل  ﴿�تُ می کنند.1  داللت  متعال  خدای  يگانگی  و  توحيد 

است. »احد« و »واحد« در مورد خداوند متعال در فارسی معمواًل به »یگانه« ترجمه می شوند؛ 

يعنی اين دو واژه به معنای يک )عددی( در مقابل دو نيستند. 

کتاب،  يک انسان  مفهوم »یک« ممکن است مصاديق متعددی داشته باشد؛ مثاًل يک 

هزاران،   ... سه،  دو،  است  ممکن  و  دارد  وجود  نظيری  انسان  و  کتاب  برای  اينجا  در   ...

کتاب تعبير  کتاب و انسان وجود داشته باشد. در نتيجه نمی توان دربارۀ يک  ميليون ها و ... 

کتاب يگانه است. گفت اين  کار برد و  يگانه به 

کار رود،  که تنها يک مصداق دارد تعبير »یگانه« به  گر دربارۀ حقيقتی غير از خدا  حتی ا

نمی شود؛  توصيف  يگانگی  آن  به  هرگز  خدا  غير  و  نيست  معنا  يک  به  خداوند  يگانگی   با 

است،  ممکن  نيز  او  نظير  است،  آفرينش  مخلوق  که  جهت  آن  از  مخلوقی  هر   زيرا 

اما خدای متعال اينگونه نيست. 

ائمه؟مهع؟  و  َعْدل«2 
ْ
ال َو  ْوِحيُد  الّتَ يِن   الّدِ َساَس  

َ
»أ است:  آمده  معصومان؟مهع؟  احاديث  در 

يگانگی  معنای  نتيجه  در  ه« 3  َ َتَتَوّهَ َل  ْن  
َ
أ ْوِحيَد  الّتَ »ِإّنَ  فرموده اند:  توحيد  معنای   دربارۀ  

کسی درنمی آيد؛ لذا در نقل  که خدای متعال به وهم4  )واحد و أحد بودن( خداوند اين است 

ما مّیزمتوُه ِبأوهاِمُکم يف أدّق َمعانيه َملوٌق َمصنوٌع 
ّ
ديگری منسوب به امام؟ع؟ آمده است: »کل

ِمثلکم َمردوٌد إليُکم«5 

حقيقت  در  موهوم  امر  و  می يابد  اشراف  و  می کند،  احاطه  توهم  که  آنچه  به  انسان  وهم 

1. ر.ک: توحید صدوق، ص90.
2. پايه و بنيان دين توحيد و عدل است. توحید صدوق، ص96.

3. همانا توحيد يعنی اينکه خدا را به وهم خود نياوری. خصائص االئّمه؟مهع؟، ص124. 
که صورتگری دارد و در اينجا وهم به معنای اصطالحی  4. مراد از وهم در روايات همان قوه خالقيت نفس است 

)ُمدرک معانی جزئی( مورد نظر نيست.
کنيد، مخلوق و مصنوعی مثل شماست و به خودتان  که به دقيق ترين معانی با اوهام خود متمايز  5. هر آنچه را 

بازگشت داده می شود. مرآة العقول، ج9، ص256؛  بحاراالنوار، ج66، ص292.
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کرده است. لذا آنچه به ذهن انسان می آيد و آنچه انسان  که آن را توهم  کسی است  مخلوق 

 توهم می کند،  مخلوق است. اما خدای يگانه )احد و واحد( هرگز به وهم احدی درنمی آيد 

که او شبيه و نظيری ندارد. نه اينکه مفهومی باشد   در نتيجه يگانگی خدا به اين معناست 

که تنها يک مصداق داشته باشد.

ْ ء﴾. �ی
َ ِلِه �ش ْ َس َكِم�ش �یْ

َ
منت: ﴿ل

ترجمه: هیچ چیزی شبیه ونظیر )نعت( خدا نیست.

منظر  از  »کمثله«  در  کاف  است.  واحد  و  احد  توضيح  حقيقت  در  عبارت  اين  شرح: 

نمی دانند؛1  زائد  را  »کاف«  اين  زمخشری  نظير  برخی  حال  عين  در  است.  زائد   ادبیات 

َی﴾2 
َ
ْعل

ُل الاأَ َ َم�ش
ْ
ِه ال  همچنين ممکن است »َکِمْثِلِه«، »َکَمَثِلِه« باشد.  چنان که خداوند می فرمايد: ﴿َوِللّٰ

يعنی در آيات قرآن برای خدا »َمَثل« ذکر شده اما »ِمثل« دربارۀ او مطرح نمی شود. 

به همين  »َمَثل«  نيز  قرآن  در  و نعت است.3  به معنای وصف  »َمَثل« در لغت  از  منظور 

 4.﴾ و�نَ �تُ
ُم�تَّ

ْ
�ی ُوِعَد ال �تِ

َّ
�تِ ال

�نَّ َ �ب
ْ
ُل ال َ کار رفته است. خداوند در وصف بهشت می فرمايد: ﴿َم�ش معنا به 

نعت  و  وصف،  صفت  خداوند  برای  که  معناست  اين  به  َی﴾5 
َ
ْعل

الاأَ ُل  َ َم�ش
ْ
ال ِه  ﴿َوِللّٰ نتيجه   در 

برتر است.6

1. ر.ک: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج4، ص213.
2. سورۀ نحل، آيۀ 60.

3. ر.ک: مجمع البحرین، ج5، ص469؛ لسان العرب، ج11، ص612؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص760؛ نهج البیان 
کشف معانی القرآن، ج5، ص27. عن 

4. سورۀ رعد، آيۀ 35.

5. سورۀ نحل، آيۀ 60.
که أفعل تفضيل دربارۀ خداوند متعال، منسلخ از تفاضل است؛ زيرا أفعل تفضيل به نوعی  6. بايد توجه داشت 
کبر« به معنای بزرگ تر از هر چيزی  کبر در »اهّلل ا مقايسه ميان دو شیء است. لذا در روايات تصريح شده است که ا
)أفعل تفضيل(  نيست؛ بلکه به اين معناست که خدا بزرگتر از آن است که به وصف درآيد. در تفسير نيز مسلم 
 است که أفعل تفضيل در مواردی از تفاضل منسلخ می شود. مثالً   آنجا که حضرت يوسف؟ع؟ عرضه می دارد.: 
می خوانند،  آن  سوی  به  مرا  آنچه  از  زندان  )پروردگارا  ِ�﴾؛  �یْ

َ
ل اإِ �ی  �نِ

ْدُعو�نَ �یَ ا  ِمّمَ  َّ یی
َ
ل اإِ َح�بُّ 

أَ
ا �نُ  ْ حب الّسِ  ِ

 ﴿َر�بّ
محبتی  هيچ  معصوم  پیامبر  که  است  روشن   )33 آيۀ  يوسف،  سورۀ  است.  دوست داشتنی تر  من  نزد 
شريفۀ  آيۀ  در  است.  تفاضل  از  منسلخ  افعل  آيه  اين  در  که  می کنند  تصريح  مفسرين  لذا  ندارد؛  گناه   به 
←
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مانند  که  بود  خواهد  معنا  اين  به  باشد.  ٌء﴾  ْ �ی
َ �ش ِلِه  َ َكَم�ش َس  �یْ

َ
﴿ل بحث  مورد  آيه  گر  ا پس 

ندارد  حد  خدا(  نشانۀ  و  )عالمت  خدا  صفت  يعنی  ندارد.  وجود  خداوند، صفتی   صفت 

و از آنچه به فکر بشر می رسد منزه است، تا چه رسد به خود خدا! بر همين اساس ممکن است در 

ی﴾1 مراد خدای تعالی تسبيح اسم پروردگار متعال باشد. 
َ
ْعل

اأَ
ْ
َك ال ِ

ِح اْسَم َر�بّ ِ
 اين آيۀ شريفه: ﴿َس�بّ

کن؛ زيرا اسم پروردگار از آنچه به وهم آيد منزه است. يعنی اسم پروردگارت را تسبيح )تنزيه( 

اسم و صفت در لغت عربی معنايی قريب و نزديک به هم دارند؛ لذا تسبيح و تنزيه اسم 

با نفی حّد از صفت خداوند به يک معنا برمی گردد. »سبحان اهلل« نيز به معنای تنزه خداوند از 

که به ذهن می آيند. خداوند نه تنها از توصيفات ما؛ بلکه از تنزيهات  همه آن چيزهايی است 

تنزيهی  به  پس  ماست.  تنزيهات  از  خداوند  تنزيه  وس « 
ُ

ُقّد وٌح   »ُسّبُ ذکر  است.  منزه  نيز   ما 

که او را به آنچه خودش  کرد؛ چنان   که خود خدا نفسش را بدان تنزيه می کند، بايد او را تنزيه 

کرد. کرده،  بايد وصف  را بدان توصيف 

ِصُفُه  
َ
أ  ...« فرمودند:  خداوند،   وصف  درخواست  به  پاسخ  در  رضا؟ع؟  امام  حضرت 

فرموده،  وصف  بدان  را  خويشتن  خودش  آنچه  به  را  او  يعنی  َنْفَسه «2؛  ِبِه   َوَصَف   ا   ِبَ

کرد  خواهد  وصف  را  او  خود  فهم  حد  در  کند  وصف  را  خدا  انسان  گر  ا می کنم.   توصيف 

که خداوند از وصف  و چون فهم او محدود است وصف او نيز محدود خواهد بود، در حالی 

کرده است،  که خداوند خودش را بدان توصيف   محدود انسان منزه است پس بايد به وصفی 

کرد.  او را وصف 

 ﴾ �نَ ِم�ی
َ
َعال

ْ
ال  ِ

َر�بّ ِه  ِللّٰ َ�ْمُد 
ْ
﴿ال می فرمايد:   کرده،  حمد  را  خود  حمد  مبارکه  سورۀ  در   خداوند 

کنيم و حقيقت  کرده است،  حمد  که او خود را به آن حمد  ما نيز بايد او را به همان حمدی 

که حتی اسم و صفت   حمد همين است. تحميد بنده هرگز در شأن خداوند نيست ؛ چرا 

که فرمودند:  کالم نورانی اميرالمؤمنين؟ع؟  َی﴾ نيز أعلی أفعل تفضيل نيست بلکه بر اساس 
َ
ْعل

ُل الاأَ َ َم�ش
ْ
ِه ال  ﴿َوِللّٰ

ُدوٌد« ؛ )برای صفت خداوند حّد محدودی نيست. نهج البالغة، ص39( مراد از  ْيَس  ِلِصَفِتِه  َحّدٌ َمْ
َ
ِذي ل

َّ
»ال

أعلی بودن حّد نداشتن صفت خداست.
1. سورۀ أعلی، آيۀ 1.

2. توحید صدوق،  ص48.

→
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و َمثل خدا باالتر از دسترس فکر بشر است.

که »ليس مثل مثله شیء«  ٌء﴾1 اين است  ْ �ی
َ ِلِه �ش ْ َس َكِم�ش �یْ

َ
از نظر زمخشری معنای آيه ﴿ل

آن  باشد،  داشته  مثلی  متعال  خدای  چنانچه  پس  نيست،  چيزی  خدا  مانند  مانند  يعنی 

که به طريق اولی مثل نخواهد داشت. زمخشری  مثل هم مثل ندارد تا چه رسد به خوِد خدا 

کمی  کاف را زائد بدانيم،  ابلغ است.2 اما اين معنا  که اين معنا نسبت به اينکه   معتقد است 

ف همراه است و بهتر است گفته شود َمَثل )اسم، صفت و نعت( خدا ِمثل و شبيه ندارد؛ 
ّ
 با تکل

کرم؟ص؟ اسم اعظم خداوند و اشرف مخلوقات است و اين اسم خدا ِمثل و شبيه ندارد.   پیامبر ا

َعْبٌد  َنا 
َ
»أ می فرمايند:  اميرالمؤمنين؟ع؟  همچون  عظيمی  و  بی مانند  شخصيت  که  آنجا   تا 

خدا  ندارد،  خود  وجود  نظيری  و  شبيه  خدا  اسم  برای  وقتی  د؟ص؟«3؛  ّمَ ُمَ َعِبيِد   ِمْن  

به طريق اولی شبيه و نظيری نخواهد داشت. 

کاف در »کمثله«  کرد: 1.  ٌء﴾ سه معنا می توان ذکر  ْ �ی
َ ِلِه �ش ْ َس َكِم�ش �یْ

َ
﴿ل حاصل آنکه برای 

که برای خداوند شبيهی نيست؛ 2. کاف  زايد است. در اين صورت معنای آيه چنين می شود 

باشد:   صورت  اين  به  آيه  ندارد«؛3.  ِمثل  خدا  »ِمثل  که  است  اين  آيه  معنای  و  نيست   زائد 

که برای اسم، صفت و نعت  ٌء﴾  در اين صورت آيه بدين معنا خواهد بود  ْ �ی
َ ِلِه �ش ْ َس َكِم�ش �یْ

َ
﴿ل

که شما بتوانيد به واسطه آن محدودش  خدا شبيه و نظيری نيست.4 و اين صفت حدی، 

کنيد، ندارد.5 

1. سورۀ شوری، آيۀ 11.
2. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج4، ص212.

3. من بنده ای از بندگان محمد؟ص؟ هستم. کافی، ج1، ص90.
4. البته در قرآن موجود، اين قرائت وجود ندارد.

که انسان های  5. يعنی به طور مطلق از اسم خدا نفی حّد نشده؛ بلکه آن اسم حّد مخلوقيت دارد، ولی حدی 

کی خويش درآورند از او نفی می شود. صفت خدا عين  کرده و به حيطه ادرا عادی بتوانند با آن او را محدود 

ْوُصوِف  َ الْ َغْيُر  ا  َ ّنَ
َ
أ ِصَفٍة  ُكِل   ِلَشَهاَدِة  است.  موصوف  از  غير  صفت  که  ندارد  وجود  ترديدی  و  نيست  خدا 

است  موصوف  از  غير  که  می دهد  شهادت  صفتی  هر  اينکه  برای  َفة؛  الّصِ َغْيُر  ُه 
َ

ّن
َ
أ ْوُصوِف  َ الْ َشَهاَدِة   َو 

که غير از صفت است. توحید صدوق، ص57. و هر موصوفی شهادت می دهد 
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منت: قدمی ل يزل و ليزال.

که همواره بوده و خواهد بود. ترجمه: )خداوند( قدیمی است 

قديم  بر  کيد  تأ حقيقت  در  یزل«  »لم  پس  می رود  کار  به  حادث  مقابل  در  قديم  شرح: 

نيست.  او  برای  ابتدائی  که  است  قديمی  خداوند  يعنی  است.  متعال  خدای   بودن 

گاهی به برخی مخلوقات  آنچه آغاز )بدء( داشته باشد، حادث و غير ازلی خواهد بود. البته 

که به خدای متعال  هم قديم اطالق می شود، اما قديم دربارۀ آنها نسبی و غير از قديمی است 

که سابقۀ  بیشتری دارد.   اطالق می شود. قديم بودن شيئی از مخلوقات به معنای آن است 

َمْن  »َیا  َفْضِل«1؛ 
ْ
ال َقِدیَم  »یا  شده اند:  وصف  »قدیم«  به  خدا  احسان  و  فضل  ادعيه  در  مثاًل 

که فضل و احسان خداوند  فعل او و حادث اند و قديم  ِإْحَساُنُه َقدیم«2 و ... اما روشن است 

در اين موارد به معنای سابقه طوالنی داشتن فضل و احسان خداوند است؛ نه به معنای ازلی 

بودن فعل احسان و فضل او. 

همۀ  حالی که  در  است.  بدءنداشتن  و  بودن  ازلی  معنای  به  خداوند  دربارۀ  بودن  قديم 

ماسوی اهّلل بدء دارند؛ يعنی پس از آن که نبوده اند، خلقتشان آغاز شده است. معنای حدوث 

که ازلی است  نيز همين است. صفت ديگر خدا »الیزال« يعنی ابدی است،  و خداوند چنان 

و بدء ندارد،  ابدی نيز است و انتها ندارد.

منت: مسيع ، بصير.

ترجمه: )خداوند( شنوا و بیناست.

ديدنی هاست.  مشاهدۀ  معنای  به  »بصر«  و  صداها  شنيدن  معنای  به  »سمع«   شرح: 

سمع  به  نيز  تعالی،  خدای  و  جمله اند  آن  از  بصر  و  سمع  که  دارد  ظاهری  حس  پنج   انسان 

 و بصر موصوف شده است يعنی خدای متعال ديدنی ها را می بیند و شنيدنی ها را می شنود 

است.  نيامده  ميان  به  سخنی  هيچ جا  در  خدا  بوئيدن  و  کردن  چشيدن،  مس  از   اما 

اساس  اين  بر  و  باشد  دارا  را  مخلوقات  کماالت  همه  بايد  خداوند  علّيت  مبنای  اساس   بر 

1. البلد األمین و الدرع الحصین، ص405.
2. همان، ص406.
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دارای  بايد  نيز  خدا  آيند،  حساب  به  کمال  انسان  برای  بوئيدن  و  کردن  لمس  چشيدن،  گر   ا

کماالت باشد. اين 

خداوند  نمونه  برای  می شود  مواجه  اشکال  با  بسياری  موارد  در  ديدگاهی  چنين  اما    

می شود  محسوب  کمال  انسان  برای  عقل  اينکه  با  اما  است  کرده  معرفی  عالم  را   خود 

در آموزه های دينی، به خداوند عاقل اطالق نشده است.

بايد  را  و خدا  ناحيه مخلوق بی معناست  از  و توصيف خدا  که تسميه  بیان شد   پیشتر 

کرده است؛  و توصيف  آنها تسميه  به  را  او نفسش  که خود  کرد  و اوصافی وصف   به اسامی 

است  کمال  او  برای  چيزی  چه  بدانيم  تا  نمی شود  ما  معقول  متعال  خدای  که   چرا 

گيرد  صورت  ما  فهم  اساس  بر  خداوند  توصيف  گر  ا نمی شود.  محسوب  کمال  چيز  چه   و 

 در اين صورت بايد او را عاقل نيز بخوانيم و علم به چشيدنی ها، بوئيدنی ها و لمس کردنی ها را نيز 

به او نسبت دهيم. 

که  کماالتی  به  خدا  توصيف  گر  ا که  است  آمده  باقر؟ع؟  امام  به  منسوب  حديثی  در 

او  بايد  خدا  وصف  در  مورچگان  صورت  اين  در  باشد  صحيح  می يابند  خود  در  موجودات 

از شيخ بهايی نقل می کند:  مه مجلسی 
ّ

کنند. مرحوم عال را دارای دو شاخک بزرگ معرفی 

 
ً
متعاليا و   

ً
منّزها تعاىل  كونه  العىن ]ای  هذا  إىل  إشارة  الباقر؟ع؟  حممد بن عيل  جعفر  أيب  اإلمام   كالم   يف   »و 

مصنوع  خملوق  معانيه  أدق  يف  بأوهامكم  ميزمتوه  »كلما  قال:  حيث  فهمه[  قدر  عل  خلقه  يصفه  عّما 

كماهلا و يتوهم أن عدمها  مثلكم مردود إليكم« و لعل النمل الصغار تتوهم أن هَّلل تعاىل زبانيتني فإن ذلک 

امام باقر؟ع؟ به  کالم  و در  نقصان لن ل يتصف هبما و هذا حال العقالء فيما يصفون اهَّلل تعاىل به 1؛ 

این معنا ]یعنی به منزه و متعالی بودن خدای تعالی از آنچه خلق او به اندازۀ فهم خویش او را 

با  معانی  دقیق ترین  به  که  را  آنچه  فرمودند: »هر  که  آنجا  دارد  اشاره ای وجود  توصیف می کنند[ 

کنید، مخلوق و مصنوعی مثل شماست و به خودتان بازگشت داده می شود«.  اوهام خود متمایز 

اوست  کمال  امر  این  و  دارد  شاخک  دو  خداوند  که  کنند  توهم  کوچک  مورچگان  بسا  ای   و 

که به آن دو شاخک متصف نمی شود نقصان است. و این حال  کسی  که عدم آن برای  و توهم شود 

عقالست در آنچه خدای تعالی را بدان توصیف می کنند«.

1. بحاراالنوار، ج66، ص292.
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است.  پرداخته  و  ساخته  ديدگاه  همين  با  را  شبان  و  موسی  داستان  نيز  رومی   مالی 

می پندارد  و  می يابد  کمال  خود  برای  را  آنها  که  می کند  توصيف  اموری  به  را  خدا   شبان 

کماالت مخلوقات  که توصيف خدا به  کماالت باشد. روشن است  خدا نيز بايد دارای اين 

نيست  مخلوقات  شبيه  خداوند  زيرا  است؛  نادرست  خدا  از  شبان  توصيف   همچون 

 و خود او و صفاتش معقول ما نمی شود، پس بايد خدا را به اوصافی که خود او نفسش را به آن ها 

کرد. کرده است، توصيف  وصف 

شنيدن  که  می دانيم  اما  است.  کرده  وصف  بودن(  )شنوا  سميع  به  را  خود  خداوند 

دارد  گوش  به  نياز  شنيدن  برای  انسان  نيست.  شنوايی  آلت  با  مخلوقات  همچون   خداوند 

سالم  چشم  بايد  ديدن  برای  همچنين  است.  ناممکن  او  برای  شنيدن  سالم  گوش  بدون  و 

بینائی  از  کور مادرزاد  امور ديدنی ممکن نيست.  و بدون چشم سالم مشاهدۀ  باشد  داشته 

دارد  سالمی  چشمان  که  کسی  اما  است،  بی فايده  او  برای  بینائی  توضيح  و  ندارد   فهمی 

بینائی را خوب درک می کند درعين حال آنچه او از بینائی می فهمد غير از حقيقت بینائی 

خداوند سبحان است و او هرگز نمی تواند با تشبيه خدا به خلق چنين بینائی ای را به خدا 

که خداوند  ابزار چشم است در حالی  با  از بینائی همين ديدن اشياء  نسبت دهد. درک ما 

چشم ندارد و بینائی او از طريق ابزار نيست.

 ممکن است انسان نيز گاهی بدون بهره گيری از چشم ديدنی ها را ببيند؛ چنان که در خواب 

کرد.  ک مخلوقات تشبيه   اموری را می بیند، اما ديدن خدا را هرگز نمی توان به هيچ نحو از ادرا

است؛  ديگری  سنخ  خدا  ديدن  اما  غيرند،  به  محتاج  ک  ادرا و  ديدن  برای   مخلوقات 

ک واحد باشد. هرچند متعلق ادرا

می يابد  قدرت  امور  انجام  بر  ابزار  واسطه  به  انسان  گاهی  است،  اينچنين  نيز   قدرت 

گاهی نيز بدون ابزار معمول  ی بازو وزنه ای را بلند می کند،   و اعمال قدرت می کند. مثاًل با نيرو

 و صرفًا با يک توجه، کاری را انجام می دهد؛ چنان که آصف بن برخيا در کمتر از چشم بر هم زدنی 

نکته  اين  به  توجه  حال  عين  در  کرد.1  حاضر  سليمان  نزد  سبأ  مملکت  از  را  بلقيس  تخت 

که قدرت خداوند از سنخ هيچ يک از اينها نيست.  ضرورت دارد 

1. سورۀ نمل، آيۀ 40.
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 افعال،   اوصاف و کماالتی که به خداوند نسبت داده می شود نظير کماالت مخلوقات نيست. 

همه  او  مخلوقات.  ديدن  همچون  نه  اما  می بیند  هستند،   ديدنی  که  را  آنچه  تمام  خدا 

شنيدنی ها را می شنود، اما شنيدن او نظير شنيدن مخلوقات نيست. ديدن و شنيدن مخلوق 

در مقابل سمع و بصر خدا اصالً  ديدن و شنيدن نيست. بشر از ديدن و شنيدن بسياری امور 

عاجز است، اما هيچ چيزی بر خدا پوشيده نيست. او حرکت مورچه ای سياه بر تخته سنگی 

يک و ظلمانی را می بیند. سياه در شب تار

متعال اند  پروردگار  ذات  صفات  از  صفت  دو  اين  که  است  توجه  خور  در  نيز  نکته   اين 

 و خداوند همواره شنوا و بینا بود؛ در حالی که هيچ شنيدنی و ديدنی ای در کار نبود. چه صوتی 

در خارج باشد، چه نباشد خداوند شنواست. چيزی باشد يا نباشد خداوند بیناست.

منت: علمي، حكمي.

ترجمه: )خداوند( دانا و حکیم است.

گاهی مخلوقات  گاهی او نظير آ گاه است. آ  شرح: »علیم«، يعنی خداوند به همه امور آ

و از طريق اسباب و آالت نيست.

شيئی  هر  نفوذپذيری  يا  استحکام  می شود.  گفته  ناپذير  نفوذ  و  محکم  امر  به  »حکیم« 

نتوان  که  معناست  بدان  نوشته  يک  استحکام  مثال،  عنوان  به  است.  آن  خود  با   متناسب 

کرد. چنين نوشته ای حکيمانه است. به آن اشکال 

منت: حّی.

ترجمه: )خداوند( حّی است.

داشتن  حرکت  و  بودن  جاندار  معنای  به  حيات  است.  حيات  دارای  خداوند  شرح: 

 نيست؛ بلکه جاندار بودن يکی از َاشکال حيات است. در قرآن و احاديث از ايمان به حيات 

 و از کفر به موت تعبير شده است. بر پايۀ آموزه های دينی همچنين هدايت و علم نيز حيات اند. 

در برخی روايات علم و يقين، حيات روح معرفی شده است. حيات هر موجودی متناسب 

با خود آن است.1 

کار نيست. دربار ۀ اهل جهنم  کريم از آخرت با عنوان »َحيوان« تعبير شده است؛ يعنی در آنجا موتی در  1. در قرآن 
←
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 حيات خداوند متعال همان نحوه وجود اوست و حيات او امری خارج از وجود خداوند نيست، 

اما انسان هيچ راهی برای درک حيات خداوند ندارد جز اينکه از ناحيه خود خداوند به آن 

کند. معرفت پیدا 

منت: قّيوم.

ترجمه: )خداوند( قیوم است.

 شرح: قّيم چيزی است که چيز ديگری را به پا دارد. خداوند قّيوم است؛ يعنی همه به او قائم اند 

هستی و بقای همه وابسته به اوست. خداوند به لطف و عنايت    َشْ ٍء َقاِئٌ  ِبه «1؛ 
ُ

ُکل  »َيا َمْن  

و ارادۀ خود اشياء را ايجاد می کند و نگه می دارد و اشياء به توجه او پديد می آيند و دوام دارند. از 

 خود هيچ ندارند و تمامًا به ارادۀ خدا وابسته اند، از اين حالت به ربط تعبير می شود. ماسوی اهّلل 

 از خود هيچ ندارند و بلکه اساسًا  بدون خدا خودی هم ندارند خود آنها باهّلل است و به ارادۀ خدا 

می دهند.  دست  از  را  خود  هستی  و  دوام  خدا  عنايت  و  توجه  قطع  با  و  می يابند   تحقق 

هيچ چيزی از خود و به خود قوام ندارد بلکه قوام همه چيز به خداوند است.

يز. منت: عز

ترجمه: )خداوند( دارای عّزت است. 

مراعات می کنند.  را  او  و شأن  او خاضع اند  برابر  در  که همگان  کسی است  شرح: عزيز 

کرد؛ بلکه همواره بايد در مقابل او خضوع   خداوند عزيز است؛ يعنی نبايد به او بی احترامی 

َ�﴾ يعنی سپس در جهنم نه می ميرند و نه زنده می شوند؛ در نتيجه شق  ْ��ی َ ا �ی
َ
َها َول �ی ُمو�تُ �نِ َ ا �ی

َ
ّمَ ل

ُ نيز می فرمايد: ﴿�ش

 ثالثی بین حيات و مرگ نيز وجود دارد. درک ما از حالت بین مرده و زنده بودن چيزی نظير حالت احتضار 

يا حالت »ُکما« است اما حال اهل جهنم برای ما معلوم و قابل درک نيست و نبايد آن را به حاالت اين دنيائی 

کرد. تشبيه و تنظير 

درک  از  ما  اما  می گويند  تسبيح  را  خداوند  و  دارند  را  خود  خاص  حيات  همۀ  موجودات  نيز  دنيا  اين  در   

ک حيات دار بودن  که »دار َحيوان« است ادرا گفتن آنها عاجزيم. به نظر می رسد در آخرت   حيات و تسبيح 

اين  در  ما  که  نيست  چيزی  آن  حيات،  حقيقت  حال  هر  به  باشد؛  روشن تر  آخرت،   در  موجود  اشياء  همۀ 

جانداران می فهميم.
که همه چيز به او وابسته است. بلد االمین والدرع الحصین، ص405؛ بحاراالنوار، ج91، ص389. 1. ای آن 

→
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گفته می شود  کم نظير هم عزيز  کم ياب و  کرد. در لغت عرب به شیء   و شأنش را مراعات 

و اين به جهت ارزشمند بودن و لزوم تحفظ بر آن است.

منت: قدوس.

کیزه است. ترجمه: )خداوند( پا

زشت  افعال  نسبت  از  يعنی  است؛  قدوس  خداوند  بودن.  کيزه  پا يعنی  قدوس؛   شرح: 

ک و منزه است. پا

منت: عال، قادر، غىن.

ترجمه: )خداوند( دانا، توانا و بی نیاز است.

 شرح: پیشتر دربارۀ علم و قدرت خدا سخن گفتيم. غنا در مقابل فقر است. خداوند غنی 

آفرينش،  از  حتی  چيزی،   هر  از  ندارد.  نياز  چيزی  يا  کسی  به  و  نيست  فقير  يعنی  است؛ 

مخلوقی  هيچ  مقابل  در  ندارد.  نقصانی  و  نقص  هيچ  اوست.  ذات  عين  غنا  و  است  غنی 

و خداوند غنی مطلق است؛  فقير مطلق  اينکه محتاج خداوند است. مخلوق   نيست مگر 

آنچه  هر  و  ندارد  غير  از  چيزی  هيچ  خداوند  و  ندارد  چيزی  هيچ  خودش  از  مخلوق  يعنی 

است:  زده  مثال  چنين  بندگان  نيازمندی  فقرو  بیان  برای  خداوند  اوست.  خود  آن  از   دارد 

ٍء﴾1؛ همه چيز عبد از برای موالست و او از پیش  ْ �ی
َ ی �ش

َ
ِدُر َعل �تْ َ ا �ی

َّ
 ل

ً
وكا

ُ
ْمل  ّمَ

ً
دا لًا َع�بْ َ ُه َم�ش َ��بَ اللّٰ ﴿�نَ

کاری نمی تواند انجام دهد.  خود هيچ 

يادی هستند، پس چرا خداوند  کارهای ز گفته شود بندگان قادر به انجام  ممکن است 

تشريع  به  ناظر  قدرت  نفی  گفت  بايد  پاسخ  در  است؟!  کرده  نفی  را  قدرت  مملوک  عبد  از 

است  يادی  ز کارهای  انجام  به  قادر  تکوينی  نظر  از  عبد  چند  هر  يعنی  تکوين؛  نه   است 

کند؛ اما از نظر تشريعی بدون اذن موال مجاز به انجام  و حتی می تواند از فرمان موال سرپیچی 

ی  از و اراده  بدون  و  ارادۀ  عبد خارج است  از تحت  که  کارهايی  البته  نيست.  کاری   هيچ 

که تحت ارادۀ عبد نيست،   سر می زند مشمول حکم عدم جواز نمی شوند؛ نظير تپش قلب 

اما برای انجام امور ارادی عبد ضرورتًا بايد از ناحيه موال مأذون باشد.

که بر چيزی قدرت ندارد. 1. سورۀ نحل، آيۀ 75؛ خداوند بندۀ مملوکی را َمثل زده 
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منت: ليوصف جبوهر.

ترجمه:  )خدای متعال( به جوهر وصف نمی شود. 

که  امر  از همين  ه «1. 
َ
ل َجْوَهَر  َل  ْن  

َ
أ ُعِرَف   َواِهَر  َ الْ ِبَتْجِهيِرِه  »َو  آمده است:  شرح: در حديثی 

اينگونه  ندارد. جوهر در منطق  او جوهری  که  کرده است، روشن می شود  را خدا جوهر  جوهر 

گر موجود  که ا در مقابل عرض چيزی است  تعريف می شود: »اذا وجد،  وجد ال فی موضوع« 

شود در موضوعی موجود می شود.

با حواس  و جوهر  ارتباط هستيم  در  اعراض موجودات  با  ما صرفًا  که  توجه داشت  بايد 

می رسد  نظر  به  يم.  ندار جوهرشناسی  حس  ما  ديگر  عبارت  به  نيست.  ک  ادرا قابل   ما 

 اينکه از تغيیراتی 
ّ

هيچ دليل قرص و محکمی نيز برای وجود جوهر در خارج اقامه نکرده اند؛ اال

باشد استدالل  تغيیرات  اين  که محل  ثابتی  به وجود جوهر  اتفاق می افتد  که در يک شیء 

تغيیراتی  آن  از  ثابتی غير  ما در خارج هيچ حقيقت  که  اين است  واقعيت  اما   شده است، 

متعال  خدای  مقابل  در  که  است  روشن  همچنين  نمی شناسيم.  می شود،   مشاهده   که 

هيچ چيز ثابتی وجود ندارد و هر آنچه در خارج تحقق دارد به ارادۀ خدا پديد آمده و به ارادۀ 

او نيز از بین می رود.

که شناخت آن برای ما ممکن نيست  که اثبات جوهری  اين نکته نيز در خور توجه است 

کرده اند. که در منطق ارسطوئی از جوهر و عرض ارائه  صرفًا به خاطر تعريفی است 

خداوند  از  غير  واقع  در  کنيم  معنا  اليتغّير  و  ثابت  حقيقت  را  جوهر  گر  ا که  آن  حاصل 

نفی  بلکه منظور  نيست  نفی می شود حقيقتًا جوهر  از خداوند  که  نيست وجوهری  جوهری 

که اعراض بر آن عارض می شوند. و ماّده قطعًا به عروض اعراض تغيیر می کند  ماّده ای است 

که محل اعراض باشد. و به شکل های مختلف درمی آيد و به يقين خدا جوهری نيست 

منت: و ل جسم.

ترجمه: )خداوند( به جسم )داشتن( وصف نمی شود.

 شرح: جسم در اصطالح به معنی حقيقت دارای ابعاد است. برخی نيز معتقدند ُبعد داشتن 

1. کافی، ج1، ص139.
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دنيوی؛  عنصری  جسم   .1 است:  گونه  دو  جسم  آنها  نظر  از  جسم.  نه  است؛  ماده   ويژگی 

است.  ارتفاع(  و  عرض  )طول،   ابعاد  دارای  دنيوی  عنصری  جسم  برزخی.  مثالی  جسم   .2

جسم مثالی برزخی طول وعرض )سطح( دارد، اما فاقد عمق است؛ لذا از آن با عنوان صورت 

يا مشاهده می کند  گفته می شود آنچه انسان در عالم رؤ بالماده تعبير می شود. به عنوان نمونه 

فاقد ماده است و ُبعد ندارد. جسم مثالی لطيف و جسم عنصری غليظ است. آنان معتقدند 

برزخ تجسم  به  از ورود  اما نه در دنيا؛ بلکه بعد  که نفس انسان جسم و صورت مثالی دارد، 

که از نظر آنها حقيقت روح انسان فاقد اين صورت و مجرد است   می يابد. بايد توجه داشت 

و در برزخ به جسم مثالی تعلق می گيرد.

به اعتقاد آنان در معاد، بدن عنصری مادی دنيوی باز نمی گردد؛ بلکه روح در آنجا برای 

خودش بدن مثالی ايجاد می کند و به آن تعلق می گيرد. اين بدن از نظر شکل ظاهری شبيه بدن 

گونه است   دنيوی و از نظر جنس با آن متفاوت است. صرف نظر از اينکه آيا جسم حقيقتًا  دو 

يا نه، خداوند به هيچ جسمی توصيف نمی شود و از جسم داشتن منزه است.

منت: و ل صورة.

ترجمه: )خداوند( به داشتن صورت وصف نمی شود.

شرح: معنای صورت در لغت عرب همان جسم است. در فقه گاهی گفته می شود تصوير 
کشيدن شکل  اما  کردن،  ساختن مجسمه است،  از تصوير  مراد  االرواح حرام است.  ذوات 
ی کاغذ حرام نيست. حاصل آن که تصوير در لغت عرب به معنای تجسم  انسان يا حيوان بر رو
که مرحوم صدوق  از آنجا  از »صورت«  نيز همان جسم است. ولی  اينجا مراد   است؛ لذا در 
صورت  از  مراد  شود  گفته  است  کرده،  ممکن  نفی  خدا  از  نيز  را  صورت  جسم،  نفی  از   بعد 
گر چنين باشد مراد از جسم همان جسم عنصری دنيوی و مراد از صورت،  غير از جسم است. ا

شکل و عکس است.

صورت در منطق به معنای صورت نوعی و حقيقت شیء است. مثاًل گفته می شود صورت 

 انسان »حیوان ناطق« است. از اين صورت به صورت نوعی تعبير می شود و غير از صورتهای 

يت نيست. البته معنای لغوی  ظاهرِی قابل مشاهده است. صورت نوعی )منطقی( قابل رؤ

صورت با تعريف منطقی آن سازگاری ندارد در عين حال صورت منطقی را نيز بايد از خدا 
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کرد؛  زيرا آنچه به فکر بشر درآيد، در خداوند منفی است. نفی 

منت: و ل عرض.

ترجمه: )خداوند( به داشتن عرض وصف نمی شود.

شرح: پیشتر ضمن بحث از جوهر به عرض و نفی آن از خدا اشاره شد.

منت: و ل خط و ل سطح، و ل ثقل و ل خّفة.

ترجمه: و به داشتن خط و سطح و سنگینی و سبکی وصف نمی شود.

 شرح: خط امتداد طولی نقطه است با امتداد عرضی خط نيز سطح پديد می آيد. ثقل و خفت 

هم به معنای سنگينی و سبکی است و همه اينها از اعراض و لوازم جسم است و خدا منّزه 

از جسم و اعراض جسم است.

منت: ول سكون و ل حركة.

ترجمه: و نیز به داشتن سکون و حرکت وصف نمی شود.

گر چيزی   شرح: خدا سکون و حرکت ندارد. بین حرکت و سکون تقابل عدم و ملکه است. ا

 شأن حرکت داشتن را نداشته باشد سکون هم از او منفی خواهد بود. پس در خدای تعالی 

با نفی حرکت سکون هم نفی می شود. همه اين صفات مربوط به ماده هستند و ماده به يکی 

از اين دو طرف موصوف می شود. غير ماده حتی مجردات نيز اين اوصاف را ندارند. 

منت: و ل مكان و ل زمان.

ترجمه: و به داشتن مکان و زمان وصف نمی شود.

از اوصاف ماّده و جسم است.  نيز   شرح: خداوند مکان و زمان هم ندارد. مکان و زمان 

گفتيم از جسم و عوارض آن منّزه است. که  و خداوند همان طور 

منت: و انه تعاىل متعال عن مجيع صفات خلقه.

ترجمه: و خدای تعالی از همه ویژگی های خلقش برتر است.

شرح: خداوند از آنچه خلق بدان توصيف می شوند،  برتر و منزه است. برخی از اوصاف 

 ... »واحد«،  و  »موجود«، »عالم«،  وصف  مثل  خلق؛  به  هم  و  می شوند  اطالق  خدا  به   هم 
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 اما خدای متعال از وجود و علم و وحدتی که خلق به آن توصيف می شوند نيز متعالی و منّزه است. 

که در خلق از اين اوصاف  وجود و علم و ساير اوصاف مخلوقات را نبايد به همان معنايی 

کار برد. فهميده می شوند، دربارۀ خدا به 

منت: خارج من الدين، حّد البطال و حّد التشبيه.

ترجمه: خدا از دو حد ابطال و تشبیه خارج است. 

نفی  با  نيست.  گفت: خدا  نبايد  يعنی  است؛  خداوند  نفی  معنای  به  ابطال  حد  شرح: 

 »نیست« برای خداوند هستی اثبات می شود. اما برای خروج از حّد تشبيه بايد هر گونه شباهت 

که به مخلوق اطالق می گردد، نفی شود.  با هستی  کار می رود  که دربارۀ خدا به  بین هستی 

است.  لفظی  ک  وجود،  اشترا ک  اشترا و  است.  مخلوقات  هستی  از  غير  خداوند   هست 

کماالت  ک معنوی است. از نظر آنان در ساير  در مقابل عده ای معتقدند در مورد وجود، اشترا

ک لفظی نيست. بر اين اساس   نظير علم،  قدرت،  حيات، مشيت، مالکيت،  غنا و ... نيز اشترا

کماالت )وجود، علم، قدرت و ...( خدا وخلق سنخيت خواهد بود.  بین 

شود  گفته  گر  ا ندارد.  سازگاری  تشبيه  حد  از  خروج  با  سنخيت  اثبات  که  است  روشن 

ک معنوی مستلزم قبول  به اشترا و قول  ک در حقيقت است  از اشترا ک در مفهوم غير  اشترا

ارتباط و نسبتی نداشته باشد  با حقيقت  که  سنخيت نيست. در پاسخ می گوئيم مفهومی 

ک لفظی است.  ک در مفهوم به اين معنا در واقع همان اشترا چيزی جز لفظ نيست و اشترا

كاألشياء. منت: و إّنه تعاىل یشء ل 

ترجمه: و خدای تعالی شیء  است، نه نظیر اشیاء.

است  شیء  خداوند  است.  الحدین«  عن  »خروج  از  ديگری  بیان  نيز  عبارت  اين   شرح: 

يعنی نيست،  نيست، اما مانند اشيا نيست. يعنی هست او با هستی اشياء مباينت دارد. 

ک در حقيقت شيئيت  شيئيتی که دربارۀ  خدا به کار می رود غير از شيئيت اشياء است. اشترا

 مستلزم تحديد ذات خدای تعالی است. هيچ چيزی از خدا در خلق نيست و هيچ چيزی 

از خلق هم در خدا نيست. 
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ٌو ِمْنه «1؛ خداوند از خلق اش و خلق از خدا 
ْ
َقُه  ِخل

ْ
ِقِه  َو َخل

ْ
ٌو ِمْن  َخل

ْ
 امام باقر؟ع؟ فرمودند: »ِإَن  اهّٰلَل  ِخل

او.  از  نه  اوست؛  به  اهّلل  ماسوی  شيئيت  و  اوست  آن  از  شيئيت  حقيقت  است.   خالی 

شيئيت  اصل  در  نتيجه  در  باشند،  او  از  جزئی  اينکه  نه  شده اند؛  شیء  او  به  اشياء  يعنی 

کی ميان خدا و خلق نيست. خداوند شیء است به حقيقة الشيئّية و ما سوی   شباهت و اشترا

شیء اند، اما نه به حقيقة الشيئّية.

منت: صمد.

ترجمه: خداوند نفوذ ناپذیر است.

کرده اند؛  يعنی راه نفوذی به خدا وجود ندارد. چون او صمد است  شرح: صمد را توُپر معنا 

والدت و توليد ندارد. آنچه تولد و توليد در او راه داشته باشد، صمدانيت ندارد و امکان نفوذ 

کرد. که نمی توان او را تقسيم و با فکر در او نفوذ  در او هست. خدا حقيقتی است 

منت: ل يلد فيورث و ل يولد فيشارک.

 ترجمه: خداوند نمی زاید تا آنچه در او هست به ارث برده شود؛ و زاده نمی شود تا غیری با او 

شریک شود.

برخی  می آيد  دنيا  به  که  انسانی  هر  است.  والد  از  بردن  ارث  مستلزم  تولد  شرح: 
مخلوقات  باشد  زايش  همچون  نيز  خلقت  گر  ا می برد.  ارث  به  را  خود  والدين  خصوصيات 
 بايد برخی ويژگی ها را از خدا به ارث ببرند. خلقت همچنين نظير تکثير سلولی هم نيست 
تا تمام اطالعات ژنتيکی سلول اوليه به ساير سلول هايی که از آن تکثير يافته اند، منتقل شود. 

مخلوق هيچ سنخيتی با خدا ندارد و چيزی از خدا به ارث نمی برد. 

از چيزی  گر خدا  با او شريک شود. ا تا غيری  از موجود ديگری زاده نشده است  خداوند 
زاده شود، خصوصيات اش را از والدين خود به ارث می برد و در آن خصوصيات با آنها شريک 

که خدا شريکی ندارد. خواهد شد در حالی 

َ�ٌد﴾.
أَ
 ا

ً
وا ُه ُك�نُ

َّ
�ن ل

ُ
ک ْم �یَ

َ
: ﴿َول �ن م�ت

ترجمه: خداوند یکتاست و همتایی ندارد. 

1. کافی، ج1، ص82.
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 شرح: اين آيه شريفه تقريبًا با آيۀ شريفۀ »لیس کمثله شیء« هم مضمون هستند و نظير داشتن 

 را از خدا نفی می کنند. چون خداوند نظير ندارد خلقت او نيز بی نظير خواهد بود در حالی که وجود

 نظير برای هر مخلوقی ممکن است.

منت: ول ند و ل ضد.

ترجمه: خداوند همتا و ضد ندارد.

 شرح: نّد همتايی است که با همتای خود ضّدّيت داشته باشد و چون خداوند همتا ندارد 

 پس نّد و ضّد هم برای او بی معناست. کسی می تواند با ديگری تقابل و ضديت کند که از نظر وجودی 

کند. کسی در رتبۀ خداوند نيست تا با او مقابله  هم رتبۀ او باشد، اما 

يك . منت: و ل شبه، و ل صاحبة، و ل مثل، و ل نظير، و ل شر

ترجمه: خدای تعالی شبیه و همسر ندارد و مثل و نظیر و شریکی برای او نیست. 

 شرح: بايد توجه داشت که نفی شبيه و صاحب و مثل و نظير و شريک مستلزم تصور شبيه 

گردد و سپس   و ... برای خدا نيست؛ يعنی الزم نيست ابتدا شريک و شبيهی برای خدا تصور 

خدا،  برای   ... و  شبيه  و  شريک  الزمۀ تصور  شود.  نفی  خدا  از  متصور  شبيه  و  شريک   آن 

شريک  تصور  پس  نيست  ممکن  خدا  تصور  که  حالی  در  است  خداوند  خود  تصور   امکان 

و شبيهی برای او نيز امکان ندارد. 

گر داشتن فهم از شريک خدا ناممکن باشد،  که ا ممکن است اين پرسش به ذهن برسد 

پس چگونه می توان آنچه را که فهميده نمی شود،  نفی کرد؟ در پاسخ بايد گفت طريق معرفت 

خدا و نفی شبيه و شريک از خدا تعقل و تفکر نيست؛ بلکه معرفت انسان به خدای متعال 

کرده است و بندگان به تعريف  را به بندگان معرفی  که خود خداوند نفس اش  از آن روست 

شبيه  نفی  جمله  از  نفی ها  همه  معرفتی  چنين  وجود  با  و   شناخته اند  را  او  خداوند،   خود 

و شريک از او معنا پیدا می کند. اين شناخت مستلزم تصور خدا و احاطۀ فکری به او نيست. 

که انسان عقل را به خود عقل می شناسد و با شناخت عقل شباهت آن به امور مادی  چنان 

را  خدا  ما  که  معناست  اين  به  نيز  خدا  از  شريک  نفی  می کند.  نفی  را  بدن  يکی  فيزيولوژ  و 

يم. به تعريف خود او می شناسيم و شريکی برای او سراغ ندار
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ْبصاُر و األوهام و هو يدركها.
َ ْ
منت: ل ُتْدِرُكُه األ

ترجمه: چشم ها و وهم ها او را درک نمی کنند و او آن ها را می بیند.

از  مراد  است.  چشم  معنای  به  بصر  و  بصر  جمع  ابصار  و  بصيرت  جمع  بصائر  شرح: 

نيز  اوهام  به  آن ها  از  که  و قلب اند  روح  از بصائر چشم های  و مقصود  بدن  ابصار چشم های 

تعبير می شود. در نتيجه ديدۀ سر و ديدۀ روح هيچ يک خدا را درک نمی کنند. برخی امور به 

روح  يت می گردند. چشم  رؤ روح  واسطه چشم  به  برخی  و  بدن ديده می شوند  واسطۀ چشم 

که چشم بدن از ديدن آنها عاجز است. چشم روح همان عقل و علم است   اموری را می بیند 

که روح از آن بهره مند می شود. روح با بهره گيری مستقيم از علم و عقل و بدون وساطت بدن 

کند. در مقابل خداوند نه تنها آنچه را بندگان به ديدۀ سر می بینند،  نيز نمی تواند خدا را درک 

درک می کند؛ بلکه ديدن بندگان را نيز می بیند. انسان به چشم سر اشياء مادی را می بیند، 

می بیند،  را  خود  ديدن  عقل  به  انسان  بلکه  نمی گيرد،  صورت  سر  چشم  با  ديدن  ک  ادرا  اما 

که به واسطۀ آن ديدن، اشياء را می بیند، مشهود او نمی شود. خداوند حتی  ولی آن حقيقتی 

اين ديدن قلبی انسان را نيز می بیند.

 بسياری از امور در قلب و روح انسان برای او عيان است، ولی ديگری از آن امور اطالع ندارد. 

 خدا چنان که اموِر مشهود به چشم سر را می بیند، امور مشهود به نور قلب و روح هر کس را نيز می بیند؛ 

می بیند.  را  انسان ها  توسط  قلبی  امور  ديدن  نيز  و  حسی  امور  ديدن  حتی  خداوند   بلکه 

که انسان می بیند. يعنی خدا می بیند 

ْوم ﴾. ا �نَ
َ
�تٌ َو ل ُه ِس�نَ

دنُ �نُ
أْ
ا َ منت: ﴿لا �ت

ترجمه:  خدا را چرت و خواب درنمی گیرد.

شرح:  سنة به معنای چرت زدن و نوم به معنای خواب است. خداوند چرت زدن و خواب 

کامل  گاهی  ندارد. يعنی هرگز از هيچ چيزی غافل نمی شود و همواره به همۀ امور احاطه و آ

دارد و همۀ امور تحت اشراف اوست. و اين اشراف در هيچ لحظه و آنی تزلزل نمی يابد.

.﴾�ُ �ی �بِ
�نَ
ْ
�نُ ال ِط�ی

َّ
منت: ﴿َو ُهَو الل

گاه است. ترجمه: خداوند لطیف و آ
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گاه و کاردان گفته می شود، اما روشن  شرح:  لطيف به شیء خيلی نرم، و خبير به شخص آ

گاهی لطافت اشياء به معنای آن  که لطيف بودن خدا با لطافت امور ديگر تفاوت دارد.  است 

ک آن به سادگی امکان ندارد؛ امور ضخيم و غليظ آسان تر مشهود و محسوس  که ادرا است 

نيز بیشتر می شود. مثاًل هوا لطيف تر  آنها  امور بیشتر شود، خفای   می گردند و هر چه لطافت 

از  امواج  نيست.  لمس  قابل  و  نمی شود  ديده  چشم  با  لذا  است.  مايعات  و  جامد  اشياء  از 

ک نبودن او   هوا نيز لطيف ترند؛ لذا درک آنها سخت تر است. مراد از لطافت خدا نيز قابل ادرا

به حواس ظاهری و باطنی بندگان است.

کامل خداوند به امور خلق است. در نتيجه لطيف و خبير  گاهی  مراد از خبير بودن نيز آ

کنند،  درک  را  او  خود  عقول  و  حواس  با  نمی توانند  بندگان  که  معناست  اين  به  خدا   بودن 

گاه است. اما او به همۀ امور بندگان آ

که او به امور  که لطيف خواندن خداوند بدان جهت است  در برخی روايات آمده است 

بر اين اساس لطيف بودن صفت خود خدا  لطيف علم دارد و خالق اشياء لطيف است.1 

کرده است.  که او اشياء لطيف را خلق  گفته می شود از آن رو  نخواهد بود؛ بلکه به او لطيف 

نظير اين بیان دربارۀ علم و قدرت نيز وجود دارد؛ يعنی عليم و قدير ناميدن خداوند به جهت 

 خلق موجودات عالم و قادر است. اين بیان به صفت لطافت، علم و قدرت خدا نظر ندارد 

اما جای اين بحث اينجا نيست و بايد در محل خود به آن پرداخته شود.

ِ َشْ ٍء.
ّ

ُكل منت: خاِلُق 

ترجمه: خداوند خالق همۀ اشیاء است. 

شرح: يعنی هر آنچه که بتوان به آن شیء اطالق کرد مخلوق خداست. شیء )شاء،  يشاء، 

گاهی به معنای اسم مصدر می آيد. مشيت نيز مصدر و شیء  شيئًا(، مصدر است و مصدر 

 1. بنابر روايتی حضرت امام جواد؟ع؟ ضمن توضيح مخلوق بودن اسماء و صفات و معنای برخی اسماء فرمودند: 

َکْیف « )کافی، ج1، ص117(؛   
َ

ِبل ِطيٌف  
َ
ل َن  َخاِلَقَها 

َ
أ َفَعِلْمَنا  ِطيف  ... 

َّ
الل ْ ِء  َ

ِبالّش ِمِه  
ْ
ِلِعل  

ً
ِطيفا

َ
ل ْیَناُه   َسَّ َکَذِلَک  »َو 

که همانا خالق آن لطيف  و  همچنين او را لطيف ناميديم به خاطر علم او به شیء لطيف ... پس دانستيم 

کيفيت. است بدون داشتن 
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اسم )حاصل( مصدر است. »شاء« فعل خدا و محصول آن پديد آمدن شیء است.

مصدر همان حدوث و اسم مصدر حاصل آن است. به عبارت ديگر »شاء« فعل؛ مشيت 

می آيد؛  پديد  خارج  در  شیء  خداوند،  »شاء«  فعل  با  است.  مصدر  حاصل  شیء  و   مصدر 

اعتبار  همين  به  لذا  است؛  آمده  پديد  مشيت  به  می شود  موجود  خارج  در  آنچه  همه  يعنی 

معنا  اين  به  نتيجه  در  می شود.  گفته  شیء  شده اند،  موجود  خدا  مشيت  به  همۀ  آنچه  به 

کرد چون شیء به مشيت خدا ايجاد می شود.1 بر همين اساس  نمی توان به خدا شیء اطالق 

کاألشیاء«؛   ال  »شیء  او  که  فرموده اند  کيد  شده، تأ اطالق  شیء  خدا  به  وقتی  احاديث   در 

به معنای حقيقة  دربارۀ خداوند  نيست. شیء  اشياء  يعنی شيئيت خدا همچون شيئيت 

حقيقتی  يعنی  الشيئّية  حقيقة  باشد.  آمده  پديد  خدا  مشيت  به  آنچه  نه  است؛   الشيئّية 

کرده اند. که اشياء به او شيئيت پیدا 

منت: ل اله ال هو.

ترجمه: خدا فقط اوست.

 شرح: گاهی در بحث ادبیات گفته می شود »ال« در اينجا نفی جنس است. اما بايد دانست

که خداوند  در حالی  آن است  در  بودن خدا  و داخل  اله  قول مستلزم وجود جنس  اين  که   

جنس ندارد و هيچ الهی غير او حقيقت ندارد. پس »ال« در اينجا فقط نفی است.

 از منظر ادبیات همچنين نمی توان معنای درستی برای اين جمله ارائه کرد و صحيح آن است 

« نيز به معنای 
ّ

 که گفته شود، مراد از اله جنس اله نيست؛ بلکه مقصود خود خداوند است و »اال

غير است در نتيجه معنای جمله اين است: »خدا فقط اوست« يعنی در اينجا نفی و اثباتی 

کار نيست بلکه تنها بیان ثبوت خدا و حصر خدا در خدای معروف بندگان است. در 

منت: له اللق و المر.

ترجمه: آفرینش و امر از برای اوست.

 شرح: برخی فيلسوفان مسلمان با استفاده از اين آيۀ شريفه به دو عالم »خلق« و »امر« قائل شده 

گر به  گفت؛ زيرا مشيت مصدر و شیء اسم مصدر است. ا 1. به اين معنا حتی به خود مشيت هم نمی توان شیء 
مشيت شیء اطالق شود به اعتبار منبع و منشأ بودن آن و از باب تسامح و مجاز است.
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دارند  ابداعی  خلق  مجّردات  2.ماّدی.  مجّرد.   .1 دارد:  خلق  گونه  دو  خداوند  گفته اند   و 

يجی  تدر خلقت  مادّيات  اما  می آيند،  وجود  به  زمانی  فاصلۀ  هيچ گونه  بدون  آن ها  همۀ  و 

دارند؛ عالم مجّردات را عالم امر و عالم مادّيات را عالم خلق می نامند. به تعبير ديگر در عالم 

گاهی  کار نيست؛ يعنی  کارند و در عالم امر سبب و مسببی در  خلق اسباب و مسببات در 

خدای متعال برای ايجاد شيئی به آن امر می کند: »کن« و آن شیء موجود می شود. ايجادهای 

که بدون اسباب صورت می گيرند مربوط به عالم امرند، اما خلق با واسطه مثل   اين چنينی 

کودکی از طريق تناسل مربوط به عالم خلق و ماّده است.  به دنيا آوردن 

پیدايش  و  زمان  به  نياز  شدن  خلق  برای  مجردات  و  است  مجردات  به  مربوط  امر  عالم 

عالم  به  آن  از  و  مدت اند  و  ماده  بدون  امر  عالم  مخلوقات  ديگر  عبارت  به  ندارند.  زمينه ها 

عقول مجرده تعبير می کنند. اما ايجاد در عالم خلق تابع شرايط و اسباب است و امکان ندارد 

چيزی فارغ از زمينه ها و اسباب موجود شود.

به نظر می رسد بین خلق و امر در اين آيه و اصطالح فلسفی عالم امر و عالم خلق هيچ ربط 

که در عصر نزول هرگز چنين عوالمی مطرح نبوده است. معنای واژگانی  و نسبتی نباشد؛ چرا 

 همچون خلق و امر نيز غير از معنايی است که در اصطالح برای عالم امر و عالم خلق ارائه کرده اند؛ 

آمريت و سلطنت دارد.  که  کسی  يعنی  امر  به معنای دستور است1 و صاحب   امر در لغت 

 بر اساس معنای لغوی »خلق و امر« آيۀ شريفه بیانگر آن است که خلقت از برای خداوند است 

 و چون او خلق می کند امر خلق نيز به اختيار اوست و می تواند به مخلوقات خويش امر و نهی کند 

موال  و  مالک  مخصوص  کردن  امر  اوست.  برای  از  خلق  بر  سلطنت  هم  و  خلق  هم   زيرا 

کردن به خالق اختصاص دارد.   و صاحب است و خالقيت منشأ مالکيت است، پس امر 

به عبارت ديگر خداوند خالق و در نتيجه مالک خلق است و می تواند در ملک خويش تصرف 

دارد  هم  مادّيات  عالم  خلقت  مورد  در  کريم  قرآن  آيات  در  کند.  نهی  و  امر  مملوکاتش  به   و 

.﴾ و�نُ
ُ
ک �یَ

ُه ُك�نْ �نَ
َ
وَل ل �تُ َ �نْ �ی

أَ
 ا

ً
ا �أ �یْ

َ َراَد سش
أَ
ا ا دنَ که: ﴿اإِ

که جمع آن امور است، اما در اين آيۀ شريفه آن معنا از امر  1. البته امر به معنای شیء هم استعمال شده است 
مقصود نيست.
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ني . ِ
َ
عال

ْ
منت: َتباَرَك اهَّلُل َرّبُ ال

که رب العالمین است. ترجمه: مبارک است خداوند 

کتب لغت به معنای مدّبر و مرّبی آمده ا ست. و از نظر اشتقاق هم لغوّيین  شرح: رّب در 

که رّب مضاعف است و با تربیت متفاوت است.  گرفته اند، ولی روشن است  رّب را از تربیت 

که خداوند متعال بعد از خلق مخلوقات تمام جهات مربوط به بقای  مقصود از رّب آن است 

آن ها را برايشان فراهم می کند و هيچ چيزی را نيافريده است مگر اينکه تمام شرايط الزم برای 

کرده است. بقای آن ها را فراهم 

 »عالمین« جمع عالم است و عالم عبارت از تعداد کثيری از يک شیء يا اشياء. مختلف است 

گفته می شود،  گر از چيزی چند عدد موجود باشد به آن عالم اطالق نمی شود. مثاًل وقتی  پس ا

فالنی يک عالم سّکه دارد بايد سّکه های او خيلی بوده باشد. پس خدا رّب العالمين است؛ 

مخلوقات  از  کثيری  تعداد  آن ها  از  کدام  هر  که  می کند  ربوبّیت  را  عالم هايی  همه   يعنی 

را دارا هستند.

منت: و من قال بالتشبيه فهو مشرك .

کس به تشبیه معتقد باشد، مشرک است. ترجمه: هر 

بداند،  شبيه  ديگری  امر  با  را  خدا  که  کسی  يعنی  باشد؛  تشبيه  به  قائل  که  کسی  شرح: 

قرار داده  برای خداوند شريک  را  که ديگری  کسی است  نيز به معنای   مشرک است. مشرک 

با  امری  در  که  کسی است  به معنای  نباشد. شريک در عرف  قائل  به وحدانيت خداوند  و 

کت داشته باشد. ديگری شرا

که از هوای  کسی  بندگان موظف به اطاعت و فرمانبرداری از خدای تعالی هستند. لذا 

ی می کند، در حقيقت نفسش را در مطاع بودن شريک خداوند قرار داده است  نفس خود پیرو

کسی غير خدا را رازق  گر  و اين شرک در اطاعت است. روزی دهندۀ بندگان خداوند است و ا

خود بداند دچار شرک شده است. همين طور قول به خالقيت غير خدا نيز شرک است.

که شرک در مقابل توحيد است. توحيد نيز دو مرتبه دارد، يکی توحيد ذات  حاصل آن 

که يک امر اعتقادی محض است و ديگری توحيد در افعال و شؤون  پروردگار متعال است 
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که ذات  که هم اعتقادی و هم عملی است. توحيد ذاتی به اين معناست  پروردگار متعال 

است؛  عمل  مقام  در  توحيد  دارد،  اهميت  آنچه  اما  ندانيم،  اجزا  دارای  و  مرکب  را   خداوند 

زيرا تشبيه بیشتر در اين حوزه صورت می گيرد. خداوند غنای محض و بندگان فقر محض اند؛ 

خواستن  حاجت  کند.  درخواست  را  خود  حاجات  مطلق  غنی  درگاه  از  تنها  بايد  بنده  لذا 

شريک  خداوند  با  غنا  در  و  شمرده  غنی  نيز  را  غير  آن  بنده  که  معناست  بدين  خدا  غير   از 

قرار داده است. به عبارت ديگر بنده، غير را در غنی بودن شبيه خدا دانسته است و چنين 

بنده ای مشرک است. 

گيرد. خداوند به عده ای  تشبيه ممکن است در صفات، افعال و يا شؤون خدا صورت 

کسی غير از اين برگزيدگان خدا   از بندگان برگزيدۀ خود واليت بخشيده است. قول به واليت 

خدا  غير  کسی  هر  واليت  به  اعتقاد  و  خداست  به  منحصر  واليت  زيرا  است؛  شرک   نيز 

گر از ناحيۀ خدا نباشد شرک است. ا

نيز  تفويض  به  قول  و  خداوند  مقابل  در  خويشتن  برای  شدن  قائل  استقالل  همچنين 

کماالت خود را در قبال وجود  که وجود و قدرت و ساير  کسی  شرک است. به عبارت ديگر 

وجود  همراه  وجودی  هيچ  است.  مشرک  بداند  او  از  مستقل  و  خداوند  کماالت  و  قدرت   و 

کت  کماالت و حتی در وجود با هيچ خلقی شرا کمالی از   و در عرض خدا نيست. او در هيچ 

و مشابهت ندارد. او خالق وجود و کماالت خلق است و هيچکدام از خلق از وجود و کماالت 

او هيچ بهره ای ندارند. 

كاذب . منت: و من نسب إىل اإلمامية غير ما وصف يف التوحيد فهو 

کس به شیعه امامیه غیر از آنچه )در اینجا( در باب توحید وصف شد،   ترجمه: هر 

نسبت بدهد دروغگوست. 

می رسد  نظر  به  شد.  بیان  که  است  همين  امامی  دوازده  شيعه  اعتقاد  يعنی   شرح: 

کردم،  توصيف  من  آنچه  از  غير  يعنی  وصفت«؛  ما  »غیر  می فرمود:  صدوق  مرحوم  گر   ا

عبارت ايشان دقيق تر می بود.
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كل حديث ل يوافق  كرت يف التوحيد فهو موضوع خمترع، و  كل خبر خيالف ما ذ منت: و 

س .
ّ
كتب علمائنا فهو مدل كتاب اهَّلل فهو باطل، و إن وجد يف 

 ترجمه: هر خبری که با آنچه من در توحید ذکر کردم مخالف باشد، جعلی و اختراعی است 

کتاب خدا همخوان نباشد، باطل است و چنانچه اینگونه احادیث  که با  و هر حدیثی 

کتاب ها شده است. کتاب های علمای شیعه یافت شود، با تدلیس وارد این  در 

آنچه  با  که  خبری  هر  است  گفته  و  شده  دقيق تر  مصنف؟هر؟  بیان  اينجا  در   شرح: 

من در توحيد ذکر کردم مخالف باشد، جعلی و اختراعی است. روشن است که مرحوم صدوق 

همه روايات مربوط به بحث توحيد را مطرح نکرده است و روايات فراوان ديگری نيز در اين زمينه 

کرده لزومًا مخالفت ندارند و ايشان  که مرحوم صدوق ذکر  وجود دارد، اما ساير روايات با آنچه 

 روايات هم سو را موضوع و اختراعی نمی داند. بلکه از نظر ايشان تنها اخباری که با روايات مذکور 

مخالفت داشته باشند جعلی و اختراعی هستند، نه هر روايتی غير از آنچه ذکر شده است.

 به عنوان مثال سميع و بصير بودن خداوند و نفی تشبيه از اصول مسلم روايات شيعه هستند 

کيد کرده است و چنانچه در روايتی سميع و بصير بود خدا نفی شده  که مرحوم صدوق نيز بر آن تأ

کرده باشد بدون ترديد باطل، جعلی و اختراعی است.   باشد يا روايتی خدا را به غير او تشبيه 

که بر سميع و بصير بودن خدا و نفی تشبيه صراحت دارند، غير از آنچه  اما روايات ديگری، 

کرده است، مجعول نيستند. مرحوم صدوق ذکر 

کيد می کند هر حديثی که با کتاب خدا موافق نباشد،  باطل است.   مرحوم صدوق همچنين تأ

که برای تأيید هر حديثی ضرورتاً  بايد آيه يا آياتی موافق با آن در  منظور از اين سخن آن نيست 

که هر حديثی با آيه يا آياتی از قرآن مخالف باشد،  باطل است.  قرآن باشد. بلکه مراد آن است 

که ممکن است به جهات خاصی حديث از امام صادر شده باشد   البته بايد توجه داشت 

مراد  صورت  اين  در  باشد  ديگری  امر  امام  مراد  ولی  برسد،  نظر  به  قرآن  مخالف  ظاهر  در  که 

از باطل بودن حديث نادرست بودن معنای ظاهری آن است. در اين موارد نمی توان صدور 

گفت اين معنا، مراد امام نبوده است. کرد و تنها می توان  حديث از امام را نفی 

کتاب علمای شيعه يافت شود،   گر روايت باطلی در  ا که  يادآور می شود   مرحوم صدوق 
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 آن را به دروغ وارد کتاب کرده اند. تدليس به معنای وارد کردن حديث به صورت مخفيانه است؛ 

نقل سخن باطلی به صورت روايت و نسبت دادن آن به امام معصوم؟ع؟ نيز مصداق تدليس 

در روايت است.

منت: و األخبار اليت يتوّهها اجلّهال تشبهيا هَّلل تعاىل خبلقه، مفعانهيا حممولة عل ما يف 

القرآن من نظائرها.

که تشبیه خدای تعالی به خلق است،   کرده اند  که جاهالن توهم  ترجمه:  و اخباری 

معانی آن ها بر آنچه نظیر آن ها در قرآن آمده است، حمل می شود.

برای خداوند  و  باشد  به خلق  روايات موهم تشبيه خدا  شرح: ممکن است ظهور برخی 

خدا  دربارۀ   آن ها  بردن  کار  به  و  دارد  وجود  خلق  در  آنها  نظير  که  کند  اثبات  را   اموری 

جايز نيست. 

جهال  که  معنايی  همان  روايات  از  دسته  اين  معنای  که  می دهد  تذکر  صدوق  مرحوم 

يافت.  که بايد آن معنا را در کرده اند، نيست. بلکه اين روايات معنای صحيحی دارند   توهم 

اعتقادی  محکم  اصول  با  احاديث  برخی  ظاهری  مخالفت  صرف  به  اساس  اين   بر 

موهم  ظاهرشان  که  دارد  وجود  آياتی  نيز  قرآن  در  که  چنان  کرد؛  نفی  و  طرد  را  آن   نمی توان 

تشبيه است. مرحوم صدوق بیست و چهار آيه از اين قبيل را مطرح و معنای صحيح آنها را 

کرده است. ذکر 

َهُ�﴾1 و معىن الوجه: الدين و ]الدين هو[  ْ ا َوحب
َّ
ل ْ ٍء هاِلٌك اإِ �ی

َ ّلُ �ش
ُ
منت: ألّن يف القرآن: ﴿ ك

ىت اهَّلل منه، و يتوّجه به إليه. الوجه الذي يؤ

است«  رونده  بین  از  خدا  وجه  جز  چیزی  »هر  است:  آمده  قرآن  در  که   ترجمه: چرا 

که از آن به خدا راه  و معنای وجه در اینجا دین است؛ زیرا دین همان وجهی است 

یافته و به سوی او توجه می شود.

رونده است مگر وجه خدا.  بین  از  آيۀ شريفه خداوند می فرمايد هر چيزی  اين  شرح: در 

صورت  دارای  خداوند  آيه  اين  در  ظاهرًا  و  است  صورت  معنای  به  وجه  ابتدايی   ظهور 

1. سورۀ قصص، آيۀ 88.
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است  وجهی  از  غير  دربارۀ  خدا  وجه  که  می شود  يادآور  صدوق  مرحوم  است.  شده  معرفی 

وجه  از  مراد  معنای  ايشان  نظر  از  می رود.  کار  به  ديگر  موجودات  برخی  و  انسان  مورد  در   که 

حقيقی  معنای  می کند  کيد  تأ همچنين  صدوق؟هر؟  شيخ  است.  دين  شريفه،  آيۀ  اين  در 

که به واسطۀ آن به صاحب وجه،  توّجه پیدا می کنند. در مورد انسان آنچه  وجه، چيزی است 

که وجه  سبب توجه ديگران به او می شود در وهلۀ اول صورت اوست و از همين باب است 

است؛  وجه  برای  مصداقی  صورت،  که  داشت  توجه  بايد  پس  کرده اند.  معنا  صورت  به   را 

او می شود،  به  ما  توجه  آنچه سبب  که  دانست  بايد  نيز  تعالی  موردخدای  در  آن.   نه معنای 

آن  طريق  از  که  است  چيزی  خدا  وجه  صدوق  مرحوم  تعبير  به  زيرا  اوست  آيات  و  او   دين 

کرم؟ص؟، اميرالمؤمنين؟ع؟  به خدا راه می يابید و به سوی او توجه می کنيد. بر اين اساس پیامبر ا

که بندگان را به خدا توجه می دهند. و ساير حجج الهی وجه اهّلل خواهند بود؛ چرا 

 �ُ حنَ
أُ
ا�بِ َوا َ ِک�ت

ْ
ّمُ ال

أُ
َما�تٌ ُه�نَّ ا

َ
ْحک �یَا�تٌ ّمُ

آ
ُ� ا کتاب خود فرموده است: ﴿ِم�نْ خدای تعالی دربارۀ 

ُم 
َ
ْعل َ ِلِه َوَما �ی ِو�ی

أْ
ا َ اء �ت َ عن ِ �ت ْ �تِ َوا�ب �نَ �تْ �نِ

ْ
اء ال َ عن ِ �ت ْ ُ� ا�ب َ� ِم�نْ ا�بَ

َ سش
ُعو�نَ َما �تَ �بِ

�تَّ �یَ
�نٌ �نَ ْ �ی ِهْم رنَ و�بِ

ُ
ل �نَ �نیی �تُ �ی ِ �ن

َّ
ا ال ّمَ

أَ
ا َ َها�تٌ �ن ا�بِ

َ سش ُم�تَ

﴾1؛  ا�بِ َ �ب
ْ
ل  الاأ

ْ
وا

ُ
ْول

أُ
ا ا

َّ
ل ُ� اإ

َ
ّك

دنَّ ا َوَما �یَ َ �ن ِ
ّ ِد َر�ب �نْ ِع�ن ِ� ُكّلٌ ّمِ ا �بِ

َ َم�نّ
آ
و�نَ ا

ُ
ول �تُ َ ِم �ی

ْ
ِعل

ْ
 �نِیی ال

و�نَ اِسحنُ ُه َوالّ�َ ا اللّٰ
َّ
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َ
ل ِو�ی

أْ
ا َ �ت

کتاب هستند و برخی دیگر متشابه اند، پس  که آن آیات اصل  برخی از آن،  آیات محکم است 

کنند و آیات را  که در دل هایشان مرض هست از آیات متشابه پیروی می کنند تا فتنه جویی  آنان 

کسی جز خدا نمی داند و راسخان در علم  که تأویل قرآن را  کنند؛ در حالی   به دلخواه خود تأویل 

ر نمی شوند.
ّ

می گویند بدان ایمان داریم همه از نزد پروردگار ماست. و جز صاحبان خرد، متذک

که مراد خداوند از آنها   بر اساس اين آيۀ شريفه بیمار دالن به دنبال آيات متشابهی می روند 

آنها  ظاهری  معنای  که  هستند  آياتی  متشابهات  از  منظور  است.  ابتدايی شان  ظهور  از   غير 

 مراد خداوند نيست. خداوند برای پیشگيری از سوء استفادۀ بیماردالن از اين آيات، بیان می کند 

کالم خدا به مبّين الهی نياز دارد. خدای  کرد؛ بلکه  کالم او را به دلخواه خود معنا  که نمی توان 

ُ�﴾2؛  ا�نَ َ �ی َ �ب ا  َ �ن �یْ
َ
َعل �نَّ  اإِ ّمَ 

ُ �ش  *  �ُ �نَ
آ
ْ�ا �تُ  �ْ �بِ

ا�تَّ َ �ن اُه  َ �ن
أْ
َ�ا �تَ ا  دنَ اإِ

َ �ن  *  �ُ �نَ
آ
ْ�ا َو�تُ ْمَعُ�  َ �ب ا  َ �ن �یْ

َ
َعل �نَّ  ﴿اإِ می فرمايد:  متعال 

1. سورۀ آل عمران، آيۀ 7. 
2. سورۀ قيامة، آيات17- 19.



39  ]1[ باب في صفة اعتقاد اإلمامية في التوحيد

کن.  کردیم از قرائتش پیروی  گاه آن را قرائت  همانا جمع و قرائت قرآن بر عهدۀ ماست، پس هر 

سپس بیان آن نیز بر عهدۀ ماست.

شريفه  آيۀ  اين  ٌء﴾1  است.  ْ �ی
َ �ش ِلِه  ْ َكِم�ش َس  �یْ

َ
﴿ل شريفۀ  آيۀ  کريم  قرآن  محکم  آيات  از  يکی 

آيۀ مورد  از قبيل  آياتی  ی  از تشبيه به هر چيزی منزه می کند؛ لذا بايد از ظهور بدو را  خداوند 
برداشت  دست  تشبيه اند،  موهم  يا  می دهند  نسبت  صورت  و  وجه  خداوند  به  که   بحث 

کرد. و معنای صحيح آنها را در تأويل حامالن علوم قرآن جستجو 

وِد﴾2 و الساق: وجه األمر  ُ حب ی الّسُ
َ
ل  اإِ

ْدَعْو�نَ ٍ َو �یُ �نُ َع�نْ سا�ت سشَ
ْ
ک ْوَم �یُ َ منت: و يف القرآن: ﴿�ی

و شّدته.

که در آن روز ساق خدا نمایان می شود و همگان  ترجمه: و در قرآن آمده است: »روزی 

به سجود خوانده می شوند« و معنای ساق در این آیه وجه و شّدت امر است.

 شرح: در اين آيۀ شريفه نيز به خداوند ساق نسبت داده شده و خداوند از روزی سخن گفته 

وجه  ساق  از  مراد  می گويد  صدوق  مرحوم  می شود.  آشکار  خداوند  ساق  روز  آن  در   که 

می نمايند  رخ  مخفی  امور  روز  آن  در  که  می گويد  سخن  روزی  از  آيه  و  است3  امر  شدت   و 

و شدت آن روز آشکار می شود. و جهت اينکه مرحوم صدوق نمايان شدن ساق را به معنای 

که معمواًل در شرايط سخت و دشوار زندگی ساق های  شّدت امر آن روز معنا می کند آن است 

کنايه از شّدت امر است. و در اين آيۀ شريفه  انسان ها نمايان می شود، پس نمايان شدن ساق 

گرفته است. کنايی آن مورد نظر قرار  معنای 

ِه﴾4 و اجلنب:  �بِ اللّٰ �نْ َ  �نِیی حب
ْط�تُ َ�ّ ا َحْسَ��تی  َعلی  ما �نَ ٌس �ی �نْ وَل �نَ �تُ �نْ �تَ

أَ
منت: يف القرآن: ﴿ا

الطاعة.

من  بر  دریغ  بگوید:  قیمات(  روز  )در  کسی  مبادا  »تا  است:  آمده  قرآن  در  و   ترجمه: 

کردم«. و مراد از جنب، طاعت است. که در طاعت خدا  کوتاهی هایی  از 

1. سورۀ شوری، آيۀ 11.
2. سورۀ قلم، آيۀ 42.

3. ر.ک: النهایة فی غریب الحدیث واألثر، ج2، ص422.
4. سورۀ زمر، آيۀ 56.
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شرح: جنب به معنای جهت،  کنار و پهلو است و در آيۀ شريفه اين معنا به خدا نسبت 

بانفی  باشد.  داشته  معنا  او  برای  جنب  تا  ندارد  مکان  خدا  که  حالی  در  است.  شده  داده 

اينجا  در  جنب  می فرمايد:  صدوق  مرحوم  لذا  می شود،  نفی  او  از  هم  جنب  خدا  از  مکان 

می خورد.  حسرت  خداوند  طاعت  در  کوتاهی  از  نفس  يعنی  است.  طاعت  معنای   به 

 اطاعت کردن الزمه همراهی و در کنار موال بودن است و مراد خداوند از در کنار خدا بودن نيز الزمۀ آن، 

کردن از او است. يعنی اطاعت 

که معنای لغوی واژه ها اعم از حقيقت و مجاز است. حقيقت همان   در خور توجه است 

می کند.  خطور  ذهن  به  لفط  گفتن  با  که  معنايی  يعنی  است  ذهن  به  متبادر   معنی 

است  چيزی  کنار  و  پهلو  يعنی  مکانی  موقعيت  يک  جنب  واژۀ  از  ذهن  به  متبادر   معنای 

گر قرينه ای بود که در مورد خاصی معنای متبادر  و عرف اين واژه را بیشتر در اين معنا به کار می برد. اما ا

 به ذهن نمی تواند مراد باشد،  در اين صورت از معنای حقيقی به معنای مجازی عدول می شود. 

گر معانی مجازی يک لفظی متعّدد بود از ميان آن ها اقرب المجازات مقصود خواهد بود. ا

  یرمی« در اينجا قرينه وجود دارد 
ً
 مثاًل چنانچه در گزارشی از يک کارزار گفته شود: »رایت اسدا

که مراد از اسد معنای حقيقی آن يعنی شير درنده نيست چون شير بیشه هيچگاه تير اندازی 

نمی کند، پس منظور جنگجويی شجاع است.

که جنب در اينجا به معنای حقيقی نيست؛  در آيه مورد بحث نيز قرينه قطعی وجود دارد 

جنب،   مجازی  معانی  از  يکی  مراد  اينجا  در  پس  ندارد.  مکان  سبحان  خداوند  که   چرا 

کردن، است. يعنی اطاعت 

وح خملوقة جعل اهَّلل مهنا  وح هي ر ﴾1 و الر ِ� ِم�نْ ُروِح�ی �ی �تُ �نِ حنْ �نَ منت: و يف القرآن: ﴿َو �نَ

كما قال بييت و عبدي و جّنيت و ناري و مسايئ  وحي  ا قال ر
ّ

 يف آدم و عيىس؟امهع؟ و إن

و أريض.

ترجمه: و در قرآن آمده است: »و در آن از روح خود دمیدم« و روح در اینجا روح آفریده 

می گوید:  اینکه  و  است  داده  قرار  و عیسی؟امهع؟  آدم  در  آن  از  که خداوند  است   شده 

1. سورۀ حجر، آيۀ 29.
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که فرمود خانۀ من، بندۀ من، بهشت من، جهنم من، آسمان من   »روح من« نظیر آن است 

و زمین من.

که خداوند دارای روح است و چيزی از او جدا شده  شرح: اضافه روح به خدا به اين معنا 

 قطعًا نادرست است. خداوند هرگز مانند انسان مرکب از روح و بدن نيست. لذا مرحوم صدوق 

ملک  و  مخلوق  روح،   زيرا  است؛  مالکيت  اضافه  خدا  به  روح  اضافه  که  می شود  يادآور 

خداست،  چنان که خداوند امور ديگری مثل بیت، عبد،  جنت، نار،  آسمان و زمين را به خود 

نسبت داده است.

که مرحوم صدوق متعرض آن نشده است.  در اين آيه شريفه شبهه ديگری نيز وجود دارد 

دميدن  شبيه  قطعًا  اينجا  در  دميدن  از  مراد  است.  خداوند  به  )دميدن(  نفخ  نسبت  آن  و 

که از دميدن به فکر بشر می رسد، نيست بلکه دميدن روح به بدن  مخلوقات و يا نظير آنچه 

کيفيت ندارد و ما از درک  يا همان ترکيب روح با بدن فعل خدای تعالی است و فعل خداوند 

آن عاجزيم.

﴾1 يعين نعمة الدنيا و نعمة اآلخرة. ِ ا�ن ُسوَط�ت داُه َم�بْ ْل �یَ َ منت: و يف القرآن: ﴿�ب

ترجمه: و در قرآن آمده است: »بلکه دو دست خدا باز است« )منظور از دو دست(؛ 

یعنی نعمت دنیا و نعمت آخرت.

است.  باز  او  دست  دو  هر  و  دارد  دست  دو  خداوند  نيز  شريفه  آيۀ  اين  اساس  بر  شرح: 

بی شک قول به دست داشتن خدا، تجسيم و تشبيه است؛ در نتيجه مراد از »ید« در اينجا 

معنای ظاهری آن نيست. به اعتقاد مرحوم صدوق منظور از دو دست گشادۀ خداوند نعمت 

دنيا و نعمت آخرت است.

 »ید« به معنای قدرت است و دست انسان مظهر قدرت اوست. در فقه قاعده ای به عنوان 

»ید«  در  چيزی  می شود  گفته  وقتی  دارد.  حکايت  مالکيت  از  که  است  مطرح  ید«  »قاعدۀ 

 کسی است؛ يعنی در اختيار و مالکيت اوست. »ید« در اينجا به معنای امور تحت تسلط 

و تصرف است.

1. سورۀ مائده، آيۀ 64.
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باز بودن دو دست خدا به معنای شمول قدرت و سلطه خداوند بر همۀ امور است. چون 

در انسان ها قدرت و احاطه دو دست کاملتر از يک دست است لذا در اينجا برای بیان قدرت 

که هيچ چيزی  کار رفته است. به اين معنا  کامل خدا تعبير دو دست به  و سلطنت مطلق و 

از قدرت و تسلط خدا مانع نمی شود.

ُكْ�  ٍد﴾1 و األيد: القّوة، و منه قوله تعاىل:﴿َو ادنْ �یْ
أَ
ا اها �بِ �ن �یْ

�نَ َ ماَء �ب منت: و يف القرآن: ﴿َو الّسَ

ِد﴾2 يعنی ذا القّوة. �یْ
اأَ

ْ
ا ال ا داُوَد دنَ َد�ن َع�بْ

کردیم« و )منظور از( »أید«3  ترجمه:  و در قرآن آمده است: »و آسمان را با دست ها بنا 

که »ذو الید« بود به یاد بیاور«  قّوت است و نظیر آن این آیه است: »و بنده ما داوود را 

یعنی دارای قّوت بود.

کسی هستد با عنوان  که تحت امر  شرح: »اید« نيز به معنای دست هاست. از اشخاصی 

که خداوند مخلوقاتی تحت  »ایادی« او تعبير می شود. در نتيجه معنای آيۀ شريفه اين است 

که  خداوند برای ايجاد  کارها را انجام می دهند. البته روشن است  که به امر او  فرمان خود دارد 

کارها را با وسائط  که  گرفته  کار نيازی به وسائط ندارد، اما سّنت او بر اين تعلق  امور و انجام 

انجام دهد.

 مرحوم صدوق نيز يادآور شده است که مراد از دست ها، قوت است. ايشان به آيۀ ديگری استناد 

که در آن حضرت داوود؟ع؟ »ذا األید« معرفی شده است و مراد از آن بیان   و استشهاد می کند 

معنای  امر  تحت  گفتيم، افراد  پیشتر  که  چنان  البته  است.  داوود  سلطنت  و  قدرتمندی 

يادی تحت  که افراد ز کرد  مناسب تری برای »اید« است و می توان از آيۀ شريفه چنين استفاده 

امر حضرت داوود؟ع؟ بوده و دستورات او را انجام می داده اند.

يت  ﴾4 يعين  بقدر َّ
َد�ی �یَ �تُ �بِ �تْ

َ
ل َد ِلما �نَ ْس�بُ

�نْ �تَ
أَ
َعَك ا ُس ما َم�نَ ِل�ی �بْ ا اإِ منت: و يف القرآن: ﴿�ی

يت. و قّو

يات، آيۀ 47. 1. سورۀ ذار
2. سورۀ ص، آيۀ 17.

3. ر.ک: کتاب العین، ج8، ص97؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص97.
4. سورۀ ص، آيۀ 75.
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ترجمه: و در قرآن آمده است: »ای ابلیس چه چیز مانع شد از اینکه به آنچه با دو دست 

خود آفریدم، سجده نکنی« )منظور از دو دستم(  یعنی به قدرت و قّوت ام.

کامل و مطلق خويش تعبير دو دست  شرح: در اين آيۀ شريفه نيز خداوند برای بیان قدرت 

که در اينجا معنای دو دست برای خداوند  کار برده است. مصنف نيز ياد آوری می کند  را به 

که اشاره شد،  اساساً  معنای لغوی واژۀ يد،  تسلط،  استيال  همان قدرت و قوت اوست. چنان 

که مظهر آن در انسان دو دست اوست. تعبير »خلقت بیدی« نيز بیانگر سلطه  و قدرت است 

کامل خداوند بر خلق است. و قدرت 

﴾1 يعين ملكه، ل ميلكها معه  اَم�تِ �ی �تِ
ْ
ْوَم ال َ ُ� �ی �تُ �نَ �بْ

 �تَ
ً
عا ِم�ی َ ْر�نُ �ب

اأَ
ْ
منت: و يف القرآن: ﴿َو ال

أحد.

ترجمه: و در قرآن آمده است: »و همۀ زمین در روز قیامت در مشت خداوند است«؛ 

یعنی در ملک اوست و احدی همراه خدا مالک آن نیست.

 شرح: قبضه به معنای مشت است. در قبضه و مشت کسی بودن نيز به معنای تحت تملک 

ئم  کرده است؛ زيرا يکی از عال و سلطۀ او بودن است. لذا مرحوم صدوق قبضه را به ملک معنا

 ملک،  تحت تصرف و در مشت بودن آن است. به عنوان مثال انگشتری که در دست شما باشد 

عالمت مالکيت شما بر آن است.

ِ�﴾2 يعين بقدرته. ِ �ن ِم�ی �یَ  �بِ
َا�تٌ ماوا�تُ َمْطِو�یّ منت: و يف القرآن: ﴿َو الّسَ

ترجمه: و در قرآن آمده است »و آسمان ها پیچیده در دست راست اوست« یعنی به 

قدرت او )پیچیده است(.

است  خداوند  قدرت  از  کنايه  هم  آن  و  است  راست  دست  معنای  به  نيز  يمين   شرح: 

يعنی آسمان ها و زمين به قدرت خدا پیچيده شده اند.

ّبك. ﴾3 يعين و جاء أمر ر ً
ا  َ��نّ

ً
ا ُك َ��نّ

َ
َمل

ْ
َك َو ال اَء َر�بُّ منت: و يف القرآن: ﴿َو �ب

1. سورۀ زمر، آيۀ 67.
2. سورۀ زمر، آيۀ 67.

3. سورۀ فجر، آيۀ 22.
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 ترجمه: و در قرآن آمده است: »و پروردگارت و فرشتگان صف در صف فرا رسند«؛ 

یعنی »و امر پروردگارت فرا رسد«.

که  شرح: در اين آيۀ شريفه نيز فعل آمدن به پروردگار نسبت داده شده است؛ در حالی 

آمد و شد دربارۀ خدای متعال بی معناست. لذا مراد آمدن حقيقتی از ناحيه خداوند نيست 

که اطاعت  کيد شده   و اينگونه تعبير در زبان عربی معمول است. مثاًل در آموزه های دينی تأ

خدا  ناحيۀ  از  که  کسانی  از  اطاعت  يعنی  اوست؛  خود  از  اطاعت  خداوند،  نمايندگان  از 

طاَع  اهّٰلَل«1؛ يعنی 
َ
أ َفَقْد  َطاَعُکْم  

َ
أ کرده اند، اطاعت خدا دانسته شده است: »َمْن   آمريت پیدا 

کرده است؛ بی شک سخن و دستور  کند به تحقيق خدا را اطاعت  کس از شما اطاعت  هر 

بدهد،  دستوری  الهی  امام  گر  ا و  است  خداوند  فرمان  و  سخن  حقيقت  در  خدا   نمايندگان 

 می توان گفت خداوند آن دستور را صادر کرده است؛ مراد از دستور خدا در اينجا دستوری است 

که نه توسط خود خدا؛ بلکه از ناحيه خدا و توسط امام و نمايندۀ خدا صادر شده است. 

کرم؟ص؟ قرآن را نازل و تالوت می کند  به عنوان مثال جبرئيل از ناحيه خداوند برای پیامبر  ا

که خداوند مستقيمًا  کالم اهّلل اطالق می شود در حالی  و به آنچه توسط جبرئيل تالوت شده 

دانست  بايد  البته  است.  کرده  ايجاد  جبرئيل  واسطه  به  را  آن  و  نفرموده  م 
ّ
تکل کالم   بدان 

که او مانند انسان ها حنجره، تار های صوتی، دهان و لب  م خدا نيز بدان معنا نيست 
ّ
که تکل

کيفيت  م خدا فعل اوست و فعل خدا 
ّ
او از دو لب او خارج می شود؛ بلکه تکل کالم  دارد و 

ندارد و برای ما قابل درک نيست.

پروردگار  آمدن  که  می فهميم  موضوع  و  حکم  تناسب  به  توجه  با  نيز  بحث  مورد  آيۀ  در 

همچون آمدن ساير موجودات نيست؛ زيرا خدای تعالی هيچ شباهتی به غير ندارد؛ لذا آمدن 

او به معنايی غير از آمدن ساير موجودات خواهد بود. بر همين اساس مرحوم صدوق می فرمايد 

گفت مراد، آمدن نماينده  مراد از آمدن پروردگار،  آمدن امر پروردگار است. همچنين می توان 

که اطاعت از نمايندگان خدا اطاعت از خداست؛ صحيح است  پروردگار است؛ زيرا چنان 

که خداوند فعل )آمدن( نمايندگان خويش را به خود نسبت دهد. 

1. من الیحضره الفقیه، ج2، ص617.
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هّبم. ﴾1 يعين عن ثواب ر و�نَ ُ و�ب ُ َمْححب
َ
دنٍ ل ْوَم�أِ َ ِهْم �ی ِ

ّ �نَُّهْم َع�نْ َر�ب ا اإِ
َّ
منت: و يف القرآن:﴿ َكل

ترجمه: و در قرآن آمده است: »هرگز، همانا آنان در آن روز از پروردگارشان محجوب اند«؛ 

یعنی از ثواب پروردگارشان )محرومند(.

خداوند  عکس،  به  بلکه  نيستند؛  محجوب  خداوند  از  هيچگاه  مخلوقات   شرح: 

که خدای تعالی خود   از مخلوقات محجوب است و بندگان به او راه ندارند. البته می دانيم 

را به بندگان معرفی کرده است و بندگان او را به تعريف خود او شناخته اند و بدين معنا خداوند 

ُد﴾ به او ناممکن  ْع�بُ اَك �نَ َ �یّ  عبادت خدای محجوب و خطاب ﴿اإِ
ّ

از بندگان محجوب نيست و اال

محجوب  است.  بندگان  کی  ادرا قوای  از  خدا  بودن  محجوب  مراد  پس  می شود.  بی معنا  و 

 بودن بندگان از خداوند نيز معنای حقيقی ندارد؛ لذا مرحوم صدوق می فرمايد: مراد آن است 

که آنها از ثواب پروردگارشان محجوب خواهند بود.

 2﴾ �تُ
َ
ک َملا�أِ

ْ
ماِم َو ال عنَ

ْ
ٍل ِم�نَ ال

َ
ل ُه �نِیی طنُ

ُهُم اللّٰ �یَ �تِ
أْ
ا َ �نْ �ی

أَ
ا ا

َّ
ل  اإِ

ُ�و�نَ طنُ �نْ َ منت: و يف القرآن: ﴿َهْل �ی

أي عذاب اهَّلل.

که خدا و مالئکه در سایه هایی   ترجمه: و در قرآن آمده است: »آیا آنان انتظار دارند 

از ابرها به سوی آنان بیایند«؛ یعنی )منتظر( عذاب خدا )هستند(.

که خداوند در میان سیاهی  دارند  انتظار  آيه شريفه خداوند می فرمايد: »آیا  اين  شرح: در 

ابرها و فرشته ها به سراغ آنان بیاید«.

 يعنی آنان انتظار دارند که خداوند در رأس لشکريانی از ابرها و فرشته ها بر سر آنان فرود آيد؟ 

مورد  اين  در  صدوق  شيخ  لذا  نيست؛  صحيح  خدا  به  آمدن  فعِل  نسبت  که  است   روشن 

نيز می فرمايد مراد آيه آمدن عذاب خداوند است.

﴾3 يعين مشرقة تنظر ثواب  َ�هتٌ ِ اطن �ن ها  ِ
ّ َر�ب لی   اإِ  * َ�هتٌ  ا�نِ �ن دنٍ  ْوَم�أِ َ �ی وٌه  ُ ﴿ُوحب القرآن:  منت: و يف 

هّبا. ر

1. سورۀ مطّففين، آيۀ 15.
2. سورۀ بقره، آيۀ 210.

3. سورۀ قيامة، آيات 22 - 23.
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که به سوی  ترجمه: و در قرآن آمده است: »آن روز چهره هایی زیبا و شاداب است. 

که به پاداش پروردگارشان می نگرند. پروردگارشان می نگرند«؛ یعنی چهره های نورانی 

شرح: بر اساس اين آيه شريفه صورت ها همه دارای روشنايی هستند و به سوی خدا نگاه 

کرد؛ بلکه مراد نظر  می کنند، اما خداوند به شهود حسی در نمی آيد و نمی توان به سوی او نظر 

که با اعطای ثواب و ارزانی داشتن نعمت ها تحقق می يابد. کردن به الطاف الهی است 

ْد َهوى﴾1 و غضب اهَّلل عقابه، و رضاه  �تَ �ی �نَ �بِ
�نَ ِ� عنَ �یْ

َ
ْ�ِلْل َعل َ منت: و يف القرآن: ﴿َو َم�نْ �ی

ثوابه .

گرفت پس نابود است«  که غضب من او را فرا  کس  ترجمه: و در قرآن آمده است: »و هر 

و )مراد از( غضب خداوند،  عقاب او، و )مراد از( رضای خداوند ثواب اوست.

 شرح: بی شک عروض غضب و خشم بر خداوند بی معنا و باطل است و مراد از غضب خداوند،  

که برای عقاب بندگان بر آنان فرو می فرستد. گرفتاريهايی است  بالها و 

غيبی  تعلم  أی  ِسَك﴾2  �نْ �نَ �نِیی  ما  ُم 
َ
ْعل

أَ
ا لا  َو  ِس�ی  �نْ �نَ �نِیی  ما  ُم 

َ
ْعل ﴿�تَ القرآن:  يف  و   منت: 

و ال أعلم غيبک .

ترجمه: و در قرآن آمده است: »تو آنچه در درون من است می دانی و من آنچه در نفس 

گاه هستی و من به غیب تو عالم نیستم. تو است نمی دانم«؛ یعنی تو از اسرار نهان من آ

ديگری  امر  من  نفس  اساس  اين  بر  است.  شیء  خود  معنای  به  شیء  نفس   شرح: 

از منظری ديگر  بود.  از خود خدا نخواهد  امر ديگری غير  نيز  از خود من و نفس خداوند  غير 

روح  مجموع  به  گاه  و  انسانی  روح  به  گاهی  است.  بدن  و  روح  از  مرکب  موجودی   انسان 

اَها﴾3 مراد از »نفس« همان انسان  ٍس َوَما َسّوَ �نْ ﴿َو�نَ و بدن نفس اطالق می شود. در آيۀ شريفۀ 

»انفس«، از  مراد  َها﴾4  َمْو�تِ �نَ  ِح�ی َس  �نُ �ن
أَ
ا

ْ
ال ی 

َو�نَّ �تَ َ �ی ُه  ﴿اللّٰ آيۀ  در  اما  است.  بدن  و  روح  دارای   کامِل 

دارد  وجود  اطالق  دو  اين  نيز  احاديث  در  می شوند.  قبض  مرگ  هنگام  که  هستند  روح ها    

1. سورۀ طه، آيۀ 81.
2. سورۀ مائده، آيۀ 116.
3. سورۀ شمس، آيۀ 7.

4. سورۀ زمر، آيۀ 42.



47  ]1[ باب في صفة اعتقاد اإلمامية في التوحيد

آيۀ شريفه  گفت صدر  اين اساس می توان  بر  نيز هر دو اطالق صحيح است.  از نظر لغت  و 

انسانی هست، علم دارد.  ک و شعور  و مرکز ادرا آنچه در روح  به  که خداوند  بدين معناست 

آنچه در ظاهر انسان وجود دارد برای همگان مشهود و معلوم می شود، اما در قلب و روح اموری 

که خدای تعالی همه آنها را می داند. گاه نيستند در حالی  که ديگران از آنها آ وجود دارند 

که خداوند از ترکيب و داشتن نفس، به عنوان جزئی از حقيقت الوهی،  ترديدی نيست 

منزه است. لذا نفس به معنای روح دربارۀ خدا بی معناست. در نتيجه نفس خدا به معنای 

گر مراد از نفس خدا خود خدا باشد  خود خداست. ممکن است اين اشکال به ذهن برسد که ا

گفت  که صحيح نيست. در پاسخ بايد  در اين صورت اضافۀ شيئ به خودش الزم می آيد 

»نفسک«  در  کاف  با  نفس  گرفت.  کار  به  متعال  خدای  دربارۀ  نمی توان  را  ادبی  قواعد   اين 

معناست  اين  به  شريفه  آيۀ  ذيل  اساس  اين  بر  است.  تعبير  صرف  اين  و  ندارد  فرقی   هيچ 

است.  غيب  بندگان  برای  دارد  خدا  آنچه  نيستم.  عالم  دارد  خدا  آنچه  به  من   که 

ايشان  نظر  از  است.  خداوند  غيب  همان  نفسک«  فی  »ما  از  مراد  می فرمايد  صدوق   شيخ 

است،  آيه  است، مراد  غايب  ديگران  از  آنچه  و  ضمير  نفس،  يعنی  کنايی  معنای  اينجا   در 

گفت خداوند يک ظاهر و يک ضمير  اما اين معنا نيز دربارۀ خدا صحيح نيست و نمی توان 

و باطن دارد.

َسُ�﴾1 يعين انتقامه. �نْ ُه �نَ ُم اللّٰ
ُ
ُرك ِ

َ�دنّ ُ منت: و يف القرآن: ﴿َو �ی

از خودش بر حذر می دارد«؛ یعنی  را   ترجمه: و در قرآن آمده است: »و خداوند شما 

از انتقام خودش.

 شرح: در آيۀ شريفه نيز همچون آيۀ پیشين »نفس« به خداوند متعال اطالق شده است 

کس  هيچ  که  خدا  خوِد  خاص  انتقام  يعنی  می کند.  معنا  انتقام  به  را  آن  صدوق  مرحوم  و 

از آن  اينکه خوِد خدای تعالی  کس نمی تواند مانع آن بشود مگر   از آن اطالعی ندارد و هيچ 

کند. صرف نظر 

1. سورۀ آل عمران، آيۀ 28.
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.1﴾ ِ
ّ �ی �بِ

ی ال�نَّ
َ
و�نَ َعل

ُّ
َ�ل ُ ُ� �ی �تَ

َ
ک َه َو َملا�أِ �نَّ اللّٰ منت: و يف القرآن: ﴿اإِ

رحة،  اهَّلل  من  ة  الصال و   2﴾�ُ �تُ
َ
ک َملا�أِ َو  ْم 

ُ
ک �یْ

َ
َعل یی  ِ

ّ
َ�ل ُ �ی �ی  ِ �ن

َّ
ال ﴿ُهَو  القرآن:  يف   و 

ئكة تزكية، و من الناس دعاء. و من الال

 ترجمه: و در قرآن آمده است: »همانا خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند«. 

که با فرشتگانش بر شما درود می فرستد« و )مراد از(  کسی است   و در قرآن آمده است: »او 

تزکیه  معنای  به  مالئکه  ناحیۀ  از  درود  و  رحمت  خداوند  سوی  از  فرستادن   درود 

و از ناحیه مردم به معنای دعا است.

صلوات  مصنف  نظر  از  نيست.  بندگان  صلوات  همچون  خداوند  صلوات  شرح: 

ناحيۀ خدا همان  از  و صلوات  تزکيه  و  استغفار  ئکه  و درخواست، صلوات مال  بندگان دعا 

رحمت اوست.

.3﴾ �نَ ماِكِ��ی
ْ
ُ� ال �یْ

ُه حنَ ُه َو اللّٰ َ� اللّٰ
َ
ُ�وا َو َمک

َ
منت: و يف القرآن: ﴿َو َمک

اِدُعُهْم﴾4 . َه َو ُهَو �ن اِدُعو�نَ اللّٰ �ن ُ و يف القرآن: ﴿�ی

ِهْم﴾5.  �بِ
�أُ ِ ْه�ن َْس�تَ ُه �ی

و يف القرآن: ﴿اللّٰ

ُهْم﴾6. ُه ِم�نْ َ� اللّٰ و يف القرآن: ﴿َسحنِ

ُهْم﴾7. ِس�یَ
�نَ َه �نَ ُسوا اللّٰ

و يف القرآن: ﴿�نَ

هيم جزاء الكر، و جزاء الخادعة، و جزاء السهتزاء،   جياز
ّ

ه أّنه عّز و جل
ّ
كل و معىن ذلك 

وجل:  عز قال  كما  أنفسهم،  ينسهيم  أن  هو  و  النسيان،  جزاء  و  ية،  السخر جزاء   و 

 يف القيقة ل ميكر، 
ّ

َسُهْم﴾8 ألّنه عّز و جل �نُ �نْ
أَ
ساُهْم ا

�نْ
أَ
ا

َ َه �ن ُسوا اللّٰ
�نَ �نَ �ی ِ �ن

َّ
وا َكال و�نُ

ُ
ک  ﴿َو لا �تَ

1. سورۀ احزاب، آيۀ 56.
2. سورۀ احزاب، آيۀ 43.

3. سورۀ آل عمران، آيۀ 54.
4. سورۀ نساء، آيۀ 142.

5. سورۀ بقره، آيۀ 15.
6. سورۀ توبه، آيۀ 79.
7. سورۀ توبه، آيۀ 67.
8. سورۀ حشر، آيۀ 19.
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.
ً
كبيرا  عن ذلك علّوا 

ّ
و ل خيادع، و ل يسهتزئ، و ل يسخر، و ل ينىس تعاىل اهَّلل عّز و جل

بهترین  خداوند  و  کرد  مکر  خدا  و  کردند  مکر  »و  است:  آمده  قرآن  در  و   ترجمه: 

آنان  با  او  و  کردند  خدعه  خداوند  »با  است:  آمده  قرآن  در  و  است«  کنندگان   مکر 

است:  آمده  نیز  و  می کند«  استهزاء  را  آنان  »خداوند  است:  آمده  نیز  و  کرد«   خدعه 

کردند  فراموش  را  »خدا  است:  آمده  نیز  و  می کند«  مسخره  را  آن ها   »خداوند 

کرد«؛  پس خدا آنان را فراموش 

که خدای عزوجل به جزای مکر و خدعه و استهزاء  و معنای همۀ این تعابیر آن است 

کردند؛  فراموش  را  خودشان  آنان  و  کرد  مجازات  را  آن ها  آنان،  نسیان  و  تمسخر   و 

کردند  که خدا را فراموش  کسانی نباشید  که خدای عزوجل می فرماید: »و همچون   چنان 

 و خداوند آن ها را از یاد خودشان ُبرد«؛ چرا که خداوند در حقیقت مکر و خدعه و استهزاء 

و مسخره و فراموش نمی کند و خدای متعال بسیار برتر و واالتر از این امور است.

شرح: در اين آيات به خدای تعالی نسبت مکر،  خدعه، استهزاء و نسيان داده شده و بلکه 

کنندگان معرفی شده است. بدون ترديد خدای متعال  در آيۀ نخست، خداوند بهترين مکر 

صدوق  مرحوم  است.  غلط  و  بی معنا  خداوند  به  امور  اين  نسبت  و  است  منزه  امور  اين   از 

دربارۀ اين دسته از آيات يادآور می شود که مکر، خدعه، استهزاء، سخريه بندگان در حقيقت به 

 خود آنان باز می گردد. مکر و خدعه و استهزاء بنده ای نسبت به بندۀ ديگر که شبيه و نظير اوست 

 و هيچ وابستگی به او ندارد ممکن است و چه بسا منقصتی برای طرف مقابل در پی داشته باشد، 

که تمام هستی بنده به اوست، تمسخر،  مکر و خدعه چنين  کسی باشد  گر طرف مقابل  اما ا

کسی در حقيقت تمسخر، مکر و خدعه خويش است.

که با خدا مکر و خدعه  گمان می کند  که در مقابل خدا استکبار می ورزد  انسان جاهلی 

کرده است و به خاطر همين پندار باطل اين امور به بندگان عاصی نسبت  و يا او را تمسخر 

باشد.  ممکن  بندگان  برای  خدا  تمسخر  و  خدعه  مکر،  حقيقتًا  اينکه  نه  است؛  شده   داده 

گر چنين بنده ای کمی بینديشد و توجه کند، به روشنی می يابد که خود را تباه ساخته است.  ا

بنده است.  نابودی خود  مايۀ  و  با خويشتن  در حقيقت دشمنی  با خدا  کردن   زيرا عداوت 
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کننده است.  خدا هرگز مسخره نمی شود، لذا تمسخر او موجب مسخره شدن تمسخر 

کردن بنده از فقر محض و نيازمندی خويش نسبت به  نسيان خدا نيز در حقيقت غفلت 

آفريدگار و حافظ و روزی دهنده اش است و اين به معنای نسيان حقيقت خويشتن است. کسی 

 که از حقيقت خويش غفلت بورزد خداوند نيز او را از غفلت خارج نمی سازد و به خود نمی آورد 

و چنين بنده ای تا به خود نيايد از ياد خدا نيز غافل خواهد بود.

سازد  فراهم  شرايطی  چنان  که  است  آن  بنده  به  خدا  توجه  عدم  نشانه های  از   يکی 

گر  که ا که او احساس نقص و کمبود و نيازمندی نکند. بر همين اساس در احاديث بیان شده 

چهل روز بر مؤمن بگذرد و هيچ سختی و اندوهی به او نرسد بايد به خود بد گمان شود؛ چرا که 

معمواًل  بروز مشکل سبب توجه بنده به خدا می شود و استغنا موجب فراموشی خدا می گردد. 

او  راه  سر  بر  مانعی  هيچ  و  می يابد  دست  خود  مراد  به  مشکلی  و  سختی  بی هيچ  که  کسی 

قرار نمی گيرد و هرگز آسيبی به او نمی رسد،  احساس نيازمندی و پناهندگی به خدا و طلب 

حاجت از او نخواهد داشت و اين استغنا و احساس بی نيازی سبب طغيان او می شود.

پس چنانچه برداشتن موانع، سختی ها و گرفتاری  از سر راه بنده و غرق کردن او در نعمت ها 

 به منظور استدراج باشد،  بنده را از حقيقت خويشتن و نيازمندی خود به خدا غافل می سازد. 

کردن خدا موجب فراموشی نفس می شود، اما بايد توجه  او خدا را فراموش می کند و فراموش 

که خدای متعال بعد از آنکه به بنده معرفت عطا می کند؛ حقيقت را برای او روشن  داشت 

می سازد و با او اتمام حجت می کند و با اين حال بنده بر عناد و انکار اصرار می ورزد، در اين 

صورت او را استدراج می کند و از ياد خويش غافل می سازد.

توجه   .1 است:  گونه  دو  نسيان  و  )توجه(  معرفت  که  است  توجه  خور  در  نيز  نکته   اين 

و نسيان معرفتی؛ 2.توجه و نسيان عملی. ممکن است کسی به بندگی خويش معرفت داشته 

گوش  و  موال  امر  بايدتحت  همواره  بنده  نباشد.  پای بند  بندگی  لوازم  به  عمل  در  اما   باشد، 

که متوجه بنده بودن خويش باشد،  کسی  به فرمان او باشد و از دستورات او سرپیچی نکند. 

همان  يا  عملی  نسيان  است.  عملی  نسيان  دچار  نکند،  عمل  خود  بندگی  وظايف  به  اما 

يج سبب از دست رفتن توجه معرفتی شود   عمل نکردن به لوازم معرفت، ممکن است به تدر
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گردد. و بندۀ  عصيانگر دچار نسيان معرفتی 

بی معرفت  نباشد  پای بند  آن  لوازم  به  امری  از  گاهی  آ عليرغم  که  کسی  به  نيز  عرف  در 

او؛  برابر  در  بندگی  وظايف  انجام  از  عبارتست  خدا  معرفت  معنا  اين  به  می شود.   اطالق 

خضوع  او  برابر  در  متعال  خدای  معبوديت  و  الوهيت  به  معرفتی  توجه  با  که  کسی   پس 

که بعد از شناخت خدا، او را انکار  و از دستوراتش فرمانبرداری کند، دارای معرفت است و آن 

کند، از معرفت بهره ای ندارد.  و از دستواتش سرپیچی 

معرفت خدا با تفکر حاصل نمی شود؛ بلکه انسان خداشناس فکر خود را نيز در مسير بندگی 

ْيَقِل  َسِن الّصَ َ َباٍن َعِن الْ
َ
ْرِخّيِ َعْن َجْعَفِر ْبِن أ

َ
ك

ْ
َسنْيِ ال ُ خدا به کار می گيرد. در روايتی آمده است: »َعِن الْ

ُر َساَعٍة 
ُّ

 اهَّلِل؟ص؟: َتَفك
ُ

 َرُسول
َ

: َنَعْم، َقال
َ

ٍة؟ َقال
َ
ْيل

َ
ُر َساَعٍة َخْيٌر ِمْن  ِقَياِم  ل

ُّ
يِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟: َتَفك

َ
ُت أِل

ْ
: ُقل

َ
َقال

 
َ

ِک ل
َ
ِكُنوِک َما ل ْيَن َسا

َ
ْيَن َباُنوِک أ

َ
: أ

ُ
َبِة، َفَيُقول ِر َ اِر َو الْ

َ
ّرُ ِبالّد : َيُ

َ
ُر؟ َقال

َّ
ُت: َكْيَف َيَتَفك

ْ
ٍة. ُقل

َ
ْيل

َ
َخْيٌر ِمْن  ِقَياِم  ل

ِمنَي«1؛ حسن بن صیقل می گوید به امام صادق؟ع؟ عرض کردم: آیا ساعتی تفکر بهتر از یک شب 
َّ
ل

َ
 َتَتك

شب  یک  از  بهتر  تفکر  ساعتی  فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول  بله.  فرمودند:  است؟   شب زنده داری 

 شب زنده داری است. عرض کردم: چگونه تفکر می کند؟ فرمودند: به خانه ها و مخروبه ها گذر می کند، 

که سخن نمی گویی؟ کجاست؟ چه شده  کن بود  کجاست؟ آنکه در تو سا پس می گوید: سازنده تو 

کند و به ياد مرگ بیندازد.  که انسان را به خدا متذکر  بر اساس اين روايت شريف تفکری 

که به حرکت انسان  باالتر از شب زنده داری )در عبادت خداوند( است چنين تفکری است 

جهت می دهد و راه بندگی را به او می نمايد.

که به فقر و فانی بودن خويش نمی انديشد، خداوند او را از حقيقتش غافل می سازد   کسی 

کيست،  ملک  در  و  سلطه  تحت  و  مملوک  که  نمی فهمد  و  می کند  فراموش  را  خود  او   و 

کجا خواهد رفت. کجا هست و به  کجا آمده،  در   نمی داند از 

پندار  اين  و  بی معناست  خداوند  تمسخر  و  استهزاء  خدعه،  مکر،  که،  آن  حاصل 
کرده اند.  تمسخر  را  او  يا  و  خدعه  و  مکر  خدا  با  می کنند  گمان  که  است  مستکبران   غلط 
يادآور  اينک  است.  خويش  حقيقت  از  غفلت  معنای  به  خدا  نسيان  گفتيم  که  چنان  و 

1. المحاسن، ج1، ص26.
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می شويم نسبت مکر، خدعه، استهزا، تمسخر و نسيان به خداوند نيز بی معناست؛ زيرا هيچ 
کند.  موجودی با خداوند هم رتبه نيست تا مکر و تمسخر و نسيان او از سوی خدا معنا پیدا 
در نتيجه بايد گفت اين دسته آيات بیانگر اين حقيقت اند که بازگشت مکر،  خدعه، استهزا، 

تمسخر و نسيان به خود بندگان است.

استهزاء  خدعه،  مکر،  را  بندگان  خداوند  که  نيست  اين  مراد  نيز  صدوق  مرحوم  نظر   از 
 و مسخره می کند يا دچار نسيان می شود، بلکه آيات بیانگر مجازات بندگان به خاطر اين امور است، 
دهد؛  جزا  را  بندگان  امور  اين  مقابل  در  خدا  که  نيست  طور  اين  شد  بیان  پايۀ  آنچه  بر   اما 
آنهاست.  خود  به  بندگان  مکر  بازگشت  همان  مکر  جزای  ئی  عقال نگاه  از   بلکه 
با خدا  بود و دشمنی  به حکم عقل، همواره مغلوب خواهد  کند،  با خدا دشمنی  که   کسی 

کت ندارد. ثمری جز هال

لفاظ،   مثل هذه األ
ّ

ُع هبا أهل الالف و اإللاد إل منت: و ليس يرد يف األخبار اليت ُيَشّنِ

و معانهيا معاين ألفاظ القرآن .

که مخالفان و ملحدان به واسطۀ آن ها بر شیعه ایراد می گیرند،  ترجمه: و در اخباری 

که در قرآن از این  چیزی نیست مگر نظیر این الفاظ و معانی آن ها همان معنایی است 

الفاظ اراده شده است.

که خداوند در آن ها معنايی غير از معنای ظاهری  شرح: مرحوم صدوق پس از ذکر آياتی 

آن ها  خاطر  به  را  شيعه  تشيع،  مخالفان  که  رواياتی  در  که  می کند  کيد  تأ است،  کرده  اراده 

تقبيح می کنند چيزی غير از همين الفاظ قرآن وجود ندارد و مراد روايات نيز همان معنايی 

که علوم اهل بیت؟مهع؟ از ناحيۀ خداوند  که خداوند از کالم خود اراده فرموده است. چرا  است 

کالم خداوند خواهد بود. در نتيجه رواياتی را  ی از  کالم ايشان نيز در اين جهت پیرو است لذا 

که معنای ظاهری آنها با اصول مسلم اعتقادی در تعارض اند بايد همچون اين دسته از آيات 

گرفت. کرد و تناسب حکم و موضوع را در نظر  قرآن معنا 



]2[ باب االعتقاد في صفات الذات و صفات األفعال 

يد  كل ما وصفنا اهَّلل تعاىل به من صفات ذاته، فإّنا نر منت: قال الشيخ أبو جعفر؟هر؟: 

بكل صفة مهنا نيف ضّدها عنه تعاىل.

يزا، حّيا، قّيوما، واحدا،  و نقول: ل يزل اهَّلل تعاىل مسيعا، بصيرا، عليما، حكيما، قادرا، عز

قدميا. و هذه صفات ذاته.

يدا، راضيا، ساخطا، رازقا، وّهابا،  قا، فاعال، شائيا، مر
ّ

و ل نقول: إّنه تعاىل ل يزل خال

تعاىل  اهَّلل  يزل  ل  يقال:  أن  جيوز  ل  حمدثة،  هي  و  أفعاله،  صفات  هذه  ألّن  ما، 
ّ
متكل

موصوفا هبا.

که  ترجمه: شیخ ابو جعفر؟هر؟ می گوید: ما از هر یک از صفات ذات خدای تعالی 

اراده می کنیم. و می گوییم:  از خدای تعالی  را  را بدان وصف می کنیم، نفی ضدش   او 

 خدای تعالی از ازل شنوا، بینا، دانا، حکیم، توانا، عزتمند، زنده، قّیوم، یکتا و قدیم است 

آفریننده،  ازل  از  تعالی  خدای  نمی گوییم:  و  هستند.  خداوند  ذات  صفات  این ها  و 

کننده  کننده، روزی دهنده، عطا  کننده، رضایتمند، غضب  کننده، اراده   فاعل، مشیت 

که اینها صفات فعل خدا و محدث هستند و جایز نیست  م بوده است؛ چرا 
ّ
و متکل

گفته شود: خدای تعالی از ازل به آن ها موصوف بوده است.

به تقسيم صفات خداوند به صفات ذات و صفات  شرح: مرحوم صدوق در باب دوم 

آنها  به صفات ذات مراد نفی ضد  ايشان در توصيف خداوند  نظر  از  افعال پرداخته  است. 

کرد.  معنا سلبی  صورت  به  بايد  را  ذات  صفات  ديگر  عبارت  به  است.  متعال  خدای   از 
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به معنای  اساس موجود  بر همين  اوست؛  از  نفی جهل  دربارۀ خدا همان   مثاًل معنای عالم 

طارد العدم، سميع به معنای نفی ناشنوايی،  بصير به معنای نفی نابینائی و ... است.

آنها  که می توان  افعال صفاتی هستند  که صفات  شيخ صدوق همچنين معتقد است 

که می گويیم خدا بود و فعلی از او سر نزده بود. مثاًل مشيت و اراده  کرد. چنان   را از خدا نفی 

م صفات افعال 
ّ
و خلق نکرده بود، سخنی نگفته بود. بر اين اساس مشيت، اراده، خلق و تکل

خدايند.

که اين  کردِن صفات ثبوتی ذاتی، تعدد اين صفات است؛ در حالی  سبب تنزيهی معنا 

گر  که ا صفات در حقيقت عين ذات و عين يکديگرند. لذا شيخ صدوق بر اين باور است 

کنيم، تعدد آن ها مستلزم تعدد در ذات می شود به همين جهت  اين صفات را ثبوتی معنا 

 ايشان اين صفات را تنزيهی معنا می کند؛ از نظر ايشان نفی جهل معنايی ثبوتی در مقابل نفی 

عجز ندارد و در ميان اعدام تمايز و تعدد نيست.

شوند  فرض  متعدد  حقايقی   ... و  حيات  قدرت،  علم،  چنانچه  که  داشت  توجه  بايد 

ثبوتی  معنای  بین  جهت  اين  در  و  بود  خواهد  ديگری  نفی  از  غير  نيز  آنها  از  يک  هر   نفی 

که قائالن به مفهوم داشتن و تباين مفاهيم صفات  و معنای سلبی فرقی نيست. روشن است 

 ثبوتی، مفهوم »ليس جباهل« را با مفهوم »ليس بعاجز« يکی نمی دانند و عالم بودن خدا را به 

 »ليس بعاجز« معنا نمی کنند. بدون ترديد، از نظر آنان مفهوم عجز غير از مفهوم جهل است 

و نفی عجز غير از نفی جهل است در نتيجه مفاهيم سلبی نيز تعدد پیدا می کنند و نمی توان 

گفت در ميان اعدام تمايز و تعدد نيست!

نفی،  نفِی  می گويد  ی  و است.  کرده  وارد  بحث  اين  بر  ديگری  اشکال  طباطبائی  عالمه 

ناتوانی در حقيقت  نفی  با  لذا  ناتوانی است،  به معنای  نفِی قدرت  اثبات است. مثالً  عجز 

کردن صفات ثبوتی  ی سلبی معنا  کرده ايم. به عبارت ديگر از نظر و توانايی )قدرت( را اثبات 

در حقيقت بازگشت به معنای اثباتی است چون صفات سلبی، منفی اند با نفی آن صفات، 

سلب در سلب يعنی اثبات الزم می آيد.

اتحاد  عين  در  مفاهيم  تعدد  به  مشکل  اين  از  رفتن  بیرون  برای  طباطبائی   مرحوم 



55 ]2[باباالعتقادفيصفاتالذاتوصفاتاألفعال

 در مصداق قائل شده است.  يعنی معتقد است که مفهوم قدرت )آنچه ما از قدرت می فهميم( 

خارج  در  قدرت  و  علم  اما  است،  متفاوت  می فهميم(  علم  از  ما  )آنچه  علم  مفهوم  با 

نيست، مصداق  در  تعدد  مستلزم  همواره  مفهوم  تعدد  که  چرا  حقيقت اند؛   يک 

گر بپذيريم تعدد در مفهوم مستلزم تعدد در مصداق نيست نمی توان   اما بايد دانست که حتی ا

ِ مصداق  ݫ ݫ ݫ گفت با تعدد مفاهيم، تعدد در حيثيات هم الزم نمی آيد، بلکه منشأ تعدد مفاهيمݭݭݭݭݭݫ

واحد،  تعدد در حيثيات آن است. و چون خدا حيثيات متعّدد ندارد، پس صدق مفاهيم 

متعدد بر او ممکن نيست.

مجاز،  به  قائل  برخی  دارد.  وجود  نيز  ی  ديگر  نظريه های  ديدگاه،  دو  اين  مقابل   در 

ک لفظی و برخی قائل به ترادف در اسما و صفات شده اند. اما در اينجا  برخی قائل به اشترا

مجال پرداختن به اين ديدگاه ها وجود ندارد.

از ازل خلق و فعل نداشته و مشيت و اراده نکرده  که خدا  کيد می کند  شيخ صدوق تأ

دارد  را  فاعليت  و  خالقيت  حقيقت  ازل  از  خداوند  که  است  روشن  حال  عين  در   است، 

باشد  فاعليت  دارای  چنانچه  خدا  غير  موجودی  هر  است.  باالستقالل  او  فاعليت  و 

فاعليت اش باهّلل است و نمی تواند »ل من یشء« چيزی را ايجاد کند؛ بلکه ايجاد او در حقيقت 

کرده و قدرت تصرف در آنها را  که خداوند خلق  تجزيه و ترکيب در مواد و زمينه هايی است 

ی عطا فرموده است. غير خدا در فاعليت خود، آن به آن و لحظه به لحظه به اذن خدا  به و

يافت  که از خارج در احتياج دارد، حتی فعاليت های ذهنی او نيز در محدودۀ معلوماتی است 

اما خدای متعال  گشته است.  بهره مند  از آن  به اذن خداوند  که  نور علمی است  به  و   کرده 

بخواهد،  گاه  هر  او  نيست  و محتاج غير خود  ندارد  نياز  زمينه ای  به هيچ  فاعليت خود  در 

که بخواهد »ال من شیء« ايجاد می کند. هيچ مانعی برای فاعليت او وجود ندارد،  گونه  هر 

می يابد  تحقق  او  مشيت  و  رأی  به  فعل  حال  اين  با  دارد  را  فاعليت  حقيقت  ازاًل  او   پس 

 و او فاعل باالراده و مختار است. پس هر چند خداوند از ازل حقيقت فاعليت و خالقيت را دارد، 

اساس  همين  بر  باشد.  ازلی  نمی تواند  فعل  و  ندارد  همخوانی  بودن  ازلی  با  خلق  و  فعل   اما 

بود و خلقی  او نبود خدا  با  بود و هيچ چيزی  که خدا  کيد شده است  تأ آموزه های دينی  در 
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که هر چند خدا بود و خلقی نکرده بود،  کرده اند   نکرده بود. در عين حال ائمه؟مهع؟ يادآوری 

يافت  اما معنا و حقيقت خالقيت را داشت؛ چرا که خالقيت و فاعليت او به زمينه و ماده و در

ندارد؛  نياز  غير  اذن  به  فاعليت اش  در  او  نيست  موقوف  غير  از  استطاعت  و  قدرت  و   علم 

بلکه او غنی مطلق است و به رأی و مشيت خود اشيا را »ال من شیء« ايجاد می کند.



]3[ باب االعتقاد في التكليف 

ف عباده 
ّ
منت: قال الشيخ أبو جعفر؟هر؟: اعتقادنا يف التكليف هو أّن اهَّلل تعاىل ل يكل

ا ُوْسَعها﴾1 و الوسع 
َّ
ل  اإِ

ً
سا �نْ ُه �نَ �نُ اللّٰ ِ

ّ
كَل ُ كما قال اهَّلل يف القرآن: ﴿لا �ی  دون ما يطيقون، 

ّ
إل

دون الطاقة.

َفُهْم يِف 
َّ
َكل ُه 

َ
ّن

َ
 ُدوَن َما ُيِطيُقوَن، أِل

َّ
ِعَباَد ِإل

ْ
َف ال

َّ
َكل اِدُق؟ع؟: »َو اهَّلُل َتَعاىَل َما   الّصَ

َ
َو َقال

 ِ
ّ

ُكل َفُهْم يِف 
َّ
َكل ، َو 

ً
ِثنَي َيْوما

َ
َنِة ِصَياَم َثال َفُهْم يِف الّسَ

َّ
َكل َواٍت، َو 

َ
ٍة َخَْس َصل

َ
ْيل

َ
ِ َيْوٍم َو ل

ّ
ُكل

ْكَثَر ِمْن َذِلَك«
َ
ًة َواِحَدًة، َو ُهْم ُيِطيُقوَن أ َفُهْم َحّجَ

َّ
َكل َسَة َدَراِهَم، َو  ِماَئيَتْ ِدْرَهٍم َخْ

که خدای متعال بندگانش را تکلیف نمی کند  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ تکلیف آن است 

مگر به آنچه پایین تر از حّد تحمل آن هاست؛ چنان که خداوند در قرآن فرمود: »خداوند 

کس را تکلیف نمی کند مگر به اندازۀ وسع او« و وسع پایین تر  از طاقت است. هیچ 

و امام صادق؟ع؟ فرمودند: »و خدای تعالی بندگان را تکلیف نمی کند، مگر به آنچه 

که او بندگان را به پنج بار نماز خواندن  پایین تر از حد تحمل )طاقت( آن هاست؛ چرا 

درهم  دویست  ازای  در  درهم  پنج  سال،  در طول  گرفتن  روزه  ماه  یک  روز،  شبانه   در 

که بندگان  ف ساخته است در حالی 
ّ
به عنوان زکات و یک بار حج در طول عمر،  مکل

تحمل بیش از این را نیز دارند.

شرح: روشن است تکليف بما اليطاق قبيح و غير جايز است، اما خدای متعال در قرآن از 

ِ�﴾2 ظاهر آيۀ شريفه بیانگر آن است  ا �بِ
َ �ن

َ
�تَ ل ا َطا�تَ

َ
ا َما ل َ �ن

ْ
ل َ�ّمِ

ا �تُ
َ
ا َول َ �ن َّ لسان بندگانش می فرمايد: ﴿َر�ب

1. سورۀ بقره، آيۀ 286.
2. همان.
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امری وجود  وقوع  امکان  که  دارد  وقتی معنا  زيرا دعا  نيز جايز است؛   بما اليطاق  تکليف  که 

کند،  که خداوند بندگان را به آنچه طاقتش را ندارند تکليف  داشته باشد؛ يعنی ممکن است 

گر بدانيم امری هيچگاه واقع نخواهد شد،  که چنين نکند، اما ا  لذا بندگان از او می خواهند 

خداوند  که  می دانيم  يقين  به  ما  مثاًل  بود.  خواهد  بی معنا  آن  وقوع  عدم  برای   دعا 

هرگز به بندگانش ظلم نمی کند، لذا دعا و درخواست ظلم نکردن به بندگان از خدای متعال 

معنا ندارد.

طاقت  از  منظور  است،  قبيح  اليطاق  بما  تکليف  می گويند:  اينکه  است  معلوم   پس 

در اينجا غير از طاقت در آيۀ شريفه است. در آيه مقصود از طاقت پر کردن تمام فضای توانايی 

می خواهد  خدا  از  بنده  و  بکند  بنده اش  به  تکليفی  چنين  می تواند  خداوند  که  است   عبد 

از طاقت  کند و مقصود  او تکليف  به  از طاقتش  کمتر  کند و  او لطف و احسان   که در حق 

که از توان بنده خارج است. در تکليف بمااليطاق قبيح است، تکليف به امری است 

کمتر از آنچه در توان آنهاست  که خداوند بندگان خود را به  مرحوم صدوق معتقد است 

ُوْسَعَها﴾1  ا 
َّ
ل اإ  

ً
سا �نْ �نَ ُه  اللّٰ �نُ  ِ

ّ
كَل ُ �ی ا 

َ
﴿ل شريفه  آيۀ  به  را  خود  نظر  ايشان  است.  کرده   تکليف 

انجامش  آنچه  يعنی  »وسع«؛  است.  »طاقت«  از  پائين تر  »وسع«  می فرمايد  و  می کند  مستند 

که به کارگيری تمام توان بنده برای انجامش  برای بندگان آسان است و »طاقت«؛ يعنی  آنچه 

کند. الزم است و بايد بنده تمام اوقات خود را صرف آن 

1. سورۀ بقره، آيۀ 286.
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منت: قال الشيخ أبو جعفر؟هر؟: اعتقادنا يف أفعال العباد أّنا خملوقة خلق تقدير ل خلق 

تكوين، و معىن ذلك أّنه ل يزل اهَّلل عالا مبقاديرها.

که افعال بندگان مخلوق خدا هستند،  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ افعال بندگان این است 

که خداوند از ازل   اما به خلق تقدیر؛ نه به خلق تکوین. معنای خلق تقدیر آن است 

به اندازه های این افعال عالم بود.

شرح: از نظر مرحوم صدوق افعال بندگان نيز مخلوق خداوند است. ايشان خلقت را دو 

گونه می داند: 

خلق تکوين که خداوند در آن هيچ اختياری به کسی نداده است و مستقيماً  به خواست . 1

خود خدای متعال ايجاد می شود. مثل آفرينش انسان؛

امور است . 2 مقادير  به  ازلی خداوند  نظر مصنف همان علم  از  آن  که معنای  تقدير   خلق 

را  آن  مستقيمًا  خداوند  اينکه  نه  خدايند؛  مخلوق  معنا  همين  به  نيز  بندگان  افعال   و 

ايجاد کند.

گاهی  خدای متعال برخی افعال را مستقيمًا انجام می دهد و برخی را به اسباب؛ خداوند 

کنند و يا به پیامبرش دستور می دهد  که شهری را ويران  به فرشتگان و يا باد فرمان می دهد 

که جوانی را بکشد؛ در اين موارد هر چند خداوند مستقيمًا اين افعال را انجام نداده است، 

يند. نسبت دادن اين افعال به  او باد و پیامبر واسطۀ  آمر اين افعال اوست و فرشتگان و  اما 

کرده  نهی  از فعلی  را  بندگان  که خداوند  اما در جايی  و بی اشکال است.   خداوند صحيح 

ی عطا شده آن فعل را انجام می دهد،  و بنده علی رغم نهی خداوند، با اختياری که از ناحيۀ خدا به و



شرح کتاب اعتقادات صدوق60 

نيز  افعال  همين  به  خداوند  حال  عين  در  نيست.  صحيح  خدا  به  افعالی  چنين  نسبت   

بکشد،  را  کسی  باشد  داشته  تصميم  کسی  گر  ا مثالً   شود.  آنها  مانع  می تواند  و  دارد  احاطه 

خود  تصميم  کردن  عملی  برای  شخص  آن  است.  گاه  آ ی  و تصميم  از  خداوند   بی شک 

به زمينه هايی نياز دارد نظير سالمتی روح و تن، بهره مندی از علم و شعور و زمينه های فراوان 

که هيچ يک در اختيار او نيستند. از سوی ديگر هيچ فعلی در خارج واقع نمی شود  ديگری 

گرفته  که شخص تصميم به انجام آن  کرده باشد؛ لذا فعلی  که خداوند آن را تقدير  مگر آن 

است،  الزم  آن  تحقق  برای  که  زمينه هايی  همه  و  است  شده  مقدر  متعال  خدای   توسط 

اختيار  و  خدا  تقدير  با  فعل  ديگر  عبارت  به  شود.  عملی  شخص  تصميم  تا  می گردد   فراهم 

گاه بخواهد می تواند مانع تحقق آن شود؛  و انتخاب عبد در خارج تحقق می يابد. و خدا هر 

خود  اختيار  به  است، عبد  ممکن  نيز  و  زند  هم  بر  را  زمينه ها  و  کند  عوض  را  تقدير   يعنی 

از تصميم اش برگردد و آن را عملی نکند.

قرآن  در  نيز  امور عالم است. خداوند  به مقادير  ازل  از  اعتقاد مرحوم صدوق خداوند  به 

ا 
َ
ْر�نِ َول

َما�تِ الاأَ
ُ
ل �تٍ �نِیی طنُ

ا َح�بَّ
َ
ُمَها َول

َ
ْعل َ ا �ی

َّ
ل �تٍ اإ

َر�تَ ُط ِم�ن َو ْس�تُ
�تَ ْحِ� َوَما  �بَ

ْ
ّ�ِ َوال

�بَ
ْ
ُم َما �نِیی ال

َ
ْعل َ می فرمايد: ﴿َو�ی

که در خشکی و دریا هست می داند و  ﴾1؛ و خداوند آنچه را  �نٍ �ی �بِ
ا�بٍ ّمُ َ ا �نِیی ِك�ت

َّ
ل ٍس اإ ا�بِ

َ ا �ی
َ
َرْط�بٍ َول

گاه است و هیچ دانه ای در تاریکی های  هیچ برگی )از درخت( نمی افتد مگر آنکه خداوند از آن آ

کتاب مبین ثبت شده است. زمین افشانده نمی شود و هیچ  تر و خشکی نیست مگر آنکه در 

ا�بٍ  َ ِیی ِك�ت
ا �ن

َّ
ل ْم اإِ

ُ
ِسک �نُ �ن

أَ
ا �نِیی ا

َ
ْر�نِ َول

اأَ
ْ
�تٍ �نِیی ال �بَ ِ��ی َ�ا�بَ ِم�ن ّمُ

أَ
و در آيه ای ديگر آمده است: ﴿َما ا

َها﴾2؛ هیچ پیش آمدی در زمین و در نفس شما رخ نمی دهد مگر آنکه پیش از 
أَ
َ�ا �بْ

�نَّ �ن 
أَ
ا ِل  �بْ

�ن �تَ ّمِ

پدید آوردنش در نوشته ای ثبت است. 

همه  به  خداوند  و  شده  ثبت  کتابی  در  وقوع  از  پیش  امور  تقديرات  آيات  اين  اساس  بر 

ّمُ 
أُ
َدُه ا �تُ َوِع�ن �بِ

ْ �ش ُ اُء َو�ی َ َسش ُه َما �ی ْمُحو اللّٰ َ آنها علم دارد. خداوند سبحان در آيه ای ديگر می فرمايد: ﴿�ی

کتاب نزد اوست. ﴾3؛ خداوند آنچه را بخواهد محو و آنچه را بخواهد ثبت می کند و اصل  ا�بِ َ ِک�ت
ْ
ال

1. سورۀ انعام، آيۀ 59.
2. سورۀ حديد، آيۀ 22.

3. سورۀ رعد، آيۀ 39.
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ثبت شده  کتابی  در  )مقدراتی(  اموری  که  استفاده می شود  روشنی  به  آيۀ شريفه  اين   از 

خداوند  و  نشده  ثبت  جايی  در  نيز  اموری  و  می کند  محو  بخواهد  آنها  از  را  آنچه  خداوند   و 

 هر گاه اراده کند آن ها را ثبت می کند، در نتيجه صحيح نيست که گفته شود از ازل همه امور ثبت 

و مقادير آنها معين و معلوم شده است.

حّد  و  اندازه  تعيین  و  هندسه ريزی  و  زمينه ها  ساختن  فراهم  معنای  به  تقديری  خلق 

منسوب  خدا  به  انسان  افعال  لذا  افعال.  تکوينی  ايجاد  معنای  به  نه  است؛  افعال  حدود  و 

است  فرموده  صدوق  مرحوم  آنچه  خالف  بر  پس  منتسب اند.  انسان  خود  به  و   نمی شوند 

و تعيین  امور نيست؛ زيرا خلقت تقديری  به مقادير  ازلی خدا  خلق تقديری به معنای علم 

دانست  بايد  نيست.  ازلی حادث  که علم  در حالی  و حادث است،  فعل خدا  امور   مقادير 

 که عالم بودن غير از خلقت است در علم ازلی خدا هيچ تقديری نيست. علم ازلی نسبت 

ی است و علم به يکی از طرفيِن وجود و عدم محدود نمی شود.  به وجود و عدم اشياءمساو

کرده است، هيچ الزامی  البته علم تقديری هم برای خدای تعالی در واقع شدن آنچه مقّدر 

کند  کند، چيز ديگری به جای آن ثبت  ک  نمی آورد و خدا می تواند آنچه مقّدر شده است را پا

يا تقديم و تأخير در مقّدرات داشته باشد.
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منت: قال الشيخ أبو جعفر؟هر؟: اعتقادنا يف ذلك 

ْيِن«. ْمَر
َ
ْمٌر َبنْيَ أ

َ
 أ

ْ
 َتْفِويَض، َبل

َ
 َجْبَر َو ل

َ
اِدِق؟ع؟: »ل  الّصَ

ُ
َقْول

ْيِن؟ ْمَر
َ
ْمٌر َبنْيَ أ

َ
ُه: َو َما أ

َ
 ل

َ
َفِقيل

َك 
ْ
ِتل  

َ
َفَفَعل َفَتَرْكَتُه  َيْنَتِه،  ْم 

َ
َفل ْيَتُه  َفهَنَ َمْعِصَيٍة،   

َ
َعل ْيَتُه 

َ
َرأ َرُجٍل   

ُ
َمَثل »َذِلَك   :

َ
َقال

ْعِصَيِة« َ َمْرَتُه ِبالْ
َ
ِذي أ

َّ
ْنَت ال

َ
ُكْنَت أ  ِمْنَك َفَتَرْكَتُه 

ُ
 َيْقَبل

َ
ْيَس َحْيُث ل

َ
ْعِصَيَة، َفل َ الْ

ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ نفی جبر و تفویض همان فرمودۀ امام صادق؟ع؟ است: »نه 

جبر است، نه تفویض، بلکه امری میان این دو امر است« به امام صادق؟ع؟ عرض شد: 

کسی را در حال معصیت  که  امر بین امرین یعنی چه؟ فرمودند: آن مانند این است 

کنی  کارش دست بر ندارد و تو نیز او را رها  کنی ولی او از  کار نهی   ببینی و او را از آن 

که او سخن تو را نپذیرفت و تو او را به حال  تا مرتکب آن معصیت شود. پس آنجا 

کرده باشی. که تو او را به معصیت امر  کردی چنین نیست  خودش رها 

کراهی؛  شرح: فعل انسان ممکن است به چهار صورت باشد: 1. فعل اختياری؛ 2. فعل ا

که انسان به سبب عاملی بیرونی  کراهی فعلی است  3. فعل اضطراری؛ 4. فعل جبری. فعل ا

گزير از انجام آن است. در اين حالت فعل توسط شخص مکَره انجام شده است مثل اينکه  نا

کنند. خوردن شراب فعل خود شخص است  کسی را با تهديد به مرگ به خوردن شراب وادار 

کند. کار خودداری  و او می توانست به بهای از دست دادن جان از اين 

خوردن  مثل  می کند،  مبادرت  بدان  ناچاری  در  انسان  که  است  فعلی  اضطراری  فعل 

است  درونی  عامل  فعل  اين  سبب  گرسنگی  اثر  در  مرگ  از  رهايی  برای  مردار   گوشت 
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 فاعل فعل اضطراری نيز خود شخص است و او می توانست به مرگ تن دهد و از آن گوشت نخورد. 

محدود  بلکه  نشده؛  سلب  انسان  از  کامل  طور  به  اختيار  اضطراری  فعل  و  کراهی  ا فعل   در 

و ضيق شده است و او تنها بین دو امر حق انتخاب دارد: خوردن يا مردن.

کسی  که به واسطۀ ديگری انجام شود مثل اينکه دست و پای  فعل جبری فعلی است 

و اضطراری  کراهی  ا افعال  بر خالف  فعل جبری  در  بريزند.  او  به حلق  را  و شراب  ببندند  را 

از ناحيه خدا نه ُمکره  از خود ندارد. انسان در افعال اختياری خود   شخص هيچ اختياری 

و مضطر است و نه افعال او به صورت جبری انجام می گيرد.

که انسان به حال خود رها شده باشد بر اساس اين معنا  يکی از معانی تفويض اين است 

نکرده  گذار  وا خودشان  به  افعالشان  در  را  بندگان  خداوند  که  معناست  بدين  تفويض  نفی 

است. اين سخن دو جهت دارد: اول اينکه خداوند برای بندگان احکامی را تشريع و به آنها 

عمل  آمده  الهی  انبيای  سوی  از  که  شريعتی  به  موظف اند  بندگان  و  است  کرده  نهی  و  امر 

ندارند  انسان ها حق  به عبارت ديگر  با شريعت خدا هماهنگ سازند  را  افعال خود  و   کنند 

 هر کاری که خواستند انجام دهند؛ بلکه خداوند با تشريع احکام دايرۀ آزادی عمل آنها را محدود 

کرده است.

و لحظات  آنات  تمام  آنها در  که  اين است  به حال خود  بندگان  رها نشدن  جهت دوم 

کاری آن به آن و لحظه به لحظه به اذن او نياز دارند؛  بی اذن خدا  تحت سلطه خدايند؛ در هر 

هيچ کاری از آنها ساخته نيست. خدای تعالی به بندگان اختيار داده و آنها را در انجام برخی 

که بندگان از تحت سلطنت و احاطه خدا بیرون  گونه ای  گذاشته است، اما نه به  امور آزاد 

می دهد  انجام  کارهايی  کرده  يافت  در خدا  از  که  قدرتی  و  استطاعت  به  بنده  باشند.   رفته 

کرده،  املک است؛ با اينکه بنده را بر اموری  در عين اينکه خداوند به آنچه به بندگان تمليک 

کار به بنده تفويض  مسلط ساخته هر آن بر او و امور تحت سلطه او، احاطه و اشراف دارد؛ 

نشده و خداوند خود را از سلطنت عزل نکرده است.

بايد  و قضای خدا  اراده، قدر  آن صورت می گيرد. مشيت،  به  آن  بنده  به   اعطای قدرت 

کار در  گر خدا اذن دهد آن  کند و پس از آن ا کار را اراده  گيرد تا بنده بتواند آن  کاری تعلق  به 
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کار مشروط  کرده پس جبر نيست و چون تحقق  کار را اراده  خارج محقق می شود. چون بنده 

که از آنچه در ميان آسمان   به اذن خداوند است پس تفويض نيست؛ بلکه امر ثالثی است 

امرين  بین  امر  با عنوان  امر  اين  از  اهل بیت؟مهع؟  احاديث  در  زمين است، وسيع تر است.  و 

کامالً  با وجدان انسان سازگار است. انسان به روشنی می يابد   تعبير شده است امر بین امرين 

 که اختيار دارد و نيز وجدان می کند که به خود رها نشده و تحت سلطه و اشراف خداوند است. 

در عين حال از فهم حقيقت امر بین امرين عاجز است.

نفی  جبر  تنها  ساخته  مطرح  امرين  بین  امر  تبيین  برای  صدوق  مرحوم  که  روايتی  در 

البته تشريع و نهی، از واليت و سلطنت  از آن استفاده نمی شود.  و نفی تفويض  شده است 

است  آن  از  کی  حا می کند  نهی  امور  برخی  از  را  بندگان  خداوند  که  همين  و  دارد  حکايت 

افعالی  انجام  از  را  آنها  می تواند  بخواهد  لحظه  هر  و  دارد  مولويت  و  سلطنت  آنها  بر  او   که 

کی از مقام آمريت است و آمريت از مولويت   که اراده کرده اند باز دارد. به عبارت ديگر تشريع، حا

گزينش های بندگان تحت تسلط او انجام  و صاحب اختيار بودن حکايت دارد. يعنی تمام 

می شود؛ در عين حال در احاديث فراوان ديگری تفويض، به هر دو معنای مذکور، به روشنی 

نفی شده است.



 



]6[ باب االعتقاد في االرادة و المشيئة

َراَد، 
َ
اِدِق؟ع؟: »َشاَء اهَّلُل َو أ  الّصَ

ُ
 منت: قال الشيخ أبو جعفر؟هر؟: اعتقادنا يف ذلك  َقْول

ْن 
َ
ّبَ أ ْ ُيِ  َذِلَك، َو لَ

َ
َراَد ِمْثل

َ
ِمِه، َو أ

ْ
 ِبِعل

َّ
وَن َشْ ٌء ِإل

ُ
 َيك

َ
ْن ل

َ
ْ َيْرَض، َشاَء أ ّبَ َو لَ ْ ُيِ َو لَ

ْفَر«.
ُ

ك
ْ
ْ َيْرَض ِلِعباِدِه ال َثٍة، َو لَ

َ
ُه َثاِلُث َثال

َ
 ل

َ
ُيَقال

»خداوند  است:  صادق؟ع؟  امام  فرمایش  مشیت  و  اراده  دربارۀ  ما  اعتقاد  ترجمه: 

که آن را دوست ندارد و بدان راضی نیست،  )چیزی را( مشیت و اراده می کند در حالی 

کرده است،  که هیچ چیزی تکون نیابد مگر به علم او و همین را اراده   خداوند خواسته 

گفته شود و او از  گانه  که دوست نمی دارد به او سومین )اقنوم( از )اقانیم( سه  در حالی 

کفر بندگانش خشنود نیست.

روايات  برخی  در  االهی اند.  افعال  چهارگانۀ  مراحل  قضاء  و  مشيت،  اراده،  قدر   شرح: 

تصريح  روايت  دو  در  است.  شده  اضافه  مراحل  اين  به  نيز  کتاب  و  اذن،  اجل  مرحله   سه 

َمِشيَئٍة  َو  ِإَراَدٍة  َو  َقَدٍر  َو  ِبَقَضاٍء  ِبَسْبٍع    
َّ

ِإل ْرِض  
َ ْ
األ يِف   

َ
ل َو  َماَواِت  الّسَ يِف  َشْ ٌء  وُن 

ُ
َيك  

َ
»ل است:   شده 

در  هیچ چیز  َو َجل«1؛  َعّزَ  اهَّلِل   
َ

َعل  
َ

َرّد ْو 
َ
أ اهَّلِل   

َ
َعل َكَذَب  َفَقْد  َهَذا  َغْيَر  َزَعَم  ْن  َ َ

ف ِإْذٍن  َو  َجٍل 
َ
أ َو  ِكَتاٍب  َو 

کتاب و اجل  آسمان ها و زمین به وجود نمی آید مگر به هفت مرحله؛ به قضا و قدر و اراده و مشیت و 

کرده است. کس به غیر از این معتقد باشد به خدا دروغ بسته یا خدای عزوجل را رد  و اذن. پس هر 

گانه را  بر اساس اين روايات هر چه در آسمان و زمين محقق شود، بايد اين مراحل هفت 

که تحقق می يابد افعال اختياری و معاصی بندگان است پس اين  کند. يکی از اموری  سپری 

1. کافی،  ج1، ص149.
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کتاب و اجل از بندگان صادر می شوند. افعال نيز به مشيت، اراده،  قدر،  قضا، اذن، 

مشيت  دربارۀ  ما  اعتقاد  می کند  کيد  تأ صادق؟ع؟  امام  از  روايتی  ذکر  با  صدوق   مرحوم 

می کند،  اراده  و  مشيت  را  بندگان[  معاصی  جمله  ]از  اموری  خداوند  که  است  اين  اراده   و 

الشهداء؟ع؟  سّيد  حضرت  به  که  چنان  نيستند.  او  رضايت  مورد  و  محبوب  امور  آن  اما 

ببيند؛  شهيد  را  تو  که  خواسته  خداوند  همانا  َقِتيًل«1،  َيَراَك  ْن 
َ
أ َشاَء  َقْد  اهّٰلَل  »ِإّنَ   می فرمايد: 

گرفته  کرده و قدر و قضای او بر آن تعلق  يعنی خداوند شهادت آن حضرت را مشيت و اراده 

گردن آن حضرت راضی و خشنود نيست. از سوی ديگر  است، اما از اين فعل بريدن رگ های 

خداوند فعل حضرت سّيد الشهداء؟ع؟ يعنی جنگ با يزيد و شهادت آن حضرت را خواسته 

کرده و از فعل حضرتش نيز راضی و خشنود است. در نتيجه ممکن است خدا امری  و اراده 

اذن بدهد،  بنده  از  به تحقق فعلی  و  کند  اراده  و  او نيست مشيت  و مرضی  که محبوب   را 

اما فعل آن بنده مغضوب او باشد.

واقع  عالم  در  آنچه  معتقدند  که  است  فالسفه  ديدگاه  مقابل  نقطۀ  درست  سخن  اين 

گرفته  صورت  عشق  و  حّب  اساس  بر  است،  خلقت  خداوند  محبوب  ضرورتًا   می شود 
گر عشق نبود خلقت صورت نمی گرفت.2 و ا

اُء﴾.3 َسش ْهِد�ی َم�نْ �ی َ َه �ی
�تَ َو لِک�نَّ اللّٰ �بْ ْح�بَ

أَ
ْهِد�ی َم�نْ ا َك لا �تَ

�نَّ منت: قال اهَّلل تعاىل: ﴿اإِ

که دوست می داری هدایت نمی کنی  کس را   ترجمه: خدای تعالی فرمود: »همانا تو آن 

که را بخواهد، هدایت می کند«.  و لکن خداوند هر 

ارتباط  الهی  مشيت  به  اشياء  همه  تحقق  بحث  با  شريفه  آيۀ  اين  می رسد  نظر  به  شرح: 

کيد بر مشروط بودن هدايت بندگان به تعلق مشيت خدا  چندانی ندارد. شايد مراد شيخ تأ

باشد،  نگرفته  تعلق  بنده ای  هدايت  به  خدا  مشيت  چنانچه  يعنی  باشد.  آنان  هدايت   بر 

کرم؟ص؟  کسانی با تبليغ پیامبر ا کرم؟ص؟ نيز به هدايت او منجر نمی شود.   حتی تالش پیامبر ا

1. اللهوف علی قتلی الطفوف، ص65.
2. برای نمونه ر.ک: اصول المعارف، ص34.

3. سورۀ قصص، آيۀ 56.
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کرده باشد. البته بايد توجه داشت  که خداوند هدايت شدن آنها را مشيت   هدايت می يابند 

کرم؟ص؟ نيز هرگز بر خالف مشيت و ارادۀ خدا چيزی نمی خواهد؛ چرا که حجت های  که پیامبر ا

گرفته، نمی خواهند. الهی چيزی جز آنچه مشيت خدا بر آن تعلق 
ُه﴾.1 اَء اللّٰ َسش �نْ �ی

أَ
ا ا

َّ
ل  اإِ

�نَ اوأُ سش
منت: و قال تعاىل: ﴿َو ما �تَ

ترجمه: و خدای تعالی فرمود: »و نمی خواهید مگر آنچه را خدا می خواهد«.

نمی خواهند.  خواسته،  خدا  آنچه  جز  بندگان  که  است  شده  تصريح  آيه  اين  در   شرح: 

انجام  برای  بندگان  شود  گفته  اينکه  اول  نگريست:  می توان  منظر  دو  از  خدا  کالم  اين  به 

اساس  بر  و  کنند  پیدا  علم  کار  آن  به  نسبت  خدا  مشيت  به  پیشتر  بايد  ضرورتًا  کاری  هر 

تکاليف  شناخت  االهی،  مشيت  از  اطالع  راه های  از  يکی  دهند،   انجام  را  آن  خدا  مشيت 

برنمی گيرند.  در  کرده،   مشيت  خداوند  که  را  اموری  همه  شرعی  تکاليف  اما  است،   شرعی 

نيست  صحيح  معنا،  اين  پس  است.  کرده  مشيت  نيز  را  منهّيات  خداوند  اينکه  بر  افزون 

و ما پیشتر دربارۀ آن  امام صادق؟ع؟ بدان اشاره شده  کالم  که در  معنای دوم همان است 

که مشيت خدا به آنها  کرديم؛ يعنی اينکه ما تنها اموری را می توانيم بخواهيم  مطالبی بیان 

تعلق گرفته باشد و خارج از دايرۀ مشيت الهی نمی توان خواسته ای داشت. البته اين معنا هم 

که افعالشان مطابق مشّيت است، متفاوت است؛ زيرا طبق آنچه  قطعًا نسبت به اولياء الهی 

مشّيت  پس  نمی دهد،  انجام  کاری  هيچ  خدا  خواست  خالف  بر  موجودی  هيچ  شد   گفته 

در اين عبارت با مشّيت در ارتباط با افعال اولياء الهی متفاوت است.

اين نکته نيز در خور توجه است که اهل بیت؟مهع؟ ظرف مشيت خدايند و چيزی جز آنچه 

يند. کامالً  تسليم مشيت و ارادۀ او خدا از آنها خواسته است،  نمی خواهند و 

اَس 
َ ِ�ُه ال�نّ

ْ
ک �نْ�تَ �تُ

أَ
ا

َ  �ن
أَ
ا  

ً
عا ِم�ی َ ُهْم �ب

ُّ
ْر�نِ ُكل

أَ
ا

ْ
ِیی ال

َم�نَ َم�نْ �ن اآ
َ
َك ل اَء َر�بُّ ْو سش

َ
منت: و قال: ﴿َو ل

2.﴾ �نَ �ی ِم�نِ وا ُموأْ و�نُ
ُ
ک َ � �ی

َح�تَّ

که در زمین هستند  کسانی   جمیع 
ً
گر پروردگارت می خواست قطعا ترجمه: و فرمود: »و ا

1. سورۀ انسان، آيۀ 30.
2. سورۀ يونس، آيۀ 99.
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که ایمان بیاورند.« کنی  همگی ایمان می آورند، آیا تو می خواهی مردم را مجبور 

کافران مورد  کفر  کافران ايمان بیاورند.  که  شرح: بر اساس اين آيۀ شريفه خداوند نخواسته 

که مراد از »لو شاء« مشيت  کفر را خواسته اند. در روايات آمده است  مشيت خدا بوده و آنها نيز 

کند، همه ايمان می آورند،  گر خداوند می خواست همه را مجبور به ايمان  الجاء است؛ يعنی ا

کراه و اجبار ايمان آورند. که بندگان به ا اما خداوند نخواسته 
ِه﴾.1 ِ اللّٰ �ن دنْ اإِ ا �بِ

َّ
ل ِم�نَ اإِ وأْ �نْ �تُ

أَ
ٍس ا �نْ منت: و قال عّز و جل: ﴿َو ما كا�نَ ِل�نَ

کس ایمان نمی آورد مگر به اذن خداوند.« ترجمه: و خدای عّزوجل فرمود: »و هیچ 

 شرح: در اين آيه نيز تصريح شده است که هيچ کسی نمی تواند ايمان بیاورد، مگر به اذن خدا. 

آن  انجام  به  اينکه خدا  کسی سر نمی زند مگر  از هيچ  گذشت هيچ فعلی  که پیشتر  چنان 

بماند؛  ثابت  آخر  تا  و  گيرد  بار صورت  که يک  اينگونه نيست  آوردن  ايمان   اذن داده است. 

بلکه همۀ جوارح و جوانح انسان ايمان خاص خود را می طلبد که آن به آن تحقق می يابد يا از بین 

 می رود. مثاًل ايمان قلب همان تصديق حق است که همواره و به طور مستمر بايد صورت گيرد 

 و چنانچه شخصی ولو برای يک لحظۀ کوتاه حق را انکار کند در آن لحظه ايمان او زايل می شود. 

 به همين ترتيب الزم است تمام اعضا و جوارح بنده همواره ايمان خود را حفظ و متناسب 

کفر  که  که از هر عضو بنده ای سر می زند به اذن خداست، چنان  کند و هر ايمانی  با آن عمل 

آنها نيز به اذن اهّلل است.

لًا﴾2. �بَّ  ُموأَ
ً
ا ا�ب ِه ِك�ت ِ اللّٰ �ن دنْ اإِ ا �بِ

َّ
ل  اإِ

ُمو�تَ �نْ �تَ
أَ
ٍس ا �نْ كما قال تعاىل: ﴿َو َما كا�نَ ِل�نَ منت: 

کس جز به اذن خدا نمی میرد، نوشته ای  که خدای تعالی فرمود: »و هیچ  ترجمه: چنان 

تعیین شده است«.

که از مراحل افعال االهی اند _ سخن به  کتاب و اجل _  شرح: در اين آيۀ شريفه از اذن و 

ميان آمده است.

1. سورۀ يونس، آيۀ 100.
2. سورۀ آل عمران، آيۀ 145.
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ْو 
َ
ْل ل ا �تُ ا هاُه�ن �ن

ْ
ل �تِ

ْ ٌء ما �تُ �ی
َ ْمِ� �ش

اأَ
ْ
ا ِم�نَ ال �ن

َ
ْو كا�نَ ل

َ
و�نَ ل

ُ
ول �تُ َ :﴿ �ی

ّ
كما قال عّز و جل منت: و 

ِعِهْم﴾1. احبِ لی  َم�ن ُل اإِ
�تْ �تَ

ْ
ِهُم ال �یْ

َ
�بَ َعل �نَ ُك�تِ �ی ِ �ن

َّ
رنَ ال �َ �بَ

َ
ْم ل

ُ
ک و�تِ �یُ ُ ْم �نِیی �ب

�تُ �نْ
ُ
ك

کار به دست ما بود،  گر چیزی از  ترجمه: و چنان که خدای عزوجل فرمود: »می گویند ا

کشته  که  گر در خانه های خود نیز بودید، آن هایی  کشته نمی شدیم. بگو: ا در اینجا 

 به سوی آرامگاه های خود بیرون می آمدند. 
ً
شدن بر آن ها مقرر شده بود قطعا

خود  دردست  بندگان  زندگی  و  مرگ  که  می شود  يادآور  آيه  اين  در  متعال  خدای  شرح: 

کسی را خواسته  گر خدا قتل  کند و ا از خود دفع  را  کس نمی تواند مرگ  آنها نيست؛ و هيچ 

که در رختخواب خود خوابیده باشد.   کرده باشد،  او قطعًا به قتل می رسد، هر چند   و ثبت 

کسی نمی تواند مانع  خالصه آنچه توسط خدا برای بنده ای ثبت شده،  همان رخ می دهد و 

خواست و ارادۀ خدا شود.
2.﴾ ُ�و�نَ �تَ �نْ َ ْرُهْم َو ما �ی

دنَ وُه �نَ
ُ
َعل َك ما �نَ اَء َر�بُّ ْو سش

َ
منت: و قال تعاىل: ﴿َو ل

3.﴾ ً
ا طن �ی ِهْم َح�نِ �یْ

َ
اَك َعل �ن

ْ
َعل َ وا َو ما حب

ُ
َ�ك ْ سش

أَ
ُه ما ا اَء اللّٰ ْو سش

َ
له: ﴿َو ل  جال

ّ
و قال جل

ٍس ُهداها﴾.4 �نْ ا ُكّلَ �نَ �ن �یْ
�تَ اآ

َ
ا ل �ن �أْ ْو سشِ

َ
و قال تعاىل: ﴿َو ل

ُه 
َّ
ل �نِ �نْ �یُ

أَ
ا ِ�ْد  ُ �ی ْسلاِم َو َم�نْ  اإِ

ْ
ِلل َ�ْح َ�ْدَرُه  ْ َسش �ی  �ُ ْهِد�یَ َ �ی �نْ 

أَ
ا ُه  اللّٰ ِ�ِد  ُ �ی َم�نْ  ﴿�نَ و قال عّز و جّل: 

ماِء﴾.5 ُد �نِیی الّسَ
ّعَ َ�ّ َ ما �ی

�نَّ
أَ
 َكا

ً
ا  َحَ��ب

ً
ا �ت ِ

�یّ
َعْل َ�ْدَرُه �نَ ْ �ب

َ �ی

کاری نمی کردند،  گر پروردگارت می خواست چنین  ترجمه: و خدای تعالی فرمود: »و ا

گذار«؛  پس آن ها را با دروغ هایشان وا

گر خداوند می خواست آن ها شرک نمی ورزیدند و ما   جالله فرمود: »و ا
ّ

و خداوند جل

تو را نگهبان آنان قرار نداده ایم«؛

کسی هدایتش را می دادیم«؛ گر می خواستیم به هر  و خدای تعالی فرمود: » و ا

1. سورۀ آل عمران، آيۀ 154.
2.  سورۀ انعام، آيۀ 112.
3. سورۀ انعام، آيۀ 107.

4. سورۀ سجده، آيۀ 13.
5. سورۀ انعام، آيۀ 125.
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که خداوند هدایتش را بخواهد، سینه اش را برای  کس را  و خدای عزوجل فرمود: »هر 

گمراه سازد سینه اش را چنان تنگ  که بخواهد  کس را  گشاده می سازد و هر  قبول اسالم 

گویا می خواهد به آسمان باال رود«. که  و سخت می کند 

محقق  هرگز  امر  باشد  نگرفته  تعلق  امری  به  خدا  مشيت  گر  ا آيات،  اين  اساس  بر  شرح: 

کالس درس مشيت  گر خداوند حضور دانشجويی را در ساعت معين در  نخواهد شد. مثاًل ا

نکند، آن دانشجو نمی تواند در کالس درس حاضر شود هر چند که بر حضور در کالس تصميم 

کند  فراموش  را  کالس  مقرر،  ساعت  در  دانشجو  است  ممکن  بسا  چه  باشد.  داشته   قطعی 

کالس باز دارد و ... به هر حال او نمی تواند بر سر  کالس سببی او را از شرکت در  و يا در راه 

درس حاضر شود. 

 اين پیش آمدها و موانع، تقديرات الهی هستند که گاهی خارج از دايرۀ اختيار بندگان است. 

گاه مخفی و در نهان است؛  گاهی بسيار روشن و آشکار و  کار بودن دست خدا در اين امور  در 

اما بدون شک همه تقديرات به دست خداوند رقم می خورند. مثاًل چنانچه بندۀ مؤمنی قصد 

کار را مشيت نکرده  کند، اما چون خدا اين  معصيتی داشته باشد و مقدمات آن را هم فراهم 

است ممکن است پیش از ارتکاب معصيت، حادثه ای رخ دهد و آن بندۀ مؤمن را از ارتکاب 

گاهی نيز  معصيت باز دارد. اين حوادث ممکن است توفيقی از ناحيه خدای تعالی باشد. 

کار خير زمينۀ  از انجام  کار خيری حرکت  کند و پیش  ممکن است بنده ای به قصد انجام 

معصيتی برای او فراهم گردد و او به جای کار خير مرتکب گناه شود و اين خذالن عبد از سوی 

اختيار  و  است  امور  مقدمات  و  زمينه ها  به  محدود  خذالن  و  توفيق  ترديد  بدون  خداست. 

انسان  کميت اختيار  اما حا کم است.  و زمينه ها حا اقتضائات  بر همه  انسان در همه حال 

گر  که ا کالم ما نيست و ما در صدد بیان اين نکته هستم  در انتخاب خير و شر فعاًل موضوع 

کند و تحقق آن خارج  خداوند چيزی را مشيت و اراده نکرده باشد، بنده نمی تواند آن را ايجاد 

از اختيار اوست.

گرفته است.  تعقل  آنها  به  ارادۀ خدا  و  که مشيت  اموری است  به  بندگان محدود  ارادۀ 

که در اين معنا  کند؛ چرا  که بنده اراده  که خدوند اراده می کند  اين سخن بدين معنا نيست 

بنده حقيقتًا اراده ندارد؛ بلکه در حقيقت فقط خدا اراده می کند و ارادۀ بنده نيز ارادۀ اوست.
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ی بندگان قرار داده و آنها به استطاعتی  که خداوند راه های متعددی پیش رو روشن است 

يافت کرده اند حقيقتًا حق انتخاب دارند و می توانند به دلخواه خود حرکت  که از سوی خدا در

گر خداوند اذن دهد امر مورد  يشان را اراده کنند. بعد از ارادۀ بنده ا در هر يک از راه های پیش رو

ی بنده نيست و خداوند آن را مشيت  که پیش رو  گزينش او واقع می شود اما انتخاب راهی 

اراده  و  مشيت  انسان  برای  را  کردن  پرواز  خداوند  مثاًل  است.  محال  نکرده،  تقدير  و  اراده  و 

گزينۀ پرواز وجود ندارد. کند،  که او می تواند ا نتخاب  گزينه هايی  نکرده؛ لذا در ميان 

کند، اما ممکن  کردن را به انسان عطا فرموده و انسان می تواند اراده  خداوند اصل اراده 

تحقق  به  ندادن  يا  دادن  اذن  کند.  سلب  را  کسی  ارادۀ  گذاری  تأثير  امور  برخی  در  است 

که بندگان انجام آنها را اراده می کنند بر اساس مصالحی صورت می گيرد. برخی از  کارهايی 

اين مصالح به رفتارهای پیشين بندگان مربوط می شوند؛ خداوند بندۀ مؤمن اش را به حال 

رها  را  او  گاهی  کند  اصرار  گناه  انجام  بر  او  گر  ا اما  می دارد،  باز  گناه  از  و  نمی کند  رها  خود 

کلی آزاد  ی اذن می دهد. همچنين بنده های عصيانگر را به طور  گناه از و می کند و به صدور 

که مثاًل حيات همه مخلوقات را به هم بريزد و يا زمين را نابود سازد و ...   و رها نمی کند تا آنجا 

کاری را به آنان نمی دهد.  بلکه آنها را محدود می کند و اذن هر 

 گاهی نيز با اموری همچون اعطای نور عقل آنها را مهار می کند و از ويرانگری باز می دارد 

به همين ترتيب اموری همچون فطانت، ايمان و بسياری عوامل ديگر نظير وجود رقيب و ... از 

انجام بسياری از فتنه  انگيزی ها و فسادها مانع می شوند و خداوند با اين عوامل نظام تکوين 

گاهی نيز مستقيمًا مانع برخی اراده ها می شود  خود را در محدودۀ خاصی مديريت می کند. 

و يا به تحقق آنها اذن نمی دهد. منظور ما از مصالح نيز همين است؛ مصلحت به اين معنا 

کلی از بروز هر فسادی مانع شود؛ زيرا خداوند به بشر اختيار داده  که خداوند به طوری  نيست 

گرفته است.  و ارادۀ او بر تکليف و امتحان بندگان تعلق 

گر خداوند همۀ امور را به دست می گرفت و به احدی استطاعت و اذن خراب کاری  بله ا

رخ  هم  فسادی  هيچ  صورت  اين  در  نداشت  فعلی  انجام  قدرت  خدا  جز  کسی  و  نمی داد 

است  داده  اختيار  و  استطاعت  موجودات  برخی  به  و  نکرده  چنين  خداوند  اما   نمی داد، 
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کنند.  و فساد  آفرينی  کرده اند حقيقتًا می توانند شّر  يافت  از خدا در که  با استطاعتی  آنها  و 
کامل  خداوند نيز در محدوده ای به آنها آزادی عمل داده است. در عين حال به آنها سلطه 
بندگان  مراد  اذن دهد،  او  که  تنها در صورتی  و  گاه است  آ افراد  اراده های  از تک تک  و  دارد 
گر اذن ندهد هيچ چيزی محقق نمی شود. حاصل آنکه فساد به دست بشر  محقق می شود و ا
و با اذن خدا صورت می گيرد؛ يعنی وقتی بشر به اختيار خود ايجاد فساد را برمی گزيند، خدا 

کار است.  نيز مانع  او نمی شود. در نتيجه ايجاد فساد به اذن خدا و منسوب به انسانهای خطا

و�بَ  �تُ َ ْم َو �ی
ُ
ِلک �بْ

�نَ ِم�نْ �تَ �ی ِ �ن
َّ
�نَ ال ْم ُس�نَ

ُ
ک َ ْهِد�ی َ ْم َو �ی

ُ
ک

َ
�نَ ل ِ

ّ �ی �بَ ُه ِل�یُ ُد اللّٰ ِ��ی ُ منت: و قال اهَّلل تعاىل: ﴿�ی

ْم﴾1.
ُ
ک �یْ

َ
َعل

کند و شما را به  که برای شما بیان  ترجمه:  و خدای تعالی فرمود: »خداوند می خواهد 

کند و توبه شما را بپذیرد«. که پیش از شما بودند هدایت  کسانی  سنت های 

پیامبر  امت  هدايت  و  حقايق  تبيین  بر  متعال  خدای  ارادۀ  شريفه  آيۀ  اين  پايۀ  بر   شرح: 
گر  که ا کرده است  گرفته است. يعنی خداوند اراده  يگردانان از او تعلق  و بازگشت به سوی رو
يگردانده اند با تبيین الهی به سّنت های پیشينيان هدايت يابند او نيز به سوی  که از او رو آنان 

گردد. آنان باز 

بنده با سرپیچی از فرامين خدا خود را از تحت سرپرستی او خارج می سازد. يعنی خدا توجه 
 خاص خود را از او برمی دارد و رحمت خاص خدا شامل حال او نمی شود؛ زيرا روشن است 
که  عنايتی  و  لطف  از  را  خود  عاصی  بندۀ  نيستند.  ی  مساو مؤمن  بندۀ  با  عاصی  بندۀ  که 
گر  ا که  است  چنين  خدا  ارادۀ  اما  است.  ساخته  محروم  دارد،  خود  مؤمن  بندۀ  به  خداوند 
کند، خدا نيز به او توجه خاص می کند و محبت   بندۀ عاصی از عصيان دست بردارد و توبه 

و رحمت خاص اش شامل حال او نيز می شود.
2.﴾ َ�هتِ حنِ

اآ
ْ
ا �نِیی ال

ً ُهْم َحطنّ
َ
َعَل ل ْ �ب َ ا �ی

َّ
ل
أَ
ُه ا ُد اللّٰ ِ��ی ُ منت: و قال تعاىل: ﴿�ی

آخرت  از  بهره ای  آنان  برای  که  می خواهد  »خداوند  فرمود:  تعالی  خدای  و   ترجمه: 

قرار ندهد«.

1. سورۀ نساء، آيۀ 26.
2. سورۀ آل عمران، آيۀ 176.
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کافران بهره ای در آخرت قرار ندهد. بهشت به مؤمنان  شرح: خدا اراده کرده است که برای 

که ايمان نداشته باشد به بهشت راه نمی يابد؛ اين اراده برگشت پذير  کسی  اختصاص دارد و 

کفر از دنيا می رود به بهشت نبرد  که با  که بنده ای را  کرده است  نيست. خداوند اراده حتمی 

که مؤمن از دنيا می رود، به بهشت ببرد و به هيچ  که بنده ای را  و نيز وعدۀ حتمی داده است 

ی او باز نکند. وجه جهنم را به رو
ْم﴾.1

ُ
ک �نَ َع�نْ ِ

�نّ �نَ ُ �نْ �ی
أَ
ُه ا ُد اللّٰ ِ��ی ُ منت: و قال: ﴿�ی

ُعْسَ�﴾.2
ْ
ُم ال

ُ
ک ُد �بِ ِ��ی ُ ْسَ� َو لا �ی �یُ

ْ
ُم ال

ُ
ک ُه �بِ

ُد اللّٰ ِ��ی ُ و قال تعاىل: ﴿�ی

ترجمه: و فرمود: »خدا می خواهد به شما تخفیف دهد«. 

و خدای تعالی فرمود: »و خدا برای شما آسانی می خواهد و دشواری نمی خواهد«. 

که به بندگان خود آسان بگيرد و سختی را برای آنان  گرفته  شرح: ارادۀ خدا بر اين تعلق 

گرفته  اما در تعيین تکاليف آسان  قرار داده  برای بندگان تکاليفی   نخواسته است. خداوند 

ارادۀ تشريع و تقنين است.  آيه،  اراده در اين دو  از  و تکاليف سخت قرار نداده است. مراد 

کرده است. يعنی شريعت آسان برای آن ها مقّرر 

�نْ 
أَ
َهوا�تِ ا

َّ ُعو�نَ السش �بِ
�تَّ َ �نَ �ی �ی ِ �ن

َّ
ُد ال ِ��ی ُ ْم َو �ی

ُ
ک �یْ

َ
و�بَ َعل �تُ َ �نْ �ی

أَ
ُد ا ِ��ی ُ ُه �ی

: ﴿َو اللّٰ
ّ

منت: و قال عّز و جل
3.﴾ ً

ما �ی ِ لًا َعطن وا َم�یْ
ُ
ل ِم�ی �تَ

که  کسانی  ترجمه: و خدای عزوجل فرمود: »و خداوند می خواهد توبه شمار ا بپذیرد و 

از شهوت ها پیروی می کنند می خواهند با انحرافی بزرگ منحرف شوید«.

ی  که از شهوات پیرو کسانی  گردند، اما  که بندگان به سوی او باز  شرح: خدا می خواهد 

می کنند می خواهند هر چه بیشتر از خدا دور شوند.

1. سورۀ نساء، آيۀ 28.
2. سورۀ بقره، آيۀ 185.
3. سورۀ نساء، آيۀ 27.
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اِد﴾.1 ِع�ب
ْ
 ِلل

ً
ما

ْ
ل ُد طنُ ِ��ی ُ ُه �ی منت: و قال: ﴿َو َما اللّٰ

ترجمه: و فرمود: »و خداوند ستم به بندگان را نمی خواهد«.

کرده  که در خارج تحقق می يابند، اراده  که خداوند همۀ اموری را  شرح: پیشتر بیان شد 

کرده باشد و به آن  است و هيچ امری در خارج محقق نمی شود مگر آنکه خداوند آن را اراده 

الشهداء؟ع؟  سيد  حضرت  مبارک  سر  شدن  بريده  خداوند  مثال  عنوان  به  باشد.  داده  اذن 

که او توانسته مرتکب اين جنايت شود، اما اين  کار اذن داده است  توسط شمر را اراده و به اين 

کار  کار را به دست شمر ملعون انجام داده باشد؛ بلکه اين  که خداوند اين  بدين معنا نيست 

منسوب به شمر است.

او  ارادۀ  و  اذن  بدون  خدا،  سلطنت  و  مملکت  در  نمی تواند  کس  هيچ  که  است  مسلم 

گر خدا عليرغم نهی از ظلم، امثال شمر را به  که ا کاری انجام دهد. اما اين بدان معنا نيست 

اجبار از ظلم باز ندارد و به آنها اذن دهد، ظلم به خدا منسوب می شود! خداوند به بندگان 

گرفته، لذا به آنها اذن  استطاعت و اختيار داده و ارادۀ او بر تکليف و امتحان بندگان تعلق 

کرده اند در محدودۀ خاصی آزادانه  يافت  که از خدا در که به استطاعت و اختياری  می دهد 

کارهايی را انجام دهند. البته نارضايتی خويش را از ظلم و فساد اعالم و بندگان را از آن نهی 

گر بنده ای از فرمان خدا سرپیچی کند و مرتکب ظلم و فساد شود، خدا ظلم  کرده است. پس ا

که امر به بندگان تفويض هم نشده و خداوند هر لحظه  کيد می کنيم  نکرده است. بار ديگر تأ

کند و به او اذن ندهد.  کند می تواند از فعل بنده جلوگيری  اراده 

که به آن ها  اما اينکه خدا هيچ ارادۀ ظلمی به بندگان ندارد؛ يعنی نسبت به وعده هايی 

به بنده اش در قبال اعمال خويش  را نمی کند. خداوند  ارادۀ خالف آن  داده است هيچ گاه 

 وعده بهشت داده است و از اين جهت بنده اين حق را بر عهده خدا دارد که او را به بهشت ببرد 

و خداوند اين حّق را به هيچ وجه نسبت به او ناحق نمی کند و حتمًا او را به بهشت می برد.

منت: فهذا اعتقادنا يف اإلرادة و الشيئة، و خمالفونا يشّنعون علينا يف ذلك و يقولون:

إّنا نقول إّن اهَّلل تعاىل أراد العايص، و أراد قتل السني بن عيل؟امهع؟. و ليس هكذا نقول.

1. سورۀ غافر، آيۀ 31.
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و لكّنا نقول: إّن اهَّلل تعاىل أراد أن يكون معصية العاصني خالف طاعة الطيعني.

ترجمه: پس این اعتقاد ما دربارۀ اراده  و مشیت است و مخالفان ما دربارۀ آن نسبت به ما 

 بدگویی می کنند و می گویند: ما )شیعیان( معتقدیم که خدای تعالی گناهان را اراده می کند 

که ما چنین اعتقادی  کرده است. در حالی  اراده  کشته شدن حسین بن علی؟امهع؟را  و 

گناه کاران خالف  که معصیت  نداریم. ولیکن می گوییم همانا خداوند خواسته است 

کنندگان باشد. طاعت اطاعت 

گذشت، می فرمايد  که پیش از اين ذکر آن ها  شرح: مرحوم صدوق بعد از استناد به آياتی 

می شود.  استفاده  آيات  اين  از  که  است  چيزی  همان  مشيت  و  اراده  دربارۀ  ما   اعتقاد 

که مخالفان شيعه در اين باره نسبت های نادرست و ناروايی به ما  ايشان يادآور شده است 

کشته شدن  کرده است،  گناهان را اراده  که خدای تعالی  می دهند و می گويند ما معتقديم 

يم. که ما چنين اعتقادی ندار حضرت سّيد الشهداء؟ع؟ را نيز خدا خواسته است، در حالی 

که خداوند به حضرت سيدالشهداء؟ع؟  که در احاديث شيعه آمده است  بايد دانست 

که به همراه خانوادۀ خود برای ابای از بیعت با يزيد از مدينه بیرون رود و در برخی  دستور داد 

الشهداء؟ع؟  سيد  حضرت  به  خدا؟ص؟  رسول  يايی  رؤ در  که  است  شده  تصريح  روايات 

فرمودند: »یا حسین اخرج فاّن اهلل قد شاء أن یراک قتیال«1؛ ای حسين بیرون برو همانا خداوند 

کشته ببيند. که تو را  خواسته 

کشته شدن حضرت سيدالشهداء؟ع؟  که  که پیشتر روشن شد مراد اين نيست  اما چنان 

و  استطاعت  بندگان،  امتحان  برای  خداوند  که  است  اين  منظور  بلکه  خداست؛  فعل 

زمينه های قتل حجت خود را به دشمنان اش داده است. ولی در عين حال نارضايتی خود 

کافران با  کرده است. با اين حال وقتی  کار اعالم و از ارتکاب به چنين عملی نهی  را از اين 

سوء اختيار خود در مقابل خدا و حجت او راه عصيان را پیش می گيرند و از فرامين مواليشان 

کار  سرپیچی می کنند خداوند از باب ابتال و استدراج به تحقق ارادۀ آنها اذن می دهد و مانع 

آنها نمی شود.

1. اللهوف علی قتلی الطفوف، ص 65؛ بحاراألنوار، ج44، ص364.
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گناهکاران  که معصيت  کرده است  که خداوند اراده  مرحوم صدوق می گويد ما معتقديم 

خالف فرمانبرداری اطاعت کنندگان باشد. به نظر می رسد مرحوم صدوق؟هر؟ در اينجا اراده 

که ارادۀ خداوند همان امر و نهی اوست.  را با امر و نهی خدا پیوند زده و منظور او اين است 

گفتيم هر آنچه در عالم واقع نيز تحقق می يابد از مشيت و ارادۀ خداوند بیرون  که  اما چنان 

که ارادۀ خدا به معنای ايجاد افعال بندگان نيست. نيست. نيز ياد آور شديم 

منت: و أراد أن تكون العايص غير منسوبة إليه من جهة الفعل، و أراد أن يكون موصوفا 

كونا. بالعلم هبا قبل 

که معاصی از جهت انجام به او منسوب نباشد   ترجمه: و )خداوند( خواسته است 

گاهی از معاصی پیش از تحقق آن ها موصوف شود. که به آ و خواسته است 

 شرح: به اعتقاد مرحوم صدوق خداوند اراده کرده است که معصيت ها از جهت فعل به او 

نسبت داده نشوند. يعنی کشته شدن حضرت سيد الشهداء؟ع؟ فعل خدا و منسوب به خدا 

کار  اين  که  بوده و می دانسته  به آن عالم  اين فعل، خدا  از وقوع  اينکه قبل   نيست؛ در عين 

چه موقع و چگونه واقع می شود.

منت: و نقول: أراد اهَّلل أن يكون قتل السني؟ع؟ معصية خالف الطاعة.

کشته شدن امام حسین؟ع؟ معصیت  که  که خداوند خواسته است  ترجمه: و معتقدیم 

و بر خالف طاعت باشد.

حسين؟ع؟  امام  کشتن  که  کرده  اراده  خداوند  که  می کند  کيد  تأ صدوق  مرحوم  شرح: 

اراده  همان  اينجا  در  اراده  از  ی  و منظور  که  است  روشن  باشد.  طاعت  خالف  و   معصيت 

که آيا معصيت بودن اموری مثل قتل  و امر و نهی تشريعی خداوند است. اما سؤال اين است 

امام حسين؟ع؟ به خاطر تشريع خداوند سبحان است؟ يا نيازی به تشريع ندارد؟ در پاسخ 

گر به امر خدا باشد، اطاعت و چنانچه به نهی خدا باشد  گفت بريدن سر يک شخص ا بايد 

افعالی است  به  الهی مربوط  امر و نهی  به   معصيت است. وابسته بودن طاعت و معصيت 

که حسن و قبح ذاتی ندارند. در مقابل برخی افعال مثل ظلم ذاتًا قبيح و برخی مثل عدل 
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آنها  قبح  و  حسن  اما  دارد،  نهی  و  امر  خداوند  نيز  امور  اين  در  چند  هر  هستند.  حسن   ذاتًا 

که امر و نهی الهی نباشد،   به خاطر امر و نهی الهی نيست، ولی در غير مستقالت عقلی آنجا 

اطاعت و عصيان هم معنا ندارد.

تشريعی.  2.ارادۀ  تکوينی؛  1.اراده  است:  گونه  دو  خداوند  اراده  اصطالح  اساس  بر 

شد،  خواهد  محقق  قطعًا  امر  آن  باشد  خواسته  را  تحققش  تکوينی  ارادۀ  به  خداوند   آنچه 

اراده  خداوند  مثاًل  است.  وابسته  مختار  مخلوق  انتخاب  به  خدا  تشريعی  ارادۀ  تحقق  اما 

کرده است،  که بندگانش به اختيار خود نماز بخوانند؛ يعنی آنها را به خواندن نماز امر   کرده 

بدون ترديد خواندن نماز )ارادۀ تشريعی خدا( وقتی محقق می شود که بندۀ مؤمن با امتثال امر 

کند. کار را انتخاب  خدا اين 

که پیشتر نيز مطرح شد اراده از يک منظر يکی از مراحل افعال الهی است و تا ارادۀ  چنان 

خداوند نباشد هيچ امری در خارج تحقق نمی يابد. بنابراين دايرۀ اختيار و انتخاب بندگان 

اختياری  افعال  ترتيب  بدين  است.  کرده  اراده  را  آنها  خداوند  که  است  اموری  به  محدود 

گرفته و خلق تقديری شده اند و بعد  که ارادۀ خداوند به آنها تعلق  بندگان نيز از اموری است 

گر خدا اذن دهد آن فعل به اختيار بنده و با اذن خدا محقق  از انتخاب فعلی از سوی بنده ا

تقدير  و  اراده  مشيت،  که  است  اموری  از  الشهداء؟ع؟  سيد  حضرت  شدن  کشته  می شود. 

که لحظه به لحظه از خدا  گرفته بود؛ لذا قاتل آن حضرت به استطاعتی  خداوند بدان تعلق 

ی نشد؛ يعنی هر چند که  کرد و خدا نيز مانع انجام فعل و يافت می کند اين فعل را انتخاب   در

عصيانگر  بنده  امتحان  خاطر  به  اما  بود،  او  مبغوض  کار  اين  و  بود  کرده  نهی  کار  اين  از 

کار  اين  و  داد  را  الشهداء؟ع؟  سيد  قتل  اذن  ی  و به  و  نکرد  سلب  ی  و از  را  استطاعت  خود 

گذاشتن قاتل و مانع نشدن از فعل او سبب انتساب فعل  که آزاد   تحقق يافت. روشن است 

را  آن  خود  اختيار  سوء  با  که  است  عصيانگر  بندۀ  به  منسوب  قتل  و  نمی شود  خداوند   به 

برگزيده است.

نکته در خور توجه ديگر اينکه خداوند با توجه به تکاليف و امتحان های پیشين تقديراتی 

 برای بندگان مقّدر می سازد و مسيرهای مشخصی پیش پای آنان قرار می دهد. اين تقديرات 
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به دست خدا رقم می خورند و بشر از درک اسرار تقديرات متفاوت برای افراد مختلف عاجز است. 

مثاًل بشر با تفکر هرگز نمی تواند بفهمد که چرا يک انسان توانائيهای ويژه و فراوانی دارد و ديگری 

کودک پنج ساله را پیش بینی   فاقد آن توانائيهاست يا اينکه با تفکر نمی توان دقيقًا آينده يک 

کجای دنيا خواهد بود. ترديدی نيست  که او بیست سال ديگر در  کرد  و به عنوان مثال تعيین 

کرده و امکان انتخاب آن مسير  که خداوند مقّدر  که بندگان به همان مسيری خواهند رفت 

بشر عادی  برای  تقديرات  به  به طور معمول دسترسی  اما  فراهم ساخته است،  بنده  برای   را 

ميّسر نيست.

تقديرات  است.  نکرده  تفويض  آنان  به  را  وامور  وانگذاشته  خود  به  را  بندگان  خداوند 

امور،  تقدير  با  خداوند  بلکه  است.  نشده  داده  مطلق  آزادی  آنها  به  و  نيست  آنها  دست  به 

کنند و انجام دهند؛  کاری را اراده   بندگان را محدود می کند و آنها نمی توانند هر چيزی و هر 

بلکه در محدودۀ تقديرات آزادی دارند.

منت: و نقول: أراد اهَّلل أن يكون قتله مهنيا عنه غير مأمور به.

از  الشهدا؟ع؟(  سید  )حضرت  او  قتل  که  فرموده   اراده  می گوییم:خداوند  و  ترجمه: 

گرفته اند و به آن ها امر نشده است. که مورد نهی قرار  اموری باشد 

کشته  شرح: شيخ صدوق مجددًا اراده خدا را به تشريع او برمی گرداند و می گويد در مورد 

کار است؛ در نتيجه از نظر  شدن حضرت سيد الشهداء؟ع؟ ارادۀ خداوند همان نهی او از اين 

ايشان خداوند تحقق قتل در خارج را تقدير نکرده بود. حال آنکه حضرت سيد الشهداء؟ع؟ 

از پیش می دانست که چه زمان، در کجا و به دست چه کسی کشته خواهد شد. اين حقيقت 

که تقديرات امور از قبل توسط خداوند  با نظر مرحوم صدوق سازگاری ندارد و بیانگر آن است 

بود  شده  تقدير  پیش  از  يعنی  گاهند؛  آ تقديرات  آن  از  خدا  حجت های  و  گرفته   صورت 

شهيد  تشنه  لب  با  ملعون  شمر  دست  به  کربال  سرزمين  در  الشهداء؟ع؟  سيد  حضرت  که 

خواهد شد.

منت: و نقول: أراد اهَّلل تعاىل أن يكون قتله مستقبحا غير مستحسن.

که قتل حضرت سیدالشهدا؟ع؟  که خدای تعالی خواسته است  ترجمه: و معتقدیم 
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قبیح و غیر نیکو باشد.

 شرح: يعنی خداوند اراده کرده که قتل حضرت سيد الشهداء؟ع؟ قبيح و غير حسن باشد. 

خدا  اراده  صدوق؟هر؟  نظر  از  پس  است.  قبيح  باشد  خدا  نهی  مورد  آنچه  که  است  روشن 

که خداوند  گفتيم  اين  از  که پیش  و نهی خداست. در صورتی  امر  يا همان  همان شريعت 

نيست؛  نهی  و  امر  معنای  به  تقديری  خلق  و  دارد  تقديری  خلق  بندگان  افعال  به   نسبت 

بلکه مقصود از آن، تقدير افعال با زمينه های الزم برای تحّقق آن هاست.

منت: و نقول: أراد اهَّلل تعاىل أن يكون قتله سخطا هَّلل غير رىض.

سخط  مورد  حضرت  آن  قتل  است  خواسته  تعالی  خدای  که  معقتدیم  و   ترجمه: 

و نارضایتی خداوند باشد.

کشتن امام حسين؟ع؟ مورد سخط خداوند است و خداوند به اين  که  شرح: روشن است 

کار را اراده  که خداوند در عين عدم رضايت، تحقق اين  امر راضی نيست، اما بايد دانست 

کرده بود و چون شمر به اختيار آن را برگزيد خداوند مانع او نشد و قتل اتفاق افتاد.

كما منع منه بالهني و القول.  مينع من قتله باجلبر و القدرة 
ّ

منت: و نقول: أراد اهَّلل أل

که با جبر و قدرت از قتل ایشان ممانعت  که خداوند خواسته است  ترجمه: و معتقدیم 

کرده ا ست. کار منع  که با نهی و قول از این  نکند؛ چنان 

شرح: مرحوم صدوق تا پیش از اين اراده خدا را به امر و نهی ارجاع می داد، اما در اينجا 

گرفته  تعلق  اين  بر  ارادۀ خدا  که  کيد می کند  تأ ايشان  گفته است.  به خود فعل سخن   ناظر 

که به جبر و اعمال قدرت از کشته شدن حضرت سيد الشهداء؟ع؟ مانع نشود، در عين اينکه 

کرده است. کار منع  به واسطه نهی خود قاتل را از اين 

كما منع منه بالهني و القول ل ندفع القتل عنه؟ع؟  منت: و لو منع منه باجلبر و القدرة 

 
ً
ْ�دا َ ِیی �ب
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1. سورۀ انبياء، آيۀ 69.
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که با  کار مانع می شد، همان گونه  ترجمه: و چنانچه خداوند با جبر و قدرت از این 

 قتل را از ایشان دفع می کرد، چنان که سوختن 
ً
کرده است، قطعا کار منع  نهی و قول از این 

فرمود:  بودند،  انداخته  آن  در  را  او  که  آتشی  به  که  آن گاه  کرد؛  ابراهیم؟ع؟ دفع  از   را 

»ای آتش برای ابراهیم سرد و سالمت باش«.

که  گر خداوند می خواست چنان  که ا شرح: مرحوم صدوق به درستی يادآور شده است 

کرده، همان طور به صورت تکوينی و جبری  کشتن سيدالشهدا؟ع؟ منع  به صورت تشريعی از 

که وقتی حضرت  از آن حضرت دفع می شد؛ چنان  او مانع شود؛ قطعًا قتل  کشته شدن  از 

خدا  گر  ا پس  کرد؛  دفع  ايشان  از  را  شدن  سوخته  خداوند  انداختند،  آتش  به  را  ابراهيم؟ع؟ 

کند. به تير اجازه  که حضرت سيد الشهداء؟ع؟ را شهيد  می خواست، به شمر اذن نمی داد 

گلوی مبارکش  که  که به سينه مبارک آن حضرت بنشيند. به خنجر اجازه نمی داد  نمی داد 

را ببرد.

األبد،  سعادة  بقتله  يدرك  و  سيقتل  السني  بأّن  عالا  تعاىل  اهَّلل  يزل  ل  نقول:  و   منت: 

و يشىق قاتله شقاوة األبد.

کشته  امام حسین؟ع؟  اینکه  به  ازل همواره  از  تعالی  که خدای  معتقدیم  و  ترجمه: 

خواهد شد و به واسطۀ شهادتش به سعادت ابدی خواهد رسید و نیز به اینکه قاتل 

حضرتش دچار شقاوت ابدی خواهد شد، عالم بود.

حسين؟ع؟  امام  که  می دانست  ابتدا  از  خداوند  که  است  معتقد  صدوق  مرحوم  شرح: 

کشته  کافران ايشان را به زور می کشند؛ يعنی امام حسين؟ع؟ خود را به  کشته خواهد شد و 

کشتند  را  او  کافران  و  جنگيد  دشمنان  با  خدا  دين  از  دفاع  برای  بلکه  نينداخت،   شدن 

که آن حضرت به سعادت ابدی و قاتلش به شقاوت ابدی برسد. و اين شهادت سبب شد 

كان، و ما ل يشأ ل يكن. منت: و نقول: ما شاء اهَّلل 

که آنچه خدا بخواهد، واقع می شود و آنچه نخواهد، واقع نمی شود. ترجمه: و معتقدیم 

که مشيت خدا  که چيزی خواهد شد   شرح: شيخ صدوق؟هر؟ در اينجا تصريح می کند 
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گرفته باشد و آنچه را خدا مشيت نکرده باشد، هرگز نخواهد شد. مراد از مشيت نيز  بر آن تعلق 

صرف امر و نهی خدا نيست؛ بلکه منظور همان مشيت فعلی خداست.

در خور توجه است که تکوينی ناميدن مشيت فعلی خدا چندان صحيح به نظر نمی رسد؛ 

که بر اساس  کالمی، مشيت و اراده تکوينی با جبر همراه است، در حالی  چون بنابر اصطالح 

روايات، هر چند مشيت و ارادۀ الهی به تمام آنچه درخارج محقق می شود، تعلق گرفته است، 

اما تعلق مشيت الهی به همه امور، با اختيار نيز سازگار است.

منت: هذا اعتقادنا يف اإلرادة و الشيئة دون ما نسبه إلينا أهل الالف و الشّنعون علينا 

من أهل اإللاد.

که اهل  ترجمه: این اعتقاد ما دربارۀ اراده و مشیت بود، و این غیر از آن چیزی است 

خالف به ما نسبت می دهند و ملحدان به سبب آن از ما بدگویی می کنند.

که اعتقاد ما دربارۀ اراده و مشيت  کيد می کند  شرح: مرحوم صدوق در آخر اين باب نيز تأ

که مخالفان به ما می دهند مورد قبول ما نيست. گفتيم و نسبتی  که  همين است 

فرمودند،  متعال  خدای  ارادۀ  و  مشيت  باب  در  صدوق  مرحوم  آنچه  مجموع   از 

نهی  و  امر   .1 بر دو قسم است:  اراده  و  ايشان مشيت  نظر  از  که  کرد  برداشت  می توان چنين 

تشريعی خداوند؛ 2. عدم منع بنده به اجبار يا اذن خدا به تحقق افعال اختياری بندگان.
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منت: قال الشيخ أبو جعفر؟هر؟: اعتقادنا يف ذلك 

َقَدِر؟ 
ْ
ال َو  َقَضاِء 

ْ
ال ِدي- يِف  َيا َسّيِ  -

ُ
َتُقول َما   :

َ
َفَقال ُه 

َ
ل

َ
ِلُزَراَرَة ِحنَي َسأ اِدِق؟ع؟  الّصَ  

ُ
 َقْول

ْم،  هْيِ
َ
ِإل َعِهَد  ا  َعّمَ ْم  ُ لَ

َ
َسأ ِقَياَمِة 

ْ
ال َيْوَم  ِعَباَد 

ْ
ال َع  مَجَ ِإَذا  َتَعاىَل  اهَّلَل  ِإّنَ   

ُ
ُقول

َ
»أ  :

َ
 َقال

ْم«. هْيِ
َ
ا َقَض َعل ْم َعّمَ ُ لْ

َ
ْ َيْسأ َو لَ

است  زراره  به  صادق؟ع؟  امام  فرمایش  همان  قدر  و  قضا  دربارۀ  ما  اعتقاد   ترجمه: 

می فرمایید؟  چه  قدر  و  قضاء  دربارۀ  من!  آقای  پرسید:  حضرتش  از  وقتی   که 

که خدای تعالی بندگان را در روز قیامت  امام صادق؟ع؟ فرمودند: »می گویم همانا وقتی 

کند، از آن ها دربارۀ آنچه با آنان پیمان بسته است، سؤال می کند و دربارۀ آنچه  جمع 

کرده، نمی پرسد«. برای ایشان قضا 

کرده  نقل  امام صادق؟ع؟  از  قدر  و  درباره قضاء  که مرحوم صدوق  روايتی  پايه  بر  شرح: 

است، خداوند در قيامت از بندگانش درباره آنچه عهد و پیمان بسته سؤال می کند نه از آنچه 

که بندگان خدا در قضا و ايجاد تکوينی خدا هيچ  کرده است. ترديدی نيست  برای آنان قضا 

که به انسان می رسد به قضای الهی است  گرفتاريها  نقشی ندارند. مثاًل برخی از سختی ها و 

و از اختيار بنده خارج است، لذا خداوند از آنها سؤال نمی کند. اما خداوند با بندگان خود 

بر سر اموری عهد و پیمان بسته است. انسان به همراه پرونده ای از پیش، پا به دنيا می نهد. 

عملکرد سابق انسان و تعهدات او در آن پرونده ثبت است و بنده بايد به تعهدات خود عمل 

کند. خدا نيز از آن عهد و پیمان ها سؤال می کند.

که مراد از قضا در اين روايت چيست. مرحوم صدوق توضيح نداده است 
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َقَدِر، 
ْ
ُه َعِن ال

َ
ل

َ
ْؤِمِننَي؟ع؟ ِلَرُجٍل َقْد َسأ ُ ِميُر الْ

َ
 أ

َ
 منت: و الكالم يف القدر مهني عنه، كما َقال

 َتِلْجُه«.
َ

ٌر َعِميٌق َفال : »َبْ
َ

َفَقال

اهَّلِل  »ِسّرُ   :
َ

َفَقال َثاِلَثًة  ُه 
َ
ل

َ
َسأ  َّ ُ

ث ُه«، 
ْ

ك
ُ
َتْسل  

َ
َفال ُمْظِلٌم  يٌق  »َطِر  :

َ
َفَقال َثاِنَيًة  ُه 

َ
ل

َ
َسأ  َّ ُ

 ث

ْفُه«.
َّ
ل

َ
 َتَتك

َ
َفال

که حضرت  گفتن دربارۀ قدر نهی شده است؛ چنان  ترجمه: از تفکر و تأمل و سخن 

که از ایشان دربارۀ قدر پرسید، فرمودند: »دریایی ژرف است  امیرالمؤمنین؟ع؟ به مردی 

پس در آن داخل نشو«.

آن مرد سؤال خود را برای بار دوم پرسید و حضرتش فرمودند: »راهی تاریک است پس 

کرد و امام؟ع؟ فرمودند: »سّر خداوند  در آن راه مرو«، سپس برای بار سوم سؤالش را تکرار 

است پس خود را به زحمت نیفکن«.

شرح: کالم، صرف صحبت کردن نيست؛ بلکه سخن گفتن همراه با تأمل و تفکر و بحث 

که در روايات از تفکر و بحث دربارۀ قضا  کالم می گويند. مرحوم صدوق يادآوری می کند   را 

که فکر بشر از رسيدن به تقدير  و قدر نهی شده است. نهی از تفکر در قضاء و قدر از آن روست 

يايی عميق معرفی و از داخل شدن  الهی عاجز است؛ لذا حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ آن را در

يک معرفی  در آن نهی فرموده است. همچنين آن حضرت تکلم در قضاء و قدر را راهی تار

و قدر سّر  اميرالمؤمنين؟ع؟ قضاء  فرمودۀ حضرت  بنابه  نيز  و  نهاد  آن قدم  نبايد در  که  کرده 

که پوشانيده و مخفی شده است؛ يعنی خداوند قضا و قدر  گويند  خداوند است. سّر به امری 

کرده است، پس نبايد انسان خود را برای رسيدن به آن بیهوده به تکلف  را پوشانيده و مخفی 

و زحمت بیندازد.

خلق  افعال  و  خدا  افعال  ميان  نتيجه  در  ندارد؛  مخلوقات  با  سنخيتی  هيچ  خداوند 

و هرگز  نيز عاجز است  الهی  افعال  از درک  انسان  دليل  به همين  نيست  نيز هيچ سنخيتی 

کند. نمی تواند با تفکر خود مشيت، اراده، قدر و قضای الهی را بفهمد و دربارۀ آ ن بحث 

َقَدَر ِسّرٌ ِمْن ِسّرِ اهَّلِل، َو ِسْتٌر ِمْن ِسْتِر اهَّلِل، 
ْ
 ِإّنَ ال

َ
ل

َ
َقَدِر: »أ

ْ
ْؤِمِننَي؟ع؟ يِف ال ُ ِميُر الْ

َ
 أ

َ
منت: َو َقال

اَتِ اهَّلِل، َساِبٌق  ُتوٌم  خِبَ ِق اهَّلِل، خَمْ
ْ
ِز اهَّلِل، َمْرُفوٌع يِف ِحَجاِب اهَّلِل، َمْطِوّيٌ َعْن َخل َو ِحْرٌز ِمْن ِحْر
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ِقيَقِتِه  وَنُه ِبَ
ُ
 َيَنال

َ
ْم ل ُ ّنَ

َ
ْم، أِل َمُه َو َرَفَعُه َفْوَق َشَهاَداِتِ

ْ
ِعَباِد ِعل

ْ
ِم اهَّلِل، َوَضَع اهَّلُل َعِن ال

ْ
يِف ِعل

ٌر  ُه َبْ
َ

ّن
َ
ِة أِل َوْحَداِنّيَ

ْ
ِتِه ال  ِبِعّزَ

َ
ِة، َو ل وَراِنّيَ  ِبَعَظَمِتِه الّنُ

َ
ِة، َو ل َمَداِنّيَ  ِبُقْدَرِتِه الّصَ

َ
ِة، َو ل اِنّيَ ّبَ الّرَ

ِق  ْشِر َ ْرِض، َعْرُضُه َما َبنْيَ الْ
َ ْ
َماِء َو األ ـِه َتَعاىَل، ُعْمُقُه َما َبنْيَ الّسَ

ّٰ
اٌج َخاِلٌص ِلل  َزاِخٌر َمّوَ

ى، ْخَر
ُ
 أ

ُ
َو َيْسُفل ًة  َمّرَ و 

ُ
َيْعل يَتاِن،  ِ

ْ
َو ال اِت  ّيَ َ َكِثيُر الْ اِمِس، 

َ
ْيِل الّد

َّ
َكالل ْسَوُد 

َ
أ ْغِرِب،  َ  َو الْ

ا  هْيَ
َ
َعل َع 

َّ
َتَطل ْن  َ َ

ف َفْرُد، 
ْ
ال َواِحُد 

ْ
ال   

َّ
ِإل ا  هْيَ

َ
ِإل ِلَع  َيّطَ ْن 

َ
أ َيْنَبِغي   

َ
ل ُتِض ُء  ٌس  ْ َ

ش َقْعِرِه  يِف    

�بٍ  �نَ عنَ اَء �بِ َ ِه َو ِسْتِرِه، َو ﴿�ب َكَشَف َعْن ِسّرِ َطاِنِه، َو 
ْ
ِه، َو َناَزَعُه يِف ُسل ِ

ْ
 اهَّلَل يِف ُحك

َ
َفَقْد َضاّد

.»1﴾�ُ َمِ��ی
ْ
َس ال �أْ ُم َو �بِ

َه�نَّ َ واُه حب
أْ
ِه َو َما ِم�نَ اللّٰ

که قدر سّری  گاه باشید  امیرالمؤمنین؟ع؟ دربارۀ قدر فرمودند: »آ ترجمه: و حضرت 

است.  خداوند  حرزهای  از  حرزی  و  خداوند  سترهای  از  ستری  خداوند،  اسرار   از 

 در حجاب خدا باال رفته و از خلق خدا پوشیده شده و به ُمهر خدا ممهور شده است 

و در علم خدا سابقه دارد. خداوند علم آن را از بندگان باز داشته و آن را فراتر از درک های 

ایشان برده است؛ زیرا آن ها به حقیقت ربوبیت و قدرت صمدانیت و عظمت نورانیت 

کم و مواج است و خالص  که آن دریایی مترا و عزت وحدانیت خداوند نمی رسند؛ چرا 

به  آن  عرض  زمین،  و  آسمان  فاصله  اندازۀ  به  دریا  این  عمق  است.  خداوند  برای  از 

 اندازۀ فاصله مشرق و مغرب است، دریای َقَدر همچون شب ظلمانی تاریک است، 

َته آن خورشیدی  گاه فرو می نشیند، در  و  باال می آید  فراوان دارد، گاهی  مار و عقرب 

کس  تنها نیست، پس هر  کسی جز یگانۀ  از آن شایسته  که اطالع  درخشنده است 

الوهی  با سلطنت  و  کرده  در حکمش ضدیت  با خداوند  یابد  اطالع  آن  از   بخواهد 

کرده و غضب خدا را به جان خریده  کشف   به منازعه برخاسته و سّر و ستر خدا را 

و جایگاهش در جهنم است و چه بد عاقبتی دارد«.

که درب آن قفل زده شده است. به عبارت ديگر محل محافظت  شرح: حرز محلی است 

بايد  آن  به  ورود  برای  و  است  خداوند  محافظت  تحت  َقَدر  می گويند.  حرز  را  ايمن  و   شده 

که در دست خداست، دست يافت و اين امر محال است. کليدش،  به 

1. سورۀ انفال، آيۀ 16.
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گرفته است. حجاب ها متعددند يکی از حجب، حجاب نوری  َقَدر در حجاب خدا قرار 

که در جايگاه رفيع و دست نايافتنی قرار دارد. است قدر از جمله حجاب های نوری است 

گسترده نيست تا به بررسی  مطوی به معنای پیچيده شده است. قدر خدا برای بندگان 

آنان قادر به نظارۀ آن  و  آنها جمع شده است  از پیش چشم ظاهر و باطن  آن بپردازند؛ بلکه 

نيستند. قدر به ُمهر خداوند ممهور شده است و ترديدی وجود ندارد که ُمهر خدا تنها به دست 

گشوده می شود و احدی نمی تواند ُمهر خدا را بگشايد. خود او 

است  عالم  آن ها  به  امور،  تقدير  از  پیش  خداوند  يعنی  دارد؛  سابقه  خدا  علم  در   َقَدر 

محجوب  خلق  از  َقَدرش  که  دارد  تعمد  و  می سازد  مقّدر  را  تقديرات  علم،  َسِر  از  خداوند   و 

عقول  دسترس  و  شهود  مرتبۀ  از  را  آن  و  برداشته  بشر  از  را  قدر  به  علم  لذا  باشد،  پیچيده  و 

بندگان باالتر برده است.

حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ دليل باالتر بودن درک َقَدر از عقل را اينچنين بیان می فرمايند 

که بشر حقيقت ربوبیت خداوند را درک نمی کند و به قدرت غير قابل نفوذ خداوند نمی رسد؛ 

نيست؛  صمدانی  گردد،  انسان  معقول  است،  آنچه  نفوذ  قابل  غير  معنای  به   صمدانيت 

نمی کند  درک  را  خدا  نورانيت  عظمت  بشر  می کند.  نفوذ  آن  در  خود  عقل  به  انسان   چون 

آنچه وحدانی  که  آن است  بیانگر  تعبير عزت وحدانيت  نمی رسد.  او  به عّزت وحدانيت   و 

گفته می شود.و هر چه حضور  کم ياب و ناياب  و يکتا باشد عزت نيز دارد. عزيز، به حقيقت 

کمتر شود به همان ميزان عزت باالتر می رود. »فقد العّزِ يف الضر«؛ عّزت در حضور  در جايی 

از بین می رود.

حقيقت  خداوند،  َقَدر  که  می شود  استفاده  روشنی  به  اميرالمؤمنين؟ع؟  نورانی  کالم  از 

ربوبیت او و قدرت صمدانيت و عظمت نورانيت و عزت وحدانيت اوست. 

علم  به  مسبوق  تقدير  و  اوست  عزت  و  عظمت  و  قدرت  و  علم  حقيقت  در  قدر   منشأ 

که از علم و قدرت   و قدرت الهی است و چون بشر به علم و قدرت خدا راه ندارد؛ به آنچه 

او نشأت می گيرد نيز علم نخواهد داشت.

حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ در بیانی ديگر عدم دسترسی عقول به قدر الهی را به اين دليل 
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که احدی توان وارد شدن  گونه ای  کم و مواج است، به  يايی مترا که قدر خداوند در  می داند 

تحّير  و سهمگين  دائمی  امواج  کند دچار  پیدا  ورود  کسی  گر  ا و  ندارد  را  آن  در  کردن  و شنا 

بود  خواهد  سرگردانی  و  تحّير  اين  از  خالصی  فکر  به  آن  حقيقت  درک  جای  به  و   می شود 

می شود.  غرق  مواج  و  کم  مترا يای  در آن  در  و  می دهد  دست  از  را  خود  مشاعر  نهايت  در   و 

يای مواج قدر الهی و از دست رفتن  به نظر می رسد منشأ قول به جبر و تفويض نيز ورود به در

که بحث دربارۀ ذات خدا نيز سبب از خود بیخود شدن انسان  مشاعر قائالن است؛ چنان 

که او وجود غير را انکار می کند و همه چيز از جمله خودش را خدا می انگارد   می شود تا آنجا 

و مايه خندۀ مادران فرزند مرده نيز می شود.

يای َقَدر به اندازۀ  بنابر فرمايش اميرالمؤمنين؟ع؟ َقَدر به خداوند اختصاص دارد و عمق در

گهربار در حقيقت تشبيه معنا  که اين بیان   فاصلۀ ميان آسمان و زمين است. بايد دانست 

کرد،  اندازه گيری  را  که نمی توان فاصلۀ آسمان و زمين  به محسوس است. يعنی همان طور 

تشبيه  مغرب  و  مشرق  مابین  به  نيز  َقَدر  يای  در عرض  است.  نايافتنی  دست  نيز  َقَدر  عمق 

يای َقَدر همچون شب  شده و اين تشبيه نيز بیانگر خارج از حّد توان بودن درک َقَدر است. در

گاهی باال می آيد  کوسه های فراوان است و دائم در جزر و مّد است  يک با مارها و  ظلمانی تار

کس را نشايد  که اطالع از آن هيچ  گاه پايین می رود. در قعر آن خورشيدی نورافشانی می کند  و 

جز خدای واحد. يعنی َقَدر حقيقتی است که تنها خداوند سبحان بدان احاطه و اشراف دارد 

گاه است و دستيابی به آن برای غير او امکان ندارد؛ لذا مشغول ساختن فکر به آن،  و از آن آ

کند،  باز می دارد. که بايد در آنها فکر  انسان را از اموری 

بخواهد  کس  هر  می فرمايند  صراحت  به  اميرالمؤمنين؟ع؟  حضرت  اساس  همين   بر 

کميت  کند، در حقيقت ضد حا به مطلع خورشيِد َقَدر دست يابد و بر َقَدر الهی اشراف پیدا 

کرده و در مقابل او برای خود حکومت ساخته است. َقَدر الهی سلطان خداست   خدا قيام 

به معنای  اين  و  از سّر  و ستر اوست  برداری  و پرده  او  با  به آن منازعه  برای رسيدن   و تالش 

به جان خريدن غضب خداست. يعنی انسان با تفکر در َقَدر خداوند به جای جلب محّبت 

کرده است. جايگاه او جهنم است و چه بد جايگاهی دارد. الهی غضب او را خريداری 
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َ

َفِقيل آَخَر،  اٍن 
َ

ِإىَل َمك َماِئٍل  ِعْنِد َحاِئٍط  ِمْن     
َ

َعَدل ْؤِمِننَي؟ع؟  ُ الْ ِميَر 
َ
أ ّنَ 

َ
أ ِوَي   ُر َو  منت: 

ِفّرُ ِمْن َقَضاِء اهَّلِل ِإىَل َقَدِر اهَّلِل«.
َ
؟ع؟: »أ

َ
ْؤِمِننَي، َتِفّرُ ِمْن َقَضاِء اهَّلِل؟ َفَقال ُ ِميَر الْ

َ
ُه: َيا أ

َ
ل

کجی به مکان دیگری  کنار دیوار  که امیرالمؤمنین؟ع؟ از  ترجمه: و روایت شده است 

فرمودند:  می کنید؟  فرار  الهی  قضای  از  مؤمنان  امیر  ای  شد:  عرض  ایشان  به   رفتند، 

»از قضای خدا به قدر او فرار می کنم«.

دادند.  مکان  تغيیر  کجی  ديوار  کنار  از  اميرالمؤمنين؟ع؟  روايت،  اين  اساس  بر   شرح: 

که آيا شما از قضای الهی فرار می کنيد؟ فرمودند از قضای خدا  وقتی از آن حضرت سؤال شد 

که قدر و قضا دو مرحله از مراحل افعال االهی اند.  به قدر او فرار می کنم. پیش از اين بیان شد 

گرفته بوده  يختن ديوار تعلق  قدر بر قضا مقدم است. بر پايۀ اين روايت قضای الهی بر فرو ر

دادند  تغيیر  را  خويش  مکان  خداوند  قضای  اين  از  گاهی  آ با  اميرالمؤمنين؟ع؟  لذا   است، 

تا آسيبی به ايشان نرسد.

گاهی از خطر سقوط ديواری کج به زير آن ديوار برود و در اثر ريزش ديوار جان  گر انسان با آ ا

ی مسؤل مرگش نيست؛ زيرا چه بسا خداوند اجل او  کسی غير از خود و خود را از دست دهد 

ی شده  را در وقت ديگری قرار داده بوده و بی مباالتی او سبب زودتر از موعد رسيدن اجل و

است. توضيح اينکه بر پايۀ روايات انسان دو اجل دارد: 1.اجل مسّمی؛ 2.اجل غير مسّمی. 

اجلی  مسمی  غير  اجل  و  است  داده  قرار  انسان  برای  خداوند  که  است  اجلی  مسّمی  اجل 

او رقم می خورد.  برای  انسان  از جمله عملی اختياری  که به اسباب و عوامل ديگری   است 

 لذا اميرالمؤمنين؟ع؟ می فرمايند من مرگ خود را به دست خويش رقم نمی زنم و به تقديری 

کرده، باز می گردم. که خدای تعالی 

کرده و انسان بايد خود را  به نظر می رسد خدای تعالی حکم حوادث و امور طبيعی را امضا 

که آتش بسوزاند؛ و چنانچه  گرفته  در معرض اين امور قرار ندهد. مثاًل قضای الهی بر آن تعلق 

را  او  مرگ  خداوند  که  چند  هر  سوخت؛  خواهد  الهی  قضای  بر  بنا  شود،  آتش  داخل   انسان 

از رسيدن  اجل غير مسّمی  مثال  اين  در  ديگر  به عبارت  باشد.  فرموده  مقدر  ديگر  وقتی   در 

به اجل مسمی و وقت مقّدر مانع شده است. خداوند برای انسان تقديری قرار داده است، 
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به اختيار خود، خويشتن  را نخواهد  آن  ی خواسته است،  برای و را خدا  آنچه  انسان  گر  ا اما 

قضا  و  ساخته  مقدر  ديگری  منظور  و  دليل  به  خداوند  که  می سازد  قضايی  و  قدر  گرفتار   را 

کرده است.

بايد  انسان  و  دارد  نيز  تشريعی  تقديرات  خويش  تکوينی  تقديرهای  کنار  در   خداوند 

می شود.  منتهی  تکوينی اش  تقدير  به  که  نهد  گام  مسيری  در  تشريعی  تقديرات  به  التزام  با 

که خداوند برای انسان  اعمال اختياری انسان مثل معصيت، عقوق والدين و ... از عمری 

حضرت  يارت  ز ارحام،  صله  صدقه،  مثل  اعمال  برخی  مقابل  در  و  می کاهند  کرده،    تقدير 

سيدالشهدا؟ع؟  و ... اجل را به تأخير می اندازند و بر عمر انسان می افزايند.

که  اموری   .1 گفته اند:  سخن  امور  دسته  دو  از  اميرالمؤمنين؟ع؟  حضرت  آنکه  حاصل 

که خداوند  گرفته و از آن با عنوان قضای الهی ياد شده است؛ 2. اموری  سنت خدا بر آنها قرار 

دارد،  انسانی يک عمر معينی  الهی هر  بر اساس سنت  کرده است.  تقدير  ما  برای  تشريع  با 

منجر  او  هنگام  زود  مرگ  به  که  می دهد  قرار  حوادثی  در  را  خود  اختيار،  به  انسان  گاهی  اما 

عمری  از  خود  اختيار  به  می کند  شرکت  جهاد  در  خدا  دستور  به  که  کسی  البته   می شود. 

کرده است، صرف نظر می کند و به خاطر تشريع خدا به قضای الهی  که خداوند برای او تقدير 

کار بسيار پسنديده و نيکوست و برعکس عدم شرکت در جهاد  تن می دهد. بدون شک اين 

و فرار از قضای الهی معصيت است و ممکن است از عمر مقّدر انسان بکاهد و اجل او را 

پیش بیندازد.

حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ به هنگام جهاد در راه خدا هرگز از قضای الهی به سوی قدر 

که بنا به تشريع خداوند موظف به حفظ جان خويش است،   او فرار نمی کند، اما در جايی 

ارادۀ  و  امر  تابع  حال  همه  در  حضرت  آن  که  چرا  می کند،  فرار  او  قدر  به  پروردگار  قضای  از 

تشريعی خداوند است.

َقَدِر«.
ْ
: »ِهَي ِمَن ال

َ
؟ َفَقال

ً
َقَدِر َشْيئا

ْ
 َتْدَفُع ِمَن ال

ْ
َق، َهل اِدُق؟ع؟ َعِن الّرُ  الّصَ

َ
منت: َو ُسِئل

که آیا آن ها  ترجمه: و از امام صادق؟ع؟ دربارۀ دعاها ِحرزهای نوشته شده سؤال شد 

چیز ی از َقَدر را دفع می کنند، آن حضرت فرمودند: »آن ها نیز جزء َقَدر هستند«.
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که برای دفع بال نوشته  شرح: در اين روايت حضرِت امام صادق؟ع؟ دعاها و حرزهايی را 

ی توهم کرده بود،   می شوند، از قدر الهی معرفی کرده اند. يعنی اين دعاها و حرزها چنان که راو

شرط  به  ماندن  محفوظ  خداوند  تقديرات  از  يکی  بلکه  نمی زنند؛  هم  به  را  الهی  تقديرات 

آنها  برای  خاصی  آثار  خداوند  که  است  حقايقی  به  بردن  پناه  يعنی  دعا،  و  حرز  از  استفاده 

از  استفاده  که  می شود  تجويز  داروهايی  بیمار  انسان  برای  مثال  عنوان  به  است.  داده  قرار 

را  اجلی  است  ممکن  دارو  از  استفاده  عدم  برعکس  و  می شود  او  بهبودی  سبب  داروها  آن 

اثر مصرف دارو  بیندازد. در اين مثال بهبودی در  بود، پیش  او مقدر فرموده  برای  که خداوند 

که خداوند برای انسان قرار داده است. همين طور دعاها، توسالت،  يکی از تقديراتی است 

که خداوند پیش پای بندگانش قرار داده است.  نيز تقديراتی هستند   حرزها،  طاعات و ... 

 ... و  از خدا  فرمانبرداری  و  آثار خاص، طاعت  با  به حقايقی  بردن  از خدا، پناه  و طلب   دعا 

که بهره گيری از آنها سبب محفوظ ماندن از آفات و بالها می شود.  هر يک عاملی هستند 

اثری داشته  يا يک دعا چنان  که چطور ممکن است يک اسم  ممکن است سؤال شود 

ی خاصی  يشۀ گياهی و يا در يک دارو باشد؟ در پاسخ بايد گفت چنان که خداوند در دانه يا ر

طور  همان  می دهند،  نجات  مرگبار  بیماريهای  برخی  از  را  انسان  که  داده  قرار  خاصی  آثار 

کسی آن را با زعفران بنويسد  گر  که مثالً  ا  برای اسمی از اسماء خود چنان اثری قرار داده است 

و در آب زاللی بیندازد و از آن آب بنوشد، بیماری او برطرف می گردد، يا چنانچه کسی آن را در 

گزندگان در امان خواهد بود. کاغذی بنويسد و به همراه داشته باشد از شّر حيوانات وحشی و 
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عل  اللق  مجيع  فطر  تعاىل  اهَّلل  اّن  ذلك  يف  اعتقادنا  جعفر؟هر؟:  أبو  الشيخ  قال  منت: 

ها﴾1. �یْ
َ
اَس َعل

َ َطَ� ال�نّ �ی �نَ �تِ
َّ
ِه ال ْطَ��تَ اللّٰ التوحيد، و ذلك قوله تعاىل: ﴿�نِ

که خدای تعالی همۀ خلق را بر  ترجمه:  اعتقاد ما دربارۀ فطرت و هدایت آن است 

که مردم را بر آن سرشته است«  توحید مفطور ساخته است و آیۀ شریفۀ »فطرت خدا 

شاهد این مدعاست.

 شرح: مرحوم صدوق معتقد است که خدای تعالی همۀ خلق را بر توحيد مفطور ساخته است

می کند.  مستند  ها﴾  �یْ
َ
َعل اَس 

َ ال�نّ َطَ�  �نَ �ی  �تِ
َّ
ال ِه  اللّٰ ْطَ��تَ  ﴿�نِ شريفۀ  آيۀ  به  را  اعتقاد  اين   و 

است.  شده  عطا  ی  و به  خدا  معرفت  و  توحيد  اينکه  مگر  نشده  خلق  انسانی  هيچ  يعنی 

که خلقت او با توحيد  امکان ندارد انسانی نسبت به توحيد هيچ معرفتی نداشته باشد؛ چرا 

کسبی نيست و با تفکر حاصل نمی شود. البته بايد توجه  همراه شده است. در نتيجه توحيد 

داشت که مفطور بودن انسان ها به توحيد با غفلت آنها از آن منافاتی ندارد؛ يعنی هر چند همۀ 

از غفلت  راه خارج شدن  از آن غافل شوند.  به توحيد مفطورند، ولی ممکن است   انسان ها 

که از طريق حجج الهی متذکر شده اند. کسانی است  نيز يادآوری حجت های خداوند يا 

از نظر مرحوم صدوق توحيد و معرفت اهّلل به انسان ها اختصاص ندارد؛ بلکه همۀ خلق 

تسبيح  را  خدا  است  زمين  و  آسمانها  در  آنچه  هر  اساس  همين  بر  و  شده اند  مفطور  بدان 

می گويد.  تسبيح  را  او  پروردگار  حمد  سبب  به  اينکه  مگر  نيست  چيزی  هيچ  و  می گويد 

1. سورۀ روم، آيۀ 30.



شرح کتاب اعتقادات صدوق94 

می فرمايد:  نيز  و   1﴾ ْر�نِ
اأَ

ْ
ال �نِیی  َوَما  َماَوا�تِ  الّسَ �نِیی  َما  ِه  ِللّٰ ُح  ِ

َُس�بّ ﴿�ی می فرمايد:  متعال   خدای 

شباهت  از  او  )تنزيه  خداوند  تسبيح  که  است  روشن  َ�ْمَدِه﴾2  �بِ ُح  ِ
َُس�بّ �ی ا 

َّ
ل اإ ٍء  ْ �ی

َ �ش �ن  ّمِ  ﴿إَِو�ن 
به خلق( با معرفت صورت می گيرد و اين تسبيح همان توحيد است.و در احاديث فراوانی نيز 

به برخورداری همۀ موجودات از معرفت و شعور تصريح شده است. بر اساس اين احاديث 

می شناسد؛  باز  مؤمن  غير  از  را  مؤمن  و  دارد  شناخت  کافر  و  مؤمن  به  نسبت  ک  خا  حتی 

است؛  شيرين  باشد،  پذيرفته  را  واليت  که  ميوه ای  و  شده  واليت  عرضۀ  ميوه ها   بر 

گياهان اذکار خاصی دارند و الفاظ و اذکار  گلها و  حيوانات نيز شومی و خوش يمنی دارند. 

مؤمنان در ساير موجودات حتی جمادات نيز اثر می گذارد. 

است  ممکن  دارند.  اختيار  آن  پذيرش  در  اشياء  بلکه  نيست؛  آنها  ذاتی  اشيا  اثرپذيری 

گردد و همان دعا آبی ديگر  دعاهايی بر يک آب خوانده شود و موجب انبساط و شادی آن 

کرده اند.  را منقبض و ناراحت سازد. در روايات آبها تقسيم شده و از خوردن بعضی آبها نهی 

که حضرت  همين طور دربارۀ مکانها دستوراتی به ما رسيده است. مثاًل در روايتی آمده است 

را در آنجا نخواندند و به خاطر  اما نماز  رّد می شدند،  از محلی  اميرالمؤمنين به هنگام نماز 

که مکانهای مختلف در قبول واليت  نامناسب بودن مکان، نماز را به تأخير انداختند.3 چرا 

که تمامی  با يکديگر متفاوت بوده اند. حاصل آنکه از آيات و روايات فراوانی استفاده می شود 

خلق بر توحيد مفطور شده اند.

 َهداُهْم 
دنْ ْعَد اإِ َ  �ب

ً
ْوما

ّلَ �تَ �نِ ُه ِل�یُ اِدُق؟ع؟ يِف َقْوِل اهَّلِل َتَعاىَل: ﴿َو ما كا�نَ اللّٰ  الّصَ
َ

منت: َو َقال

َفُهْم َما ُيْرِضيِه َو َما ُيْسِخُطُه«. : »َحّتَ ُيَعّرِ
َ

﴾4 َقال و�نَ �تُ
�تَّ َ ُهْم ما �ی

َ
�نَ ل ِ

ّ �ی �بَ ُ � �ی
َح�تَّ

گروهی را بعد از  که خداوند  ترجمه: و امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیۀ »و اینچنین نیست 

کند«  گمراه سازد. مگر اینکه آنچه را سبب تقوای آن هاست، بیان  کرد،  که هدایتشان  آن 

1. سورۀ جمعه، آيۀ 1.
2. سورۀ اسراء، آيۀ 44.

3. بصائر الدرجات، ج1، ص217؛ من الیحضره الفقیه، ج1، ص204؛ الهدایة الکبری، ص122؛ عیون المعجزات، 
ص7؛ وقعة صفین، ص126.

4. سورۀ توبه، آيۀ 115.
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فرمودند: »یعنی مگر اینکه موجبات خشنودی و ناخشنودی خود را به آنان بشناساند«.

شرح: بر اساس اين آيۀ شريفه و روايت ذيل آن، خداوند هيچ قومی را بعد از آنکه هدايت 

کند، يعنی آنچه  کنند برای آنان بیان  کرد اضالل نمی کند؛ مگر اينکه آنچه را بايد از آن پرهيز 

کند. بر اساس آيۀ ديگر خداوند تقوا و  را موجب خشنودی و يا نارضايتی اوست به آنان معرفی 

کرده و چون آنها به نور عقل خوبی و بدی را می فهمند؛ لذا بدکرداران  فجور را به انسان ها الهام 

را مؤاخذه می کند.

را  بندگان  خداوند  يعنی  است.  خذالن  و  اخذ  معنای  به  اضالل  نيز  بحث  مورد  آيه  در 

را  آنان  نيز  امتناع ورزند، خدا  از قبول هدايت  آنها  گر  ا از آن  راه تقوی هدايت می کند بعد  به 

خدا  اضالل  و  هدايت  منع  پس  می سازد.  محرومشان  هدايت  از  و  وامی گذارد  خود  حال  به 

 ابتدايی نيست؛ بلکه نتيجۀ استنکاف بندگان از قبول هدايت و از باب مجازات آنان است. 

کسب رضايت خدا باشد و از آنچه موجب ناخشنودی خداوند  اما چنانچه بنده ای در پی 

است بپرهيزد خدای متعال نيز هدايت او را استمرار می بخشد. 

را  که هدايت  کسانی  بر هدايت  اَدُهْم ُهًدى﴾1 يعنی  رنَ َدْوا  اْه�تَ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
﴿َوال خداوند می فرمايد: 

بپذيرند، افزوده می شود. بر اساس اين آيۀ شريفه نيز شرط افزوده شدن بر هدايت، پذيرش هدايت 

قبلی است، پس عدم پذيرش هدايت ابتدايی موجب محروميت بنده از هدايت های بعدی 

﴾2؛  ً
ورا ا َك�نُ  إَِوّمَ

ً
اِك�ا َ ا سش ّمَ اإِ َل  �ی �بِ

اُه الّسَ َ �ن ْ ا َهَد�ی
َ �نّ ﴿اإِ  خواهد شد. خدای متعال در آيه ای می فرمايد: 

کرد،  کفر و ايمان مشخص نيست، اما بعد از اينکه خدا بندگان را هدايت  در هدايت اّولی 

می ورزند.  وکفر  می کنند  ناسپاسی  يا  و  می کنند  شکرگزاری  و  می پذيرند  را  هدايت  يا   آنان 

کفران سبب محروميت   بر پايۀ آيه ای ديگر شکرگزاری بنده موجب ازدياد هدايت و نعمت و 
ٌد﴾.3 ِد�ی

َ سش
َ
ا�بِیی ل

�نَّ َعدنَ ْم اإِ
ْ��تُ �ن َك�نَ �أِ

َ
ْم َول

ُ
ک

َد�نَّ �ی ِ رن
ْم لاأَ ْ��تُ

َ
ک َ �ن سش �أِ

َ
گرفتاری به عذاب می شود: ﴿ل و 

1. سورۀ محمد، آيۀ 17.
2. سورۀ انسان، آيۀ 3.

3. سورۀ ابراهيم، آيۀ 7.
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از  خوف  خاطر  می روند،  به  خدا  خشنودی  و  رضا  دنبال  به  هدايت  قبول  با  مؤمنان 

استمرار  خواهان  همواره  و  می کنند  پرهيز  است  پروردگار  سخط  مورد  آنچه  از  محرومّيت 

يم:  می دار عرضه  خداوند  به  نمازی  هر  در  حمد  سورۀ  قرائت  با  اساس  همين  بر   هدايتند. 

که  روشن است  کن.  راه مستقيم هدايت  به  را  ما  يعنی خدايا  َم﴾؛  �ی �تِ الُمس�تَ َ�اَط  الّ�ِ ـا  ﴿اهِد�نَ
از خدايند  آيۀ شريفه و طلب هدايت  به قرائت اين  نيز مأمور  يافتگان به صراط مستقيم   راه 

به عبارت ديگر طلب هدايت منحصر  از خدا چيزی طلب نمی کند.   و غير مؤمن هيچگاه 

آورده باشند. در نتيجه  ايمان  او  از سوی خدا هدايت شده و به  که پیشتر  کسانی است  در 

طلب هدايت به معنای دعا برای استمرار هدايت و ازدياد اين نعمت است.

َما  َو  يِت 
ْ
َتأ َما  ا  َ َ لَ : »َبنّيَ

َ
َقال َواَها﴾1  �تْ �تَ َو  وَرها  ُ �ب

�نُ َهَمها 
ْ
ل

أَ
ا َ ﴿�ن َتَعاىَل:  َقْوِلِه  يِف   

َ
َقال َو  منت: 

َتْتُرُك«.

کرد«  ترجمه: و امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیۀ »پس فجور و تقوای نفس را به آن الهام 

کرد«. کنند برای آنان بیان  کنند و آنچه را باید ترک  که باید بدان عمل  فرمودند:  »آنچه را 

بلوغ  به سن  که  انسانی  به  روز،  و  و ماه و شب  به خورشيد  از سوگند  بعد  شرح: خداوند 

که خوبی و بدی را درک می کند و قابليت  اَها﴾2؛ يعنی انسانی  ٍس َوَما َسّوَ �نْ رسيده است ﴿َو�نَ

تکليف پیدا کرده است،  سوگند ياد می کند. جهت سوگند به انسان نيز ناظر به کمال جسمی 

کامل شده و هم فهم و شعور  که هم جسم او  و فهمی اوست؛ يعنی آن مرحله از رشد انسان 

کند. انسان به واسطۀ بهره مندی از نور فهم ارزش  که خداوند او را تکليف  او به حّدی رسيده 

خطاب و تکليف پیدا می کند. خداوند در اين آيه با فاء تفريع به بهره مندی انسان رشيد از 

کردم. فجور يعنی  نور فهم اشاره می کند و می فرمايد به واسطه اين نور فجور و تقوا را به او الهام 

که انسان بايد بدان مزّين شود؛ انسان بايد  آنچه نبايد انسان به سراغش برود و تقوا يعنی آنچه 

اعطايی  نور  با حفظ حريم  را  تا حرمتش  بیارايد  به خوبی ها  را  و خود  کند  پرهيز   از زشتی ها 

کند. و الهام پروردگار حفظ 

1. سورۀ شمس، آيۀ 8.
2. سورۀ شمس، آيۀ 7.



97 ]8[ باب االعتقاد في الفطرة و الهداية

به بیانی ديگر خداوند با وضع قوانين شرعی برای بندگانش يک حوزۀ استحفاظی معين 

کرده است. عدم خروج از اين حوزه و اعتقاد و احترام به قوانين خداوند همان تقوايی است 

به حوزه  ترديد شيطان  که بدون  انسان تحت حفظ خداوند می شود؛ چرا  که سبب استقرار 

استحفاظی خدا راه ندارد اما با خروج از حوزۀ بندگی، شيطان بر انسان مسلط می شود. خدای 

 1﴾ �نَ ِ��ی
َ
ل ُم�نْ

ْ
ال ُهُم  ِم�نْ اَدَك  َ ِع�ب ا 

َّ
ل اإِ  * �نَ  َمِع�ی ْ �ب

أَ
ا ُهْم 

�نَّ َ ِو�ی عنْ
اأُ

َ
ل َك  �تِ ِع�نَّ �بِ

﴿�نَ می گويد:  شيطان  لسان  از   تعالی 

بر اساس اين آيۀ شريفه ورود به حوزۀ بندگی سبب حفاظت از اغوای شيطان می شود و شيطان 

گروهی از  گرفته اند تسلط ندارد، به ويژه بر  که در حوزۀ بندگی خدا قرار  کسانی  به هيچ يک از 

که دارای اخالص اند. خدای متعال با رحمت واسعۀ خود، لطف اش را شامل حال  بندگان 

کرده و با اعطای معرفت خويش به آنان، راه را برای ورود همه به حوزۀ بندگی اش باز  همگان 

گذاشته است. اما با اين حال عده ای از ابتدا وارد اين حوزه نشده اند و از قبول لطف خداوند 

که او  کرده اند. به عبارت ديگر خداوند با معرفی خود به بندگانش، روشن ساخته  استنکاف 

يند و شأن بنده چيزی جز بندگی و سرسپاری به موال نيست و چنانچه بنده  موال و آنان بندۀ او

گرفتار خواهد آمد.  با عدم مراعات شأن خود از حوزۀ بندگی خدا خارج شود به دام شيطان 

ی بندگان نمی بندد  البته بايد دانست که با خروج از حوزۀ بندگی، خداوند راه بازگشت را به رو

بازگردند؛  و  کنند  توبه  اين حوزه خارج شدند بالفاصله  از  گاه  که هر  بندگان الزم است  بر   و 

که عدم بازگشت سريع سبب دوری هر چه بیشتر از حوزه استحفاظی خداوند و سخت تر  چرا 

شدن بازگشت به اين حوزه می شود. 

توحيدی  فطرت  همان  سرشته،   آن  با  را  بندگان  خلقت  آغاز  از  خداوند  که  معرفت  اين 

که هر چند همه  توجه داشت  بايد  البته  گفته است.  از آن سخن  که مرحوم صدوق  است 

انسانها به توحيد و معرفت پروردگار مفطورند، اما به خواست خدا از آن غافلند و دعوت انبياء 

و حجج الهی برای خروج آنان از اين غفلت و يادآوری نعمت فراموش شدۀ معرفت ضروری 

کند  معرفی  ما  به  را  خودش  خدا  خود  است  خداوندالزم  معرفت  به  نيل  برای  پس   است. 

دهند.  تذکر  شده ايم  غافل  يادش  از  که  فطريمان  معرفت  به  را  ما  او  اوليای  و  پیامبران   و 

1. سورۀ ص، آيات 82 _ 83.



شرح کتاب اعتقادات صدوق98 

گردند  که در برابر خداوند تسليم و خاضع   بعد از آن تعريف و اين تذکار بر بندگان الزم است 

َک  
َ

ْفيِن  َنْفَسَک  َفِإّن ُهَم  َعّرِ
َّ
کنند. بر همين اساس از خداوند می خواهيم: »الل و تنها او را عبادت 

ُهّمَ 
َّ
الل َقّطُ  ْعِرْفُه 

َ
أ  ْ لَ َک  َنِبّيَ ْفيِن  ُتَعّرِ  ْ لَ ِإْن  َک 

َ
َفِإّن َک  َنِبّيَ ْفيِن   َعّرِ ُهَم  

َّ
الل ْعِرْفَک  

َ
أ   ْ

َ
ل َنْفَسَک   ْفيِن   ُتَعّرِ   ْ

َ
ل ِإْن  

ُت َعْن ِدييِن «1؛ بارالها خودت را به من بشناسان و 
ْ
ل

َ
َتَک َضل ْفيِن ُحّجَ ْ ُتَعّرِ َک ِإْن لَ

َ
َتَک َفِإّن ْفيِن ُحّجَ َعّرِ

گر  که ا گر خودت را به من نشناسانی تو را نخوام شناخت؛ بارالها پیامبرت را به من بشناسان  ا

 او را نخواهم شناخت. بارالها حجت خود را به من بشناسان 
ً
پیامبرت را به من نشناسانی قطعا

گمراه خواهم شد.  گر حجتت را به من نشناسانی از دین خود  که ا

انسان خداشناس وقتی با دعوت فرستادگان خدا مواجه می شود از غفلت خارج می گردد 

را می شناسد، پس چنانچه  بندگی  يا همان وظايف  پروردگار، دين  تعاليم حجت های  با  و 

تعريف و تذکار و تعليم صورت نگيرد بندگان سردرگم خواهند بود و به حوزه استحفاظی خدا 

راه نخواهند برد. بر اين اساس، چنانچه نوزادی در جنگلی متولد شود و در دامن طبيعت و به 

دور از تمدن رشد کند و باهيچ انسان ديگری ارتباط نداشته باشد، چنين کسی هرگز نمی تواند 

می کند  کيد  تأ نيز  التوحید  کتاب  در  صدوق  مرحوم  يابد.  راه  خدا  سوی  به  تفکر  و  تعّقل  با 

که مفطور به معرفت  گر نبی به سراغ انسان نيايد،  او خداشناس نمی شود يعنی هرچند  که ا

کند. خداست، اما در غفلت به سر می برد و نمی تواند به خدا توجه پیدا 

او،  به مولويت  و توجه  از شناخت خداوند  که بعد  به اين نکته هم ضروری است   توجه 

که  است  نوری  عقل  کند.  خضوع  موال  برابر  در  بايد  که  می کند  حکم  ی  و به  انسان  عقل 

بندگان  بر  را  اعطای عقل حجت  با  و خدا  بهره مند می شود  آن  از  اعطای خداوند  به  انسان 

که درک وظيفه مندی  که از عقل بی بهره اند، حّجتی نيست؛ چرا  کسانی   تمام می کند، پس بر 

گر انسان از نور عقل بهره مند نباشد خوبی و بدی  کار عقل است و ا  و عبوديت در برابر خدا 

و لزوم فرمانبری از موال را درک نمی کند.

ک خدا نيست و انسان با نور عقل به معرفت خدا نمی رسد؛ بلکه معرفت  کار عقل، ادرا

اين  از  بعد  کند،  معرفی  بندگان  به  را  خودش  خداوند  خود  که  می شود  حاصل  وقتی  خدا 

1. کافی،  ج1، ص342.
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کرد و در پیشگاه او خاضع بود و استکبار  که بايد از خدا اطاعت  تعريف، عقل حکم می کند 

در مقابل او جايز نيست.

صرفاً   است  غافل  او  ياد  از  که  را  خداشناسی  انسان  خداوند  گفتيم  پیشتر  که   چنان 

اهّٰلُل«1،  ُعِبَد  الهی می فرمايند: »ِبَنا  با تذکار حجت هايش به خود متوجه می سازد. لذا حجج 

هرگز  او  نمی رسيد،  انسان  به  پروردگار  حجت های  و  انبيا  تذکار  گر  ا پس  اهّٰلُل«2  َد  ُوّحِ »ِبَنا 

نيست.  تکليفی  نيز  غافل  انسان  برای  می ماند.  باقی  غفلت  در  و  نمی کرد  توجه  خدا   به 

در نتيجه، تکليف مشروط به اعطای معرفت، ارسال رسل و بهره مند ساختن بنده از نور عقل 

می شود.  محقق  شرط  سه  اين  تحقق  با  بندگی  وظايف  همان  يا  تقوی  و  فجور  الهام   است. 

َواَها﴾3 هم متضمن فطرت است و هم مرحله هدايت در آن  �تْ وَرَها َو�تَ ُ �ب
َهَمَها �نُ

ْ
ل

أَ
ا َ پس آيۀ شريفۀ ﴿�ن

بیان شده است. 

ْفَناُه   »َعّرَ
َ

﴾4 َقال ً
ورا ا َك�نُ ّمَ  َو اإِ

ً
اِك�ا ا سش ّمَ َل اإِ �ی �بِ

اُه الّسَ �ن ْ ا َهَد�ی
َ �نّ  يِف َقْوِلِه َتَعاىَل: ﴿اإِ

َ
منت: َو َقال

.»
ً
ا َتاِركا  َو ِإّمَ

ً
ا آِخذا ِإّمَ

گذرا باشد،  کردیم خواه شکر  ترجمه: و دربارۀ معنای آیۀ »همانا ما او را به راه هدایت 

گوید«. کند و یا ترک  کفران ورزد« فرمودند: »راه را به او شناساندیم خواه آن را اخذ  خواه 

شرح: پیشتر گفتيم که هدايت دو گونه است: 1.هدايت عام و همگانی. 2.هدايت خاص. 

می فرمايد  مطلق  صورت  به  خداند  و  است.  عام  هدايت  همان  آيه  اين  در  هدايت  از   مراد 

گزار باشد يا کفر ورزد. شکر در مقابل نعمت هدايت  ما انسان را به راه هدايت کرديم خواه شکر 

يادی هدايت و بهره مندی از هدايت خاص می شود.  همان پذيرش هدايت است و موجب ز

البته پذيرش هدايت صرف التزام قلبی نيست و عالوه بر آن انسان در عمل نيز بايد به لوازم 

اين پذيرش ملتزم شود و اعمال جوارحی خود را با آن هماهنگ سازد. التزام قلبی به عبادت 

که جوارح  کمال ايمان وقتی است  کافی نيست.  کامل و  خداوند بدون انجام اعمال عبادی،  

1. بصائر الدرجات، ج1، ص61.
2. کافی، ج1، ص145.
3. سورۀ شمس، آيۀ 8.

4. سورۀ انسان، آيۀ 3.
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انسان هم سو با قلب به لوازم ايمان ملتزم شوند.

کرده است مراد از هدايت به راه  که مرحوم صدوق ذيل اين آيۀ شريفه نقل   بر پايۀ روايتی 

کار را انجام  که خداوند با ارسال رسل و بعث انبياء اين  نيز شناساندن وظايف بندگی است 

آن  اساس  بر  و  تکليف  را  خود  بندگان  بخواهد  خداوند  چنانچه  ديگر  عبارت  به  می دهد. 

بازخواست کند، بر عهدۀ اوست که فرستادگانش را به سوی بندگان گسيل دارد تا راه بندگی را 

گر خدا چنين نکند، تکليفی متوجه بندگان نخواهد بود و خدا نيز آنان را  به آنان بشناسانند و ا

َ َرُسولًا﴾1 انسان با نور عقل به بداهت می يابد  َع�ش �بْ
�نَ َح�تَّ� �نَ �ی �بِ ِ

ا ُمَعدنّ
َ مؤاخذه نمی کند. ﴿َوَما ُك�نّ

که عقاب بالبیان قبيح و غير جايز است. و خداوند انبياء و رسوالن را راه بیان وظايف بندگی 

نيانگيزد در حقيقت وظايف  بر  آنان  را در ميان  گر رسولی  ا قرار داده است. لذا  به بندگانش 

بندگانش را بیان نکرده است و در نتيجه آنان را مؤاخذه نمی کند.

که از عقل بهره مندند ثمر بخش  کسانی  که ارسال رسول تنها برای  مجددًا يادآور می شويم 

است و خداوند برای اتمام حجت ضرورتاً  بايد عالوه بر ارسال رسول،  بندگانش را از نور عقل 

نيز بهره مند سازد.

 :
َ

َقال ُهدى ﴾2 
ْ
ال ی 

َ
َعل َعمى  

ْ
ال وا  َح�بُّ اْس�تَ َ �ن اُهْم  �ن ْ َهَد�ی �نَ ُموُد 

َ �ش ا  ّمَ
أَ
ا ﴿َو  َتَعاىَل:  َقْوِلِه  يِف  َو   منت: 

»َو ُهْم َيْعِرُفوَن«.

کردیم؛ ولی آنان نابینایی را   ترجمه: و دربارۀ آیۀ »و اما قوم ثمود پس آن ها را هدایت 

که راه را می شناختند«. بر هدایت برگزیدند« فرمودند: »در حالی 

را  راه  که  حالی  در  هدايت  از  بعد  ثمود  قوم  آن  ذيل  روايت  و  شريفه  آيۀ  اين  بر  بنا  شرح: 

آن،  شناخت  از  بعد  حق  با  مخالفت  دادند.  ترجيح  هدايت  بر  را  کوردلی   می شناختند 

می کند.  پیدا  معنا  شناخت  از  بعد  تکذيب  و  تصديق  اساساً   که  دانست  بايد  است.  کفر 

کاماًل از آن غافل است، بی معنا  که انسان هيچ شناختی نسبت به آن ندارد و   تکذيب امری 

کفر است. و تکذيب بعد از شناخت، 

1. سورۀ اسراء، آيۀ 15.
2. سورۀ فصلت، آيۀ 17.
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 :
َ

َقال  1﴾ �نِ ْ َد�ی �بْ
ال�نَّ اُه  �ن ْ َهَد�ی :﴿َو 

َّ
َجل َو  َعّزَ  اهَّلِل  َقْوِل  َعْن  اِدُق؟ع؟  الّصَ  

َ
ُسِئل َو   منت: 

.» ّرِ
َ

َد الّش ْ َ
ْيِر َو ن َ َد الْ ْ َ

»ن

کردیم« سؤال شد،   ترجمه: و از امام صادق؟ع؟ دربارۀ آیۀ »و او را به دو بلندی هدایت 

آن حضرت فرمودند: »منظور بلندای خیر و بلندای شّر است«

که خداوند از هدايت  شرح: در اين روايت نيز حضرت امام صادق؟ع؟ دو قّوه و بلنديی 

کرده اند. يعنی انسان  انسان به سوی آنها خبر داده است را بلندای خير و بلندای شّر معرفی 

کامل دارد.  که هم به خير و هم به شّر شناخت و اشراف  با هدايت الهی بر قله ای قرار می گيرد 

کامل از خير و شّر  خير انسان در بندگی و شّر  او در سرکشی وعصيان است. انسان با شناخت 

به اختيار خويش می تواند هر يک از اين دو راه را برگزيند.

ْم«. ِعَباِد َفُهَو، َمْوُضوٌع َعهْنُ
ْ
َمُه َعِن ال

ْ
؟ع؟: »َما َحَجَب اهَّلُل ِعل

َ
منت: َو َقال

که خداوند علم آن را از بندگان پوشانیده است، از عهدۀ  ترجمه: و نیز فرمودند: »آنچه 

بندگان ساقط است.«

که بندگان نسبت به آنچه خداوند علمش را از  شرح: در اين حديث شريف تصريح شده 

آنان پوشانيده، وظيفه ای ندارند و در آن مورد، تکليف از آنان ساقط است.

َفُهْم«. ا آَتاُهْم َو َعّرَ اِس ِبَ  الّنَ
َ

؟ع؟: »ِإّنَ اهَّلَل اْحَتّجَ َعل
َ

منت: َو َقال

 ترجمه: و نیز فرمودند: »همانا خداوند به واسطۀ آنچه به بندگان عطا فرموده و شناسانده 

بر آنان احتجاج می کند«.

که خداوند به واسطۀ آنچه به بندگان عطا  شرح: امام صادق؟ع؟ همچنين يادآور شده اند 

او  به  خداوند  سوی  از  آنچه  هر  به  نسبت  انسان  می کند.  احتجاج  آنان  بر  شناسانده  و  کرده 

معرفی می شود، تکليف پیدا می کند.

1. سورۀ بلد، آيۀ 10.
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ُه: 
َ
ل  

َ
ِقيل ِحنَي  َجْعَفٍر؟ع؟  ْبُن  ُموىَس  ُه 

َ
َقال َما  ذلك   يف  اعتقادنا  الشيخ؟هر؟:  قال   منت: 

؟
ً
َعْبُد ُمْسَتِطيعا

ْ
وُن ال

ُ
َيك

َ
أ

ُه 
َ
َواِرِح، ل َ ْسِم، َسِلمَي اجلْ ِ

ْ
ْرِب، َصِحيَح اجل  الّسَ

َّ
ل وَن خُمَ

ُ
ْن َيك

َ
َبِع ِخَصاٍل: أ ْر

َ
: »َنَعْم، َبْعَد أ

َ
َقال

ْت َهِذِه َفُهَو ُمْسَتِطيٌع«. َسَبٌب َواِرٌد ِمَن اهَّلِل َتَعاىَل. َفِإَذا َتَّ

ّيِ َشْ ٍء؟
َ
 أ

ُ
ُه: ِمْثل

َ
 ل

َ
َفِقيل

ْن 
َ
 أ

َّ
يِنَ ِإل ْن َيْز

َ
 َيْقِدُر أ

َ
َواِرِح ل َ ْسِم َسِلمَي اجلْ ِ

ْ
ْرِب َصِحيَح اجل  الّسَ

َّ
ل  خُمَ

ُ
ُجل وُن الّرَ

ُ
: »َيك

َ
َقال

 َ ِ
ّ

يل ْن خُيَ
َ
ا أ ِإّمَ َكَما اْمَتَنَع ُيوُسُف، َو  ْن َيْعِصَم َفَيْمَتِنَع 

َ
ا أ َة َفِإّمَ

َ
ْرأ َ ًة، َفِإَذا َوَجَد الْ

َ
ى اْمَرأ َيَر

َبٍة«.
َ
ْ َيْعِص ِبَغل ْكَراٍه، َو لَ ْ ُيِطِع اهَّلَل ِبِإ يِنَ َفُهَو َزاٍن، َو لَ ا َفَيْز َبْيَنُه َو َبْيهَنَ

که حضرت امام موسی بن جعفر؟امهع؟  ترجمه: و اعتقاد ما دربارۀ استطاعت همان است 

بعد  فرمودند: »بله  استطاعت دارد؟  بنده  آیا  ایشان سؤال شد:  از  که  آن گاه  فرمودند؛ 

 از چهار خصلت: اینکه آسوده خاطر باشد، جسم او صحیح و جوارحش سالم باشد 

دارای  او  شدند،  کامل  ویژگی ها  این  گاه  هر  پس  باشد.  داشته  اذن  خدا  ناحیه  از  و 

استطاعت خواهد بود«.

به آن حضرت عرض شد: مانند چه چیزی؟

که آسوده خاطر، دارای جسم صحیح و جوارح سالم است، قادر به زنا  فرمودند: مردی 

گاه زنی را یافت ممکن است خدا او را  نخواهد بود مگر اینکه زنی را ببیند، پس هر 

کند و او از زنا امتناع ورزد، چنانکه یوسف؟ع؟ امتناع ورزید و ممکن است راه او  حفظ 



شرح کتاب اعتقادات صدوق104 

کراه  کار خواهد بود. و بنده با ا کند، پس آن مرد زنا  کار باز بگذارد و او زنا  را برای این 

اطاعت نمی کند و با جبر نافرمانی نمی کند«.

کافی برای ايجاد امری است.  شرح: استطاعت به معنای برخورداری از ابزار الزم و توانايی 

کرده است، استطاعت مشروط به  کاظم؟ع؟ نقل  که مرحوم صدوق از امام  بر اساس روايتی 

بدن؛  2.صّحت  ذهن؛  نبودن  مشغول  و  خاطر  است:  1.آسودگی  ويژگی  چهار  از  برخورداری 

3.سالمت اعضا؛ 4.اذن از ناحيۀ خدا. پس با وجود ابزار الزم برای ايجاد يک فعل نمی توان آن 

را انجام داد، مگر اينکه خداوند اذن انجام آن را بدهد. معنای امر بین امرين نيز همين است. 

است.  خداوند  به  توجه  راه های  از  يکی  الهی  اذن  به  فعل  انجام  بودن   مشروط 

که »خدا را چگونه شناختی؟«  بر پايۀ روايتی، حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ در پاسخ به اين سؤال 

ابزار الزم برای  که شرايط و  کاری را می کند  َعَزاِئ «1 انسان وقتی عزم انجام 
ْ
ال فرمودند: »ِبَفْسِخ  

گاهی با وجود تمامی شرايط و ابزار الزم انسان عزم خود را برای انجام  انجام آن را داشته باشد. 

می دهد  نشان  روشنی  به  حقيقت  اين  نمی شود.  آن  انجام  به  موفق  اما  می کند،  جزم   فعلی 

انجام  به  قادر  انسان  ندهد،  اذن  و  نکند  اراده  او  تا  و  است  ديگری  دست  به  امر  زمام   که 

کاری نيست. هيچ 

شخصی  يک  می زنند:  مثال  چنين  بیشتر  توضيح  برای  صادق؟ع؟  امام   حضرت 

کار  کند. برای اين  که زنا  با خاطری آسوده،  تندرست و اعضا و جوارح سالم تصميم می گيرد 

دسترسی به يک زن هم الزم است. حال آن شخص با برخورداری از تمامی شرايط و لوازم اين 

کار و دست يابی به يک زن، يا به حفظ و عصمت الهی از زنا امتناع می کند، چنانکه حضرت 

از ارتکاب  با اختيار خود  يوسف؟ع؟ عليرغم فراهم بودن تمامی شرايط به عصمت الهی و 

کرد. و يا شخص مشمول خذالن می شود و خداوند او را به خود  چنان عمل ناشايستی امتناع 

ی با سوء اختيار خويش مرتکب زنا می شود.  رها می سازد و و

توجه به اين نکته ضروری است که مراد از حفظ و عصمت االهی، همان حوزه استحفاظی 

که بنده با ورود به آن، خود را در مقابل اغوای شيطان ايمن  گفتيم  که پیشتر  خداوند است 

1. نهج البالغة، ص511؛ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، ص301.
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می سازد و با خروج و دوری از اين حوزه مشمول خذالن شده و مطيع شيطان می گردد.

که اطاعت از خداوند به قهر و اجبار  کيد می کنند  امام صادق؟ع؟ در پايان يادآوری و تأ

صورت نمی گيرد و بنده به اجبار نافرمانی نمی کند. البته ممکن است اين عبارت آخر حديث 

بندۀ عاصی  که  اين صورت چنين معنا می شود  کنيم.در  قرائت  به صورت فعل مجهول   را 

با عصيانش بر خدا غلبه نمی کند. يعنی احدی نمی تواند بدون اذن خدا از فرمان او سرپیچی 

کم علی االطالق است و هيچ کاری از هيچ بنده ای سرنمی زند  و با او معارضه کند. خداوند حا

کار به دست خداوند است؛ چنانچه خداوند اراده فرمايد انسان  مگر اينکه تمام زمينه های آن 

کمتر از آنی پريشان خاطر، بیمار و معيوب می شود و يا در عين آسودگی خاطر و صحت  در 

و سالمت ميان او و عزمش فاصله می افتد. به عبارت ديگر استطاعت آن به آن به بنده داده 

ی منع می کند؛ قدرت و توان فعل به انسان  که خدا بخواهد استطاعت را از و می شود و هر آن 

کرده،  تفويض نشده و او در انجام افعال استقالل ندارد؛ بلکه خدا به آنچه به بندگان تمليک 

خود املک است و با اعطای استطاعت به بندگان خود را از سلطنت معزول نساخته است.

وِد َو ُهْم  ُ حب ی الّسُ
َ
ل  اإِ

ْدَعْو�نَ وا �یُ ْد كا�نُ اِدُق؟ع؟ َعْن َقْوِل اهَّلِل َتَعاىَل: ﴿َو �تَ  الّصَ
َ

منت: ُسِئل

وا َعْنُه،  ا ُنُ ْرَك ِلَ وا ِبِه، َو الّتَ ِمُر
ُ
ا أ ْخَذ ِبَ

َ ْ
؟ع؟: »ُمْسَتِطيُعوَن َيْسَتِطيُعوَن األ

َ
﴾ َقال ساِلُمو�نَ

وا«.
ُ
َو ِبَذِلَك اْبُتل

ترجمه: از امام صادق؟ع؟ دربارۀ معنای آیۀ »و آنان به سجده خوانده شدند، در حالی 

بر عمل به  که سالم بودند«  سؤال شد. آن حضرت فرمودند: »آن ها مستطیع بودند و 

 آنچه بدان امر شده بودند، ونیز بر ترک آنچه از آن نهی شده بودند، استطاعت داشتند 

گرفتند«. و به واسطۀ همین استطاعت مورد ابتال قرار 

خداوند  نواهی  ترک  و  اوامر  امتثال  به  نسبت  بندگان  شريف  روايت  اين  بنابر  شرح: 

استطاعت دارند و به جهت همين استطاعت ابتالء و امتحان می شوند. در نتيجه امتحان 

ابتالء  نباشد  قادر  عملی  ترک  و  فعل  طرفين  بر  انسان  چنانچه  و  است  استطاعت  بر   فرع 

که استطاعت منحصر به  کار بی معنا خواهد بود. البته بايد توجه داشت  و امتحان دربارۀ آن 

دو طرف فعل و ترک يک عمل خاص نيست؛ بلکه شامل فعل و ترک تمام اعمالی می شود 
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بر ترک نماز در ساعتی خاص  که  که در محدودۀ اختيار انسان هستند. يعنی انسان چنان 

استطاعت دارد در همان ساعت استطاعت غذا خوردن و امور ديگری را نيز دارد.

می يابد  بالوجدان  را  متعدد  امور  ترک  و  فعل  بر  استطاعت  انسان  که  داشت  توجه   بايد 

و همين يافت وجدانی محکم ترين دليل بر نفی جبر و اثبات اختيار است.

اْصَطَفْيُتَك  َو  ْقُتَك 
َ
َخل ِإيّنِ  ُموىَس،  َيا  ُتوٌب: 

ْ
َمك ْوَراِة  الّتَ »يِف  َجْعَفٍر؟ع؟:  ُبو 

َ
أ  

َ
َقال  منت: 

 َطاَعيِت، 
َ

َعْنُتَك َعل
َ
َطْعَتيِن أ

َ
ْيُتَك َعْن َمْعِصَييِت، َفِإْن أ َمْرُتَك ِبَطاَعيِت، َو َنَ

َ
ْيُتَك، َو أ َو َقّوَ

ُة  ّجَ ُ ْيَك يِف َطاَعِتَك ِلي، َو ِلَي الْ
َ
ُة َعل ّنَ ِ

ْ
 َمْعِصَييِت، َو ِلَي ال

َ
ِعْنَك َعل

ُ
ْ أ َو ِإْن َعَصْيَتيِن لَ

ْيَك يِف َمْعِصَيِتَك ِلي«.
َ
َعل

را  تو  من  همانا  موسی  ای  است:  مکتوب  تورات  »در  فرمودند:  باقر؟ع؟  امام  ترجمه: 

کردم  نهی ات  از معصیت ام  و  امر  به طاعت خویش  و  دادم  نیرو  و  برگزیدم  و  آفردیم 

کنی تو را  گر معصیت ام  کنی تو را بر طاعت خویش یاری می کنم و ا گر اطاعت   پس ا

دارم  منت  تو  بر  از خودم  تو  اطاعت  در  من  و  نمی رسانم  کمک   بر معصیت خویش 

و در معصیت تو نسبت به خویش بر تو حجت دارم«.

خويش  بندگی  و  اطاعت  مسير  در  را  بندگان  خداوند  شريف  حديث  اين  پايۀ   بر  شرح: 

دانسته اند.  اطاعت  بر  متوقف  را  اطاعت  بر  خدا  رساندن  ياری  باقر؟ع؟  امام  می کند.   ياری 

در  او  اطاعت  با  پیشتر  که  می کند  ياری  خويش  اطاعت  بر  را  بندگانی  فقط  خداوند  يعنی 

ی  به و و  او علم و قدرت داده  آفريده، به  را  بنده  گرفته باشند. خداوند  قرار  مسير بندگی اش 

گر بنده عزم و اراده بندگی داشته باشد و راه عبوديت را برگزيند، خدا به  کرده است. ا تکليف 

که برگزيده است، حرکت کند. اما چنانچه بنده در اين مسير  که در مسيری   او ياری می رساند 

قرار نگيرد از ياری خدا محروم می شود.

معصيت کار  بنده های  خداوند  که  است  آن  بیانگر  روشنی  به  روايت  اين   همچنين 

از آغاز وارد مسير بندگی  که  را در انجام معصيت ياری نمی کند؛ بلکه بنده های سرکشی را 

که وارد حوزه استحفاظی خدا شده  نشده اند، به حال خود رها می سازد؛ اما چنانچه بنده ای 

کند، خداوند موانعی بر سر راه  گرفته است، انجام معصيتی را قصد   و راه عبوديت را پیش 
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او قرار می دهد تا او را از ارتکاب معصيت باز دارد.

که  که خداوند خطاب به موسی؟ع؟ می فرمايد به خاطر آن  در ذيل روايت نيز آمده است 

کرده ام، بر تو مّنت دارم و چون در انجام معصيت تو را ياری نکرده ام  من تو را بر اطاعت ياری 

که خداوند  حجت ام بر تو تمام شده است. بر همين اساس در احاديث تصريح شده است 

نيکی های  در  خداوند  نقش  که  چرا  است؛  اولی  آنان  خود  از  بندگان  نيکی های  به  نسبت 

ندارد؛  بندگان  معصيت  در  نقشی  هيچ  خداوند  مقابل  در  آنهاست.  خود  از  بیشتر   بندگان 

لذا معصيت صرفاً  منسوب به بندگان است و هرگز به خدا منسوب نمی شود.

که ياری رساندن خداوند، سبب از بین رفتن اختيار  توجه به اين نکته نيز ضروری است 

است.  اولی  آن  به  نسبت  خدا  ولی  دارد  نقشی  خير  کار  در  نيز  انسان  لذا  نمی شود؛   انسان 

کار خير هيچ نسبتی به انسان نداشته باشد. که  يعنی چنين نيست 
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دارد.  اختصاص  شيعه  به  جهتی  از  که  است  اعتقادی  مهم  مباحث  از  يکی  بدا   بحث 

که همۀ انبياء   يعنی هيچ يک از فرقه های ديگر به بدا معتقد نيستند، اما بايد توجه داشت 

از  که همۀ پیامبران  کيد داشته اند و اعتقاد شيعه با آموزه هايی  و رسوالن خدا بر آموزۀ بدا تأ

سوی خدا آورده اند، کاماًل همخوان و هم سو است.

بدا  انکار  و  دارد  بدا  بحث  با  گسستنی  نا پیوندی  خداوند  فاعليت  و  خلقت   نظام 

در حقيقت به انکار فاعليت و خالقيت خداوند سبحان می انجامد.

منت: قال الشيخ أبو جعفر؟هر؟: إّن الهيود قالوا اّن اهَّلل قد فرغ من األمر.

گفتند: خداوند از امر فارغ شده است. گفت: همانا یهود  ترجمه: شیخ ابوجعفر؟هر؟ 

که معتقدند خداوند  شرح: از نظر مرحوم صدوق اعتقاد شيعه بر خالف قول يهود است 

از  آيه ای  امر دارد: 1.تکوينی؛ 2.تشريعی. در  گونه  فارغ شده است. خدای سبحان دو  امر  از 

﴾1 در اين آيه به امر تکوينی  و�نُ
ُ
ک �یَ

ُه ُك�نْ �نَ
َ
وَل ل �تُ َ �نْ �ی

أَ
 ا

ً
ا �أ �یْ

َ َراَد سش
أَ
ا ا

دنَ ْمُ�ُه اإِ
أَ
َما ا

�نَّ کتاب خدا می خوانيم: ﴿اإِ

که به محض امر و اراده خدا شیء در خارج تحقق می يابد.  خدای متعال اشاره شده است 

دارد  اشاره  خدا  تکوينی  امر  به  نيز  َم﴾2  َ�اِه�ی ْ �ب اإِ ی 
َ
َعل  

ً
اما

َ
َوَسل  

ً
ْ�دا َ �ب ِیی 

ُكو�ن اُر  َ �ن ا  َ �ی ا  َ �ن
ْ
ل

﴿�تُ شريفه   آيه 

ابراهيم سرد و سالمت شد.  بر  باشد  اينکه قدرت مخالفت داشته  بدون  امر خدا  به  آتش   و 

او  امر تکوينی  به  ﴾3 دشمنان خدا  �نَ �ی اِس�أِ َ َ�َدهتً �ن �تِ  
ْ
وا ُهْم ُكو�نُ

َ
ل ا  َ �ن

ْ
ل �تُ

﴿�نَ کريمۀ  آيه  بنابر  که   چنان 

1. سورۀ يس، آيۀ 82.
2. سورۀ انبياء، آيۀ 69.

3. سورۀ بقره، آيۀ 65.
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ٍد﴾1 نيز ناظر  ِد�ی ٍ �بَ �ت
ْ
ل �نَ �تِ �بِ

أْ
ا َ ْم َو �ی

ُ
ک ِه�بْ

دنْ  �یُ
أْ
ا َ َسش �ن �ی ينگانی پست تبديل شدند. آياتی همچون ﴿اإِ به بوز

به اوامر تخلف ناپذير و تکوينی خداوند هستند.

کالم تالزمی ندارند؛  گفتن و ايجاد  که اوامر الهی با سخن  اين نکته نيز در خور توجه است 

بلکه به محض خواست و ارادۀ خدا متعلق اراده در خارج تحقق می يابد. 

گونۀ ديگر اوامر الهی اوامر و نواهی تشريعی است. به عنوان مثال خدای متعال می فرمايد: 

انسان  سوی  از  امر  اين  امتثال  صالة،  تحقق  شرايط  از  يکی   2﴾ َكاهتَ ال�نَّ وا  �تُ
آ
َوا اهتَ 

َ
ل الّ�َ ُموا  �ی �تِ

أَ
﴿ا

امری  نيست.  مشروط  بندگان  خواست  به  خدا  تکوينی  اوامر  تحقق  که  حالی  در  است. 

است.  تشريعی(  و  )تکوينی  گونۀ  دو  هر  به  ناظر  می شمارند  فارغ  آن  از  را  خدا  يهود   که 

کار تمام شده است، لذا نه در تکوين و نه  کرده و  بنابر اين قول،  خداوند هر چه می خواسته امر 

در تشريع هيچ امر جديدی ندارد. 

برای بررسی و نقد اين ديدگاه بايد برای پرسش های زير پاسخ های روشنی يافت: آيا خدا 

که امر ديگری غير از آن  گر در ابتدا امری داشته آيا امکان دارد  اساسًا امری داشته است يا نه؟ ا

گر پاسخ سؤال دوم مثبت باشد در اين صورت می پرسيم آيا منظور اين  هم داشته باشد يا نه؟ ا

کرده و از امر فارغ شده است  که خداوند تمام آنچه تا ابد رخ خواهد داد را يکباره اراده   است 

کرده و خود از امر فارغ شده است؟ گذار  يا اينکه امر را به غير وا

که آيا نسبت اين قول )فارغ شدن خدا  البته پیش از يافتن پاسخ سؤاالت فوق بايد ديد 

از امر( به يهود صحيح است يا خير؟ خدای متعال در آيۀ 64 سورۀ مبارکۀ مائده می فرمايد: 

که يهود  آيه به صراحت بیان شده  ﴾3 در روايات تفسيری ذيل  هتٌ
َ
ول

ُ
ل َمعنْ ِه  اللّٰ ُد  �یَ ُهوُد  �یَ

ْ
ال  ِ �ت

َ
ال

َ ﴿َو�ت
معتقدند خدا از امر فارغ شده است. 

بسته شدن دست يا توسط غير صورت می گيرد يا بدان معناست که خدا قدرت و توان خود 

گذار کرده و کار از  را از دست داده است و يا اينکه خود خدا از کار بازنشسته و امر را به ديگری وا

1. سورۀ ابرهيم، آيۀ  19.
2. سورۀ حج، آيۀ 78.

3. سورۀ مائده، آيۀ 64.
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دست او خارج شده است. از اين ميان آنچه در نظام فکری بشر به عنوان يک ديدگاه و عقيده 

که نظام خلقت  مطرح است همين شق اخير است. يعنی برخی انديشمندان بر اين باورند 

اصول و ضوابطی دارد. آنچه در اين نظام محقق شده، می شود يا خواهد شد تحت اين نظام 

است و تخطی از آن امکان ندارد. در اين نظام تمام امور به هم پیوسته و با يکديگر در ارتباط اند 

)مثل دومينو( به طوری که هيچ خدشه و رخنه ای در آن راه ندارد؛ لذا چنانچه اندک تغيیری 

ی و معلولی فلسفی چنين نظامی است. 
ّ
يخت. نظام عل در آن رخ دهد، کل نظام فرو خواهد ر

گر ما موجودات جهان را از نقطه نظر فلسفی مورد مطالعه قرار دهيم،   آقای دينانی می نويسد: »ا

زمان  از  بخش  آن  که  کرده  اشغال  را  زمان  از  بخشی  خود  نوبۀ  به  موجودی  هر  ديد  خواهيم 

زمان،  مراحل  از  مرحله اى  در  شی ء  يک  هستی  وقوع  می نامند.  موجود  آن  يخ  تار مرحلۀ   را 

ى  مساو زمانش  ويژه  مرحله  و  شی ء  هستی  بین  ک  انفکا تصور  نوع  هر  که  است  گونه اى   به 

که ممکن است هستی يک شی ء در غير مرحله  با عدم آن است. به اين ترتيب تصور اين 

گر کسی تصور کند   زمانی خويش واقع شود،  يک تصور موهوم و بی اساس است . به طور مثال ا

که ممکن بود شيخ شهاب الدين سهروردى در عصر صدرالدين شيرازى به وجود می آمد،   

بی درنگ بايد بداند که در ورطه اى از اوهام و خيال بافی هاى پوچ فرو افتاده است . تصور وقوع 

يک موجود در غير زمان خويش به همان اندازه موهوم است که تصور وقوع روز پنج شنبه به جاى 

 روز جمعه و يا تصور وقوع عدد 7 به جاى عدد 9 و ... تصور وقوع روز پنج شنبه به جاى روز جمعه،

  به معنی نبودن روز پنج شنبه است؛ کما اين که تصور وقوع عدد 7 به جاى عدد 9 به معنی نبودن عدد 
7 است.«1

مرحوم مطهری نيز می گويد: »مراتب هستی در مقام تمثيل مثل مراتب اعداد است. اعداد 

که هر عدد قبل از يک عدد ديگر و بعد از يک عدد ديگر است. مثال عدد  يک مراتبی دارند 

دو  اعداد  خود  با  اعداد  مراتب  آيا  حاال  است.  گرفته  قرار   3 عدد  از  بعد  و   5 عدد  از  قبل   4

گرفتنش  چيزند؟ يعنی عدد 4، 4 بودنش يک مطلب است و بعد از 3 يا قبل از عدد 5 قرار 

يم و ميان 8 و 9 قرار دهيم  که 4 را از ميان 3 و 5 بردار کنيم  گر فرض   يک مطلب ديگر است؟ ا

کلی فلسفۀ اسالمی، ج2، ص 564. 1. قواعد 
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خودش  ديگر  بدهيم  قرار  آنجا  در  و  يم  بردار خودش  جاى  از  که  را   4 نه،  يا  است؟   4  ،4 باز 

خودش نيست؟ اين دومی درست است. در مسأله زمان هم عينا همين طور است«.1 

گر يک ذره را برگيری از جای                   خلل يابد همه عالم سراپای در گلشن راز آمده است: ا

گونه تغيیری در اين نظام وجود ندارد،  در نتيجه حتی خدا نيز  بر اين اساس امکان هيچ 

کند.  نمی تواند تغيیری در آن ايجاد 

مرحوم الهيجی در شرح گلشن راز می نويسد: »چون به مقتضاى علم ازلی، ترتب موجودات بر 

یکدیگر به طریق تأثیر و تأثر و علّیت و معلولّیت واقع است و هر چه در مراتب موجودات می بینی، نسبت 

 به مافوق خود معلولّیتی و مربوبّیتی دارد و نسبت به ما تحت خود علّیتی و ربوبّیتی، چنان چه علّیت 

کل الوجوه غیر حضرت الوهیت را نیست و معلولیت و مربوبیت مطلق، غیر انسان را نیست.   و ربوبّیت من 

گردد، به انعدام ذره، انعدام جمیع عالم الزم آید؛ زیرا  که یک ذره از این عالم منعدم  کنند  گر فرض  پس ا
گفته اند مستلزم عدم تمام علل و معلوالت است«.2 عدم معلول واحد چنان چه 

که تغيیر در نظام  فالسفه و عرفا قاعدۀ علّيت را يک قاعدۀ عقلی می دانند و معتقدند 

عالم، استحاله عقلی دارد و قدرت )اعم از قدرت خدا يا خلق( به ا ين امر تعلق نمی گيرد.

خدای تعالی می فرمايد: 

ٍس  ا�بِ
َ �ی ا 

َ
َول َرْط�بٍ  ا 

َ
َول ْر�نِ 

الاأَ َما�تِ 
ُ
ل طنُ �نِیی  �تٍ 

َح�بَّ ا 
َ
َول ُمَها 

َ
ْعل َ �ی ا 

َّ
ل اإ �تٍ 

َر�تَ َو ِم�ن  ُط  ْس�تُ
�تَ َوَما   ﴿ 

﴾3؛  �نٍ �ی �بِ
ا�بٍ ّمُ َ ِیی ِك�ت

ا �ن
َّ
ل اإ

و هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه خدا می داند و هیچ دانه ای در تاریکی های 

زمین و هیچ تر و خشکی وجود ندارد، مگر اینکه در نوشته ای آشکار است. 

کتابی ثبت شده است.   که در اين عالم رخ می دهد، پیشتر در  بر اساس اين آيه هر امری 

که پیشتر ذکر شد، از نظر فالسفه هر آنچه در نظام خلقت رخ می دهد در علم  بر پايۀ شواهدی 

1. مجموعه آثار )شرح مبسوط منظومه(، ج9، ص518.
گلشن راز، ص 108. 2. مفاتیح االعجاز فی شرح 

3. سورۀ انعام، آيۀ 59.



113 ]10[ باب االعتقاد في البداء

ازلی خداوند ثبت است. علم ازلی نيز ذات خدای تعالی و غير قابل تغيیر است. 

 .1﴾�ُ �نُ ا�أِ �نَ حنَ ا  َ َد�ن ِع�ن ا 
َّ
ل اإ ٍء  ْ �ی

َ �ش �ن  ّمِ ﴿إَِو�ن  آيۀ شريفۀ  به  اين ديدگاه  تثبيت  برای  و عرفا  فالسفه 

می کنند  استدالل  و  است  ذات  خود  »عندنا«  از  مراد  آنان  نظر  از  می کنند.  استناد   نيز 

باشد.  ذات  کنار  در  ذات  از  غير  چيزی  که  می آيد  الزم  باشد،  ذات  از  غير  خزائن  گر  ا  که 

 در نتيجه آيه را اينگونه معنا می کنند که خدای متعال در درون ذات خويش همه اشيا را دارد، 

اما نه به وجود تفصيلی؛ بلکه اشياء به نحو وجود خداوند متعال در ذات وجود دارند و خداوند 

با علم به خويش به همۀ اشيا عالم است. 

می کنند  بیان  األشياء«   
ّ

کل القيقة  »بسيط  قاعدۀ  صورت  به  را  مطلب  اين   فالسفه 

و می گويند چون خداوند بسيط الحقيقة است، همۀ اشياء به صورت جمعی نزد او حاضرند. 

ژنتيکی  اطالعات  صورت  به  موجود  يک  ويژگی های  تمام  که   »DNA« و  »کروموزوم«   نظير 

در آن هست و با ايجاد تغيیراتی در آن می توان ويژگی خاصی را تقويت يا تضعيف کرد، ويژگی 

کرد  پیش بینی  می توان  ديگر  تعبير  به  برد.  ميان  از  را  ويژگی  يک  يا  آورد  پديد   جديدی 

که از يک سلول بنيادی مشخص توليد خواهد شد دارای فالن ويژگی ها خواهد  که موجودی 

بود؛ زيرا تمام آن خصوصيات به نحوی در درون سلول بنيادی آن موجود نهفته است و از کوزه 

ی و معلولی است. 
ّ
که در اوست. اين همان نظام عل همان برون تراود 

درون  در  خصوصياتش  تمام  با  معلول  عليت،  قانون  اساس  بر  معتقدند  فالسفه 

است،  مخلوقات  و  عوالم  همۀ  تامه  علت  و  منشأ  تعالی  خدای  هست.  خود  تامۀ   علت 

از ذات به نحوی در درون ذات حضور دارند و خداوند  پس همۀ مخلوقات پیش از صدور 

به آنچه در درون ذاتش است، علم دارد و دقيقًا می داند يک شیء جزئی در چه زمانی و چه 

کرد. بر اين اساس هر تغيیری در امور عالم،  مکانی به چه شکلی در خارج ظهور پیدا خواهد 

که تغيیر در نظام  هرچند بسيار جزئی و ناچيز، مستلزم تغيیر در ذات است؛ لذا آنان معتقدند 

موجود امکان ندارد.

است،  عالم  داد  خواهد  رخ  ابد  تا  آنچه  تمام  به  خداوند  می شود  گفته  ديگر  بیانی   به 

گنجينه های آن نزد ماست«. . 1. سورۀ حجر، آيۀ 21: »هيچ چيزی نيست مگر اينکه 
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باشد؛  بوده  او  ذات  در  می بايست  )معلومات(  عالم  رخدادهای  به  مربوط  اطالعات   پس 

گر وجود اين اطالعات در درون ذات را نفی کنيم الزم می آيد اين اطالعات خارج از ذات  زيرا ا

باشند و اين مستلزم نيازمندی خدا به امری خارج از ذات خويش و باطل است.

که قول به عليْت فاعليت باالراده و خالقيت خدای متعال را نفی می کند.  بايد دانست 

به نحوی در درون  که  اموری  بلکه صرفًا  امر جديدی خلق نمی شود؛  بر اساس عليت هيچ 

نتيجه  در  می يابند.  ظهور  و  می شوند  صادر  ذات  از  تخلفی،  هيچ  بدون  بودند،  الهی   ذات 

فرا  با  که  دارد  مهلتی  امری  هر  معتقدند  فالسفه  لذا  بی معناست.  کاماًل  )بدا(  اثبات  و  محو 

رسيدن مهلت، آن امر ظهور می يابد و با سر آمدن مهلت، جای خود را به امر ديگری می دهد. 

جايگاه هر چيزی به طور منظم و دقيق مشخص است و تغيیر و تحول در آنها امکان ندارد؛ 

است،  الهی  ذات  در  تغيیر  مستلزم  و  نظام  خوردن  برهم  سبب  تغيیری  گونه  هر  که   چرا 

اما بحث بدا اساس عليت را ابطال می کند.

�ی  ْ��یِ ُ ﴿�ی شأن،  عن  شأن  يشغله  ل   ،1﴾ ٍ �ن
أْ
ا َ سش �نِیی  ُهَو  ْوٍم  َ �ی ُكّلَ  تعاىل﴿  هو  بل  قلنا:   منت: 

اُء﴾3. َسش َعُل ما �ی �نْ َ ق، و ﴿�ی ز ﴾2، و خيلق و ير �تُ ِم�ی ُ َو �ی

كان،   ما 
ّ

﴾4، و اّنه ل ميحوا إل ا�بِ ِک�ت
ْ
ّمُ ال

أُ
َدُه ا �تُ َو ِع�نْ �بِ

ْ �ش ُ اُء َو �ی َسش ُه ما �ی ْمُحوا اللّٰ َ و قلنا: ﴿�ی

 ما ل يكن.
ّ

و ل يثبت إل

کاری است«؛ و هیچ شأنی او را از شأن  ترجمه: ما معتقدیم خدای تعالی »هر روز در 

دیگر باز نمی دارد »زنده می کند و می میراند«؛ و خلق می کند و روزی  می دهد و »هر چه 

بخواهد می کند« و معتقدیم »خداوند آنچه را بخواهد محو و آنچه را بخواهد ثبت 

که بوده، و ثبت نمی کند  کتاب نزد اوست« و او محو نمی کند؛ جز آنچه را  می کند و اصل 

که نبوده است. مگر چیزی را 

فارغ  امر  از  خدا  معتقدند  که  يهود  قول  صدوق  مرحوم  نظر  از  که  گفتيم  پیشتر  شرح: 

1. سورۀ الرحمن، آيۀ 29.
2. سورۀ آل عمران، آيۀ 156.

3. سورۀ آل  عمران، آيۀ 40.
4. سورۀ رعد، آيۀ 39.



115 ]10[ باب االعتقاد في البداء

 شده است با ديدگاه شيعه تخالف دارد. ايشان برای نشان دادن اين اختالف به آيات قرآن 

که برخی از قائالن به فارغ  کرده است. همچنين بیان شد  و روايات معصومان؟مهع؟ استشهاد 

شدن خداوند از امر نيز به آياتی از قرآن کريم استناد کرده اند که بر اساس آنها هر امری که در اين 

عالم رخ می دهد پیشتر در کتابی ثبت شده است. اين گروه سپس استدالل می کنند که همۀ 

اشياء در درون ذات خدا هستند و امور بدون هيچ تخلف و تغيیری از ذات صادرمی شوند؛ 

 القلم بما یکون 
َ

کرده اند: »جّف که تصريح  کار جديدی انجام نمی دهد؛ چنان  لذا خداوند 

تا ابد رخ خواهد داد، خشک شده است  تا قيامت بلکه  بر آنچه  القیامة« يعنی قلم   إلی یوم 

و چيز جديدی نوشته نمی شود. 

اما اين معنا با آيات و احاديث باب بدا سازگاری ندارد. از جمله در آيات مورد استشهاد 

کاری است«؛ »شأنی او را  که در آن ها تصريح شده است: »خداوند هر روز در  مرحوم صدوق 

آنچه  و  می دهد  روزی  و  »می آفریند  می کند«؛  زنده  و  می میراند  »او  نمی دارد«؛  باز  دیگر  شأن  از 

می کند  ثبت  بخواهد  را  آنچه  و   محو  بخواهد  را  آنچه  »خداوند  می دهد«؛  انجام  بخواهد   را 

و ام الکتاب نزد اوست«. 

کيد می کند که خداوند آنچه را پیشتر ثبت شده، محو می کند  مرحوم صدوق همچنين تأ

و آنچه را که سابقه ای نداشته و نبوده، )تازه( ثبت می کند. بنابراين آياتی که از وقوع رخدادهای 

شوند  معنا  گونه ای  به  بايد  دارند  شده، حکايت  ثبت  کتابی  در  پیشتر  آنچه  اساس  بر   عالم 

که با دستۀ اخير از مدارک وحيانی همخوانی داشته باشند.

از تحقق  که خداوند پیش  آيات و احاديث استفاده می شود اين است  از مجموع  آنچه 

ثبت  خويش  تقديری  هندسه ريزی  نظام  در  را  خلق  خصوصيات  همه  موجودات،  خارجی 

کرده امور را در خارج محقق می سازد. اما بايد  که خود ترسيم  کرده و سپس بر اساس نظامی 

کم نيست ؛ بلکه خداوند  که اين نظام ترسيم شده، فعل خداست و بر خدا حا توجه داشت 

کند.   بر آن سلطه دارد و می تواند همۀ آن را بر هم زند و نظام جديدی هندسه ريزی و تقدير 

در واقع نيز خداوند همواره سلطنت خود را اعمال می کند؛ برخی از تقديرات ثبت شده را محو 

که پیشتر ثبت نشده بودند مقّدر می سازد. بسياری از تقديرات را به جهت  می کند و اموری را 
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که در مدارک وحيانی  اعمال اختياری نيک و بد بندگان عوض می کند. اين حقيقتی است 

با عنوان بدا از آن ياد شده است. بنابر آموزۀ بدا دست خدا در تغيیر امور باز است او لحظه به 

کار جديدی است. لحظه بر خلق خويش اعمال سلطنت می کند و هر روز در 

علی  نظام  بودن  کم  حا و  عليت  نفی  ماست  استشهاد  مورد  و  دارد  اهميت  آنچه    

که آموزه بدا نيز آن را نفی می کند. بدا به معنای آغاز است،   و معلولی بر خلقت است. چنان 

نهفته  علت  درون  در  ازل  از  معلول  و  ندارد  معنا  آغاز  معلولی  و  علی  نظام  در  که  حالی  در 

است. قانون عليت از نظر قائالن يک قاعدۀ عقلی و ازلی است و آنچه عقلی باشد بدء و آغاز 

ندارد. امری که آغاز داشته باشد قابل تغيیر و بازگشت است در حالی که عليت تخلف ناپذير 

عالم  صدور  نفی  با  و  می کند  ابطال  اساس  از  را  عليت  قاعده  بدا،  نتيجه  در   است. 

کيد دارد. از ذات باری تعالی بر فاعليت ارادی خداوند تأ

اين  نيز  دانان  برخی لغت  رأی است.1  پیدايش  و  آغاز  به معنای  »َبَدَو«  يشۀ   ر از  بدا  واژۀ 

اساس  بر  می رسد  نظر  به  کرده اند.2  معنا  الخفا  بعد  ظهور  معنای  به  »َبَدَو«  يشۀ  ر از  را  واژه 

که شخص ميان  به موقعيتی است  رأی مربوط  و  رأی است  به معنای  بدا  و احاديث  آيات 

رأی  دايرۀ  است.  ص  مخّصِ رأی  صورت  اين  در  باشد،  داشته  انتخاب  حق  مختلف   امور 

گسترۀ علم و قدرت بستگی دارد. چون علم و قدرت خدا حّد و نهايتی ندارد   و انتخاب به 

پس هر چه بخواهد بدون هيچ محدوديتی به رأی خود ايجاد می کند.

گزينش در ميان  کاشف اند.  ص نيستند بلکه  که علم و قدرت مخّصِ بايد توجه داشت 

برخاستن  به  و هم  به نشستن  انسان هم  به عنوان مثال  به رأی صورت می گيرد.  مکشوفات 

بنشيند  بايد  او  که  نيست  معنا  بدان  نشستن  به  او  قدرت  و  علم  اما  دارد  قدرت  و   علم 

گزينه های مختلف )ايستادن، خوابیدن،  که به رأی خود از ميان  بلکه او هنگامی می نشيند 

است  رأی  می زند  تخصيص  را  نشستن  آنچه  نتيجه  در  برگزيند.  را  نشستن   )... و   نشستن 

نه علم و قدرت.

1. صحاح اللغة، ج6، ص2278؛ لسان العرب، ج14، ص65.
2. لسان العرب، ج14، ص65؛ معجم مقاییس اللغة، ج1، ص212.
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خدای متعال با علم و قدرت مطلق خود از ميان نظام های نامتناهی يکی را به رأی خود 

ديگری  نظام  بخواهد  گر  ا و  برمی چيند  را  نظام  اين  کل  بخواهد  گاه  هر  و  است  کرده  ايجاد 

ٍد﴾1 همچنين می تواند درون اين نظام  ِد�ی ٍ �بَ �ت
ْ
ل �نَ �تِ �بِ

أْ
ا َ ْم َو�ی

ُ
ک ِه�بْ

دنْ  �یُ
أْ
ا َ َسش �ن �ی جايگزين آن می کند: ﴿اإِ

نيز تغيیر ايجاد کند امور جديدی را _ که پیشتر سابقه نداشتند _ ايجاد کند يا اموری را که ثبت 

 2.﴾ �تُ �بِ
ْ �ش ُ اُء َو�ی

َ َسش ُه َما �ی ْمُحو اللّٰ َ شده بودند محو سازد. ﴿�ی

كما قالت الهيود و أتباعهم فنسبتنا الهيود يف ذلك إىل القول  منت: و هذا ليس ببداء، 

بالبداء، و تابعهم عل ذلك من خالفنا من أهل األهواء الختلفة.

یهود  اتباع  و  یهود  که  چنان  نیست؛  بدا  می گویند  ما(  )مخالفان  اینکه  و   ترجمه: 

به خاطر قول شیعه به بدا این مطلب )نسبت جهل به خدا( را به ما منسوب می کنند 

که اهل هوای نفس هستند، در این مورد از یهود  گروه های مختلفی  و مخالفان ما یعنی 

تبعیت می کنند.

اتباع يهود قول به بدا مستلزم نسبت جهل به خداست و مخالفان  از نظر يهود و  شرح: 

شيعه به تبع يهود شيعه را به نسبت دادن جهل به خدا متهم می سازند؛ لذا مرحوم صدوق در 

که يهود و اتباعش می گويند. به خيال آنان بدا  که بدا به معنايی نيست  کيد می کند   اينجا تأ

گاهی از امور ابتدا تصميم  و تغيیر در رأی خداوند به اين معناست که نعوذ باهّلل خدا به دليل ناآ

گرفته و سپس به اشتباهش پی برده و تصميم خود را تغيیر داده است. اما نسبت  اشتباهی 

چنين سخن باطلی به شيعه،  ظلمی عظيم و بهتانی آشکار است. از نظر شيعه محو و اثبات 

کرده، عالم است   و تغيیر در تقديرات همه به علم تحقق می يابد. خداوند هم به آنچه ثبت 

ی است.  نانوشته ها مساو و  نوشته شده ها  به  او نسبت  و علم  نانوشته ها علم دارد.  به  و هم 

نوشته شده ها علم خدا را محدود نمی سازند و علم خدا نيز اين نوشته ها نيست. علم چنان 

که به امور ثبت شده اشراف و احاطه دارد و آنها را کشف می کند،  نانوشته ها نيز تحت اشراف و 

 احاطه علم اند. در نتيجه محو نوشته شده ها و جايگزينی آن ها با آنچه پیشتر نوشته نشده بود 

1. سورۀ ابراهيم، آيۀ 19.
2. سورۀ رعد، آيۀ 39.
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نمی کنند  ايجاد  خدا  علم  در  تغيیری  هيچ  آنها  در  نقصان  و  ياده  ز و  نوشته  در  تغيیر  يا   و 

و علم الهی را محدود نمی سازند. زيرا نوشتن و تعين دادن مربوط به مقام فعل است نه علم. 

کائن محدود نمی شود؛  ی است و به امور  علم خدا نسبت به تحّقق و عدم تحّقق امور مساو

که قدرت خدا محدود به امور خلق شده نيست. لذا با توجه به احاطه و اشراف علم   چنان 

از سر  که  که حدود مربوط به اموری است  و قدرت و عدم محدوديت آن دو روشن می شود 

علم و قدرت و به رأی و مشيت خدا تعين يافته اند و اين رأی و مشيت و تعين يافتن، مقام 

فعل است.

ی است. علم به نشستن  به عنوان مثال علم و قدرت انسان به نشستن و ايستادن مساو

يا قدرت بر نشستن هرگز انسان را محدود به اين فعل نمی کند؛ بلکه انسان وقتی به نشستن 

انسان  وقتی  که  نيست  ترديدی  گيرد.  تعلق  فعل  آن  به  مشيت اش  و  رأی  که  می دهد   تعين 

به رأی خود نشستن را برگزيد و به آن تعين داد، در لحظه نشستن ايستاده نيست، اما نشستن 

يند. يا ايستادن هيچ يک علم و قدرت او را حد نمی زنند چون مربوط به مقام فعل او

جهل  مستلزم  و  می گيرد  صورت  فعل  مقام  در  )بدا(  تغيیر  و  اثبات  و  محو  آنکه   حاصل 

به نسبت دادن جهل  و متهم ساختن شيعه  و قدرت حضرت حق نيست  تغيیر در علم   يا 

از آموزۀ بداست. آموزه بدا نه تنها مستلزم جهل و تغيیر  به خدا ناشی از عدم درک صحيح 

امور  تغيیر  در  خدا  دست  بودن  باز  و  سلطنت  دهندۀ  نشان  بلکه  نيست؛  خداوند  علم  در 

کميت و سلطنت علی االطالق خداوند  به معنای نفی حا بدا  انکار   عالم است. در مقابل 

معنای  متعال  خدای  از  درخواست  و  دعا  بدا  نفی  با  اوست.  قدرت  و  علم  محدوديت  و 

حقيقی خود را از دست می دهد و دست خدا را در تغيیر تقديرات می بندد.

خداوند به انسان کماالتی همچون قدرت و اختيار و آزادی عطا کرده است و آزادی انسان 

 با نظام بسته و تنگ و محدوِد علی و معلولی سازگاری ندارد؛ چرا که در اين نظام ممکن نيست 

مجبور  خويش  افعال  در  انسان  و  بزند  سر  بنده  از  شده  معين  ازلی  علم  در  آنچه  جز   کاری 

و مضطر خواهد بود و اين با يافت وجدانی انسان تعارض دارد. در نتيجه پرونده خلقت بسته 

به  خدا  و  است  خداوند  فعل  خلقت  بلکه  نيست؛  اليتغّير  نظام  يک  آفرينش  نظام  و  نشده 
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که  را  آنچه  هر  و  بیفزايد  نظام  اين  به  می خواهد  که  را  آنچه  هر  می تواند  خود  مشيت  و  رأی 

 بخواهد محو سازد و او هر لحظه در کاری است آنچه را بخواهد ثبت می کند و آنچه را بخواهد 

محو می سازد.

ِة،  ُعُبوِدّيَ
ْ
ِبال ْقَراَر  ِ

ْ
اإل ْيِه 

َ
َعل ُخَذ 

ْ
َيأ َحّتَ  َقّطُ   

ً
َنِبّيا اهَّلُل  َبَعَث  اِدُق؟ع؟: »َما  الّصَ  

َ
َقال َو   منت: 

ُم َما َيَشاُء«. ُر َما َيَشاُء َو ُيَقّدِ ْنَداِد، َو ِإّنَ اهَّلَل َتَعاىَل ُيَؤّخِ
َ ْ
ِع األ

ْ
َو َخل

 ترجمه: و امام صادق؟ع؟ فرمودند: به تحقیق خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد 

 تا اینکه از او به عبودیت و ترک خدایان باطل و اینکه خدای تعالی آنچه را بخواهد 

گرفت. به تأخیر می اندازد و آنچه را بخواهد مقدم می کند، اقرار 

بندگی  به  که  می شوند  مبعوث  نبوت  به  آنگاه  انبياء  شريف  حديث  اين  پايۀ  بر  شرح: 

از ناحيه خدا دارا  که  کنند و با وجود علم و قدرت فراوانی  اقرار  خويش در پیشگاه خداوند 

گونه شبيه و شريک  شده اند بندگی ايشان ثابت شده باشد؛ خداوند سبحان را از داشتن هر 

که خدای تعالی آنچه را بخواهد به تأخير می اندازد و آنچه را بخواهد  کنند  منزه بدانند و اقرار 

ْعُد﴾1. َ ُل َوِم�ن �ب �بْ
ْمُ� ِم�ن �تَ

اأَ
ْ
ِه ال که در سورۀ مبارکۀ روم می فرمايد: ﴿ِللّٰ پیش می اندازد. چنان 

الكتب  نسخ  و  ذلك،  من  حممد؟ص؟  نبّينا  يعة  بشر األحكام  و  الشرايع  نسخ  و  منت: 

بالقرآن من ذلك.

محمد؟ص؟  ما  پیامبر  شریعت  با  احکام  و  شریعت ها  همه  شدن  منسوخ  و   ترجمه: 

کتاب های آسمانی با قرآن از بدا است. و نیز منسوخ شدن همۀ 

در  خداوند  دست  که  است  معتقد  شيعه  صدوق  مرحوم  نظر  از  که  شد  روشن  شرح: 

کاماًل باز است و خدا  کلی ايجاد تغيیر در نظام عالم   محو و اثبات،  تقديم و تأخير، و به طور 

در آنچه بخواهد تغيیر می دهد. بر همين اساس شيخ صدوق يادآور می شود، يکی از اموری 

که از آن با عنوان نسخ  که به خواست خدا دچار تغيیر می گردد، شرايع و احکام دينی است 

کرم؟ص؟  ا رسول  شريعت  جايگزينی  و  پیشين  انبياء  احکام  و  شرايع  نسخ  می شود.   تعيبر 

 و نيز نسخ ساير کتب آسمانی با قرآن از جمله تغيیراتی است که از سوی خداوند صورت می گيرد. 

1. سورۀ روم، آيۀ 4.



شرح کتاب اعتقادات صدوق120 

که اعتقاد شيعه  به عبارت ديگر مرحوم صدوق در اينجا به اين نکته اساسی اشاره می کند 

دربارۀ  نسخ نظير باور شيعه دربارۀ بدا است و بدا و نسخ در حقيقت تفاوتی ندارند.

که نسخ به معنای تمام شدن مدت يک حکم )انتهاء امد حکم( است  برخی معتقدند 

و بدا در امور تکوينی نظير نسخ در احکام است. در اين تصوير هر امری مهلتی دارد و بعد از 

به سر آمدن مهلت يک امر، امر ديگری جايگزين آن می شود و همه امور از ابتدا به طور دقيق 

از سوی خداوند پیش بینی شده اند و در علم خدا معين شده اند الزمۀ اين قول نيز بسته بودن 

دست خدا در ايجاد تغيیر در نظام تکوين و تشريع است.

ْمِس َفاْبَرُءوا 
َ
ْمُه أ

َ
ْ َيْعل َيْوَم لَ

ْ
ُه [ يِف َشْ ٍء ال

َ
ّنَ اهَّلَل َبَدا ]ل

َ
اِدُق؟ع؟: »َمْن َزَعَم أ  الّصَ

َ
منت: َو َقال

ِمْنُه«.

خداوند  برای  امروز  که  باشد  معتقد  کس  »هر  فرمودند:  صادق؟ع؟  امام  و   ترجمه: 

که دیروز آن را نمی دانسته، از وی برائت بجویید«. در چیزی بدا می شود 

شرح: بر اساس اين حديث شريف اعتقاد به بدا هرگز مستلزم جهل و تغيیر در علم باری 

تعالی نيست و تغيیرات مربوط به حوزۀ افعال الهی است. خداوند در مقام فعل چه در تکوين 

کاری است و دست او در تغيیر امور  و چه در تشريع تغيیراتی را ايجاد می کند و هر لحظه در 

کاماًل باز است و چيزی دست او را نمی بندد و اين از سلطنت علی االطالق خدای متعال 

حکايت دارد.

َكاِفٌر  ُه يِف َشْ ٍء َبَداَء َنَداَمٍة، َفُهَو ِعْنَدَنا 
َ
ّنَ اهَّلَل َتَعاىَل َبَدا ل

َ
؟ع؟: »َمْن َزَعَم أ

َ
منت: َو َقال

َعِظمِي«.
ْ
ِباهَّلِل ال

که از باب ندامت و پشیمانی  کس معتقد باشد  ترجمه: امام صادق؟ع؟ فرمودند: »هر 

کافر است«.  کسی نزد ما به خدای عظیم  برای خداوند در امری بدا رخ داده چنین 

جهل  خاطر  به  انسان ها  است  ممکن  گاهی  است.  جهل  دهندۀ  نشان  پشيمانی  شرح: 

برگردد،  نظرشان  و  شوند  پشيمان  خود  قبلی  تصميم  از  گاهی  آ از  بعد  و  بگيرند   تصميمی 

خدا  رأی  در  تغيیر  منشأ  گفت  نمی توان  و  نيست  صادق  خداوند  دربارۀ  چيزی  چنين  اما 

که بدا در افعال الهی را ناشی از جهل بشمارد به خدای  پشيمانی ناشی از جهل است و کسی 
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کافر است. چرا که همۀ امور تحت سلطه خداوند است و علم و قدرت پروردگار بر همه  عظيم 

چيز احاطه و اشراف دارد.

ِإْسَماِعيَل«  اْبِني  ِفي  ُه 
َ
ل َبَدا  َکَما  َشْي ٍء  ِفي  هلِِل  َبَدا  »َما  اِدِق؟ع؟:  الّصَ  

ُ
َقْول أّما  و   متن: 

کما ظهر له في ابني إسماعيل، »إذ اخترمه  فإّنه یقول: ما ظهر هّلل سبحانه أمر في شي ء 

قبلي، لُيعلم أّنه ليس بإمام بعدي«.

ترجمه: و اما معنای سخن امام صادق؟ع؟: »برای خدا دربارۀ چیزی همچون بدا درباره 

که ایشان فرموده اند: »برای خداوند  فرزندم اسماعیل، بدایی رخ نداده است« این است 

که درباره پسرم اسماعیل برای  در هیچ موردی امری به ظهور نیامده است مانند امری 

که او امام بعد  که پیش از من او را از دنیا برد تا معلوم شود  گاه  او به ظهور آمد«. آن 

از من نبود«.

شرح: جناب اسماعيل پیش از حضرت امام کاظم؟ع؟ به دنيا آمده و بزرگتر از آن حضرت 

بود. از سوی ديگر بر اساس باور شيعيان امامت از امام پیشين به فرزند بزرگ او منتقل می شود. 

بر همين اساس ممکن بود برای شيعيان اين توهم پديد آيد که بعد از حضرت امام صادق؟ع؟ 

متعال  خدای  که  حالی  در  است.  امام  اسماعيل  جناب  يعنی  حضرت؛  آن  بزرگ تر  فرزند 

کرده بود. لذا برای رفع اين توهم مرگ جناب  امامت را برای حضرت موسی بن جعفر؟امهع؟جعل 

کرده بود،  پیش انداخت و آن جناب قبل از امام  که بعد از پدر بزرگوارش مقّدر  اسماعيل را 

برای خداوند بدا رخ  به عبارت ديگر در وقت مرگ جناب اسماعيل  کرد.  صادق؟ع؟ فوت 

نماند،   باقی  اسماعيل هيچ شبهه ای  در مرگ جناب  اينکه  برای  نيز  امام صادق؟ع؟  و   داد 

شيعيان  به  مرتب  و  می بردند  پیش  طمأنينه  با  بسيار  را  جناب  آن  تدفين  و  تجهيز  کار 

امامت  توهم  تا  است  کرده  فوت  اسماعيل  جناب  که  بدانيد  و  ببينيد  که  کيدمی کردند  تأ

اسماعيل از بین برود. 

سخت  ابتاليی  از  را  شيعيان  داد  رخ  اسماعيل  جناب  رحلت  در  که  بدايی  درنتيجه 

گونه ترديد در مرگ جناب  که حتی بعد از رفع هر  رهايی بخشيد. اين ابتال به قدری دشوار بود 

اسماعيل پیش از پدر بزرگوارشان عده ای به امامت آن جناب قائل شدند و از صف شيعيان 
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از شيعيان  بودخيلی  نمی داد، ممکن  بدا رخ  اسماعيل  در مرگ  گشتند حال چنانچه   جدا 

و يا حتی خود جناب اسماعيل دچار مشکل شوند. به خاطر رهايی شيعيان از ابتالء و فتنه ای 

اين  اهميت  در  صادق؟ع؟  امام  حضرت  می کرد،  تهديد  را  بسياری  ايمان  که  شديد  بسيار 

 بدا چنين بیان می فرمايند: »برای خداوند در هیچ امری به مانند بدا دربارۀ فرزندم اسماعیل، 

بدا رخ نداده است«؛ چرا که خداوند با بدا در اين امر در حق شيعيان و جناب اسماعيل لطف 

کرد و چنين لطفی در ميان هيچ يک از امت های پیشين و هيچ يک از تقديرات الهی  بزرگی 

نظير نداشته است.

الخفا  به معنای ظهور بعد  تعبير »ظهر« در عبارت مرحوم صدوق  که  بايد توجه داشت 

نيست؛ بلکه به معنای عملی ساختن و به منصه ظهور رساندن است.



]11[ باب االعتقاد في التناهي عن الجدل و المراء في اهّلل عّز و جّل و في دينه 

که از عنوان باب پیداست مرحوم صدوق معتقد است در آموزه های اعتقادی شيعه،   چنان 

 از جدل و مراء دربارۀ خدای عزوجل و دين او نهی شده است و مؤمنان بايد از اين کار پرهيز کنند. 

جدل به معنای احتجاج،  مناظره و بحث برای اثبات حقانيت خويش است. ممکن است 

کرسی نشاندن سخن  کننده، رساندن طرف مقابل به حق باشد يا به انگيزه به  انگيزه جدل 

کردن دربارۀ خدای متعال مطلقًا قدغن است؛  گفتگو  کند. چون  خويش و غلبه بر او جدل 

لذا جدل در اين باره با هر انگيزه، قدغن شده است.

گفتگو معمواًل  همراه با تصّور  که  گفتن دربارۀ خداوند نيز اين است  سبب نهی از سخن 

که خداوند به فکر و عقل بشر درنمی آيد؛ لذا با نهی  و تفکر و تأمل صورت می گيرد در حالی 

گرفتن فکر و عقل در او نهی و تحذير شده است. کار  از جدل دربارۀ خدا در حقيقت از به 

می داند،   قدغن  و  منهی  نيز  را  دين  پیرامون  گفتگو  و  بحث  همچنين  صدوق   مرحوم 

سبب نهی از گفتگو دربارۀ دين نيز آن است که دين را خداوندجعل می کند و انسان نمی تواند 

کرده است،  دست يابد. با نظر و فکر خويش به آنچه خداوند جعل 

گفتگو و عدم قبول حق از  که با درگيری نظری ميان طرفين  گونه ای از جدل است  مراء نيز 

سوی خصم، عليرغم پافشاری طرف مقابل بر مطلب خويش، همراه است. بنابر اعتقادات 

گفتگو عليرغم روشن شدن  ی در  که طرف مقابل و شيعه چنانچه مؤمن به اين نتيجه برسد 

بحث  ادامۀ  زيرا  دهد؛  ادامه  را  ی  و با  گفتگو  و  بحث  نبايد  می ورزد  امتناع  آن  قبول  از  حق 

کرده اند.  که پیشوايان ما از آن نهی  کسی مراء است  باچنين 
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که او  گفتگو،  مخاطب را به حقيقت توجه داد و اميد می رود  که می توان با  اما در جايی 

کرد.   با تذکار و روشن شدن حقيقت به قبول آن ملتزم خواهد شد بايد به صورتی نيکو بحث 

از چنين بحثی با عنوان »جدال احسن« تعبير می شود.

اين نکته نيز در خور توجه است که صرف اسکات خصم بدون انگيزۀ هدايت گری چندان 

که مورد قبول خصم است(  مطلوب نيست. همچنين استفاده از مقدمات باطل )امور باطلی 

که در اين صورت باطل به نحوی تثبيت می شود. برای اثبات حق نيز جايز نيست؛ چرا 

که در ادامه خواهد آمد از نظر مرحوم صدوق بهترين شيوه بحث، استوار ساختن  چنان 

با  ارتباط  در  متعال  خدای  خطاب  شيوه  از  بهره گيری  و  روايات  و  آيات  بر  نظری  مباحث 

که از اين شيوه بی اطالع باشد  کسی  مخالفان در قرآن و مباحثه ائمه؟مهع؟ با مخالفان است. 

کردن ندارد.  حق بحث 

ما  إىل  يؤّدي  ألّنه  عنه،  مهني  تعاىل  اهَّلل  يف  اجلدل  جعفر؟هر؟:  أبو  الشيخ  قال   منت: 

ل يليق به.

که سبب  ترجمه: شیخ صدوق؟هر؟ می گوید: جدل دربارۀ خداوند نهی شده است چرا 

که شایسته او نیست. طرح مطالبی می شود 

از جدل دربارۀ خدا می گويد: جدال دربارۀ خدا  شرح: مرحوم صدوق دربارۀ علت نهی 

کننده،   که در شأن خدای متعال نيست. يعنی جدل   سبب مطرح شدن سخنانی می شود 

که هيچ ارتباطی با خدا  در حد فکر خود از خدا بحث و نظرياتی دربارۀ خدا مطرح می کند 

که فکر از رسيدن به خدا عاجز است. ندارد؛ چرا 

متعال  خدای  دربارۀ  بحث  و  گفتگو  اصل  که  است  آن  موهم  صدوق  مرحوم  استدالل 

آن  از  بینجامد؛  لذا  از شأن خدا  به طرح مطالبی دور  اما چون ممکن است  ندارد،  اشکالی 

گفتن و جدل در خدا منهی است و اساسًا فکر  که اصل سخن   نهی شده است. در حالی 

ابتدا  از  بود مرحوم صدوق  بهتر  کرد. پس  و جدل  دربارۀ  او بحث  بتوان  تا  ندارد  راهی  او   در 

کيد می کرد. بر عدم امکان جدل در خدا تأ
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 :
َ

َقال ه�﴾1   �تَ ُم�نْ
ْ
ال َك  ِ

َر�بّ لی   اإِ �نَّ 
أَ
ا ﴿َو   :

َّ
َجل َو  َعّزَ  اهَّلِل  َقْوِل  َعْن  اِدُق؟ع؟  الّصَ  

َ
ُسِئل َو   منت: 

وا«.
ُ

ْمِسك
َ
ُم ِإىَل اهَّلِل َتَعاىَل َفأ

َ
ال

َ
ك

ْ
ی ال »ِإَذا اْنهَتَ

شد،  سؤال  ه�﴾   �تَ ُم�نْ
ْ
ال َك  ِ

َر�بّ لی   اإِ  
�نَّ

أَ
ا ﴿َو  آیۀ  معنای  دربارۀ  صادق؟ع؟  امام  از   ترجمه: 

آن حضرت فرمودند: »چون سخن به خدای تعالی رسد زبان نگهدارید«.

کرده  شرح: بر اساس اين روايت شريف خداوند در قرآن بندگان را از بحث در خودش نهی 

کنند. است. چون بندگان نمی توانند در خدا سخن بگويند پس نبايد در او بحث 

َو َبَصُرَك  ْشَبَعُه، 
َ
أ َبَك َطاِئٌر َما 

ْ
َقل  

َ
َكل

َ
أ ْو 

َ
ل آَدَم،  ْبَن  : »َيا 

ُ
اِدُق؟ع؟ َيُقول َكاَن الّصَ َو  منت: 

ْرِض. 
َ ْ
األ َو  َمَواِت  الّسَ وَت 

ُ
ك

َ
َمل َما  هِبِ َتْعِرَف  ْن 

َ
أ يُد  ُتِر اُه،  َغّطَ

َ
ل ِإْبَرٍة  ُق  َخْر ْيِه 

َ
َعل ُوِضَع  ْو 

َ
 ل

ا   َعْيَنَك ِمهْنَ
َ َ
ل ْن َتْ

َ
ِق اهَّلِل، ِإْن َقَدْرَت أ

ْ
ٌق[ ِمْن َخل

ْ
ْمُس خلقا ]َخل

َ
 َفَهِذِه الّش

ً
ُكْنَت َصاِدقا ِإْن 

.»
ُ

َكَما َتُقول َفُهَو 

را بخورد  تو  پرنده ای قلب  گر  ا آدم  فرزند  امام صادق؟ع؟ می فرمودند: »ای  و   ترجمه: 

نابینا  را  آن  نهاده شود  تو  بر چشم  اندزاۀ سوراخ سوزن  به  گر سوراخی  ا و  سیر نمی شود 

گر راست  می سازد، تو می خواهی با این دو عضو ملکوت آسمان ها و زمین را بشناسی ا

گر توانستی به آن چشم  که یکی از آفریده های خداوند است ا می گویی این خورشید 

که تو می گویی. کنی پس چنان است  بدوزی و چشمت را از آن پر 

شرح: بنابر اين حديث شريف نيز قلب و چشم انسان نه تنها راهی به صاحب و مالک 

می رسد  نظر  به  است.  عاجز  نيز  مادی  حقايق  برخی  درک  از  بلکه  ندارد.  زمين  و   آسمان ها 

می شود  حاصل  انسان  برای  که  علمی  بهترين  که  است  اين  صادق؟ع؟  امام  حضرت  مراد 

کردن به يک نور مادی  که توان نگاه  از طريق چشم است و اين چشم به قدری ناتوان است 

کرده به خدا نسبت دهد؟!  يافت  را نيز ندارد؛ پس چگونه می تواند آنچه را از طريق چشم در

امر  و نهايت  انسان حواس اوست  انديشه ورزی  و  به عبارت ديگر منبع و منشأ اصلی تفکر 

کمی آنها را  که ذهن انسان با برداشتن قيودات و مطلق ساختن داده های حسی  اين است 

که از اين طريق نمی توان به معرفت خدا رسيد. به بیانی ديگر  توسعه می دهد، اما روشن است 

1. سورۀ نجم، آيۀ 42.
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که بازگشتن به امور محسوس است، نمی توان به خدا نسبت داد.  محصول ذهن را 

به نظر می رسد درک امور وجدانی نظير محبت، خوف و ... نيز از طريق حواس برای انسان 

محبت  نمی تواند  باشد  نداشته  خارج  با  حسی  ارتباط  هيچگونه  که  انسانی  می آيد.  پديد 

که از  کند و خوف از چيزی برای او بی معناست. روشن است محبتی را  ديگران را احساس 

طريق ارتباط به محيط پیرامون خويش وجدان می کنيم نمی توان به خدا نسبت داد و محبت 

خدا را شبيه آن شمرد.

کی بندگان شکل نمی گيرد.  حاصل آن که معرفت خدا و معرفت افعال او از طريق قوای ادرا

کی حاصل می شوند جداست. که بقوای ادرا بلکه معرفت او و افعالش از همه معارفی 

منت: و اجلدل يف مجيع امور الدين مهني عنه.

ترجمه: و جدل در تمام امور مربوط به دین مورد نهی واقع شده است.

جدل  بلکه  خدا؛  در  جدل  تنها  نه  صدوق  مرحوم  نظر  از  گفتيم  پیشتر  که  چنان   شرح: 

که امور دينی همه در ارتباط با خدا هستند. به عنوان مثال  در همۀ امور دين منهی است. چرا 

که يک آموزۀ دينی است از ارتباطی خاص ميان خدا و بندۀ برگزيدۀ او حکايت دارد.  نبوت 

با خداوند  که  باشد  نبوت درک داشته  از حقيقت  و  ارتباط  اين  از   کسی می تواند  تنها  پس 

امور  ساير  ندارند.  آن  درک  و  نبوت  حقيقت  به  راهی  هيچ  ديگران  اما  دارد،  ارتباطی  چنان 

دين و امور مرتبط با خدا نيز چنين اند. بر همين اساس حضرت امام رضا؟ع؟ دربارۀ امامت 

می فرمايند: »آيا مردم قدر و منزلت امامت را در ميان امت می شناسند تا انتخاب امام برای 

اطرافش  بلندتر،   منزلتش  سترگ تر،  بزرگ تر،  شأنش  قدرش  امامت  همانا  باشد؟  جايز  آنها 

که مردم بتوانند با عقول خويش به آن برسند يا با  دست نايافتنی تر وعمقش ژرف تر از آن است 
کنند.«1 گزينش خود امامی را نصب  آراء خود به آن دست يابند و يا با 

هرگز  ما  لذا  باشد،  آن  برای  نظيری  ما  کی  ادرا حوزۀ  در  که  نيست  مقامی  امامت  مقام 

شويم  تسليم  الهی  گزينش  مقابل  در  بايد  صرفًا  و  باشيم  داشته  مقام  آن  از  درکی   نمی توانيم 

و به امامت امام الهی تن دهيم. معرفت امامت نيز همچون معرفت خدا معرفتی خاص و جدا 

1. ر.ک: کافی، ج1، ص199 باب نادر جامع فی فضل االمام و صفاته، ح1.
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کی ما حاصل می شوند. که به قوای ادرا از همه معارفی است 

کرده است( خداشناس  که خود خداوند به بندگانش عطا  ما به معرفت فطری )معرفتی 

معرفت  به  را  ما  هرگز  تفکر  اما  می شناسيم،  را  او  حجج  و  انبياء  خدا،   معرفت  با  و  هستيم 

خدا، نبوت و امامت نخوا هد رساند.

همچنين فکر ما از درک اموری همچون معاد،  احياء مردگان،  حقيقت مرگ و ... عاجز 

کی ما در نمی آيند. با تفکر  است و اين افعال در حوزه فاعليت ما نيستند و تحت قوای ادرا

کرده و به آنها حيات داده است.  که خداوند چگونه موجودات را ايجاد  کرد  نمی توان درک 

ساير امور مربوط به خدا و افعال او نيز چنين اند.

َدِل َتَزْنَدَق«. َ يَن ِباجلْ َب الّدِ
َ
ْؤِمِننَي؟ع؟: »َمْن َطل ُ ِميُر الْ

َ
 أ

َ
منت: َو َقال

ُهُم  َسِلِمنَي  ُ الْ ِإّنَ  ُموَن، 
ّ
َسِل ُ الْ َيْنُجو  َو  ِم 

َ
ال

َ
ك

ْ
ال ْصَحاُب 

َ
أ ِلُك  »هَيْ اِدُق؟ع؟:  الّصَ  

َ
َقال َو 

َجَباُء«. الّنُ

کس دین را با جدل بطلبد زندیق می شود«.  ترجمه: و امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »هر 

شوندگان  تسلیم  و  می شوند  هالک  کالم  »اصحاب  صادق؟ع؟فرمودند:  امام   و 

نجات می یابند، همانا نجیبان همان تسلیم شوندگان هستند«.

دست  دين  به  جدل  طريق  از  بخواهد  کس  هر  شريف  احاديث  اين  اساس  بر  شرح: 

تنها  نه  کالم  ک شده اند اصحاب  نظر در دين، هال و  اهل بحث  و  از دين دور می شود  يابد 

کشانده  گشودن راه نظر و فکر در دين عده ای را به اين راه  ک ساخته اند؛ بلکه با   خود را هال

کت انداخته اند. و به هال

معرفت خدا، نبی و امام به افاضۀ الهی حاصل می شود و چون انسان خدا را به معرفی 

کرد   خود او شناخت و به دليل خدا شناس بودن به فرستاده ها و حّجت های او معرفت پیدا 

پیامبر  خدا،   معرفت  راه  گر  ا ديگر  عبارت  به  ندارد.  معنا  امور  اين  دربارۀ  تفکر  و  نظر   ديگر 

کردِن  کارگيری فکر و انديشه در آنها جايز نيست. نظری  و امام معرفی خود خداوند است به 

کت متکلم  خداشناسی فطری، خارج ساختن خداشناسی از جايگاه آن است و موجب هال

و رهروان راه او می شود.
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يک انسان معمولی به فطرت خويش خداشناس است، اما متکلم و فيلسوف و عارف 

که به  کسی آن  گاه  گر  کتش می شوند. اما ا او را از مسير فطرتش خارج می کنند و موجب هال

کرد در برابر او تسليم شود نجات می يابد و تسليم شوندگان  معروف فطری خويش توجه پیدا 

که بدون توجه به خداشناسی  در برابر معرفت اعطايی خدا همان بندگان نجيب اند و کسانی 

فطری برای خود در دستيابی به معرفت شأنی قائل شده و با فکر و نظر به دنبال کسب معرفت 

رفته اند،  نجابت ندارند.

کرده  نقل  را  آن  از  بخشی  صدوق  مرحوم  که  روايتی  ادامه  در  صادق؟ع؟  امام  حضرت 

است،  می فرمايند: »یقولون هذا ینقاد و هذا الینقاد«، يعنی متکلمان به خود اجازه می دهند 

نبايدهايی  و  بايدها  خدا  برای  و  دهند  نظر  او  به  مربوط  امور  و  خدا  دربارۀ  خود  عقل  به  که 

که برای آنان قابل درک نيست،  کنند. يا معجزات و خرق عادتها را صرفًا به اين دليل   تعيین 

که عقل آنها صرفاً  به  کنند و اموری مثل احياء موتی و شق القمر را محال بشمارند. چرا  نفی 

انبيای الهی به خدا متذکر شده  با تعاليم  که  اسباب عادی معطوف شده  است. اما عقلی 

کاماًل در برابر اين امور تسليم است و هرگز در مقابل خدا عرض اندام نمی کند. باشد، 

ِق  َما 
ْ
َخل

ْ
ْصُل  ال

َ
َکاَن  أ َکْیَف   ْو َعِلُموا 

َ
َما َو اهلِل ل

َ
امام صادق؟ع؟ در نقد متکلمان می فرمايند: »أ

به اصل خلقت توجه پیدا می کردند و می دانستند  اين متکلمان  گر  ا اْثَنان «1؛ يعنی  ُفوا 
َ
اْخَتل

نمی شدند،  اختالف  دچار  امور  اين  در  هرگز  است  چگونه  خداوند  خالقيت  و  فاعليت   که 

که خداوند بعد از آنکه چيزی نبود، مخلوقات را  مثاًل چنانچه اين واقعيت را درک می کردند 

کرد ديگر در معاد دچار اختالف نمی شدند و به بهانۀ ناممکن بودن اعادۀ  المن شیء خلق 

که نبودند  که مخلوقات را بعد از آن  معدوم معاد را انکار نمی کردند. و می دانستند خدايی 

المن شیء آفريد، همو می تواند بعد از معدوم کردن مخلوقات دوباره همانها را از نو ايجاد کند. 

حاصل آنکه راه رسيدن به دين الهی تسليم؛ در برابر خدا بعد از تذکار به اوست و جدل 

که با جدل در طلب دين اند  کارگيری فکر و نظر انسان را از دين دور می کند چون آنان  و به 

کفران، نعمت عقل از آنان  کار نمی گيرند و به خاطر همين  نعمت عقل را در مسير صحيح به 

1. بصائر الدرجات، ج1، ص521.
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که دربارۀ خدا به تفکر می پردازند  کسانی  که در روايات تصريح شده  تا آنجا  سلب می شود 

گم می کنند  که خود را   به وادی حيرت می افتند و سرگردانی بر آنان عارض می شود به طوری 

شده اند  خوانده  رو  پیش  از  که  می پندارند  چنين  کنند  صدا  سر  پشت  از  را  آنان  گر  ا  و 

که از پشت سر خوانده شده اند. به عبارت ديگر عقل  گمان می کنند  گر از مقابل بخوانند  و ا

که خداوند برای بهره گيری در زندگی آن را به انسان داده است؛ پس چنانچه عقل  نوری است 

کار گرفته شود،  در زندگی متعارف نيز روشنگری خود  در امور ديگری که برای آن خلق نشده به 

را از دست می دهد و زندگی شخصی را دچار مشکل می سازد. 

که در خدا به تفکر  کسانی   شواهد بسياری بر اين مدعا وجود دارد، از جمله اينکه تمام 

که بسيار مايۀ تعجب است. گفته اند  و نظريه پردازی پرداخته اند، مطالبی 

الكالم  يسن  لن  كالمهم  مبعاين  أو  مّئة  األ بقول  الخالفني  عل   الحتجاج   فأّما  منت: 

مفطلق، و عل من ل يسن مفحظور حمرم.

کالم ایشان  ترجمه: اما احتجاج بر مخالفین با )بهره گیری از( قول ائمه؟مهع؟ یا معانی 

که با این روش آشنا نیستند  گفتگو را نیک  می داند جایز و برای آنان  که روش  کسی  برای 

حرام است.

کرم؟ص؟  ا پیامبر  و  خدا  که  است  تسنن  اهل  مخالفين،  از  صدوق  مرحوم  منظور   شرح: 

و اسالم و معارف الهيه را پذيرفته اند، اما از ائمه اهل بیت؟مهع؟ تبعيت نکرده اند، به همين 

کالم ائمه؟مهع؟ بهره  جهت شيخ صدوق می فرمايد برای احتجاج با آنان بايد از فرمايشات و 

کار بسته اند  که آن بزرگواران در احتجاج با مخالفان به  گرفت  کار  برد و همان شيوه ای را به 

با آنان بهره گيری  گر مراد از مخالفين اعم از سنيان باشد، باز هم بهترين شيوۀ احتجاج  اما ا

صحيح  و  جايز  کسانی  برای  تنها  احتجاج  صدوق  مرحوم  نظر  از  است.  ائمه؟مهع؟  کالم  از 

گفتگو بر اساس قول ائمه؟مهع؟ يا محتوای فرمايشات ايشان را نيک می دانند؛  که روش   است 

که به اين روش آشنا نيستند، حرام است. کسانی  اما برای 
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ْحُجوَج  َ َنا الْ
َ
أ ُكْنُت  وُكْم  َفِإْن َحاّجُ ِمي ، 

َ
ال

َ
اَس  ِبك الّنَ وا  اِدُق؟ع؟: »َحاّجُ الّصَ  

َ
َو َقال منت: 

.» ْنُتْ
َ
 أ

َ
ل

 ترجمه: و امام صادق؟ع؟ فرمودند: به کالمی که از من آموخته اید با مخالفان احتجاج کنید، 

گر آن ها بر شما غالب شدند، من مغلوب شده ام نه شما. پس ا

شرح: در اين حديث شريف، حضرت امام صادق؟ع؟ بسيار قاطع و روشن می فرمايند 

آنها  چنانچه  صورت  اين  در  کنيد،  احتجاج  مخالفان  با  آموخته ايد  ما  از  که  کالمی   با 

که عالم حقيقی،  نه شما. روشن است  آيند در حقيقت من مغلوب شده ام؛   بر شما غالب 

که امام حق را به صورت روشن و به علم  يعنی امام معصوم؟ع؟ هرگز مغلوب نمی شود؛ چرا 

که  کالمی  کسی به  گر  الهی و معصوم می بیند و بر اساس مشاهدۀ عيانی سخن می گويد؛ لذا ا

کند، هرگز محجوج نمی شود. از ائمه؟مهع؟ آموخته، با مخالفان احتجاج 

 َباِطٍل«.
َ

وٍت َعل
ُ

ٌم يِف َحّقٍ َخْيٌر ِمْن ُسك
َ

: »َكال
َ

ُه َقال
َ
ّن

َ
ِوَي َعْنُه؟ع؟ أ منت: َو ُر

گفتن در حق بهتر  که فرمودند: »سخن  ترجمه: و از امام صادق؟ع؟ روایت شده است 

از سکوت بر باطل است«.

گفتن  از سخن  بهتر  که سکوت،  نورانی اهل بیت؟مهع؟ استفاده می شود  تعاليم  از  شرح: 

گفتن در حق بهتر از سکوت بر باطل  است. اما در ا ينجا امام صادق؟ع؟ می فرمايند سخن 

جاست  به  کاماًل  و  حق  عين  او  کالم  دارد  يقين  که  جايی  در  فقط  انسان  نتيجه  در   است. 

کند. بايد سخن بگويد و در غير اين صورت بايد سکوت 

و سپس سخن می گويد،  فکر می کند  ابتدا خوب  انسان عاقل  تفکر است.  پايۀ   سکوت 

که بر اساس  گفتنی است  گفتن بعد از سکوت و تفکر بهتر از سخن  به عبارت ديگر سخن 

گفتن در حق بهتر از آن  فکر نباشد. اما سکوت برای تفکر در باطل، درست نيست و سخن 

 است. حاصل آنکه سخن گفتن وقتی نيکوست که با تفکر و بهره گيری از روش ائمه؟مهع؟ باشد 

گفتن است. و ااّل سکوت بهتر از سخن 

ْبَتيِن 
َ
َك ِإْن َغل

َ
ّن

َ
 أ

َ
َناِظُرَك َعل

ُ
ِم: أ

َ
ك َ َشاِم ْبِن الْ  ِلِ

َ
َف َقال

َّ
َعال

ْ
َبا ُهَذْيٍل ال

َ
ّنَ أ

َ
ِوَي  أ منت: َو ُر

ْبُتَك َرَجْعَت ِإىَل َمْذَهيِب.
َ
َرَجْعُت ِإىَل َمْذَهِبَك، َو ِإْن َغل
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َمْذَهيِب،  ِإىَل  َرَجْعَت  ْبُتَك 
َ
َغل ِإْن  يّنِ 

َ
أ  

َ
َعل َناِظُرَك 

ُ
أ  

ْ
َبل ْنَصْفَتيِن! 

َ
أ َما  ِهَشاٌم:   

َ
 َفَقال

ْبَتيِن َرَجْعُت ِإىَل ِإَماِمي.
َ
َو ِإْن َغل

 ترجمه: و روایت شده است که ابو هذیل عالف به هشام بن حکم گفت: با تو مناظره می کنم 

گر من بر تو غالب آمدم به مذهب  گر تو مرا مغلوب ساختی به مذهب تو می گرایم و ا ا

من بگرای. 

گفت: انصاف را در مورد من رعایت نکردی. بلکه من با تو مناظره می کنم به این  هشام 

گر تو بر من غالب شدی من به امام  کردم به مذهب من درآی و ا گر بر تو غلبه  که ا شرط 

کنم. خویش مراجعه 

يافته  را  او حق  را مناظره نمی داند.  به حق  راه رسيدن  روايت هشام  اين  بر اساس   شرح: 

که در مقابل مخالفان  کالم امام الهی عين حق است، اما احتمال می رود  که  و ترديدی ندارد 

شرط  لذا  دهد،  پاسخ  خوب  شبهه ای  به  يا  و  جويد  بهره  ائمه؟مهع؟  کالم  از  خوبی  به  نتواند 

منصفانه  غير  می شمرد،  حقانّيت  ک  مال را  مناظره  در  شدن  برنده  که  را،  عالف  ابوهذيل 

را  حق  تو  شدم  برنده  من  گر  ا است  من  با  حق  چون  می گويد،  ی  و به  و  نمی پذيرد  و  می داند 

کالم حق نقصی  که من در بهره گيری و يا انتقال  گر تو برنده شدی معلوم می شود  بپذير ولی ا

کنم. کالم مراجعه  داشته ام، لذا بايد برای جبران نقص خود به صاحب 

در مناظره معمواًل حقانيت هيچ يک از طرفين تثبيت و مورد قبول واقع نمی شود و مناظره 

حضرات  مثاًل  دارد.  وجود  نيز  استثنائاتی  البته  نمی آورد.  دنبال  به  قلبی  ايمان  افراد  برای 

معصومين؟مهع؟ همواره با هدف زنده کردن دل ها و سوق دادن افراد به ايمان، مناظره می کردند 

اينگونه  ائمه؟مهع؟  غير  مناظرات  عموماً   اما  است.  شده  حاصل  هم  مطلوب  نتيجه  گاهی  و 

نورانی  تعاليم  از  بهره گيری  صورت  در  مناظرات  برخی  گاهی  است  ممکن  هرچند   نيست؛ 

بر جلسه  کم  و روانی حا کل شرايط روحی  گردد، ولی در  اهل بیت؟مهع؟ موجب تذکار برخی 

حق  قبول  از  و  نمی پذيرد  را  شکست  معمواًل  مغلوب  طرف  که  است  گونه ای  به  مناظره 

استنکاف می کند. اين موضوع منحصر به مناظرات دينی و اعتقادی نيست بلکه مناظرات 

اينگونه هستند  نيز  و اخالقی  و حتی مباحث حقوقی  دانشمندان علوم طبيعی   فيلسوفان، 
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کند. که طرف مغلوب به شکست خود اعتراف  و نبايد انتظار داشت 

گاهی عکس اين مطلب نيز اتفاق می افتد چنان که در جريان  چنان که پیشتر اشاره شد 

فرعون  تهديد  رغم  علی  و  پذيرفتند  را  شکست  آنها  موسی؟ع؟،  حضرت  با  ساحران   مقابله 

به حضرت موسی؟ع؟ ايمان آورند.

که برای دعوت طرف مقابل به ايمان توجه به شرايط روحی و روانی و جّو  بايد توجه داشت 

کسی به قصد دعوت طرف مقابل به ايمان، به مناظره  گر  کم بر مناظره ضروری است؛ لذا ا حا

می پردازد نبايد طرف خود را تحقير و رسوا سازد، چنان که در آيات بّینات انبياء؟مهع؟ نيز جنبۀ 

که تعجيز با ترغيب به ايمان چندان سازگاری ندارد.  تعجيز و سرکوب مورد نظر نيست؛ چرا 

که مناظره يک فّن است و نياز به تخصص  به همين جهت اين نکته نيز در خور توجه است 

کند. که به فن مناظره آشناست بابد به نحوی خاص از حق دفاع  کسی  دارد. 



]12[ باب االعتقاد فی اللوح و القلم

منت: قال الشيخ ابو جعفر؟هر؟: اعتقادنا یف اللوح و القلم أنما ملكان.

که لوح و قلم دو فرشته اند. ترجمه:  اعتقاد ما دربارۀ لوح و قلم آن است 

است.  فرشته  دو  روايات  و  آيات  در  قلم  و  لوح  از  مراد  صدوق  مرحوم  اعتقاد  به   شرح: 

می آورد،  وجود  به  را  آنچه  خداوند  که  می شود  استفاده  روشنی  به  وحيانی  آموزه های   از 

گاهی از آنچه بر برخی انبيا نازل شده، با عنون لوح تعبير  به واسطه قلم در لوح ثبت می کند. 

می شود، اما دراين بحث الواح نازل شده بر انبياء موردنظر نيست، بلکه مقصود لوحی است 

که مقادير تمام امور خلق در آن ثبت می شود. بايد توجه داشت که لوح اعم از اشياء محسوس 

که  کاغذ و ... است و شامل هر حقيقتی  و متعارف،  نظير سنگ، چوب، استخوان، پوست، 

گاهی از نفس و قلب انسان نيز به لوح  کرد،  می شود؛ به عنوان مثال  بتوان چيزی را در آن ثبت 

که انسان برخی امور را در ذهن و دل خويش ثبت می کند بر همين اساس  تعبير می شود؛ چرا 

کند، به همين جهت  که خداوند تقديرات را در حقيقت فرشته ای ثبت   هيچ بعدی ندارد 

در برخی روايات لوح،  فرشته دانسته شده است.

قلم نيز اعم از پر پرندگان، قلم نی، خودکار،  خودنويس، مداد و ... است و ممکن است 

که در برخی روايات قلم نيز فرشته دانسته شده است. فرشته ای مراد باشد. چنان 
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 منت: قال أبو جعفر؟هر؟: اعتقادنا يف الكريس أّنه وعاء مجيع اللق من العرش و السموات 

كل ش ء خلق اهَّلل تعاىل يف الكريس. و األرض، و 

و يف وجه آخر هو العلم.

ْر�نَ ﴾1؟
اأَ

ْ
ماوا�تِ َو ال ُ� الّسَ اِدُق؟ع؟َعْن َقْوِلِه َتَعاىَل: ﴿َوِسَ� ُكْ�ِس�یُّ  الّصَ

َ
َو َقْد ُسِئل

ُمُه«.
ْ
: »ِعل

َ
َقال

عرش  از  اعم  خلق  همۀ  ظرف  کرسی  که  است  آن  کرسی  دربارۀ  ما  اعتقاد   ترجمه: 

کرسی است. و وجه دیگر  و آسمان ها و زمین است و همۀ آن چه خدای تعالی آفریده در 

آیۀ »کرسی خداوند  امام صادق؟ع؟ دربارۀ معنای  از  کرسی علم است.  که  این است 

گرفته است« سؤال شد. آن حضرت فرمودند: مراد علم اوست. آسمان ها و زمین را فرا 

صدوق  مرحوم  می شوند.  مطرح  هم  کنار  در  عرش  و  کرسی  معمواًل  احاديث  در   شرح: 

برای هر  و  از عرش می داند  بزرگتر  را  و آن  کرده  از عرش مطرح  را پیش  کرسی  در اعتقادات،  

از  را  اين دو معنا  و ديگری ظرف خلق. مرحوم صدوق  يک دو معنا ذکر می کند: يکی علم 

کرسی محيط بر خلق معرفی شده اند  کرده است. در برخی احاديث عرش و   روايات استفاده 

در  را  خاليق  همه  که  کرده  تلقی  ظرفی  همچون  را  کرسی  صدوق  مرحوم  اساس  همين  بر  و 

گرفته است، اما اين معنا با معنای ديگر يعنی علم همخوانی ندارد و بلکه ممکن است  بر 

که احاطۀ ظرفی با اشراف همراه نيست،  احاطۀ ظرفی با احاطۀ علمی در منافات باشند؛ چرا 

1. سورۀ بقره، آيۀ 255.
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کرسی بر خلق را  کرسی بهتر است احاطه  لذا در جمع بین دو دسته روايات مربوط به عرش و 

کرد تا با معنای ديگر آن هماهنگی و همخوانی داشته باشد.  احاطۀ علمی معنا 

 بر همين اساس مرحوم آية اهّلل ملکی ميانجی معتقد است که عرش و کرسی يک معنا دارند 

و آن علم است.1 مراد از احاطۀ مطرح شده در احاديث نيز احاطۀ علمی به معلومات خاص 

ی هيچ  است؛ نه احاطۀ مادی و ظرفی. ظاهرًا مرحوم صدوق چون نمی خواهد از ظهور بدو

 يک از روايات رفع يد کند؛ لذا دو معنا برای عرش و کرسی ذکر کرده است در صورتی که احاطه 

برای عرش ذکر  که  با معنای ديگر  کردن خالف ظاهر نيست؛ بلکه  به احاطۀ علمی معنا  را 

دوم  معنای  بیان  برای  صدوق  مرحوم  البته  دارد.  تناسب  کاماًل  علم(  )يعنی  است  شده 

آن است  ايشان  مراد  گفت  بتوان  لذا شايد  برده است؛  کار  به  آخر«  »و فی وجه  تعبير  کرسی 

را از يک حيث وعاء جميع خلق  کرسی نگريست و آن  از دو حيث و جهت می توان به   که 

دو  از  اما  نيست؛  علم  جز  چيزی  کرسی  حقيقت  ديگر  تعبير  به  ناميد  علم  ديگر  حيث  از  و 

کرسی به آن علم اطالق می شود و با توجه  کرد؛ با توجه موضوعی به  حيث می توان به آن نظر 

کرسی بر جميع معلومات احاطه دارد می توان آن را وعاء جميع خلق دانست به اين  به اينکه 

کرسی همه معلومات را برای ما روشن می کند نه اينکه همه مخلوقات داخل ظرف  که  معنا 

کرسی انبار شده باشند.

کرسی را ظرف همه خلق می داند و  که مرحوم صدوق  اين نکته نيز در خور توجه است 

کرسی است؛ اما در آيۀ مورد استناد ايشان تصريح شده  که حتی عرش نيز درون  معتقد است 

که کرسی آسمان ها و زمين را در بر گرفته است. در حالی که خلق منحصر به آسمان ها و زمين 

که مرحوم  از آسمان ها و زمين دارد؛ از جمله عرش   نيست و خداوند خلق های ديگری غير 

کنار  در  گانه  جدا طور  به  را  عرش  و  دارد  توجه  زمين  و  آسمان ها  با  آن  تغاير  به  نيز  صدوق 

کرده است.  آسمان ها و زمين ذکر 

که  آنجا  تا  است  شده  دانسته  کرسی  از  وسيع تر  عرش  فراوانی  روايات  در  ديگر  سوی  از 

کرده اند.  معرفی  پهناور  صحرائی  در  کوچکی  حلقۀ  همچون  عرش  مقابل  در  را   کرسی 

1. توحید االمامیة، ص303.
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کرسی است  که در مقام بیان تفاوت عرش و   لذا با جمع بین روايات و نيز با توجه به رواياتی 

به روشنی می توان فهميد که احاطه و توسعه عرش بیشتر از کرسی است. مرحوم صدق نيز عرش 

کرسی را ظرف عرش معرفی  که در اينجا  کرده است، در حالی  را »جملة جمیع الخلق« معرفی 

کرسی می گويد: »و العرش فی وجه آخر هو العلم«   می کند ضمن آنکه دربارۀ عرش نيز همچون 

 پس بايد گفت عرش و کرسی هر دو علم اند و تفاوت آن ها به اعتبار ضيق و سعۀ معلوماتی است 

کشف می شوند بیشتر از معلومات مکشوف  که به عرش  که روشن می کنند و دايرۀ معلوماتی 

معلومات  اما  دارد،  وجود  پذير،  بدا  امور  حتی  امور،  همۀ  به  عرش، علم  در  است.  کرسی  به 

که بدا پیشتر در آنها رخ داده و وقوع آنها حتمی شده است. کرسی اموری هستند 

برخی  و  است  محمول  علم  کرسی  و  عرش  که  است  ضروری  نيز  نکته  اين  يادآوری 

که حمل علم نظير حمل امور مادی نيست  ئکه و انبياء حامالن اين علم اند. روشن است   مال

گفت حمل علم به معنای  که حامل بر آن محيط باشد؛ بلکه به تناسب حکم و موضوع بايد 

بهره مندی از آن است.





]14[ باب االعتقاد في العرش

منت: قال الشيخ ابو جعفر؟هر؟: اعتقادنا يف العرش أنه مجلة مجيع اللق. و العرش يف 

وجه آخر هو العلم.

که عرش مجموع مخلوقات و در وجه دیگر  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ عرش این است 

عرش علم است.

ايشان  اعتقاد  از  بحث  ضمن  پیشتر  عرش  معنای  دربارۀ  صدوق  مرحوم  ديدگاه   شرح: 

کرسی مطالبی بیان شد. از نظر مرحوم صدوق عرش جملۀ جميع خلق و از وجهی  در باب 

ديگر همان علم است.

وى﴾1 ؟ َعْ�سشِ اْس�تَ
ْ
ی ال

َ
ْ�م�نُ َعل اِدُق؟ع؟ َعْن َقْوِلِه َتَعاىَل: ﴿الّ�َ  الّصَ

َ
منت: َو ُسِئل

ْيِه ِمْن َشْ ٍء«.
َ
ْقَرَب ِإل

َ
ْيَس َشْ ٌء، أ

َ
ِ َشْ ٍء، َفل

ّ
ُكل : »اْسَتَوى ِمْن 

َ
َفَقال

گرفته است«  ترجمه: و از امام صادق؟ع؟ دربارۀ معنای آیۀ »خدای رحمان بر عرش قرار 

سؤال شد. آن حضرت فرمودند: همۀ اشیاء برای خداوند مساوی اند و هیچ چیزی برای 

او نزدیک تر از چیز دیگر نیست.

ی بودن همه اشياء   شرح: حضرت امام صادق؟ع؟ استوای خدای تعالی بر عرش را مساو

او نزديک تر  کرده اند و در توضيح می فرمايند: هيچ چيزی از چيز ديگر به  برای خداوند معنا 

ی اند؛ خلق آسمان ها و زمين  نيست. همه امور نسبت به علم و قدرت خداوند سبحان مساو

او  برای  عظيم  موجودات  آفرينش  و  ندارد  تفاوتی  او  برای  ياخته ای  تک  موجودی  آفرينش  با 

تعب و زحمتی ندارد. 

1. سورۀ طه، آيۀ 5.
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باشد  آمده  ميان  به  سخن  خدا  بر  امری  بودن  آسان تر  از  نصوص  برخی  در  چنانچه  لذا 

قطعًا منظور افعل تفضيل و تفاضل ميان مخلوقات نيست؛ بلکه اينگونه تعابیر بیانگر شدت 

است؛  استفاده  قابل  خوبی  به  معنا  اين  نيز  آن  ذيل  حديث  و  آيه  از  است.  خداوند   قدرت 

که عرش بر تمام مخلوقات محيط است و خدای رحمان نيز بر عرش استيال دارد.  به اين بیان 

کم است در نتيجه  به عبارت ديگر عرش مخلوق خداست و قدرت و سلطنت خدا بر آن حا

ی  همۀ  موجودات تحت قدرت و استيالی خدای متعال اند و نسبت همه آنها به خدا مساو

که به زمين و آسمان اشراف  است؛ خداوند نسبت به اشيا قرب و بعد ندارد به همان اندازه ای 

دارد بر آنچه در زمين و آسمان است نيز احاطه و اشراف دارد و نمی توان گفت مثاًل سطح زمين 

از عمق آن برای او روشن تر است؛ بلکه خدا بر همه چيز به يک اندازه استيال دارد. 

َدَق   َما  ی  
َ
َعل ی  

َ
می فرمايند:»اْسَتْول بحث  مورد  آيه  ذيل  در  موسی بن جعفر؟امهع؟   حضرت 

است.  مستولی  بزرگ  و  دقيق(  و  )ظريف  اشياء کوچک  تمام  بر  خداوند  يعنی  َجل «1؛   َو 

تعبير »عرش« نيز بیانگر مقام سلطنت الهی است. سلطنت هم بر دو پايۀ علم و قدرت استوار 

کامل و اقتدار نسبت به آن الزم و ضروری است.  می شود. برای تسلط بر امری اشراف علمی 

که علم و قدرت در حقيقت دو تعبير از يک واقعيت اند. البته بايد توجه داشت 

 واحد 
ّ

ئكة، لكل ذي  هو مجلة مجيع اللق فحملته مثانية من الال
ّ
ال العرش   منت: فأّما 

 عني طباق الدنيا:
ّ

كل مهنم مثانية أعني، 

ق اهَّلل تعاىل لولد آدم. واحد مهنم  عل صورة  ز واحد مهنم عل صورة بين آدم، فهو يستر

تعاىل  اهَّلل  ق  ز يستر األسد،  صورة  عل  مهنم  واحد  و  ها، 
ّ
كل للهبامئ  اهَّلل  ق  ز يستر الثور، 

ق اهَّلل للطيور. ز للسباع. و واحد مهنم عل صورة الديك، فهو يستر

وا مثانية. كان يوم القيامة صار فهم اليوم هؤلء األربعة، فاذا 

را حمل می کنند،  آن  فرشته  که جمله جمیع خلق است، هشت  اما عرشی   ترجمه: 

هر یک از فرشته ها هشت چشم دارند و هر یک از چشم ها به اندازۀ دنیاست. یکی 

 از فرشته ها به شکل بنی آدم است و او از خدای تعالی برای فرزندان آدم روزی می طلبد، 

1. محاسن، ج1، ص238.
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و یکی از آن ها به شکل شیر است و او از خدای تعالی برای درندگان طلب روزی می کند 

و یکی هم به شکل خروس است و او از خداوند برای پرندگان روزی می طلبد. فرشتگان 

کنون همین چهار تا هستند و در روز قیامت هشت فرشته می شوند. ا

که جمله جميع خلق است هشت  شرح: مرحوم صدوق معتقد است حامالن عرشی 

ملک اند که هر يک از آنها هشت چشم دارند و هر چشم به اندازۀ دنياست. منظور از اين تعبير 

ئک هشتگانه با يک چشم خود همۀ دنيا را به طور کامل می بینند   آن است که هر يک از اين مال

و اين در حقيقت بیانی از ابواب علم عيانی اين ملک هاست. توضيح اينکه چشم وسيله ای 

برای نيل به علم عيانی است؛ لذا داشتن چشمی به اندازۀ دنيا به اين معناست که خداوند به 

گويی همۀ دنيا را به يک چشم می بینند. که  ئکه علمی عيانی عطا فرموده است  مال

آنها  بلکه  نيست،  می کنيم،  درک  ما  که  چشمی  همچون  ئکه  مال چشم  که  است   روشن 

چشمی  به  علم،  اين  از  می توان  و  می کنند  پیدا  علم  م 
َ
عال مبصرات  به  ديگری  طريق   از 

ئکه کنايه از علم عيانی آنها   که همۀ عالم را می بیند، تعبير کرد. حاصل آنکه اين تعبير دربارۀ مال

فرشته ها  از  متعلق علم هر يک  آيا  که  فهميد  نمی توان  روايت  اين  از  اما  دنياست،  به هشت 

امور  ادارۀ  به  مأمور  جمعی  صورت  به  فرشته  هشت  هر  است  ممکن  نه.  يا  دارد  تفاوت  هم  با 

است  ممکن  نيز  و  باشد  دنيا  هشت  همان  آنها  از  يک  هر  علم  متعلق  و  باشند  دنيا   هشت 

گانه باشند و متعلق علم مجموع آنها شصت و چهار  هر يک مأمور به ادارۀ هشت دنيای جدا

دنيا باشد.

 مرحوم صدوق سپس ويژگی های چهار فرشته از هشت فرشته را که هر يک مأمور به طلب 

 روزی برای دسته ای از جاندارنند، ذکر می کند و می گويد تا پیش از قيامت همين چهار فرشته 

می رسد  نظر  به  رسيد.  خواهد  هشت  به  آنها  تعداد  قيامت  هنگام  به  و  عرش اند   حامل 

افزوده شدن بر تعداد حامالن عرش در قيامت به سبب توسعه امور باشد. 

که  است  واحدی  روايت، خبر  که،  است  آن  روايت  اين  دربارۀ   توجه  خور  در   نکته 

مرحوم صدوق بدون ذکر سند آن را در کتاب های خود نقل کرده است. اما مرحوم علی بن ابراهيم 

اميرالمؤمنين؟ع؟  حضرت  از  اصبغ بن نباته  از  سند  ذکر  با  را  روايت  خود،  تفسير  در   قمی 

ماوا�تِ الّسَ  �ُ ُكْ�ِس�یُّ ﴿َوِسَ�   
َّ

َجل َو  َعّزَ  اهَّلِل  َقْوِل  َعْن   
َ

ُسِئل ؟ع؟ 
ً
َعِلّيا ّنَ 

َ
»أ می کند:  نقل  شرح   بدين 
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وَنُه 
ُ
ِمل ٍك َيْ

َ
ْمال

َ
َبَعُة أ ْر

َ
ُه أ

َ
ِ َو ل

ْريِسّ
ُ

ك
ْ
وٍق  يِف َجْوِف ال

ُ
ل ْرُض َو َما ِفهِيَما ِمْن  خَمْ

َ ْ
َماَواُت َو األ : الّسَ

َ
ْر�نَ ﴾ َقال

اأَ
ْ
 َو ال

ُع  َيَتَضّرَ َو  اهَّلَل  َيْدُعو  ُهَو  َو  اهَّلِل   
َ

َعل َوِر  الّصُ ْكَرُم 
َ
أ ِهَي  َو  نَي  َدِمّيِ

ْ
اآل ُصوَرِة  َفيِف   )

ُ
ل ّوَ

َ ْ
األ ُك 

َ
ل َ الْ ا  ّمَ

َ
)َفأ اهَّلِل  ِبِإْذِن 

ُب 
ُ
امِئِ َو ُهَو َيْطل هَبَ

ْ
ُد ال ْوِر َو ُهَو َسّيِ

َ
ايِن( يِف ُصوَرِة الّث

َ
ُك الّث

َ
ل َ َق ِلَبيِن آَدَم )َو الْ ْز َفاَعَة َو الّرِ

َ
ُب الّش

ُ
ْيِه َو َيْطل

َ
ِإل

ْسِر َو ُهَو  اِلُث( يِف ُصوَرِة الّنَ
َ
ُك الّث

َ
ل َ امِئِ )َو الْ هَبَ

ْ
ِميِع ال َق جِلَ ْز َفاَعَة َو الّرِ

َ
ُب الّش

ُ
ْيِه َو َيْطل

َ
ُع ِإل ِإىَل اهَّلِل َو َيَتَضّرَ

اِبُع(  ُك الّرَ
َ
ل َ ْيِر )َو الْ ِميِع الّطَ َق جِلَ ْز َفاَعَة َو الّرِ

َ
ُب الّش

ُ
ْيِه َو َيْطل

َ
ُع ِإل ُب ِإىَل اهَّلِل َو َيَتَضّرَ

ُ
ْيِر َو ُهَو َيْطل ُد الّطَ  َسّيِ

َباِع«1؛ همانا از  ِميِع الّسِ َق جِلَ ْز َفاَعَة َو الّرِ
َ

ُب الّش
ُ
َباِع َو ُهَو َيْرَغُب ِإىَل اهَّلِل َو َيْطل ُد الّسِ َسِد َو ُهَو َسّيِ

َ ْ
يِف ُصوَرِة األ

گرفته است« سؤال شد، آن حضرت   امیرالمؤمنین؟ع؟ دربارۀ آیۀ »کرسی خدا آسمان ها و زمین را فرا 

کرسی واقع شده اند   فرمودند: آسمان ها و زمین و آنچه از مخلوقات در آن دو هست در درون 

که به اذن خدا آن را حمل می کنند، اما فرشتۀ اول به شکل آدمیان  کرسی چهار فرشته هست   و برای 

گرامی ترین شکل نزد خداست، آن فرشته خدا را می خواند  و به درگاهش تضرع می کند   است و آن 

که سرور بهائم است و  گاو است  و برای بنی آدم شفاعت و روزی می طلبد. و فرشتۀ دوم به شکل 

 با تضرع به سوی خدا از او طلب می کند و برای همه بهائم شفاعت و روزی می طلبد. و فرشته 

که آن سرور پرندگان است و با تضرع به سوی خدا از او طلب می کند   سوم به شکل عقاب است 

است  شیر  شکل  به  چهارم  فرشته  و  می طلبد.  شفاعت  و  روزی  پرندگان  همۀ  برای  و 

شفاعت  درندگان  همۀ  برای  و  می کند  خواهش  خدا  از  و  است  درندگان  سرور  آن   که 

و روزی می طلبد.

 چنان که ديديم روايت مرحوم علی بن ابراهيم ناظر به کرسی است و روايتی که مرحوم صدوق 

تفاوت  اندکی  نيز  روايت  دو  ميان  و  است  عرش  دربارۀ   کرده  نقل  مرسل  صورت  به 

علی بن ابراهيم؟هر؟  روايت  از  صدوق  مرحوم  می رسد  نظر  به  لذا  دارد.  وجود   محتوايی 

کنايه های فراوانی  اطالع نداشته است. آنچه مسلم است اينکه روايت خبر واحد است و رمز و 

در آن وجود دارد و نمی توان به روشنی مراد آن را فهميد. از سوی ديگر نفی و طرد اين روايت نيز 

کرد. گذار  جايز نيست، پس بايد به اجمال آن را پذيرفت و فهم آن را به ائمه؟مهع؟ وا

1. تفسیر قمی،  ج1، ص85.
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يَن. ِخِر
ْ

َبَعٌة ِمَن اآل ْر
َ
ِلنَي، َو أ ّوَ

َ ْ
َبَعٌة ِمَن األ ْر

َ
ُتُه أ

َ
ُم ، َفَحَمل

ْ
ِعل

ْ
ِذي  ُهَو ال

َّ
َعْرُش  ال

ْ
ا ال ّمَ

َ
منت: َو أ

ِمَن  َبَعُة  ْر
َ ْ
األ ا  ّمَ

َ
أ َو  ِعيىَس.  َو  ُموىَس،  َو  ِإْبَراِهمُي،  َو  َفُنوٌح،  ِلنَي:  ّوَ

َ ْ
األ ِمَن  َبَعُة  ْر

َ ْ
األ ا  ّمَ

َ
َفأ

ِحيَحِة  َساِنيِد الّصَ
َ ْ
ِوَي ِباأل َذا ُر

َ
؟مهع؟. َهك َسنْيُ ُ َسُن، َو الْ َ ، َو الْ ٌد، َو َعيِلٌّ َحّمَ ُ َ

يَن: ف ِخِر
ْ

 اآل

ِتِه .
َ
ل َعْرِش َو َحَ

ْ
ِة؟مهع؟ يِف ال مِئَّ

َ ْ
َعِن األ

که علم است حامالن آن چهار نفر از اولین و چهار نفر از آخرین  ترجمه: اما عرشی 

هستند، چهارنفر از اولین عبارتند از: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی؟مهع؟ و چهار نفر 

 از آخرین عبارتند از محمد و علی و حسن وحسین؟مهع؟ و درباره عرش و حامالن آن 

به سندهای صحیح از ائمه؟مهع؟ اینچنین روایت شده است.

وجود  فراوانی  احاديث  علم اند  و  عرش   حامالن  الهی  حجج  و  انبيا  اينکه  دربارۀ  شرح: 

کرم؟ص؟   دارد. خدای متعال به اوليای خويش درجات مختلفی از علم عطا می کند. پیامبر ا

و خاندان مطهرش؟مهع؟ حامل مشيت و محل وقوع و وعاء  مشيت االهی اند و عرش علم به آن 

بزرگواران تحميل شده است. اشاره به اين نکته خالی از لطف نيست که خدای متعال دو گونه 

که خداوند به خود اختصاص داده و احدی را از آن مطلع نساخته است؛  علم دارد: 1. علمی 

است.  کرده  تحميل  خويش  اوليای  و  ئکه  مال رسوالن،  انبياء،  به  را  آن  که  علمی   .2   

کرسی و ... تعابیر مختلفی از همين علم )گونه دوم(  هستند. عرش و 

كانوا قبل نبّينا؟ص؟  نبياء الذين  منت: و إّنا صار هؤلء حلة العرش الذي هو العلم ألّن األ

كانوا عل شرائع األربعة: نوح و إبراهمي و موىس و عيىس، و من قبل هؤلء صارت العلوم 

كذلك صار العلم من بعد حممد و عيل و السن و السني؟مهع؟ إىل من بعد  إلهيم، و 

مّئة؟مهع؟. السني من األ

که پیامبرانی  که همان علم است شده اند؛ چرا  ترجمه:  این بزرگواران حامالن عرشی 

 که پیش از پیامبر؟ص؟ چهار شریعت داشتند، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی هستند 

و علوم انبیاء پیش از ایشان به آن ها رسیده است و همین طور علم بعد از محمد و علی 

و حسن و حسین؟مهع؟ به امامان بعد از امام حسین؟ع؟ رسیده است.
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شرح: مرحوم صدوق دربارۀ دليل تحميل عرش )علم( به چهار پیامبر از ميان پیامبران 

فراوان می گويد:  چون شرايع اين انبياء چهارگانه شرايع اصلی بوده و ساير پیامبران تابع شرايع 

 ايشان بوده اند. به نظر می رسد اين استدال مستند روايی ندارد و چندان استوار نيست؛ چرا که 

مراد از عرش، علم به شريعت نيست؛ بلکه منظور علم احاطی به حقايق موجودات است.

مصنف؟هر؟ دربارۀ علت ذکر نام چهار معصوم از ميان چهارده معصوم؟مهع؟ نيز سخنی 

که دربارۀ  گفت چنان  نگفته است و به نظر می رسد اساسًا در اين باره هيچ سخنی نمی توان 

داشت  توجه  بايد  فقط  گفت؛  سخن  نمی توان  متعدد  انبياء  ميان  از  پیامبر  چهار  نام   ذکر 

گفته شد،  عدد در اين  که اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند به عالوه چنان که در اصول فقه نيز 

که همۀ اهل بیت؟مهع؟ حامالن عرش اند. روايات مفهوم ندارد؛ لذا ترديدی نيست 
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دو  از  گاه  و  می شوند  اطالق  حقيقت  يک  به  گاهی  روح  و  نفس  واژۀ  دو  حديث  و  قرآن  در 

�نَ  ِح�ی َس  �نُ �ن
اأَ

ْ
ال ی 

َو�نَّ �تَ َ �ی ُه  ﴿اللّٰ شريفه  آيۀ  در  مثال  عنوان  به  می کنند.  حکايت  گانه  جدا حقيقت 

قبض  به  موت  از  نيز  احاديث  در  که  چنان  است،  انسان  روح  همان  نفس  از  مراد  َها﴾1؛  َمْو�تِ

کامل )مرکب از روح  اَها﴾2؛ از انسان  ٍس َوَما َسّوَ �نْ ﴿َو�نَ  روح تعبير شده است. اما در آيه شريفۀ 

نيز »نفس« را شعاع  يا  با عنوان »نفس« تعبير شده است. برخی روايات مربوط به رؤ و بدن( 

روح دانسته اند. بنا بر اين دسته از روايات، هنگام خواب نيز روح از بدن خارج می شود. آيۀ 

اِمَها﴾ نيز بر اين حقيقت داللت دارد؛  َ  �نِیی َم�ن
ُم�تْ ْم �تَ

َ
�ی ل �تِ

َّ
َها َوال �نَ َمْو�تِ َس ِح�ی �نُ �ن

اأَ
ْ
ی ال

َو�نَّ �تَ َ ُه �ی  شريفۀ ﴿اللّٰ

که خداوند هم به هنگام خواب و هم به هنگام  بیانگر آن است  آيۀ شريفه به روشنی  يعنی 

ُچرت  از  و  دارد  خواب،مراتب  که  دانست  بايد  اما  می کند.  قبض  را  انسان ها  ارواح   موت 

خواب  هنگام  به  بدن  از  روح  خروج  لذا  می شود،  شامل  را  عميق  خواب  تا  سبک  خواب   و 

نيز مراتب و درجاتی دارد. بر اساس پاره ای از احاديث به هنگام خواب اصل روح در بدن باقی 

می ماند و شعاع آن )نفس( از بدن خارج می شود و بر اساس پاره ای ديگر از روايات اصل روح 

از بدن بیرون می رود و شعاع آن )نفس( در بدن باقی می ماند. 

ابتدای  که در  کرد  اينگونه جمع  به نظر می رسد ميان دو دسته روايات ياد شده می توان 

رفتن  بیرون  با  چون  و  می شود  خارج  بدن  از  آن  شعاع  و  دارد  استقرار  بدن  در  روح  خواب، 

که اصل روح  آنجا  از  و  کار می افتند  از  انسان   شعاع، روح ديگر در بدن تمرکز ندارد، حواس 

1. سورۀ  زمر، آيۀ 42.
2. سورۀ شمس، آيۀ 7.
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در بدن باقی است، انسان با کوچکترين صدا يا تکانی، بیدار می شود و روح به سرعت در بدن 

متمرکز می شود. اما در خواب عميق اصل روح از بدن خارج می شود و شعاع روح در بدن باقی 

کردن شخص و بازگشت روح به بدن و متمرکز شدن آن سخت تر است.  می ماند؛ لذا بیدار 

که از اين روايات استفاده می شود تفاوت »روح« با »نفس« است. اما بر اساس  نکتۀ ديگری 

آنچه ذکر شد »نفس« حقيقتی خارج از »روح« نيست؛ بلکه مرتبه ای از تسلط »روح« است.

شیء  خود  و  حقيقت  معنای  به  لغت  در  »نفس«  که  است  توجه  خور  در  نيز  نکته  اين 

حقيقت  »نفس«  اساس  اين  بر  آمد.  من  نزد  خودش  يد  ز يعنی  نفسه«؛  ید  ز »جاءنی  است. 

همين  مراد  اَها﴾؛  َسّوَ َوَما  ٍس  �نْ ﴿َو�نَ شريفه  آيۀ  در  گفتيم  که  چنان  و  است.  شیء  يک  تمام  و 

هم  روح  شعاع  يا  روح  تسلط  از  مرتبه ای  به  نفس  اطالق  نتيجه  در  است؛  نفس  از   معنا 

َها﴾  َمْو�تِ �نَ  َس ِح�ی �نُ �ن
اأَ

ْ
ال ی 

َو�نَّ �تَ َ �ی ُه  ﴿اللّٰ  با اطالق عمومی لغت عرب و هم با اطالق نفس،  در آيات 

اَها﴾ تفاوت دارد. ٍس َوَما َسّوَ �نْ و  ﴿َو�نَ

در روايتی بیرون رفتن روح و باقی ماندن شعاع آن در بدن با تمثيل به خورشيد و پرتوهای 

زمينی  موجودات  و  است  آسمان  در  خورشيد  که  چنان  يعنی  است.  شده  داده  توضيح   آن 

شود  قطع  پرتو  اين  چنانچه  و  می دهند  ادامه  خود  حيات  به  آن  نور  پرتوهای  از  بهره گيری  با 

را  از شعاع های روح حيات خود  با بهره مندی  نيز  از بین می رود، همان طور بدن  آنها  حيات 

و بدن  بین می رود  از  از بدن قطع شود، حيات بدن  نيز  و چنانچه شعاع روح  حفظ می کند 

کامل روح از بدن اتفاق می افتد. می ميرد به عبارت ديگر مرگ با قطع عالقۀ 

وُحُه يِف َبَدِنِه َو  َماِء َو َبِقَيْت ُر  َعَرَجْت  َنْفُسُه ِإىَل الّسَ
َّ

َحٍد َيَناُم  ِإل
َ
در روايتی آمده است: »َما ِمْن  أ

ِذَن اهَّلُل يِف 
َ
ْفَس َو ِإْن أ وُح الّنَ َجاَبِت الّرُ

َ
َواِح أ ْر

َ ْ
ِذَن اهَّلُل يِف َقْبِض األ

َ
ا أ

َ
ْمِس َفِإذ

َ
َكُشَعاِع الّش َما َسَبٌب  َصاَر َبْيهَنُ

کس نمی خوابد مگر اینکه نفس او به آسمان باال می رود و  وَح «1؛ هیچ  ْفُس الّرُ َجاَبِت الّنَ
َ
وِح أ َرّدِ الّرُ

روحش در بدنش باقی است و میان نفس و روح اتصالی همچون پرتو خورشید برقرار است پس 

گر به برگشت روح به بدن اذن  گر خداوند به قبض روح اذن دهد روح نفس را اجابت می کند و ا ا

دهد، نفس روح را اجابت می کند.

1. مجمع البیان،  ج8، ص781.
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ِإىَل  ُدوَدٌة َصاِعَدٌة  َمْ َحَرَكٌة  وِحِه   ُر ِمْن   َخَرَجْت   َناَم   ِإَذا  ْؤِمَن   ُ الْ »ِإَن   در روايت ديگری آمده است: 

َرآُه يِف  َما 
َّ
ُكل َو  ّقُ  َ َفُهَو الْ ْدِبيِر  الّتَ َو  ْقِديِر  الّتَ َمْوِضِع  َماِء يِف  الّسَ وِت 

ُ
ك

َ
َمل ْؤِمِن يِف  ُ وُح الْ ُر َرآُه  َما 

َّ
ل

ُ
َماِء َفك الّسَ

 َيْبىَق 
َ

ُت: َحّتَ ل
ْ
: َنَعْم. ُقل

َ
َماِء؟ َقال ْؤِمِن ِإىَل الّسَ ُ وُح الْ ُه: َو َتْصَعُد ُر

َ
ُت ل

ْ
ٍم. َفُقل

َ
ْحال

َ
ْضَغاُث أ

َ
ْرِض َفُهَو أ

َ ْ
األ

ُرُج؟  خَيْ ْيَف 
َ

َفك ُت: 
ْ
ُقل اَت.  َ  لَ

ً
ِإذا َشْ ٌء  ِمْنُه  َيْبىَق   

َ
ل َحّتَ  َها 

ُّ
ُكل َخَرَجْت  ْو 

َ
ل  ،

َ
ل  :

َ
َفَقال َبَدِنِه؟  يِف  َشْ ٌء  ِمْنُه 

َها 
ُ
ْصل

َ
وُح أ الّرُ َذِلَك 

َ
ْرِض َفك

َ ْ
َو ُشَعاُعَها يِف األ َماِء يِف َمْوِضِعَها َو َضْوُؤَها  ْمَس يِف الّسَ

َ
ى الّش  َما َتَر

َ
أ  :

َ
َفَقال

کشش داری از روحش  که مؤ من می خوابد حرکت  ُدوَدٌة«1؛ همانا هنگامی  ا َمْ َبَدِن َو َحَرَكهُتَ
ْ
يِف ال

که روح مؤمن در ملکوت آسمان در جایگاه تقدیر و  به سوی آسمان باال می رود پس هر آنچه 

که در زمین می بیند، اضغاث احالم )خواب های پریشان  تدبیر می بیند، حق است و هر آنچه را 

کردم: آیا روح مؤمن به سوی آسمان باال می رود؟ فرمودند:  بی اساس( است. به امام؟ع؟ عرض 

که چیزی از آن در بدن باقی نمی ماند؟ فرمودند: خیر  کردم: روح چنان صعود می کند  بله. عرض 

که چیزی از آن باقی نمانده باشد، در این صورت شخص  گونه ای  گر همه روح خارج شود به  ا

آسمان  را در  آیا خورشید  فرمودند:  کیفیتی خارج می شود؟  کردم: پس به چه  می میرد. عرض 

که در جایگاه خویش مستقر است و نور و پرتوهای آن به زمین می رسد، همین طور  نمی بینی 

کشش است. اصل روح در بدن استقرار دارد و حرکت آن دارای 

ا  َطاُنَ
ْ
 َفُسل

ً
َطانا

ْ
ا ُسل َ   لَ

َ
وَح  َو َجَعل َق  الّرُ

َ
حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ می فرمايند: »ِإّنَ اهَّلَل َتَعاىَل َخل

َطاُنه«2؛ همانا خدای تعالی روح را آفرید و برای آن تسلطی 
ْ
وُح َو َبيِقَ ُسل َعْبُد َخَرَج الّرُ

ْ
ا َناَم ال

َ
ْفُس َفِإذ الّنَ

که بنده می خوابد روح خارج می شود و تسلط آن  قرار داد پس سلطه آن نفس است، هنگامی 

باقی می ماند. مراد از سلطان روح همان محدوده ای است که روح می تواند در آن تصرف کند. بر 

 اساس دسته ای از روايات روح انسانی قبل از بدن خلق شده است. اين دسته از روايات متواتر 

متمايزند  هم  از  شده اند  خلق  بدن ها  از  قبل  که  انسان ها  روح های  تواترند.  به  قريب  يا   و 

و تشخص فردی و جزئی دارند. لذا روح در تشّخص، تمايز و تحقق خود به بدن نياز ندارد، 

برخی  که  شده  گزارش  روايات  از  پاره ای  در  است.  آن  خود  به  روح  تمايز  و  تشّخص   بلکه 

1. امالی صدوق، ص145.
2. مناقب آل ابی طالب؟ع؟، ج2، ص357.
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با  اميرالمؤمنين؟ع؟  حضرت  اما  شدند،  ايشان  به  محبت  مدعی  اميرالمؤمنين؟ع؟  نزد 

ی در ميان ارواح محّبين حضرتش در عالم ارواح، ادعای او را   استناد به عدم حضور روح و
کردند.1 تکذيب 

که بدن انسان ها در آن عالم خلق شده اند،  از روايات عالم ذّر به روشنی استفاده می شود 

که ارواح انسان ها، که پیشتر در عالم ارواح  کرد  همچنين می توان از مجموع روايات برداشت 

خلق شده بودند، در عالم ذر با بدن های خود ترکيب شده اند، در نتيجه پیش از قدم نهادن 

گرفته و انسان بعد از طی مراحل و عوالم متعددی به عالم  انسان به دنيا روح و بدن او شکل 

دنيا آمده است. 

با توجه به مجموع روايات مربوط به خلقت و شکل گيری انسان در عوالم پیشين روشن 

﴾2؛ ناظر به مراحل  �تٍ 
�تَ
َ
َعل ِم�نْ  ّمَ 

ُ �ش �تٍ 
ْط�نَ

�نُّ ّمَ ِم�ن 
ُ �ش َ�ا�بٍ  �تُ �ن  ّمِ م 

ُ
اك �نَ �تْ

َ
ل ا �نَ

َ �نّ اإِ
َ �ن  ﴿ آيۀ شريفۀ  که  می شود 

دنيا  اين  در  منحصر  را  انسان  خلقت  که  کسانی  اما  است.  پیشين  عوالم  از  انسان  خلقت 

می گيرد  شکل  غذائی  مواد  از  نطفه  چون  می گويند  و  می کنند  تأويل  را  آيه  ظاهر   می دانند، 

ک معرفی  ک دارند، بدين جهت خداوند آغاز خلقت انسان را از خا يشه در خا و مواد غذائی ر

که بر اساس ظاهر آيۀ شريفه انسان پیش از اينکه خلقت ديگری از نطفه  کرده است،  در حالی 

که از  ی در شکل جديد را  ک خلق شده است، لذا خداوند خلقت مجدد و داشته باشد، از خا

که بر اساس تأويل يادشده خلقت از  « مطرح می کند، در حالی  نطفه آغاز می شود با تعبير »ُثّمَ

« به کار رود؛ بلکه آغاز خلقت از نطفه است و به صرف  ک صورت نگرفته است تا تعبير »ُثّمَ خا

گفت خداوند انسان را از  ک اخذ شده است، نمی توان  اينکه مواد تشکيل دهندۀ نطفه از خا

کيد دارند  کرد . لذا روايات به صراحت بر اين معنا تأ کرد و سپس از نطفه خلق  ک خلق   خا

ک آفريده شده است. که انسان پیش از خلقت از نطفه در دنيا در عوالم پیشين از خا

﴾ يعنی  َ�ا�بٍ �ن �تُ م ّمِ
ُ
اك �نَ �تْ

َ
ل ا �نَ

َ �نّ اإِ
َ نکتۀ در خور توجه ديگر اينکه خداوند در قرآن می فرمايد: ﴿�ن

از روح و بدن است، پس روح  که انسان، مرکب  ک آفريدم و می دانيم   شما انسان ها را از خا

1. ر.ک: کافی، ج1، ص438؛ بصائر الدرجات، ص86؛ بحاراالنوار، ج58، ص138.
2. سورۀ حج، آيۀ 5.
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گر کسی بر خالف ظاهر اين تعبير ادعا کند که در اينجا  ک آفريده شده اند و ا و بدن هر دو از خا

که قرينه بر خالف  مراد جزئی از انسان، يعنی بدن انسان، است بايد قرينه بیاورد. در حالی 

از طين  انسان ها هر دو  و هم بدن  که هم روح  بیان شده  به صراحت  روايات  و در  آن است 

کيفيت و رّقت و لطافت   )ِگل( خلق شده اند؛ البته طينت روح از نظر َعرضی يعنی از جهت 

با طينت بدن متفاوت است. 

گاهی مراد از روح در متون،  در متون دينی ما روح به حقايق ديگری نيز اطالق شده است. 

گاهی در متون دينی از روح االيمان و روح العقل و ... سخن به ميان آمده  روح القدس است و 

زيرا همه  برای حيات خاص دنيوِی بدن هستند؛  انسانِی الزم  روح  از  ارواح غير  اين  است. 

از روح  کودک و بزرگسال و ... روح انسانی دارند، اما همگان  کافر و  از مؤمن و  انسان ها اعم 

العقل بهره مند نيستند، روح االيمان خاص مؤمنان و روح القدس مخصوص انبياء و اوليای 

الهی است.

کافی را به احاديث مربوط به روح اختصاص داده است،  کلينی دو باب از اصول  مرحوم 

مّئة؟مهع؟«   يت یسدد اهّٰلل هبا األ
ّ
وح ال مئة؟مهع؟« و ديگری »باب الر يت يف األ

ّ
واح ال کر الر يکی »باب فيه ذ

؟  َعاِلِ
ْ
ال ِم 

ْ
ِعل َعْن  ُتُه 

ْ
ل

َ
َسأ  :

َ
َقال َجْعَفٍر؟ع؟  يِب 

َ
أ َعْن  َجاِبٍر  »َعْن  آمده است:  باب نخست  از  روايتی  در 

َياِة  َ الْ وَح  ُر َو  َياِن  ِ
ْ

اإل وَح  ُر َو  ُقُدِس 
ْ
ال وَح  ُر َواٍح:  ْر

َ
أ َسَة  َخْ ْوِصَياِء 

َ ْ
األ َو  ْنِبَياِء 

َ ْ
األ يِف  ِإّنَ  َجاِبُر،  َيا  ِلي:   

َ
َفَقال

 :
َ

َّ َقال ُ
ى. ث َر

َ
الّث َت  ْ َ

ِإىَل َما ت َعْرِش 
ْ
ال َت  ْ َ

َعَرُفوا َما ت َيا َجاِبُر  ُقُدِس 
ْ
ال وِح  َفِبُر ْهَوِة. 

َ
الّش وَح  ُر َو  ِة  ُقّوَ

ْ
ال وَح  ُر َو 

از جابر  َعُب «1؛ 
ْ
َتل  

َ
ل َو  ُهو 

ْ
َتل  

َ
ل ا  َ َفِإّنَ ُقُدِس 

ْ
ال وَح  ُر  

َّ
ِإل َدَثاُن  َ الْ ا  ُيِصيهُبَ َواٌح  ْر

َ
أ َبَعَة  ْر

َ ْ
األ َهِذِه  ِإّنَ  َجاِبُر  َيا 

پرسیدم،  عالم  علم  دربارۀ  باقر؟ع؟  امام  از  گفت  که جابر  است  روایت شده  باقر؟ع؟  امام  از 

االیمان،  روح  القدس،  روح  دارد:   وجود  روح  پنج  اوصیاء  و  انبیاء  در  همانا  ای جابر   فرمودند: 

 روح الحیاة، روح القوة و روح الشهوة. پس ای جابر امام به واسطۀ روح القدس آنچه را در زیر عرش 

تا زیر زمین است می داند، ای جابر برای چهار روح دیگر حوادثی پدید می آید، اما روح القدس 

چنین نیست و لهو و لعب ندارد.

ايمان؛  2.روح  القدس؛  1.روح  است:  آمده  ميان  به  سخن  روح  پنج  از  روايت  اين   در 

1. کافی، ج1، ص272.
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اموری  ارواح  اين  از  يک  هر  واسطه  به  الشهوة.  5.روح  القوة؛  4.روح  حيات؛   3.روح 

برای صاحبان آنها تحقق پیدا می کند. صاحبان روح القدس يعنی انبياء و ا وصياء به واسطه 

ی زمين تا زير عرش وجود دارد می شناسند.  که از رو اين روح همه آنچه را 

يج  به جز روح القدس، چهار روح ديگر در اثر گذشت ايام دچار تغيیر می شوند، يعنی به تدر

از مدتی نيز رو به ضعف و نقص می روند. روح القدس  کمال پیدا می کنند و بعد  تشديد و 

امام صادق؟ع؟  از  روايت ديگری مفضل  و نسيان و غفلت ندارد. در  و لعب  لهو  همچنين 

 :
َ

َفَقال ِسْتُرُه؟  ْيِه 
َ
َعل ُمْرًخی  َبْيِتِه  يِف  ُهَو  َو  ْرِض  

َ ْ
األ ْقَطاِر 

َ
أ يِف   ا  ِبَ َماِم  ِ

ْ
اإل ِم 

ْ
ِعل َعْن  ُتُه 

ْ
ل

َ
»َسأ می کند:   نقل 

َض  ِة َفِبِه َنَ ُقّوَ
ْ
وَح ال َياِة َفِبِه َدّبَ َو َدَرَج َو ُر َ وَح الْ َواٍح: ُر ْر

َ
َسَة أ ؟ص؟ َخْ ِ

يِبّ  يِف الّنَ
َ

، ِإّنَ اهَّلَل َتَباَرَك َو َتَعاىَل َجَعل
ُ

ل
َ

َيا ُمَفّض

ُقُدِس 
ْ
وَح ال - َو ُر

َ
َياِن َفِبِه آَمَن َو َعَدل ِ

ْ
وَح اإل ِل َو ُر

َ
ال َ َساَء ِمَن الْ ىَت الّنِ

َ
 َو َشِرَب َو أ

َ
َكل

َ
ْهَوِة َفِبِه أ

َ
وَح الّش َو َجاَهَد َو ُر

 
ُ

 َيْغُفل
َ

 َيَناُم َو ل
َ

ُقُدِس ل
ْ
وُح ال َماِم. َو ُر ِ

ْ
ُقُدِس َفَصاَر ِإىَل اإل

ْ
وُح ال  ُر

َ
؟ص؟ اْنَتَقل يِبُّ َة. َفِإَذا ُقِبَض الّنَ ُبّوَ  الّنُ

َ
ل  َفِبِه َحَ

ى ِبِه«1؛ از امام  َكاَن َيَر ُقُدِس 
ْ
وُح ال ُهو َو ُر

ْ
 َو َتْزُهو َو َتل

ُ
َواِح َتَناُم َو َتْغُفل ْر

َ ْ
َبَعُة األ ْر

َ ْ
 َيْزُهو َو األ

َ
ُهو َو ل

ْ
 َيل

َ
َو ل

است،  لحاف  زیر  در خانۀ خود  او  که  در حالی  زمین  اقطار  به  امام  علم  دربارۀ  صادق؟ع؟ 

پرسیدم، امام؟ع؟ فرمودند: ای مفضل همانا خدای تبارک و تعالی برای پیامبر؟ص؟ پنج روح قرار 

که به واسطۀ آن  که به واسطۀ آن راه می رود و حرکت دارد؛ 2. روح القوة   داده است: روح الحیاة 

که به واسطۀ آن می خورد و می نوشد و با همسران  برمی خیزد و تالش می کند؛ 3. روح الشهوة 

که  که به واسطۀ آن ایمان وعدالت می ورزد؛ 5.روح القدس  خود همبستر می شود؛ 4. روح االیمان 

کند روح القدس از ایشان منتقل  به واسطۀ آن حامل نبوت می شود؛ پس وقتی پیامبر؟ص؟ رحلت 

کار بیهوده ندارد.  می شود و به امام می رسد و روح القدس نمی خوابد، غافل نمی شود، سهو و 

که چهار روح دیگر خواب و غفلت و بازی و لهو دارند و امام به واسطۀ روح القدس  در حالی 

می بیند.

که حرکت به واسطۀ روح حيات تحقق پیدا می کند، به  در اين روايت تصريح شده است 

گوار تحريک می شود.   واسطه روح قوت در انسان هيجان پديد می آيد و انسان برای مقابله با امور نا

خوردن و آشاميدن نيز به واسطه روح شهوت صورت می گيرد. ايمان مؤمنان نيز به سبب روح 

1. همان.
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ايمان در آنهاست. انبياء نيز با دارا شدن به روح القدس، حامل نبوت می شوند و به واسطه 

که در اقطار زمين جريان دارد، می بینند. روح القدس اموری را 

که وقتی امام پیشين رحلت می کند روح القدس از او به  در برخی روايات بیان شده است 

که ائمه پیش از  امام بعدی منتقل می شود. ممکن است از اين روايات چنين استفاده شود 

که امام از ابتدای  امامت از روح القدس بهره مند نبوده اند، اما در روايات ديگری تصريح شده 

د به روح القدس است. در جمع اين دو دسته روايات بايد گفت روح  تولد و پیش از امامت مؤّيَ

القدس در حقيقت حالت بهره مندی از نور علم است و مراتب دارد و امام پیش از امامت 

ايشان  به  امامت  مقام  انتقال  با  و  است  بهره مند  القدس  روح  يا  علم  نور  پايین تر  درجات  از 

انتقال روح  و معنای  برخوردار می شود  امامت است،  که مخصوص مقام  از درجۀ خاصی، 

القدس از امام سابق به امام الحق همين درجۀ خاص از روح القدس است.

کی و طهارت و عصمت است  که اين روح دارای پا کی از آن است  تعبير »القدس« نيز حا

و مراد از عصمت عدم غفلت و نسيان و لهو و لعب است؛ نه عصمت از آلودگی ها و خبائث؛ 

علم  در  و  نمی شود  نسيان  و  غفلت  و  سهو  دچار  لقدس  ا  روح  از  بهره مندی  با  امام   يعنی 

علم  دنيا  امور  از  ظاهری  به  صرفًا  معصوم  غير  نيست.  بندگان  ساير  همچون  محدوديتی  او 

 پیدا می کند اما امام به واسطۀ روح القدس عالوه بر ظاهر اشياء از بطون تمام موجودات و فکر 

اشراف  موجودات  همۀ  پنهان  زوايای  تمام  به  و  می شود  گاه  آ نيز  انسان ها  تمام  انديشه   و 

که  و احاطه پیدا می کند و اين احاطه و اشراف، تسلط و اقتدار نيز در پی دارد و امام به هر نحو 

کند.  بخواهد می تواند در همۀ اشياء تصرف 

که در زير عرش تا عميق ترين نقاط زمين است  امام به واسطۀ روح القدس تمام آنچه را 

که وقتی امام؟ع؟ از مادر متولد  کامل دارد. در روايات آمده است  می بیند و به آن ها اشراف 

که به واسطۀ آن از عرش تا فرش را به  می شود خدای تعالی عمودی از نور به او عطا می کند 

وضوح می بیند و اين همان روح القدس است. 

ساير ارواح مثل روح االيمان، روح القوه، روح الشهوه و .... نيز دارای مراتب اند و انسان های 

مختلف از مراتب مختلفی از اين ارواح برخوردارند.
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است.  آمده  ميان  به  سخن  نيز  ديگری  روح  از  روح  پنج  اين  از  غير  روايات  و  آيات   در 

 :
َ

يِب َبِصيٍر َقال
َ
مرحوم کلينی در دومين باب از ابواب فوق الذکر روايتی بدين شرح آورده است:»َعْن أ

ْدِر�ی   �تَ �تَ ا ما ُك�نْ ْمِ��ن
أَ
 ِم�نْ ا

ً
َك  ُرو�ا �یْ

َ
ل ا اإِ �ن ْوَح�یْ

أَ
ِلَك ا َبا َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َعْن َقْوِل اهَّلِل َتَباَرَك َو َتَعاىَل: ﴿َو َكدن

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
َسأ

َكاَن َمَع َرُسوِل   
َ

اِئيل
َ

 َو ِميك
َ

ْعَظُم ِمْن َجْبَرِئيل
َ
 أ

َّ
ِق اهَّلِل َعّزَ َو َجل

ْ
ٌق ِمْن َخل

ْ
: َخل

َ
ما�نُ ﴾1؟ َقال �ی اإِ

ْ
ا ال

َ
ا�بُ َو ل ِک�ت

ْ
َما ال

ِة ِمْن  َبْعِدِه«2؛ از ابوبصیر روایت شده است که گفت: از امام صادق؟ع؟  مِئَّ
َ ْ
ُدُه َو ُهَو َمَع  األ ِبُرُه َو ُيَسّدِ اهَّلِل؟ص؟ خُيْ

کتاب و ایمان چیست؟«  که  کردم تو نمی دانستی   دربارۀ آیۀ »و اینچنین روحی از امرمان را به سوی تو وحی 

جبرئیل  از  که  است  تعالی  خدای  آفریدگان  از  آفریده ای  ا﴾  ْمِ��ن
أَ
ا ِم�نْ   

ً
﴿ُرو�ا فرمودند:  صادق؟ع؟   امام 

ایشان  از  و  ایشان خبر می دهد  به  و  است  رسول خدا؟ص؟  روح همراه  آن  و  است  میکائیل عظیم تر  و 

حمایت می کند و بعد از رسول خدا؟ص؟ آن روح همراه ائمه؟مهع؟ است.

گفته شده است. حضرت  ا﴾ سخن  ْمِ��ن
أَ
ا ِم�نْ   

ً
﴿ُرو�ا با عنوان  از روحی  آيه شريفه  در اين 

که از جبرئيل و ميکائيل  امام صادق؟ع؟ اين روح را خلقی از مخلوقات خدا معرفی می کند 

پیامبر  به  آن  وحی  از  خداوند  که  روحی  اين  صادق؟ع؟،  امام  فرمايش  بنابر  است.  عظيم تر 

می کرد  اخبار  ايشان  به  و  تسديد  را  حضرت  آن  و  بود  ايشان  همراه  همواره  می کند،   اخبار 

کرم؟ص؟ به ائمه؟مهع؟ رسيده است. به نظر می رسد اين روح غير از روح القدس است؛   و بعداز پیامبر ا

ا﴾ به پیامبر خاتم  ْمِ��ن
أَ
 ِم�نْ ا

ً
زيرا همه انبياء و اوصياء از روح القدس برخوردارند اما ظاهرًا ﴿ُرو�ا

و اهل بیت ايشان؟مهع؟ اختصاص دارد. 

گفته شده و حضرت  که از امر پروردگار است سخن  در آيۀ ديگری از قرآن نيز دربارۀ روحی 

  
َ

َجْبَرِئيل ِمْن   ْعَظُم  
َ
أ ٌق  

ْ
»َخل است:  فرموده  آن،   حقيقت  از  سؤال  به  پاسخ  در  صادق؟ع؟   امام 

وِت«3؛  آفریده ای سترگ تر از جبرئیل 
ُ

ك
َ
ل َ ِة َو ُهَو ِمَن الْ مِئَّ

َ ْ
َكاَن َمَع َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ َو ُهَو َمَع األ  

َ
اِئيل

َ
َو ِميك

کنون همراه ائمه؟مهع؟ است و آن روح از  و میکائیل است و همراه رسول خدا؟ص؟ بود ملکوت و ا

ملکوت است.

1. سورۀ شوری، آيۀ 52.
2. کافی، ج1، ص273.
3. کافی، ج1، ص273.
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که همۀ انبياء و اصياء پنج روح دارند و از جمله  در روايات باب پیشين تصريح شده بود 

از  اولياء  انبياءو  تمام  برخورداری  از  سخنی  هيچ  روايات  اين  در  اما  القدس اند،  روح   دارای 

که اين روح، همراه رسول  ا﴾ در ميان نيست؛ بلکه به صراحت بیان شده است  ْمِ��ن
أَ
 ِم�نْ ا

ً
﴿ُرو�ا

از ظاهر روايات استفاده می شود  کرم؟ع؟ بوده و سپس به ائمه؟مهع؟ منتقل شده است. لذا  ا

کرم؟ص؟ اختصاص داشته و بعد از آن حضرت به ائمه اهل بیت؟مهع؟  که اين روح به پیامبر ا

رسيده است. 

ا﴾ پیش از حضرت رسول  ْمِ��ن
أَ
 ِم�نْ ا

ً
در روايت بعدی از همين باب تصريح شده است که ﴿ُرو�ا

َك  و�نَ
ُ
ل َْس�أَ  : ﴿�ی

ُ
َبا َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َيُقول

َ
ْعُت أ : مَسِ

َ
يِب َبِصيٍر َقال

َ
کرم؟ع؟ همراه احدی نبوده است: »َعْن أ ا

ْن َمَض  َحٍد ِمَّ
َ
ْن َمَع أ

ُ
ْ َيك  لَ

َ
اِئيل

َ
 َو ِميك

َ
ْعَظُم ِمْن َجْبَرِئيل

َ
ٌق أ

ْ
: َخل

َ
﴾1 َقال ِیی

ّ
ْمِ� َر�ب

أَ
وُح ِم�نْ ا ِل الّ�ُ وِح �تُ  َع�نِ الّ�ُ

گفت:  که   َما ُطِلَب  ُوِجَد2«؛ از ابوبصیر روایت شده 
ُّ

ُكل ْيَس 
َ
ُدُهْم َو ل ِة ُيَسّدِ مِئَّ

َ ْ
ٍد؟ص؟َو ُهَو َمَع األ ّمَ َغْيِر حُمَ

که می فرمودند: در آیۀ »دربارۀ روح از تو می پرسند، بگو: روح از امر  از امام صادق؟ع؟ شنیدم 

که به همراه احدی  پروردگارم است« مراد از روح آفریده ای سترگ تر از جبرئیل و میکائیل است 

که از آن ها  کنون همراه ائمه؟مهع؟ است  گذشتگان نبوده است؛ غیر از محمد؟ص؟ و آن روح ا از 

گردد. که آنچه طلبیده شود، یافت  محافظت و حمایت می کند و چنین نیست 

مختلف  مراتب  امرنا  من  روحًا  و  القدس  روح  االيمان،  روح  العقل،  روح  می رسد  نظر  به 

کرم؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ از آن بهره مند هستند  کاملترين مرتبه ای که تنها پیامبر ا علمی اند،  از 

که ساير انبياء و اوصياء نيز دارا می شوند به »روح القدس«  ا﴾ و از مرتبه ای  ْمِ��ن
أَ
ا  ِم�نْ 

ً
به ﴿ُرو�ا

انسان ها  برخی  و  مؤمنان  که  است  مرتبه ای  نيز  العقل  روح  و  االيمان  روح  می شود.   تعبير 

نيست  انسانی  روح  ذات  عين  عقل  و  علم  هستند.  بهره مند  آن  از  مختلف  درجات   به 

گاهی نيز از او سلب می گردد. بلکه به انسان دارای روح، علم وعقل عطا می شود و 

کار رفته است و برای فهم معنای مراد از  حاصل آن که واژۀ روح دربارۀ حقايق متعددی به 

اين واژه در آيات مختلف قرآن ضرورتًا بايد به بیان معلمان قرآن؛ يعنی روايات معصومان؟مهع؟، 

1. سورۀ إسراء، آيۀ 85.
2. همان.
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دارند  روحی  انسان ها  همۀ  که  نيست  ترديدی  شد،  اشاره  پیشتر  که  چنان  کرد.   مراجعه 

که پیش از بدن آنها در عالم ارواح از طين آفريده شده است. حقيقت انسان مرکب از همين 

از  بیرون  و  مستقل  حقيقتی  عقل  اما  شده اند،  آفريده  ک  خا از  دو  هر  که  است  بدنی  و  روح 

می گردند  بهره مند  آن  از  خويش  حيات  از  دوره هايی  در  انسان ها  برخی  که  است   انسان 

گاه از آنها سلب می شود.  و 

کی و حقيقتی است که تنها به مؤمنان عطا می شود.  همين طور روح االيمان غير از روح خا

يعنی وقتی انسانی مؤمن شد،  دارای اين روح می گردد،  در حالی که غير مؤمن هم مصداق انسان 

که فقط  است. در نتيجه روح االيمان خارج از حقيقت انسان است. همين طور روح القدس 

کرم؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟  که تنها به پیامبر ا ا﴾  ْمِ��ن
أَ
 ِم�نْ ا

ً
 به انبياء و اوصياء عطا می شود و ﴿ُرو�ا

اختصاص می يابد همه حقايقی خارج از حقيقت انسان هستند.

به  چهارماهگی  پايان  در  البقاء،  روح  و  الحياة  روح  العقل،  روح  شدن  دميده  از  گاهی 

َق  
ُ
ل ْن  خَيْ

َ
َراَد أ

َ
 ِإَذا أ

َّ
گفته شده است. در حديثی آمده است: »ِاّنَ اهَّلَل َعّزَ َو َجل جنين انسان، سخن 

 
َ

ُجل الّرَ َك  َحّرَ ِحِم،  الّرَ يِف  َها 
َ
َعل جَيْ َو  ِفيِه   ُه 

َ
ل َيْبُدو  َما  ْو 

َ
أ آَدَم  ِب 

ْ
ُصل يِف  يَثاَق  ِ

ْ
ال ا  هْيَ

َ
َعل َخَذ 

َ
أ ا  ِمَّ يِت 

َّ
ال ْطَفَة  الّنُ

َفَتْفَتُح  َقَدِري  َو  اِفُذ  الّنَ َقَضايِئَ  َو  يِق 
ْ
َخل ِفيِك-  َيِلَج  َحّتَ  َباَبِك  اْفَتِحي  ِن 

َ
أ ِحِم   الّرَ ِإىَل  ْوَحی 

َ
أ َو  ِجَماِع 

ْ
ِلل

َتِصيُر   َّ ُ
ث  

ً
َيْوما َبِعنَي  ْر

َ
أ َقًة 

َ
َعل َتِصيُر   َّ ُ

ث   
ً
َيْوما َبِعنَي  ْر

َ
أ ِفيِه  ُد 

َ
َفَتَرّد ِحِم  الّرَ ِإىَل  ْطَفُة  الّنُ  

ُ
َفَتِصل ا  َباهَبَ ِحُم  الّرَ

َقاِن 
ُ
ل خَيْ َقنْيِ 

َّ
َخال نْيِ 

َ
ك

َ
َمل اهَّلُل  َيْبَعُث   َّ ُ

ث ٌة 
َ

ُمْشَتِبك وٌق  ُعُر ِفيِه  ِري  ْ َ
ت  

ً
ما ْ لَ َتِصيُر   َّ ُ

ث  
ً
َيْوما َبِعنَي  ْر

َ
أ  ُمْضَغًة 

وُح  الّرُ ِفهَيا  َو  ِحِم  الّرَ ِإىَل  ِن 
َ

َفَيِصال ِة 
َ
ْرأ َ الْ َفِم  ِمْن  ِة 

َ
ْرأ َ الْ َبْطِن  يِف  َفَيْقَتِحَماِن   اهَّلُل  َيَشاُء  َما  ْرَحاِم 

َ ْ
األ يِف 

...1«؛  َبَقاِء 
ْ
ال َو  َياِة  َ الْ وَح  ُر ِفهَيا  َفَيْنُفَخاِن  َساء  الّنِ ْرَحاِم 

َ
أ َو  َجاِل  الّرِ ِب 

َ
ْصال

َ
أ يِف  ُة 

َ
ْنُقول َ الْ َقِدَيُة 

ْ
ال

است  آن هایی  از  که  بیافریند  را  نطفه ای  خواست  که  هنگامی  عزوجل  خدای   همانا 

که برای خداوند در مورد خلق  گرفته است یا از نطفه هایی است  که در صلب آدم از آن ها میثاق 

آن ها )بدون اینکه سابقه ای داشته باشند( بدا حاصل شده است، وقتی خداوند بخواهد این 

نطفه را بیافریند و در رحم قرار دهد مرد را برای همبستر شدن تحریک می کند و به رحم وحی 

که مورد قضای نافذ من و مقدر است در تو قرار دهم،   که َدِر خود را بگشا تا خلق خویش را   می کند 

1. کافی، ج6، ص13.
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پس رحم دِر خود را می گشاید و نطفه به رحم می رسد و چهل روز در آن تردد دارد، سپس چهل 

روز به حالت علقه درمی آید و پس از آن تا چهل روز به صورت مضغه درمی آید و سپس به تکه 

گاه خداوند دو فرشتۀ  که رگ های شبکه ای در آن شکل می گیرند، آن  گوشتی تبدیل می شود 

صورت گر را می فرستد تا آنچه را خدا می خوهد شکل دهند. پس، آن دو از طریق دهان وارد 

که در اصالب مردان و  که روح قدیمه ای  شکم زن می شوند و به رحم متصل می گردند در حالی 

رحم های زنان جریان داشته در رحم )به همراه بدن جنین( هست. پس آن دو فرشته به جنین 

روح حیات و بقاء می دمند ... .

کار آنها تقدير و صورت دادن به جنين  که  گفته شده  در اين حديث از دو فرشته ای سخن 

است. اين دو فرشته در پايان چهار ماهگی وارد رحم می شوند در حالی که به تصريح امام؟ع؟ 

که در اصالب و ارحام جريان  پیش از ورود آنان، جنين در رحم دارای روح قديمه ای است 

يارات رسول خدا؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ نيز به جريان آن بزرگواران  داشته است. بر همين اساس در ز

يارات حضرت  ک و مطهر شهادت می دهيم. به عنوان نمونه در يکی از ز در اصالب و ارحام پا

ِة  اخِمَ
َ

ِب الّش
َ

ْصال
َ ْ
 يِف األ

ً
َك  ُكْنَت  ُنورا

َ
ّن

َ
ْشَهُد أ

َ
َبا َعْبِد اهَّلِل أ

َ
َي َيا أ

َ
يم: »َيا َمْول سيد الشهداء؟ع؟ عرضه می دار

که تو نوری در صلب های شریف  َرة«1؛ ای موالی من، ای ابا عبداهلل، شهادت می دهم  َطّهَ ُ ْرَحاِم الْ
َ ْ
 َو األ

کیزه بودی. و رحم های پا

که مراد از روح قديمۀ  گرفت  با توجه به روايات خلقت ارواح قبل از ابدان می توان نتيجه 

خلق  ارواح  عالم  در  دنيا  عالم  از  پیش  که  است  روحی  همان  ارحام  و  اصالب  در   جاری 

و در عالم ذّر با بدن ذّری ترکيب شده است و انسان کامل مرکب از روح و بدن از طريق جريان 

کرده است به دنيا قدم می نهد. لذا روح حيات  که خداوند معين  در اصالب و ارحام در وقتی 

و بقاء غير از روح انسانِی مخلوق از طين در عالم ارواح است: 

نطفه  داشتن  روح  به  روشنی  به  شده،  مطرح  جنين  ديه  باب  در  که  ديگری  روايت   در 

روح  آن  به  جنين  و  نطفه  تحوالت  و  رشد  و  شده  تصريح  چهارماهگی  از  پیش  جنين  و 

روحی  از  الحیاة«  و  »روٌح عدا  تعبير  با  قديمه  روح  از  روايت  اين  در  داده شده است.   نسبت 

1. مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج2، ص721.
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ی می گويد:  که در پايان چهار ماهگی دميده می شود با تعبير »روح العقل«  ياد شده است. راو

 :
َ

َفَقال ؟ 
ً
تا َمّيِ ا  َبْطهِنَ يِف  َما  َفَطَرَحْت  ِبِرْجِلِه    

ً
َحاِمال ًة 

َ
اْمَرأ َضَرَب   َرُجٍل  َعْن  ؟امهع؟  َسنْيِ ُ الْ ْبَن  َعيِلَّ  ُت 

ْ
ل

َ
»َسأ

ِحِم  الّرَ يِف  َوَقَعْت  ِإَذا  يِت 
َّ
ال ِهَي   :

َ
َفَقال ْطَفِة؟  الّنُ  

ُ
َحّد ا  َ َ

ف ُت: 
ْ
ُقل  .

ً
ِديَنارا يَن  ِعْشِر ْيِه 

َ
َعل َفِإّنَ  ُنْطَفًة  َكاَن  ِإْن 

 
ُ

َحّد ا  َ َ
ف ُت: 

ْ
ُقل  .

ً
ِديَنارا َبِعنَي  ْر

َ
أ ْيِه 

َ
َعل َفِإّنَ  َقٌة 

َ
َعل ُهَو  َو  َطَرَحْتُه  ِإْن  َو   :

َ
َقال  .

ً
َيْوما َبِعنَي  ْر

َ
أ ِفيِه  ْت  َفاْسَتَقّرَ

ُهَو ُمْضَغٌة  َو  َطَرَحْتُه  ِإْن  َو   :
َ

َقال  .
ً
َيْوما اِننَي  َ َ

ِفيِه ث ْت  َفاْسَتَقّرَ ِحِم  الّرَ َوَقَعْت يِف  ِإَذا  يِت 
َّ
ال ِهَي   :

َ
َفَقال َقِة 

َ
َعل

ْ
ال

ْت ِفيِه ِماَئًة  ِحِم َفاْسَتَقّرَ يِت ِإَذا َوَقَعْت يِف الّرَ
َّ
: ِهَي ال

َ
ْضَغِة؟ َفَقال ُ  الْ

ُ
ا َحّد َ َ

ُت: ف
ْ
. ُقل

ً
نَي ِديَنارا ْيِه ِسّتِ

َ
 َفِإّنَ َعل

وُح  ُر ِفيِه  ُنِفَخ  َقْد  َواِرِح  َ اجلْ  
َ

ل ّيَ ُمَز ٌم  ْ َو لَ َعْظٌم  ُه 
َ
ل َقٌة 

َّ
ل خُمَ َنَسَمٌة  ُهَو  َو  َطَرَحْتُه  ِإْن  َو   :

َ
َقال  .

ً
َيْوما يَن  ِعْشِر َو 

ِبَغْيِر  ْو 
َ
أ َذِلَك  َكاَن  وٍح  ِبُر

َ
أ َحاٍل  ِإىَل  ا  َبْطهِنَ يِف  ُه 

َ
ل ّوُ َ َ

ت ْيَت 
َ
َرأ  

َ
أ ُه: 

َ
ل ُت 

ْ
ُقل ًة. 

َ
َكاِمل ِدَيًة  ْيِه 

َ
َعل َفِإّنَ  َعْقِل 

ْ
ال

ِفيِه  َكاَن  ُه 
َ

ّن
َ
أ  

َ
ل ْو 

َ
ل َو  َساِء  الّنِ ْرَحاِم 

َ
أ َو  َجاِل  الّرِ ِب 

َ
ْصال

َ
أ يِف  ْنُقوِل  َ الْ َقِدمِی 

ْ
ال َياِة  َ الْ َعَدا  وٍح  ِبُر  :

َ
َقال وٍح؟  ُر

َك 
ْ
ِتل يِف  ُهَو  َو  ِدَيٌة  ُه 

ُ
َيْقُتل َمْن   

َ
َعل  

ً
ِإذا َكاَن  َما  َو  ِحِم  الّرَ يِف  َحاٍل  َبْعَد  َحاٍل  َعْن   

َ
ل ّوَ َ َ

َما ت َياِة  َ الْ َعَدا  وٌح  ُر

بزند  حامله ای  زن  شکم  به  لگد  با  مردی  گر  ا که  پرسیدم  العابدین؟ع؟  زین  امام  از  اِل1«؛  َ  الْ
گر آنچه در رحم است هنوز نطفه باشد، بیست  و جنین او سقط شود حکمش چیست؟ فرمودند: ا

که نطفه چهل  کردم حّد نطفه چه مقدار است؟ فرمودند: آن وقتی است  دینار دیه دارد، عرض 

که در مرحله علقه بوده  گر سبب سقط جنینی شود  روز در رحم استقرار یافته باشد. و فرمودند: ا

کردم: حد علقه چه مقدار است؟ فرمودند: آن زمانی است  است، چهل دینار دیه دارد. عرض 

که مضغه  گر جنینی سقط شود  که نطفه هشتاد روز در رحم استقرار یافته باشد. و فرمودند ا

کردم: حد مضغه چه مقدار است؟ فرمودند: آن زمانی  بوده است شصت دینار دیه دارد.عرض 

گر جنینی سقط شود  که نطفه صد و بیست روز در رحم استقرار یافته باشد. و فرمودند: ا  است 

گوشت روییده و جوارحش منظم شده و روح عقل در  گردیده و استخوان و  کامل  که خلقی 

کردم: آیا تحّول جنین در رحم مادر از حالی  کامل است. عرض  آن دمیده شده باشد، دیه آن 

به حال دیگر با روح صورت می گیرد یا بدون آن؟ فرمود: با روحی غیر از روح حیات؛ یعنی روح 

که غیر از روح حیات  گر این روح _  که در اصالب مردان و ارحام زنان منتقل می شود. و ا قدیمی 

که او را  کسی نیز  گاه بر  است _ در رحم نبود جنین از حالی به حال دیگر منتقل نمی شد آن 

ق نمی گرفت.
ّ
کشته بود، دیه تعل

1. کافی،  ج7، ص347.
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م 
ُ
اك �نَ �تْ

َ
ل ا �نَ

َ �نّ اإِ
َ �ن  ﴿ که آيۀ شريفۀ  که بیان شد به خوبی استفاده می شود  از مجموع مطالبی 

دارد.  نظر  دنيا،   از  از طين،  پیش  انسان ها  ابدان  و  ارواح  به خلقت   1﴾ �تٍ ْط�نَ
�نُّ ِم�ن  ّمَ 

ُ �ش َ�ا�بٍ  �تُ �ن   ّمِ

آيۀ شريفۀ  که در ذيل  رواياتی  از جمله  را پشتيبانی می کنند؛  اين مطلب  نيز   روايات ديگری 

یف  الؤمن  »کون  باب  روايات  و  شده اند  ﴾2وارد  ِ
ّ َح�ی

ْ
ال ِم�نَ  �تَ  َم�یَّ

ْ
ال  ُ ِ�حب �نْ ُ َو�ی  ِ �ت ِ

َم�یّ
ْ
ال ِم�نَ   َّ َح�ی

ْ
ال  ُ ِ�حب �نْ ُ ﴿�ی

دارند.  داللت  ارحام  و  اصالب  در  کامل  انسان  جريان  بر  روشنی  به  که   ... و  الکافر«   صلب 

 ُيِصُبُه 
َ

ْشِرِك َفال ُ ِب الْ
ْ
وُن  يِف ُصل

ُ
َتك

َ
ْؤِمِن  ل ُ در روايتی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است: »ِإَن  ُنْطَفَة الْ

ّرِ َشْ ء...3«؛ همانا نطفۀ مؤمن در صلب مشرک قرار می گیرد، ولی از شر آن چیزی به 
َ

ِمَن الّش

مؤمن نمی رسد.

که به واسطۀ آن انسان  حاصل آنکه روح العقل نيز خارج از حقيقت انسان و روحی است 

به درجه ای از معرفت و شناخت می رسد و زمينه تعقل و خرد برای او فراهم می شود. ديوانه ها 

گاهی را دارند.  و ابلهان از روح العقل بهره مند نيستند؛ اما روح انسانی و درجه ای از شعور و آ

ْرَء ِإَذا َناَم  َفِإّنَ  َ در روايتی آمده است که به هنگام خواب روح العقل از بدن خارج می شود: »ِإَن  الْ

َعْقل «4؛ همانا وقتی انسان می خوابد روح حیوانی 
ْ
وُح ال ُرُج ِمْنُه ُر ِذي خَيْ

َّ
َبَدِن َو ال

ْ
َيَواِن َباِقَيٌة يِف ال َ وَح الْ ُر

در بدن باقی است و آنچه از بدن خارج می شود، روح العقل است.

واح الت هبا الياة؛ منت: اعتقادنا یف النفوس انا هی الر

که زندگی به  که آن ها همان ارواحی هستند  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ نفوس آن است 

واسطۀ آن هاست.

شرح: به نظر می رسد مرحوم صدوق با نظر به پاره ای از روايات به چنين نتيجه ای رسيده 

برخی  بیان شد در  که پیشتر  اما چنان  بدان است.  که حيات  که نفس همان روحی است 

کيد و تصريح شده است. روايات بر تمايز نفس با روح تأ

1. سورۀ حج، آيۀ 5.
2. سوۀ انعام، آيۀ 95.

در  همواره  و  هستند  استثناء  معصومان؟مهع؟  که  نيست  ترديدی  روايات  اساس  بر  البته  ص13.  ج2،  کافی،   .3
ک و مطهر جريان داشته اند. اصالب و ارحام پا

4. بحاراألنوار، ج58، ص43.
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منت: و أنا اللق  األول ، لقول  النيب؟ص؟: أول ما أبدع اهَّلل سبحانه هي النفوس القدسة 
الطهرة فأنطقها بتوحيده، ث خلق بعد ذلك سائر خلقه .1

که  کرم؟ص؟  ترجمه: و به اعتقاد ما نفوس خلق اول هستند؛ بر اساس این فرمایش پیامبر ا

کیزه بود  کرد همان نفوس مقدس و پا که خداوند سبحان ابداع  فرمودند: »اولین چیزی 

کرد و سپس بعد از آن سایر خلقش را آفرید«. گویا  که آن ها را به توحید 

مطّهر  نفوس  ابداع  به  ناظر  صرفًا  کرده  استشهاد  بدان  صدوق  مرحوم  که  روايتی   شرح: 

اهل بیت؟مهع؟ است و نمی توان با استناد به آن ارواح همگان را خلق اول شمرد. ضمن اينکه 

ا﴾ يا »روح القدس« است. لذا اين نفوس با ارواح  ْمِ��ن
أَ
 ِم�نْ ا

ً
نفوس اختصاصی آن بزرگواران ﴿ُرو�ا

که در عالم ارواح خلق شده اند، هيچ سنخيتی ندارد. انسانی 

منت: و اعتقادنا فهيا أّنا خلقت  للبقاء و ل ختلق للفناء،

وَن ِمْن َداٍر ِإىَل َداٍر«.
ُ
ا ُتْنَقل َ َ

َبَقاِء، َو ِإّن
ْ
 ُخِلْقُتْ ِلل

ْ
َفَناِء َبل

ْ
؟صَ؟: »َما ُخِلْقُتْ ِلل ِ

يِبّ ِلَقْوِل الّنَ

يبة، و يف األبدان مسجونة. و أّنا يف األرض غر

که آن ها برای بقا خلق شده اند و برای فنا آفریده  ترجمه: و اعتقاد ما دربارۀ نفوس آن است 

که فرمودند: »شما برای فنا خلق نشده اید   نشده اند؛ بر اساس این فرمایش پیامبر؟ص؟ 

که )با مرگ( از خانه ای به خانۀ دیگری منتقل  بلکه برای بقا آفریده شده اید و به راستی 

که نفوس در زمین غریب و در بدن ها زندانی هستند. می  شوید. و معتقدیم 

اختصاص  تنها  ارواح  به  کرم؟ع؟  ا رسول  حضرت  فرمايش  که  دانست  بايد  شرح: 

می آيد،  انسان  سراغ  به  مرگ  دنيا  اين  در  هرچند  يعنی  است.  انسان  دربارۀ  بلکه   ندارد؛ 

که بدن به آن مبتال می شود،    ولی همو در آخرت حياتی دوباره پیدا می کند. البته روح به مرگی 

ياد می شود،   به مرگ  آن  از  آنچه  در  دارد.  تفاوت  بدن  با مرگ  روح  و مرگ  نخواهد  شد   ابتال 

ترکيب  و  ساختار  صرفاً   مرگ  با  همچنين  ندارد.  مرگی  چنين  روح  ولی  می ميرد  انسان  بدن 

انسان ها،  برخی  بدن  حتی  نمی رود.  بین  از  لزومًا  بدن  مواد  اما  می رود،  بین  از  بدن  خاص 

1. مرآة  العقول، ج9، ص23.
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گر خدا بخواهد، بقای ابدان  خصوصيات و ساختار خود را نيز حفظ می کند و سالم می ماند و ا

کاماًل ممکن است. حاصل آن که انتقال از منزلی به منزل ديگر اختصاص  بدين صورت نيز 

می شود  آخرت  وارد  دنيا  از  که  است  انسان  هو  بما  انسان  انتقال  منظور  بلکه  ندارد؛  روح   به 

و آخرت ابدی و دائمی است.

که قبل  که از برخی روايات باب قيامت استفاده می شود  اين نکته نيز در خور توجه است 

گفت روح نيز فنا دارد و خداوند  از قيامت فنای مطلق رخ خواهد داد، بر اين اساس می توان 

برد  خواهد  بین  از  کامل  طور  به  را  روح،  جمله  از  موجودات،  همه  قيامت  برپايی  از   پیش 

که اشاره  کرد. پس معنای فرمايش رسول خدا؟ص؟ همان است  و خلقت را از نو آغاز خواهد 

گرچه انسان چند روزی فانی خواهد شد، اما فنای او دائمی نيست و انسان مرکب  شد؛  يعنی ا

از روح و بدن بعد از انتقال از دنيا در قيامت باقی خواهد بود.

منت: و اعتقادنا فهيا أّنا إذا فارقت األبدان فهي باقية، مهنا منّعمة، و مهنا معّذبة، إىل 

أن يردها اهَّلل تعاىل بقدرته إىل أبدانا.

که وقتی آن ها از بدن جدا شدند باقی خواهند  ترجمه: و اعتقاد ما درباره نفوس آن است 

خداوند  زمانی که  تا  بود  خواهند  عذاب  در  برخی  و  نعمت  در  آن ها  از  برخی   ماند 

گرداند. به قدرت خویش آن ها را )در قیامت( به بدن هایشان باز 

شرح: مرحوم صدوق يادآور شده است که با مرگ، بدن از بین می رود، اما روح باقی است. 

ايشان در اينجا دربارۀ نحوۀ بقای روِح بدون بدن سخنی نگفته است؛ جز اينکه برخی ارواح 

بعد از مرگ بدن در نعمت و برخی در عذاب خواهند بود. دربارۀ محل نعمت ها و عذاب ها، 

 که آيا همان بهشت و جهنم آخرتی است يا بهشت و جهنم برزخی،  نيز سخن نگفته است. 

که خداوند ارواح را به قدرت خويش روزی به بدن هايشان  مرحوم صدوق تصريح می کند 

که ابدان نيز باقی خواهند بود و بقا به روح تنها اختصاص  باز می گرداند و اين نشان می دهد 

به هم می ريزد،  بدن  به هنگام مرگ صورت ظاهری  که  آن است  روح  با  بدن  تفاوت   ندارد. 

که هر  اما مادۀ بدن از بین نمی رود. در روايات متالشی شدن بدن به آجری تمثيل شده است 

يخته شدن مجدد آن به قالب  چند قالب خود را از دست می دهد و متالشی می شود، اما با ر
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فانی شدن مادۀ بدن  که  به دست می آورد. هرچند  را   دو مرتبه همان مواد شکل قبلی خود 

و ايجاد دوبارۀ آن نيز با معاد منافاتی ندارد.

َماِء  الّسَ ِإىَل  َيْصَعُد   
َ

ل ُه 
َ

إّن ْم، 
ُ

ك
َ
ل  

ُ
ُقول

َ
أ ّقٍ  »ِبَ نَي :  ّيِ َحَواِر

ْ
ِلل مَیَ   َمْر ْبُن   ِعيىَس     

َ
َقال َو   منت: 

ا«.  ِمهْنَ
َ

ل  َما َنَز
َّ

ِإل

گفت: »حقیقت را به شما می گویم همانا  ترجمه: و عیسی بن مریم به حواریان خود 

که از آن نازل شده است«. چیزی به آسمان صعود نمی کند، مگر آنچه 

شرح: نسبت اين روايت با بحث ارواح چندان روشن نيست،  شايد مراد آن باشد که نفوس 

کرده اند   و ارواح انسان ها خلقت خاصی دارند و از آسمان فرود آمده و به بدن ها تعلق پیدا 

و بعد از قطع عالقه از بدن دوباره به آسمان )مأل اعلی( باز می گردند و باقی می مانند. 

َ� َهواُه﴾ 1 مفال  �بَ
ْر�نِ َو ا�تَّ

اأَ
ْ
ی ال

َ
ل َ� اإِ

َ
ل �نْ

أَ
ُ� ا

ها َو لِک�نَّ اُه �بِ ْع�ن َ��نَ
َ
ا ل �ن �أْ ْو سشِ

َ
منت: و قال تعاىل: ﴿َو ل

يرفع مهنا إىل اللكوت بيق هيوى يف اهلاوية، و ذلك ألّن اجلّنة درجات و الّنار دركات.

گر می خواستیم او را به وسیله این آیات باال می بردیم  ترجمه: و خدای تعالی فرمود: »و ا

که به  کرد« پس آنچه از نفوس  ولیکن او به دنیا مایل شد و از هوای نفس خود پیروی 

که بهشت  ملکوت نمی رود به پرتگاه )جهنم( سقوط می کند و آن به خاطر این است 

درجات و جهنم درکاتی دارد.

شرح: آيه مورد استشهاد مرحوم صدوق به درجات کمالی انسان اشاره دارد و يادآوری می کند 

که خود را باال بکشند   که برخی انسان ها به شأن و موقعيت خود توجهی ندارند و به جای آن 

چسبيده اند  زمينی  امور  و  دنيا  به  نفس  هوای  از  ی  پیرو با  برسند  کمال  و  معرفت  به   و 

و از آن قطع عالقه نمی کنند. از نظر مرحوم صدوق انسان ها دو دسته اند: دسته ای با عبوديت 

کمال می يابند و خود را باال می کشند، اما دستۀ ديگری که به دنيا دل بسته اند به درکات جهنم 

سقوط می کنند. باال رفتن در درجات بهشت و سقوط در درکات جهنم مراتب مختلفی دارد. 

جهنم  درکات  در  سقوط  و  بهشت  درجات  در  رفتن  باال  که  است  اين  توجه  خورد  در  نکتۀ 

وارد می شود  يا جهنم  به بهشت  و بدن  از روح  انسان مرکب  و  ندارد  تنها اختصاص  به روح 

1. سورۀ أعراف، آيۀ 176.
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و استناد و استشهاد به اين آيات برای صعود يا سقوط روح چندان استوار به نظر نمی رسد.
1.﴾�ِ �یْ

َ
ل وُح اإِ �تُ َو الّ�ُ

َ
ک َملا�أِ

ْ
ُ ال ْعُ�حب منت: و قال تعاىل: ﴿�تَ

ترجمه: و خدای تعالی فرمود: »فرشتگان و روح به سوی او باال می روند«.

کمال و نيل آنان به قرب  ئکه و روح به سوی خدا نيز ناظر به عبوديت و  شرح: عروج مال

خدای تعالی است. مراد از »الروح« در اينجا روح های فرد فرد انسان ها نيست؛ بلکه به نظر 

استفاده  ئکه  مال به  روح  عطف  از  و  است  ئکه  مال رتبه  و  رديف  در  موجودی  مراد  می رسد 

ئکه است.  کی اعظم از ساير مال
َ
ئکه يا َمل که روح حقيقتی غير از مال می شود 

ِدٍر﴾2 �تَ ٍك ُم�تْ َد َمِل�ی ٍ ِع�نْ َعِد ِ�ْد�ت َهٍ� �نِیی َم�تْ ا�تٍ َو �نَ
َ �نّ َ �نَ �نِیی حب �ی �تِ

ُم�تَّ
ْ
�نَّ ال منت: و قال تعاىل: ﴿اإِ

ترجمه: و خدای تعالی فرمود: »همانا پرهیزکاران در باغ ها و چشمه سارهای )بهشت( 

در جایگاه راستی نزد سلطان مقتدر، جای دارند«.

که جزئی از حقيقت انسان است، ارتباطی ندارد. و انسان  شرح: اين آيۀ شريفه نيز با روح، 

کرده است، با روح و بدن خود وارد بهشت می شود و ورود  که تقوی پیشه  مرکب از روح و بدنی 

به بهشت اختصاص به روح و نفس تنها ندارد.

ِهْم  ِ
ّ َر�ب َد  اٌء ِع�نْ ْح�ی

أَ
ا ْل  َ �ب  

ً
ا ْموا�ت

أَ
ا ِه  اللّٰ ِل  �ی �نِیی َس�بِ وا 

ُ
ل �تِ

�تُ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
ال �نَّ  َ ْ�َس�ب

﴿َو لا �تَ منت: و قال تعاىل: 

ِم�نْ  ِهْم  �بِ وا  َح�تُ
ْ
ل �یَ ْم 

َ
ل �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال �بِ ُ�و�نَ  سشِ �بْ

َْس�تَ �ی َو  ِلِه  �نْ �نَ ِم�نْ  ُه  اللّٰ اُهُم  �ت
آ
ا ما  �بِ �نَ  ِ�ِح�ی �نَ و�نَ  �تُ رنَ �ْ ُ �ی

و�نَ ﴾.3 �نُ ْ��نَ َ ِهْم َو لا ُهْم �ی �یْ
َ
ْو�نٌ َعل ا حنَ

َّ
ل
أَ
ِهْم ا �نِ

ْ
ل �نَ

ُعُ�و�نَ ﴾.4
ْ سش

اٌء َو لِک�نْ لا �تَ ْح�ی
أَ
ْل ا َ ْموا�تٌ �ب

أَ
ِه ا ِل اللّٰ �ی ُل �نِیی َس�بِ

�تَ �تْ ُ وا ِلَم�نْ �ی
ُ
ول �تُ و قال تعاىل: ﴿َو لا �تَ

کشته می شوند، مرده نشمارید؛  که در راه خدا  کسانی را   ترجمه: و خدای تعالی فرمود: »و 

بلکه آنان زنده هستند و نزد پروردگارشان روزی می  خورند و به آنچه خداوند از فضل 

کسانی که  که  خویش به ایشان عطا فرموده شادمانند و خداوند به آنان بشارت می دهد 

1. سورۀ معارج، آيۀ 4.
2. سورۀ قمر،  آيات 54 - 55.

3. سورۀ آل عمران،  آيات 169 - 170.
4. سورۀ بقره، آيۀ 154.
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آنان  و  ترسی نیست  آنان  برای  آمد  از آن ها خواهند  و بعد  ایشان ملحق نشده اند  به 

اندوهگین نمی شوند«. 

 و خدای تعالی فرمود: »به کسانی که در راه خدا کشته می شوند، مرده نگویید؛ بلکه زنده اند 

و لیکن شما درک نمی کنید«.

که بقای روح بعد از مرگ بدن اختصاص به شهيدان ندارد و به طور  شرح: روشن است 

کلی روح با مرگ بدن، نمی ميرد و در اين جهت روح شهيد با روح انسان معمولی و متعارف 

کافر است.  ب بودن 
ّ

کافر فرقی ندارد و تفاوت تنها در منّعم بودن مؤمن و معذ اعم از مؤمن و 

که شهدا مقام خاصی  از آيۀ مورد استناد مرحوم صدوق نيز تنها اين نکته استفاده می شود 

چه  نمونه  عنوان  به  می کند.  عطا  آنها  به  ويژه ای  و  اختصاصی  امتيازات  خداوند  و  دارند 

که به مرگ عادی از دنيا رفته اند از حال دوستان و آشنايان خويش   بسا بسياری از مؤمنانی 

که برخی  در دنيا بی اطالع اند. اما بر اساس آيه مورد بحث به شهيدان بشارت داده می شود 

دوستانشان به آنان ملحق خواهند شد.

کلی همۀ انسان ها در برزخ از حيات خاصی برخوردارند، اال اينکه برخی متنّعم   به طور 

 و برخی معذب اند و به عده ای نيز اعتنايی نمی شود و خداوند آنان را به حال خود رها می سازد. 

ک چندانی برخوردار نيست و آنان تا روز قيامت  به نظر می رسد روح اين عده از احساس و ادرا

در حالتی بین حيات و مرگ به سر می برند.

ا  َكَر ِمهْنَ َف، َو َما َتَنا
َ
ا اْئَتل ا َتَعاَرَف ِمهْنَ َ َ

َدٌة، ف ّنَ َواُح ُجُنوٌد ُمَ ْر
َ ْ
؟ص؟: »األ يِبُّ  الّنَ

َ
منت: َو َقال

َف«.
َ
اْخَتل

ترجمه: و پیامبر؟ص؟ فرمودند: »ارواح لشکریان به هم پیوسته ای هستند، پس هر یک 

کدام   از آن ها در عالم میثاق با هم آشنایی داشتند، در اینجا با هم ائتالف دارند و هر 

که از هم نفرت داشتند، در اینجا با هم اختالف دارند.

دست  اين  از  فراوانی  و  متعدد  روايات  و  است  ارواح  عالم  به  مربوط  روايت  اين   شرح: 

قائل اند.  روايات  اين  لفظی  تواتر  به  برخی  که  طوری  به  دارد  وجود  ما  حديثی  مجامع   در 
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از ابدان را متواتر لفظی شمرده است.1  کتاب روح ايمان روايات خلقت ارواح قبل  صاحب 

َدٌة،  ّنَ ُمَ ُجُنوٌد  َواُح   ْر
َ
»اأْل است:  شرح  بدين  نقل ها  برخی  در  صدوق  مرحوم  استناد  مورد   روايت 

ف«2  در نتيجه اين روايت ناظر به عالم ارواح است 
َ
ا اْخَتل َکَر ِمْنَ َف، َو َما َتَنا

َ
ا اْئَتل ا َتَعاَرَف  ِمْنَ َ َ

ف

گرد هم آمده بودند و خداوند  کرده  و بر اساس آن ارواح در آن عالم به صورت لشکريان تجمع 

باهم  ارواح هر صنف  بودند،   آن عالم دو صنف  ارواح در  بود.  کرده  را در فضايی جمع  آنها 

کفر و ايمان وجود داشته،  ائتالف و با ارواح صنف ديگر اختالف داشتند؛ يعنی در آن عالم 

کافر بوده اند.  برخی ارواح مؤمن و برخی 

عالم  در  ارواحشان  که  انسان هايی  داشته اند.  نفرت  هم  از  کافران  ارواح  و  مؤمنان  ارواح 

که در آنجا نسبت به  ارواح با هم ائتالف داشته اند، در اين دنيا با هم ائتالف دارند و ارواحی 

کر و نفرت داشتند، در اينجا نيز از هم متنفرند. بر همين اساس در برخی روايات آمده  هم تنا

ی نفرت  گر در برخورد ابتدايی و بی سابقه با شخصی بدون هيچ دليل خاصی از و که ا است 

کنيد؛ زيرا  گر حس خوبی نسبت به او داشتيد، با او رفاقت  گزينيد و ا از او دوری  داشتيد، 

يشه دارد. يا در برخی روايات  اين محبت يا نفرت در ائتالف يا اختالف روح ها درعالم ارواح ر

گوشه ای از دنيا  گر برای مؤمنی در  که اروح مؤمنان با هم ارتباط عاطفی دارند و ا  آمده است 

می شوند؛  حزن  دچار  او  اندوه  و  حزن  اثر  در  نيز  ديگر  مؤمنان  آيد،  پديد  اندهی  و   حزن 

بی آنکه حزن آنان در ظاهر سبب يا علتی داشته باشد.

َق 
ُ
ل خَيْ ْن 

َ
أ  

َ
َقْبل ِة 

َّ
ِظل

َ ْ
األ يِف  َواِح  ْر

َ ْ
األ َبنْيَ  آَخی  َتَعاىَل  اهَّلَل  »ِإّنَ  اِدُق؟ع؟:  الّصَ  

َ
َقال َو  منت: 

ِة، 
َّ
ِظل

َ ْ
َما يِف األ ِذي آَخی َبْيهَنُ

َّ
ُخ ال

َ ْ
َوِرَث األ

َ
َبْيِت ل

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
َنا أ ْو َقْد َقاَم َقامِئُ

َ
يَفْ َعاٍم، َفل

ْ
ل

َ
ْبَداَن ِبأ

َ ْ
األ

َدِة«.
َ

َول
ْ
ُخ ِمَن ال

َ ْ
ْ َيِرِث األ َو لَ

ترجمه: و امام صادق؟ع؟ فرمودند: »همانا خدای تعالی در عالم اظله، دو هزار سال 

که قائم  کند، میان ارواح برادری قرار داد، پس هنگامی  پیش از آنکه بدن ها را خلق 

برقرار شده  برادری  پیوند  میانشان  اظله  عالم  در  که  برادرانی  کند  قیام  بیت  اهل   ما 

که به سبب والدت با هم برادرند از هم ارث نمی برند. از هم ارث می برند، ولی برادرانی 

1. روح ایمان، ص186.
2. اعتقادات صدوق، ص48.
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َق  
ُ
ل ْن  َيْ

َ
  أ

َ
ِة َقْبل

َّ
ِظل

َ
شرح: در برخی روايات از روح به ظل تعبير شده است، لذا مراد از » اأْل

که در روايات بسياری به خلقت ارواح دو هزار سال  َفْ  َعام « عالم ارواح است؛ چنان  
ْ
ل

َ
ْبَداَن  ِبأ

َ
اأْل

قبل از ابدان تصريح شده است. بر اساس اين روايت نيز خداوند در عالم ارواح بین روح های 

عصر؟ع؟  امام  حضرت  دولت  در  برادری  اين  است.  کرده  برقرار  برادری  و  اخوت  مؤمن  دو 

مجددًا تحقق می يابد و آنچه از پدر ايمانی به مؤمنی برسد، برادر ايمانی او نيز در آن سهيم 

خواهد بود و مؤمنان از هم ارث خواهند برد.

ممکن است پیوند اخوت بین دو مؤمن بر اساس درجات ايمانی آنها باشد و يا احتمال 

خود  ايمان  درجه  به  بسته  مؤمنی  هر  و  باشد  داشته  عموميت  مؤمنان  بین  برادری   می رود 

م است اين است که ميان مؤمنان 
ّ
با ساير مؤمنان در اموال پدر ايمانی شريک باشد،  آنچه مسل

عصر؟ع؟  امام  دولت  در  نيست.  روشن  ما  برای  آن  چگونگی  اما  است؛  برقرار  اخوت  پیوند 

از  کافر  بر اساس قوانين اسالم تنها  برادران در ارث نمی شود.  کت  اخوت والدتی موجب شرا

ارث محروم است و هر کسی که شهادتين بگويد ولو ايمان قلبی نداشته باشد، مشمول قوانين 

ک بهره  بردن از ارث  ارث می شود، اما در زمان حضرت امام عصر؟ع؟ ايمان قلبی و واقعی مال

خواهد بود.

ِمَن  وٌح  ُر   
َ

ْقَبل
َ
أ َفِإَذا   ،

َ
َفَتَساَءل َفَتَعاَرَف  َواِء  َ الْ يِف  َتيِق 

ْ
َتل

َ
ل َواَح  ْر

َ ْ
األ »ِإّنَ  ؟ع؟: 

َ
َقال َو  منت: 

 
َ

ٌن َو َما َفَعل
َ

 ُفال
َ

وُه َما َفَعل
ُ
ل

َ
َّ َسأ ُ

َت ِمْن َهْوٍل َعِظمٍي، ث
َ
ْفل

َ
َواُح: َدُعوُه  َفَقْد أ ْر

َ ْ
ِت األ

َ
ْرِض َقال

َ ْ
األ

وا َهَوى َهَوى«.
ُ
 َقْد َماَت َقال

َ
َما َقال

َّ
ُكل ْم، َو  َحَق هِبِ

ْ
ْن َيل

َ
 َقْد َبيِقَ َرَجْوُه أ

َ
َما َقال

َّ
ل

ُ
ٌن، َفك

َ
ُفال

ترجمه: و امام صادق؟ع؟ همچنین فرمودند: همانا ارواح در هوا با یکدیگر مالقات 

که روحی از زمین  می کنند، همدیگر را می شناسند و از هم سؤال می کنند پس هنگامی 

که مرحله بسیار سختی  نزد آن ها آید. ارواح می گویند: او را به حال خود بگذارید؛ چرا 

گذاشته است. پس از آن از او می پرسند فالنی چه شد، بر سر فالنی چه  را پشت سر 

آن ها ملحق  به  که  امیدوار می شوند  باشد،  باقی  دنیا  در  که هنوز  کس  آمد؟ پس هر 

کرد، ساقط شد. که مرده باشد می گویند سقوط  کس  خواهد شد و هر 

 شرح: اين روايت ناظر به عالم برزخ است و بر اساس آن ارواح در برزخ با هم مالقات می کنند. 
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 به نظر می رسد،  ارواح مؤمنان در محلی خاص و ارواح کفار در محلی ديگر با هم مالقات دارند. 

گفتگو و از حال يکديگر سؤال می کنند.  کننده همديگر را می شناسند و با هم   ارواح مالقات 

که ارواح مردگان از احوال زندگان اطالعی ندارند؛ لذا از روحی  از اين روايت استفاده می شود 

ارواح  از  ارواح مؤمنان  کرده دربارۀ زندگان سؤال می کنند. همچنين  را ترک  تازگی دنيا  به  که 

پیوسته  کفار  ارواح  به  روحش  و  گذشته  در  که  کسی  حال  از  لذا  هستند؛  اطالع  بی   کفار 

گر با پرسش از روحی که به تازگی دنيا را ترک کرده و به آنها پیوسته مطلع شوند   بی اطالع هستند و ا

ی از  که و گفته ولی روحش به آنها نپیوسته است، می فهمند  برخی از آشنايانشان دنيا را ترک 

کرده است. کفار بوده و سقوط 

بر اساس درجۀ ايمانی  از مؤمنان  که ارواح برخی  از برخی روايات استفاده می شود  البته 

برخی  پايۀ  بر  و  می کنند  پیدا  را  خود  خانواده  به  سرکشی  اجازه  خاصی  محدودۀ  در  خود 

کننده  که موجب شادی آنها می شود مطلع می گردند و از اخبار ناراحت  احاديث از اخباری 

اطالع نمی يابند.

ارواح  که  آن است  استفاده می شود  روايات  اين دسته  از  که  توجه ديگری  در خور   نکته 

که ارواح  در عالم برزخ تشّخص دارند و همديگر را به خوبی می شناسند و اين نشان می دهد 

اشخاص در برزخ به هيأت و شکل ابدان آنها در دنياست؛ زيرا در اين دنيا يکديگر را به هيأت 

و شکل بدنهايشان می شناسند و برای اينکه در برزخ تشخيص دهند اين روح متعلق به فالن 

که او را در دنيا می شناختند بايد روح او هم شکل و هم هيأت بدنش باشد  شخصی است 

گيرد تا قابل تشخيص  و يا بنا بر اعتقاد برخی روح بايد در قالبی شبيه قالب بدن دنيوی قرار 

است  اختالفی  مورد  و  مهم  مسائل  از  برزخ  در  مثالی  قالب  به  روح  نياز  عدم  يا  نياز   باشد. 

که در جای خود بايد بدان پرداخت. 

ْد َهوى﴾ 1. �تَ �ی �نَ �بِ
�نَ ِ� عنَ �یْ

َ
ْ�ِلْل َعل َ منت: و قال تعاىل: ﴿َو َم�نْ �ی

اٌر  �ن  *  �ْ ِه�یَ ما  ْدراَك 
أَ
ا ما  َو   *  

�تٌ هاِو�یَ  �ُ ّمُ
أُ
ا

َ �ن  *  �ُ �نُ �ی ِ َموارن �تْ 
�نَّ حنَ َم�نْ  ا  ّمَ

أَ
ا ﴿َو  تعاىل:  قال  و 

.2﴾ �ت �اِم�یَ

1. سورۀ طه، آيۀ 81.
2. سورۀ قارعة، آيات 11-8.
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 ترجمه: و خدای تعالی فرمود: »هر کس که غضب من او را فرا گرفت، به تحقیق سقوط کرده 

و نابود است«

کردارش سبک است پس جای او در هاویه است  که ترازوهای  کسی  و نیز فرمود: »و اما 

و تو چه می دانی هاویه چیست؟ آتشی سوزان است«.

کافران به جهنم سخن به ميان آمده است. مرحوم صدوق  شرح: در اين آيات از سقوط 

ی  که نفس انسان با مرگ بدن و با نقل اين آيات و روايات در صدد اثبات اين مطلب است 

خود  حيات  به  ديگری  شکل  به  برزخ  عالم  در  بدن  از  مفارقت  از  بعد  بلکه  نمی شود؛   نابود 

ادامه می دهد.

كمثل البحر و الالح و السفينة. منت: و مثل الدنيا و صاحهبا 

کشتی و ملوان است. ترجمه: و َمثل دنیا و صاحب دنیا َمثل دریا و 

بدن،  مرگ  از  بعد  برزخ  در  نفس  حيات  دوام  يادآوری  از  بعد  صدوق  مرحوم   شرح: 

که در روايات مطرح شده است، دربارۀ جايگاه نفس در دنيا نيز توضيح  با استفاده از تمثيلی 

ملوان  واسطه  به  که  ياست  در در  کشتی  َمثل  دنيا  صاحب  و  دنيا  َمثل  می فرمايد  و  می دهد 

يای دنيا به سوی  که به واسطۀ روح در در کشتی است  حرکت می کند؛ يعنی انسان همچون 

مقصودی در حرکت است.

َكِثيٌر،   ٌ َك ِفهَيا َعالَ
َ
ٌر َعِميٌق َو َقْد َهل ْنَيا َبْ

ُ
، ِإّنَ الّد ْقَماُن؟ع؟ ِلْبِنِه: »َيا ُبيَنَّ

ُ
 ل

َ
منت: َو َقال

ِشَراَعَها   
ْ

اْجَعل َو  اهَّلِل،  َتْقَوى  ِفهَيا  َزاَدَك   
ْ

اْجَعل َو  ِباهَّلِل،  َياَن  ِ
ْ

اإل ِفهَيا  َسِفيَنَتَك   
ْ

َفاْجَعل

ُنوِبَك«
ُ

َت َفِبذ
ْ

ك
َ
ِة اهَّلِل، َو ِإْن َهل ْوَت َفِبَرْحَ َ َ

 اهَّلِل. َفِإْن ن
َ

 َعل
َ

ل
ُ

َوّك الّتَ

است  عمیقی  دریای  دنیا  همانا  پسر  »ای  گفت:  فرزندش  به  لقمان؟ع؟  و   ترجمه: 

کشتی خود را در این دنیا ایمان به خدا  و عالم فراوانی در آن هالک شده است، پس 

بده.  قرار  بر خدا  توکل  را  کشتی  بادبان  و  تقوای خدا  آن  در  را  توشه خود  و  بده   قرار 

گر هالک شدی به  پس چنانچه نجات یافتی به سبب رحمت خداوند بوده است و ا

گناهانت بوده است. سبب 

که افراد بسياری در آن  يای عميقی تشبيه شده است  شرح: در اين روايت نيز دنيا به در
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کشتی ايمان شود و توشه خود  کت در دنيا بايد سوار  غرق شده اند و انسان برای نجات از هال

يا  کند. با اين همه هرکس در اين در را تقوی قرار دهد و با بادبان توکل به خدا در آن حرکت 

سبب  به  شود  ک  هال کس  هر  و  يافته  نجات  خدا  رحمت  واسطه  به  شک  بی  يابد،  نجات 

ک شده است. گناهانش هال

ايمان به خدا به معنای تصديق به خداوند و اذعان به الوهيت اوست. از منظری ديگر 

کشتی امن الهی است  کشتی ايمان به خدا در حقيقت به معنای  يشه امن است و  ايمان از ر

و متالطم  يای عميق  در در از غرق شدن  امان  و  امنيت  به خدا موجب  اذغان  و  و تصديق 

دنياست. تقوی نيز به معنای پروا از خداوند، عمل به وظايف بندگی، پرهيز از حرمات الهی 

و در نتيجه حفظ حريم و شأن خداوند و رعايت شأن بندگی خويش است. شراع به معنای 

يای عميق  کشتی خود در در بادبان است. بر اساس اين حديث بايد توّکل به خدا را بادبان 

صرف  به  البته  يافت.  راه  نجات  ساحل  به  توکل  و  تقوی  و  ايمان  واسطه  به  تا  داد  قرار  دنيا 

برخورداری از ايمان و تقوی و توکل نمی توان از رسيدن به ساحل نجات مطمئن بود و تا انسان 

که در دنياست، نبايد خود  به مقصد نرسيده و قدم در ساحل نگذاشته باشد يعنی تا وقتی 

که انسان با ايمان از دنيا  کند. اطمينان از نجات وقتی حاصل می شود  را نجات يافته تلقی 

خارج و وارد بهشت شود. 

منت: و أشد ساعات ابن آدم ثالث ساعات : يوم يولد، و يوم ميوت، و يوم يبعث حّيا.

می شود  متولد  که  »روزی  است:  وقت  آدم سه  فرزندان  اوقات  و سخت ترین   ترجمه: 

که زنده برانگیخته می شود. که می میرد و روزی  و روزی 

که انسان در هر يک  شرح: سخت ترين ساعات در طول حيات انسان ها سه موقع است 

که پیشتر آن را تجربه نکرده است و با آن هماهنگی  از آن مواقع وارد عالم جديدی می شود 

با فضای جديدی مواجه می شود  وارد عالم دنيا می شود  از رحم مادر  که   ندارد؛ يعنی وقتی 

که بايد خود را با آن فضا هماهنگ و سازگار کند به هنگام مرگ نيز روح از بدن مفارقت می کند 

کند و باالخره در قيامت  و وارد عالم تجربه ناشده ای می شود و بايد حاالت جديدی را تجربه 

ک  انسان با جمع شدن اجزای بدن اش و بازگشت روح به آن وارد عرصه ای ناشناخته و هولنا
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هيچ  که  فضايی  به  گرفته  انس  آن  با  که  فضايی  از  انسان  انتقال  که  است  روشن  می شود. 

شناختی از آن ندارد با دلهره، نگرانی و ترس همراه است.

َسلاٌم  ﴿َو  تعاىل:  اهَّلل  فقال  الساعات،  هذه  يف  يىي  عل  تعاىل  اهَّلل  م 
ّ
سل لقد  و  منت: 

م فهيا عيىس عل نفسه فقال: 
ّ
ا﴾1. و قد سل ً ُ َح�یّ َع�ش �بْ ُ ْوَم �ی َ ُمو�تُ َو �ی َ ْوَم �ی َ ْوَم ُوِلَ� َو �ی َ ِ� �ی �یْ

َ
 َعل

ا﴾2. ً  َح�یّ
ُ َع�ش ْ �ب

أُ
ْوَم ا َ ُمو�تُ َو �ی

أَ
ْوَم ا َ ْوَم ُوِلْ��تُ َو �ی َ َّ �ی یی

َ
لاُم َعل ﴿َو الّسَ

و فرموده است:  نوید سالمتی داده  به یحیی  این سه وقت  تعالی در   ترجمه: خدای 

که زنده برانگیخته می شود«  که می میرد و روزی  که متولد شد و روزی   »و سالم بر او روزی 

برای خودش دارد. و خداوند سخن  امید سالمتی  و حضرت عیسی در آن سه وقت 

شدم  متولد  که  روز  آن  در  من  بر  خدا  سالم  »و  می کند:  نقل  صورت  این  به  را   او 

که زنده برانگیخته شوم«. که بمیرم و آن روز  و آن روز 

نويد  ساعت  سه  اين  در  يحيی  به  صدوق،  مرحوم  استشهاد  مورد  آيۀ  در  خداوند  شرح: 

ساعات  اين  در  را  او  تعالی  خدای  که  دارد  اميد  نيز  عيسی  حضرت  می دهد.   سالمتی 

 سالمت بدارد. غرض از طرح اين مطالب تذکر به اين نکته است که مرگ پايان کار انسان نيست؛ 

بلکه انسان چنان که پیش از عالم دنيا عوالمی را سپری کرده و حاالتی را از سر گذرانده است، 

بعد از رحلت از دنيا نيز به شکل ديگری حيات خود را ادامه می دهد و حاالت جديدی را در 

کرد. عوالم بعدی تجربه خواهد 

تعاىل:  لقوله  آخر،  خلق  أّنه  و  البدن،  جنس  من  ليس  أّنه  وح  الر يف  العتقاد  و   منت: 

. 3﴾ �نَ �ی اِل�تِ �ن
ْ
ْحَس�نُ ال

أَ
ُه ا اَرَك اللّٰ �ب

�تَ
َ� �نَ حنَ

آ
 ا

ً
ا �ت

ْ
ل اُه �نَ �ن

أْ
ا َ سش

�نْ
أَ
ّمَ ا

ُ ﴿�ش
که روح از جنس بدن نیست و خلق دیگری است؛   ترجمه: و اعتقاد دربارۀ روح این است 

بر اساس این سخن خدای تعالی: »سپس آن را آفرینشی دیگر دادیم، پس پر برکت است 

که بهترین آفرینندگان است«. خدا 

1. سورۀ مريم، آيۀ 15.
2. سورۀ مريم، آيۀ 33.

3. سورۀ مؤمنون، آيۀ 14.
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شرح: تا پیش از اين بحث دربارۀ عدم نابودی روح با مرگ بدن بود و در اينجا به اين بحث 

که جنس روح با جنس بدن تفاوت دارد. بی شک مراد مرحوم صدوق نفی مادی  می پردازد 

بودن روح نيست، چون از نظر ايشان روح دارای تشّخص است و به صورت فردی و شخصی 

بقاء دارد و تشخص مستلزم مادی بودن است.

بنابر اعتقاد شيعه روح مادی است، هيأت و شکل و تشّخص دارد، روح هر فرد با فرد ديگر 

دارای تمايز است، روح به خودش تقوم دارد و تمايز و تشخص و تقوم آن به قالبی که بدان تعلق 

می گيرد، نيست. روايات خلقت ارواح قبل از ابدان، شناخت ارواح خود از يکديگر، روايات 

مربوط به خواب و رؤيا و روايات مربوط به عالم برزخ، همگی به روشنی بر تشّخص روح هر انسان 

و تمايز آن با ارواح ساير انسان ها داللت دارند. در نتيجه مراد مرحوم صدوق نفی مادی بودن 

روح نيست بلکه مراد بیان لطافت روح و ُمدَرک نبودن آن به حواس ظاهری انسان است.

متشّخص  فردِی  مادّیِ  روح  به  ناظر  صدوق  مرحوم  استشهاد  و  استناد  مورد  آيۀ  البته 

که جنين مرکب از بدن و روح مادی  انسان ها نيست؛ بلکه از حقيقت ديگری سخن می گويد 

گاهی و شعور خاصی پیدا می کند.   در پايان چهارماهگی از آن بهره مند می شود و به واسطه آن آ

 در روايات از اين حقيقت به روح الحياة و البقاء يا روح العقل و روح العلم تعبير شده است. 

روح  از  مرکب  انسان  نيست.  انسان  از  جزئی  و  مادی  و  شخصی  امری  حقيقت  اين 

قبلی اش؛  خلقت  با  که  می شود  خلقی  العقل  روح  از  بهره مندی  با  رحم  در  بدن  و   مادی 

  ﴾�َ حنَ
آ
ا  

ً
ا �ت

ْ
ل �نَ اُه  َ �ن

أْ
ا

َ �نسش
أَ
﴿ا تعبير  اين  بنابر  است.  متفاوت  بود،  شعور  و  عقل  فاقد  که  زمانی  يعنی 

گاهی  آ عدم  حالت  از  تبّدل  بلکه  نيست؛  انسان  جوهرۀ  تغيیر  و  اجزاء  در  تبدل  مستلزم 

است.  ديگر  خلقتی  انشاء  مصاديق  از  يکی  نيز  خاص  گاهی  آ و  شعور  از  بهره مندی   به 

که ضرورتًا تبدلی در بدن رخ می دهد و روح از اين بدن  کرد  لذا نمی توان از آيه چنين برداشت 

تکون می يابد.

وح القدس،  واح: ر أر مئة؟مهع؟ أّن فهيم خسة  نبياء و الرسل و األ  منت: و اعتقادنا يف األ

واح:  أر أربعة  الؤمنني  و يف  الدرج.  وح  ر و  الشهوة،  وح  ر و  القّوة،  وح  ر و  الميان،  وح  ر  و 

ثة  ين و الهبامئ ثال وح الدرج. و يف الكافر وح الشهوة، و ر وح القّوة، و ر وح الميان، و ر ر
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وح الدرج. وح الشهوة، و ر وح القّوة، و ر واح: ر أر

که ایشان پنج روح  ترجمه: و اعتقاد ما دربارۀ پیامبران و رسوالن و امامان؟مهع؟ این است 

دارند: روح القدس، روح  االیمان، روح القوة، روح الشهوة و روح المدرج. و در مؤمنان 

کافران و بهائم  چهار روح است: روح االیمان، روح القوة، روح الشهوة و روح المدرج. و در 

سه روح وجود دارد: روح القوة، روح الشهوة  و روح المدرج.

می شود  آن  دارای  انسان  وقتی  که  است  حقيقتی  االيمان  روح  روايات  اساس  بر  شرح: 

که روح االيمان ندارد از خدا غافل می شود  کسی   حالت خوف از خدا برای او پديد می آيد، 

و خوفی برای او پديد نمی آيد.

﴾1  فإّنه خلق أعظم  ْمِ� َر�بِّیی
أَ
وُح ِم�نْ ا ِل الّ�ُ وِح �تُ َك َع�نِ الّ�ُ و�نَ

ُ
ل َْس�أَ منت:  و أّما قوله تعاىل: ﴿َو �ی

ئكة، و هو من اللكوت. مّئة؟مهع؟ و مع الال من جبرئيل و ميكائيل، كان مع رسول اهَّلل و األ

ترجمه: اما دربارۀ )روح در این( آیۀ شریفه: »و از تو دربارۀ روح سؤال می کنند، بگو روح 

از امر پروردگارم است« پس آن روح خلقی سترگ تر از جبرئیل و میکائیل و همراه رسول 

خدا و ائمه؟مهع؟ و همراه مالئکه و از ملکوت است.

کائنات بسيار  شرح: جبرئيل و ميکائيل دو فرشتۀ مقرب الهی اند و قدرت تصرف آنان در 

ياد و فوق تصور ماست به عنوان مثال اين فرشتگان با حرکت يک بال خود می توانند زمين   ز

که از امر پروردگار است عظيم تر  و آنچه در آن است را از بین ببرند و ... بر اساس روايات روحی 

که از آن بهره مند است، قدرت تصرفی به مراتب باالتر از  کسی  از اين دو فرشتة مقرب است و 

که اين روح به بندگان خاص و برگزيدۀ خدا  فرشتگان مقرب دارد، در نتيجه ترديدی نيست 

اختصاص دارد و غير از روح انسانی است که همگان دارا هستند. چنان که گذشت به تصريح 

است؛  ملکوت  از  و  دارد  اختصاص  ايشان؟مهع؟  بیت  اهل  و  پیامبر  به  تنها  روح  اين   روايات 

ملکوت در لغت به معنای سلطنت و اقتدار است و از ملکوت بودن روح مورد بحث به اين 

گرفته است و به خاطر  که آن روح از قدرت و سلطنت و مالکيت خدا سرچشمه  معناست 

فوق  ما  روح  اين  عظمت  که  گفتيم  می دهد.  نسبت  خود  به  را  آن  خداوند  عظمت،  همين 

1. سورۀ اسراء، آيۀ 85.
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که حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟  می فرمايد: »شما دلتان می خواهد با فکر  تصور ماست؛ چنان 

کنید«  توصیف  را  خدا  فرشتگان  از  یکی  ید  دار قدرت  گر  ا کنید،  تفکر  خدا  دربارۀ  خود  کوتاه 

انسان از توصيف يک مورچه نيز عاجز است و با فکر و انديشه خود نمی تواند به حقيقت او راه 

که برای ما قابل درک نيست. آنها با هم صحبت  يابد. در قرآن حکاياتی از مورچگان نقل شده 

کسانی  و ... حتی  از عبور لشکر حضرت سليمان؟ع؟ خبر می دهند  به يکديگر  و  می کنند 

که تمام طول عمر خود را به مطالعه دربارۀ رفتار مورچگان می پردازند از درِک بهرۀ مورچگان 

از شعور و طريق معرفت آنان به امور عاجزند. مطالعات بشر در تمام زمينه ها اينگونه است 

بسيار  همواره  امور  پنهان  زوايای  اما  می سازد،  آشکار  انديشمندان  برای  را  امور  از  زوايايی  که 

بیشتر است و با پیشرفت بیشتر دانش تجربی، اعتراف بشر به عجز از دستيابی به تمام زوايای 

حقيقت بیشتر می شود.

كتابا أشرح فيه معاين هذه اجلمل إن شاء اهَّلل تعاىل.  منت: و أنا أصّنف يف هذا العىن 

کتابی تصنیف و در آن معانی این سخنان را شرح خواهم داد.   ترجمه: و من در این معنا 

ان شاء اهلل.

 شرح: مرحوم صدوق در اينجا به تصنيف کتابی دربارۀ حقيقت روح وعده می دهد که يا موفق 

کار نشده و يا تصنيف ايشان به دست ما نرسيده است. به اين 





]16[ باب االعتقاد في الموت 

که دربارۀ موت مطرح می شود، وجودی يا عدمی بودن موت است. در قرآن  يکی از مسائلی 

امر  يک  موت  قرآن  نظر  از  نتيجه  در  است.1  آمده  ميان  به  سخن  حيات  و  موت  خلقت  از 

نه حيات داشته  که ممکن است موجودی  استفاده می شود  آيات  برخی  از  وجودی است. 

کافر در جهنم  َ�﴾2؛ يعنی  ْ��ی َ ا �ی
َ
َها َول �ی ُمو�تُ �نِ َ ا �ی

َ
ّمَ ل

ُ باشد و نه موت. خدای تعالی می فرمايد: ﴿�ش

امر  اين دو  از  ما  با درک  به موت و حيات  قرآن  نتيجه نگاه  نه حيات دارد. در  و  نه می ميرد 

تلقی  تسامحی  تعبيری  را  لحییی«  و  »لمیوت  تعبير  برخی  است  ممکن  البته  است.  متفاوت 

کنند و معتقد باشند چنان که در عرف از کسی که در راه دنيا از هدايت، رشد و کمال بی بهره 

کافران نيز در جهنم هر چند زنده اند،   باشد به عنوان مرده ای در ميان زندگان تعبير می شود. 

ی مرگ  کت و سختی هر لحظه آرزو اما هيچ لذتی از زنده بودن خود نمی برند؛ بلکه از شدت فال

می کنند. اما به نظر می رسد بحث مرگ و حيات بسيار دقيق تر و عميق تر از اين باشد. معمواًل تلقی 

 انسان ها از حيات همين شکل خاص حيات دنيوی است. اين شکل از حيات عبارت است 

بر  اما  بدن تحقق می يابد،  از  روح  مفارقت  با  مقابل مرگ )موت(  در  و  بدن  با  روح  ترکيب  از 

مراتبی  دارای  روح  منهای  انسان ها  بدن  خود  جمله  از  موجودات  تمام  دينی  آموزه های  پايۀ 

از حيات و شعور هستند. همچنين با مفارقت روح از بدن صرفًا بدن حيات خاص دنيوی 

می دهد،  ادامه  خود  حيات  به  روح  اما  می ميرد،  اصطالح  به  و  می دهد  دست  از  را   خود 

 در نتيجه حقيقت حيات و موت غير از آن چيزی است که در عرف حيات و موت ناميده می شود 

وُر﴾ . سورۀ ملک، آيۀ2. �نُ عنَ
ْ
�نُ ال �ی ِ َع�ن

ْ
ْحَس�نُ َعَملًا َوُهَو ال

أَ
ْم ا

ُ
ک ُّ �ی

أَ
ْم ا

ُ
َوك

ُ
ل �بْ اهتَ ِل�یَ َ َ��ی

ْ
َمْو�تَ َوال

ْ
�تَ ال

َ
ل �ی �نَ ِ �ن

َّ
1. ﴿ال

2. سورۀ اعلی، آيۀ 13.
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که در اينجا مجال پرداختن  گفتن در اين موضوع به بحث و بررسی جدی نياز دارد  و سخن 

به آن نيست.

نپرداخته  چيست،  موت  حقيقت  که  بحث  اين  به  باب  اين  در  نيز  صدوق   مرحوم 

اخبار شده است.  از موت  بعد  انسان ها  از حال  آنها  در  که  کرده است  نقل  را  رواياتی   بلکه 

که بايد از آن ها  که در اين باب نقل شده، نکات ارزشمند و آموزنده ای وجود دارد  در احاديثی 

در  بار  يک  تنها  و  ندارد  آن  از  تجربه ای  انسان  که  است  اموری  از  مرگ  گرفت.  عبرت  و  پند 

گريزی از مرگ نيست، انسان بايد خود را  کرد. از سوی ديگر چون  کار آن را تجربه خواهد  آخر 

گزير بايد اطالعاتی دربارۀ مرگ داشته باشد.  کردن خويش نا کند و برای آماده  برای آن آماده 

از  از احوال مرگ و آنچه پس  که  کند  گاهی بايد به عالمانی مراجعه  کسب آ در نتيجه برای 

که آينده نگری داشته و عاقبت  کسی است  مرگ در انتظار انسان هاست، اطالع دارند، مؤمن 

گام بردارد تا دچار مشکل نگردد.  کامل به سوی مقصد نهايی  گاهی  انديش باشد و با آ

که آن را تجربه  کامل مرگ و عوالم پس از مرگ، برای انسانی  که درک  البته روشن است 

ک حقيقت اين امر برسانند  گاهان از مرگ نمی توانند ديگران را به ادرا نکرده، امکان ندارد؛ لذا آ

و تنها با تشبيه و تنظير رخدادها و حقايق آن عوالم به امور تجربه شده در اين دنيا آنها را به 

حقيقت تجربه نشده نزديک می کنند. در احاديث مربوط به مرگ نيز، راحتی يا سختی های 

که به هنگام مرگ بر انسان عارض می گردد، با تشبيه ها و مثال ها بیان  مرگ، حاالت و آثاری 

شده است.

ْوَت؟ َ َنا الْ
َ
؟ع؟ ِصْف ل ٍ

ْؤِمِننَي َعيِلّ ُ ِميِر الْ
َ
 أِل

َ
منت: ِقيل

ْيِه:
َ
ُموٍر َيِرُد َعل

ُ
َثِة أ

َ
َحُد َثال

َ
، ُهَو أ ِبيِر َسَقْطُتْ َ  الْ

َ
؟ع؟: »َعل

َ
َفَقال

ٍم   ُمهْبَ ْمٍر 
َ
أ َو  ِويٍل  َتْ َو  يٍن   ِبَتْحِز ا  ِإّمَ َو  َبِد، 

َ ْ
األ ِبَعَذاِب  ِبَشاَرٌة  ا  ِإّمَ َو  َبِد، 

َ ْ
األ ِبَنِعمِي  ِبَشاَرٌة  ا   ِإّمَ

ِق ُهَو. ِفَر
ْ
ّيِ ال

َ
 َيْدِري ِمْن أ

َ
ل

َبِد.
َ ْ
ُر ِبَنِعمِي األ

َ
َبّش ُ ْمِرَنا َفُهَو الْ

َ
ِطيُع أِل ُ َنا َو الْ ا َوِلّيُ ّمَ

َ
أ

َبِد.
َ ْ
ُر ِبَعَذاِب األ

َ
َبّش ُ ْمِرَنا، َفُهَو الْ

َ
َخاِلُف أِل ُ َنا َو الْ ا َعُدّوُ ّمَ

َ
َو أ

َيْدِري   
َ

َنْفِسِه ل  
َ

ْسِرُف َعل ُ ْؤِمُن الْ ُ َفُهَو الْ ُه، 
ُ
َما َحال َيْدِري   

َ
ِذي ل

َّ
ال ْمُرُه 

َ
أ ُم  هْبَ ُ ا الْ ّمَ

َ
أ َو 
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اِر  الّنَ ِرُجُه ِمَن  َو خُيْ ْعَداِئَنا، 
َ
ِبأ َيُه اهَّلُل  ُيَسّوِ ْن 

َ
ل  َّ ُ

 ث
ً
وفا  خَمُ

ً
ما َبُر ُمهْبَ َ ِتيِه الْ

ْ
َيأ ُه  

ُ
 َحال

ُ
َما َيُؤول

ِبَشَفاَعِتَنا.

َمْن  ْسِرِفنَي  ُ الْ ِمَن   َفِإّنَ  اهَّلِل،  ُعُقوَبَة  وا  َتْسَتْصِغُر  
َ

ل َو  وا، 
ُ
ِكل َتّتَ  

َ
ل َو  ِطيُعوا 

َ
أ َو  وا 

ُ
 َفاْعَمل

ِف َسَنٍة«.
ْ
ل

َ
اَئِة أ مِثِ

َ
 َبْعَد َعَذاِب َثال

َّ
َحُقُه َشَفاَعُتَنا ِإل

ْ
 َيل

َ
ل

 ترجمه: به امیرالمؤمنین علی؟ع؟ عرض شد: مرگ را برای ما توصیف کن. آن حضرت فرمودند: 

که بر انسان وارد می شود:  گاه وارد شدید، مرگ یکی از این سه حالت است  »بر شخص آ

اندوه  به  بشارت  یا  و  ابدی  به عذاب  بشارت  یا  و  است  ابدی  نعمت  به  بشارت   یا 

پیروان ما  اما  گروه است.  کدام  انسان نمی داند جزء  که  امری مبهم است  و   و دلهره 

کنندگان از امر ما بشارت داده شدگان به نعمت ابدی هستند و دشمنان ما   و اطاعت 

و مخالفت کنندگان با امر ما بشارت داده شدگان به عذاب ابدی هستند.

که بر نفس خود  را نمی داند، مؤمنی است  که امرش مبهم است و حال خود  اّما آن 

کجاست و خبرهای مبهم  و ترسناک به او  کرده است و نمی داند مآل امرش به  اسراف 

می رسد. سپس خداوند او را با دشمنان ما در یک ردیف قرار نمی دهد و به شفاعت ما 

او را از آتش خارج می کند.

باشید  نداشته  اتکال  ما(  به شفاعت   
ً
و )صرفا پیشه سازید  اطاعت  کنید،   پس عمل 

به  اسراف کنندگان  از  برخی  که  راستی  به  پس  نشمارید،  کوچک  را  خدا  عقوبت  و 

شفاعت ما نمی رسند مگر بعد از سیصد هزار سال عذاب.

مرگ  از  بعد  انسان ها  مختلف  گروه های  اميرالمؤمنين؟ع؟  نورانی  کالم  اساس  بر  شرح: 

پذيرفته  را  بیت؟مهع؟  اهل  واليت  که  فرمانبردار  مؤمناِن  داشت.  خواهند  متفاوتی  حاالت 

دشمنان  و  مخالفان  رسيد.  خواهند  ابدی  نعمت  و  بهشت  به  کرده اند  اطاعت  ايشان  از   و 

اهل بیت؟مهع؟ که از پیامبر و امامان؟مهع؟ اطاعت نکرده اند دچار عذاب دائمی و ابدی خواهند 

کرده  که در عين پذيرش واليت اهل بیت؟مهع؟ از دستورات ايشان سرپیچی  شد. اما مؤمنانی 

خاطر  به  و  دارند  فاصله  جاودانه  نعمت  و  بهشت  به  رسيدن  تا  شده اند  خالف  مرتکب  و 

نهايت  در  ولی  می شوند،  دچار  عذاب  و  سختی  به  معاصی  ارتکاب  و  سرکشی  و   عصيان 
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 به خاطر داشتن واليت از عذاب و سختی رها شده و با شفاعت اهل بیت؟مهع؟ وارد بهشت می شوند. 

که در حوزۀ واليت وارد شده اند،  کسانی  بنابر اين حديث شريف و احاديث فراوان ديگر تمام 

فسق  خاطر  به  واليت  اهل  از  عاصيان  و  فاسقان  اما  بود،  خواهند  نجات  اهل   سرانجام 

کارشان بسيار سخت و دشوار است. عالوه بر اينکه بعد از  و عصيانشان مجازات می شوند و 

که آيا نجات  مرگ، وقتی دچار عذاب می شوند از نهايت امر خود اطالعی ندارند و نمی دانند 

خواهند يافت يا تا ابد در عذاب خواهند بود و اين بال تکليفی سبب حزن و ترس و اضطراب 

آنان می شود و اين عذابی ديگر است.

قيامت  در  انسان ها  حال  به  ناظر  شريف  روايت  اين  که  داشت  توجه  بايد  البته 

هستند.  برزخ  در  قيامت  برپايی  از  پیش  و  مرگ  از  بعد  انسان ها  که  می دانيم  اما   است، 

که پیشتر برخی از آنها مطرح شد، در برزخ نيز مؤمنان در آسايش و نعمت   بر اساس روايات، 

که نه جزء مؤمنان محض هستند  کافران در عذاب اند. عده ای هم  و راحتی به سر می برند و 

قبر  سؤال  حتی  می شوند.  رها  خود  حال  به  و  واقع  اعتنايی  بی  مورد  محض اند،  کافر  نه   و 

هم ندارند.

است.  شده  تعبير  نفسه«  عیل  »السرف  عنوان  با  گروه  اين  از  شريف  روايت  اين   در 

 اسراف بر نفس، يعنی عدم مراعات شأن نفس و قناعت نکردن به آنچه که حق نفس مؤمن است. 

او جايگاهی پیدا می کند  و نفس  تلقی می شود  از مؤمنان  او  به جرگۀ واليت،  انسان  ورود   با 

کند و با قناعت به حق خود پا را از جايگاه خويش  که مؤمن بايد شأن و جايگاه آن را مراعات 

که جايگاه خود را ناديده می گيرد و شأن خود را مراعات نمی کند بر نفس  فراتر نبرد. مؤمنی 

خود اسراف کرده است و بايد تاوان آن را بپردازد. البته غير معصوم معمواًل در طول زندگی خود 

کوچک و بزرگی می شود. بسياری از مؤمنان بر اثر توبه و استغفار  گناهان  مرتکب اشتباهات و 

و کارهای نيک مورد عفو قرار می گيرند و يا در دنيا و نهايتًا در برزخ جزای عمل خود را می بینند 

که تعبير »السرف عیل نفسه« شامل اين دسته از مؤمنان  و از شّر آن رها می شوند. روشن است 

نمی شود؛ بلکه اين تعبير از فسق و فجور، ارتکاب کبائر و اصرار بر گناه و معصيت حکايت دارد 

 و مراد از »السرف عیل نفسه« کسی است که به راحتی از شّر اعمال زشت خود خالص نمی شود 
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دنيا  در  که  سختی هايی  و  عذاب  که  طوری  به  اوست  انتظار  در  سختی  مجازات   و 

ک نمی کند و در قيامت نيز به خاطر اعمال زشت خود  ی را از گناهان پا و برزخ به او می رسد، و

به آتش جهنم مجازات می شود و در نهايت با شفاعت اهل بیت؟مهع؟ از عذاب رها می گردد. 

گناهان اصرار نورزند و بالفاصله بعد از ارتکاب معصيت   لذا مؤمنان بايد مراقب باشند و بر 

به درگاه خدا استغفار و توبه کنند تا در قيامت به دلهره و اضطراب و وحشت و ترس از جاودانه 

گرفتار نگردند.  بودن در عذاب، 

کافران و مؤمنان فاسق  ی ميان  کالم نورانی بیان شده، عدم تساو که در اين  نکته ديگری 

کرده اند،  که بر نفس خود اسراف  است يعنی بنابر فرمايش اميرالمؤمنين؟ع؟ هر چند مؤمنان 

کافران و مخالفان يکسان نيست و درجه  وارد جهنم می شوند، اما هرگز جايگاه آنان با جايگاه 

عذابشان بسيار تفاوت دارد.

نکته ديگر اينکه شفاعت بعد از قيامت و پس از ورود مؤمنان به بهشت يا جهنم نيز وجود 

گاهی از دين  که بايد به دنبال آ دارد، اما حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ به مؤمنان دستور می دهد 

گناه نروند؛  و عمل به آن باشند و هرگز به اميد شفاعت دست از تالش بر ندارند و به سوی 

که  که شفاعت در اختيار اهل بیت؟مهع؟ و به صالح ديد ايشان است و آن بزرگواران هرگاه   چرا 

تشخيص دهند و مصلحت بدانند، شفاعت می کنند. بنابر اين انسان بايد همواره در حال 

خوف و رجا باشد و از سوء عاقبت خويش به خاطر ارتکاب معاصی بترسد و به واسطه اين 

گناه از رحمت الهی نااميد  گناه و فسق نرود و از سوی ديگر به صرف انجام يک  ترس به سوی 

او را به سوی توبه و توسل به اهل بیت؟مهع؟ سوق دهد تا مشمول رحمت  نگردد و اين اميد 

که به اميد شفاعت بدون پروا مرتکب  کسی  الهی و شفاعت حجت های پروردگار شود. اما 

گناه  گردد بی شک از شفاعت دور می شود. لذا حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ می فرمايند   گناه 

گر مؤمن باشيد و شفاعت شاملتان  که حتی ا يد؛ چرا  کوچک نشمار و معصيت پروردگار را 

ک  شود ممکن است در اثر اسراف بر نفس خود بعد از دچار شدن به عذابی طوالنی و دردنا

گيريد. مورد شفاعت قرار 
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وُه؟
ُ
ِذي َجِهل

َّ
ْوُت ال َ ؟امهع؟، َما الْ ٍ

َسُن ْبُن َعيِلّ َ  الْ
َ

منت: َو ُسِئل

َبِد، 
َ ْ
األ َنِعمِي  ِإىَل  ِد 

َ
ك الّنَ َداِر  َعْن  وا 

ُ
ُنِقل ِإْذ  ْؤِمِننَي  ُ الْ  

َ
َعل َيِرُد  وٍر  ُسُر ْعَظُم 

َ
»أ ؟ع؟: 

َ
َفَقال

 

 َتْنَفُد«.
َ

 َتِبيُد َو ل
َ

ْم ِإىَل َناٍر ل هِتِ
وا َعْن َجّنَ

ُ
يَن ِإْذ ُنِقل اِفِر

َ
ك

ْ
 ال

َ
ْعَظُم ُثُبوٍر َيِرُد َعل

َ
َو أ

که مردم بدان جاهلند، چیست؟ امام؟ع؟  ترجمه: از امام حسن؟ع؟ سؤال شد، مرگی 

که از دنیای رنج  که بر مؤمنان وارد می شود؛ چرا   فرمودند: »بزرگ ترین شادمانی است 

کافران  که بر  و سختی به نعمت ابدی منتقل می شوند و بزرگترین تباهی و هالکتی است 

کننده  هالک  که  می شوند  منتقل  آتشی  به  بهشتشان  از  آنان  که  چرا  می شود؛   وارد 

و پایان ناپذیر است.

مؤمن  که  است  سروری  و  شادمانی  باالترين  مرگ  شريف،  حديث  اين  اساس  بر  شرح: 

کامل باشد نه تنها از مرگ  که ايمانش  کسی  هرگز در دنيا نظير آن را تجربه نکرده است. لذا 

دنيا  منزل  از  می داند  که  چرا  می رود؛  مرگ  استقبال  به  باز  آغوشی  با  بلکه  ندارد؛   هراسی 

که سراسر  گرفتاری های فراوانی داشت به منزلی رحلت می کند  که نابسامانی ها، سختی ها و 

روايات،  از  پاره ای  بنابر  اما  ندارد.  وجود  مشکلی  و  سختی  هيچ  و  است  آرامش  و  آسايش 

کننده است  که در درجات باالی ايمان هستند، سخت و ناراحت  کسانی   مرگ حتی برای 

و اين سختی و ناراحتی به خاطر دوری و جدايی از اهل و عيال و دوستان و آشنايان است. 

لذا در بسياری از موارد برای اينکه اين مقدار اندوه و سختی هم به مؤمن نرسد، خداوند مؤمنان 

نمی شناسد،  نيز  را  افراد  نزديکترين  و  فرزندان  حتی  که  طوری  به  می کند؛  فراموشی  دچار   را 

لذا خيلی راحت از دنيا دل می َکَند و به سرای باقی می رود.

آنان به جهنم منتقل می شوند  از مرگ،  و بعد  کافران بهشت است  برای   در مقابل، دنيا 

است  امری  ترين  ک  دردنا و  ترين  سخت  مرگ  لذا  می گردند؛  دچار  عذاب ها  انواع  به   و 

کافران عارض می شود. که بر 

َكاَن َمَعُه َفِإَذا  ْيِه َمْن 
َ
يِب َطاِلٍب؟امهع؟ َنَظَر ِإل

َ
ِ ْبِن أ

َسنْيِ ْبِن َعيِلّ ُ ْمُر ِبالْ
َ ْ
 األ

َ
ا اْشَتّد َّ منت: َو لَ

ْم، َو اْرَتَعَدْت َفَراِئُصُهْم، َو َوَجَبْت  َواُنُ
ْ
ل

َ
َرْت أ ْمُر َتَغّيَ

َ ْ
ُم األ  هِبِ

َ
ْم ِإَذا اْشَتّد ُ ّنَ

َ
ِفِهْم، أِل

َ
ال ُهَو خِبِ

ُق  ُتْشِر ِه   َخَواّصِ ِمْن  َمَعُه  َمْن  َبْعُض  َو  ؟ع؟  َسنْيُ ُ الْ َكاَن  َو  ْم.  هُبُ ُجُنو َوَجَبْت  َو  ْم،  هُبُ و
ُ
ُقل
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ُن ُنُفوُسُهْم.
ُ

 َجَواِرُحُهْم، َو َتْسك
ُ
َدأ ْم، َو َتْ َواُنُ

ْ
ل

َ
أ

ْوِت. َ  ُيَباِلي ِبالْ
َ

ْيِه ل
َ
وا ِإل  َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: اْنُظُر

َ
َفَقال

ُبْؤِس 
ْ
ْم َعِن ال

ُ
 َقْنَطَرٌة َتْعُبُر ِبك

َّ
ْوُت ِإل َ ا الْ َ َ

ِكَراِم، ف
ْ
 َبيِن ال

ً
؟ع؟: »َصْبرا َسنْيُ ُ ُم الْ ُ  لَ

َ
 َفَقال

ِإىَل  ِسْجٍن  ِمْن   
َ

َيْنَتِقل ْن 
َ
أ َرُه 

ْ
َيك ْم 

ُ
ك ّيُ

َ
َفأ ِة،  امِئَ

َ
الّد َعِم   الّنِ َو  َواِسَعِة 

ْ
ال َناِن  ِ

ْ
اجل ِإىَل   ] ّرِ

ُ
الّض ]َو 

َثيِن 
َ

يِب َحّد
َ
ِإّنَ أ ِلمٍي. 

َ
أ َو َعَذاٍب   ِمْن َقْصٍر ِإىَل ِسْجٍن 

ُ
َيْنَتِقل َكَمْن  ْعَداُؤُكْم 

َ
أ ِء 

َ
َو َهُؤل َقْصٍر، 

ْم،  اِتِ ِء ِإىَل َجّنَ
َ

ْوَت ِجْسُر َهُؤل َ اِفِر. َو الْ
َ

ك
ْ
ُة ال ْؤِمِن َو َجّنَ ُ ْنَيا ِسْجُن الْ

ُ
ّنَ الّد

َ
 َعْن َرُسوِل اهَّلِل: أ

ُكِذْبُت«.  
َ

َكَذْبُت َو ل ِء ِإىَل َجِحيِمِهْم، َما 
َ

َو ِجْسُر َهُؤل

به  بودند  ایشان  که همراه  کسانی  امام حسین؟ع؟ سخت شد،  بر  کار  وقتی  ترجمه:  

که )حال( حضرت سیدالشهداء؟ع؟ به خالف )حال(  کردند و دیدند  حضرتش نظاره 

می کرد  تغییر  رخسارشان  رنگ  می شد،  آنان سخت  بر  کار  وقتی  که   آن هاست. چرا 

و شانه هایشان به لرزه می افتاد و قلبشان مضطرب می شد و به تپش می افتاد در حالی 

که امام حسین؟ع؟ و برخی از یاران خاص آن حضرت رنگ رخسارشان روشن و نورانی 

می شد و قلبشان استورا و خاطرشان آسوده می شد. پس برخی از ایشان به برخی دیگر 

کی ندارد. که از مرگ با می گفتند: او را بنگرید 

پلی  جز  نیست  مرگ چیزی  بزرگ زادگان  »ای  فرمودند:  ایشان  به  امام حسین؟ع؟   و 

می دهد،  عبور  دایم  نعمت  و  وسیع  بهشت  سوی  به  زیان  و  سختی  از  را  شما   که 

گردد و این دشمنان  که از زندان به قصر منتقل  کدام یک از شما دوست ندارد  پس 

که از قصر به زندان و عذاب دردناک منتقل می شوند.  کسانی هستند   شما همچون 

کافر است.  کرد: دنیا زندان مؤمن و بهشت   همانا پدرم از رسول خدا؟ص؟ بر من حدیث 

است.  جهنمشان  سوی  به  کافران  پل  و  بهشتشان  سوی  به  مؤمنان  پل  مرگ   و 

گفته نشده است. من دروغ نگفتم و به من دروغ 

که پرونده خود را سياه و  کافران بدکردار و آنان  که  شرح: از اين روايت نيز استفاده می شود 

 عاقبتشان را تباه کرده اند به هنگام نزديک شدن مرگشان دچار دلهره و اضطراب شديدی می شوند، 



شرح کتاب اعتقادات صدوق180 

تسلط  با  نيکوکار  مؤمنان  اما  می افتد،  اندامشان  بر  رعشه  و  می گردد  برافروخته   چهره شان 

می کنند.  استقبال  مرگ  از  آرامش  کمال  در  مطمئن  و  آرام  دلی  با  و  خويش  بر   کامل 

قضای  از  کامل  خشنودی  با  نيز  ايشان  و  است  خشنود  ايشان  از  خداوند  می دانند  که  چرا 

می فرمايد:  االيمان  کامل  مؤمنان  دربارۀ  تعالی  خدای  می شتابند.  او  رحمت  جوار  به   الهی 

است  آمده  هم  روايت  اين  در  ﴾1؛  �تً �یَّ ْ��نِ ّمَ �تً  �یَ َرا�نِ ِك  ِ
َر�بّ ی 

َ
ل اإِ ِعىی  اْرحبِ  *  

�تُ
�نَّ ُمْطَم�أِ

ْ
ال ُس  �نْ

ال�نَّ َها  �تُ َّ �ی
أَ
ا ا  َ  ﴿�ی

که ظهر عاشورا نفوس حضرت سيدالشهدا؟ع؟ و يارانشان در نهايت آرامش بود و به مرگ هيچ 

اعتنايی نداشتند. حضرت سيدالشهدا؟ع؟ به ياران خويش می فرمودند: مرگ چيزی نيست 

از دنيای پر مشقت و همراه با درد و رنج فراوان به باغهای وسيع بهشت  را  که شما   جز پلی 

می شود.  منتقل  قصر  به  زندان  از  کسی  آنکه  مانند  می کند؛  منتقل  آن  دائم  نعمت های  و 

بهشت  و  مؤمن  زندان  دنيا  که  می کنند  روايت  خدا؟ص؟  رسول  از  سيدالشهدا؟ع؟  حضرت 

از  را  زبان خود  و  پا  و  بايد دست  او  که  زندان است  برای مؤمن  از آن جهت  کافر است. دنيا 

کند. ايمان، دست و پای مؤمن را می بندد. او نمی تواند هر  امور بسياری باز دارد و محبوس 

کاری انجام دهد و هر سخنی بگويد؛ لذا خودش تمام اعضا و جوارحش را از آنچه خدا نهی 

گوش خود لگام می زند و آنها را به  فرموده مقّيد و محبوس می کند؛ به دست و زبان و چشم و 

کسی تهمت نمی زند،  انجام خواهش های نفس می شود. مؤمن به  از  و مانع   زنجير می کشد 

گاه خود را برتر  دروغ نمی گويد و ارادۀ علو و برتری جويی ندارد. هميشه خاضع است و هيچ 

کند. لذا مؤمن در دنيا  از ديگران نمی بیند تا آنها را تحت سلطه خود بداند و به آنان امر و نهی 

آزاد و رها نيست.

کافران محدوديت هايی  کافر خود را به موال و تکاليف او مقيد نمی کند. البته  در مقابل، 

کامل آنان می گردد و خداوند به خاطر مصلحت جامعه انسانی آنان را  کاميابی  که مانع  دارند 

مقّيد می سازد ولی آنان خودشان را مقيد به هيچ قيدی نمی دانند و هرچه از دستشان بر آيد 

مرتکب می شوند.

ْوُت؟ َ : َما الْ َسنْيِ ُ ِ ْبِن الْ
 ِلَعيِلّ

َ
منت: َو ِقيل

1. سورۀ فجر، آيۀ 28.
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ٍة، َو اِلْسِتْبَداِل 
َ
ٍل َثِقيل

َ
ْغال

َ
ٍة، َو َفّكِ ُقُيوٍد َو أ

َ
ل ِ

َ
َكَنْزِع ِثَياٍب َوِسَخٍة ق ُمْؤِمِن 

ْ
؟ع؟: »ِلل

َ
َفَقال

ِل. َناِز َ ِكِب، َو آَنِس الْ َرا َ ْوَطِأ الْ
َ
َواِئَح، َو أ ا َر ْطَيهِبَ

َ
َياِب َو أ ْفَخِر الّثِ

َ
ِبأ

َياِب  ْوَسِخ الّثِ
َ
ِنيَسٍة، َو اِلْسِتْبَداِل  ِبأ

َ
 أ

َ
ل ْقِل َعْن َمَناِز ِع ِثَياٍب َفاِخَرٍة، َو الّنَ

ْ
َكَخل اِفِر 

َ
ك

ْ
 َو ِلل

َعَذاِب«.
ْ
ْعَظِم ال

َ
ِل، َو أ َناِز َ ْوَحِش  الْ

َ
ا، َو أ ْخَشهِنَ

َ
َو أ

ترجمه: و به امام سجاد؟ع؟ عرض شد: مرگ چیست؟ فرمودند: »مرگ برای مؤمن مانند 

کردن غل و زنجیرهای سنگین و جایگزینی آن ها  کردن پیراهن آلوده از تن و باز  بیرون 

با فاخرترین و خوشبوترین پیراهن ها و رهوارترین مرکب ها و سکونت در دلنشین ترین 

کردن لباس فاخر از تن و منتقل شدن از منازل  کافر مانند بیرون  منزل هاست. و برای 

منزل ها  موحش ترین  و  لباس ها  خشن ترین  و  آلوده ترین  با  آن  جایگزینی  و   دلنشین 

و عظیم ترین عذاب هاست.

که چون انسان ها از مرگ و عالم پس از آن تجربه ای  شرح: اين نکته در خور توجه است 

موضوع،  اين  به  مربوط  روايات  در  لذا  کنند،  درک  را  آن  حقيقت  نمی توانند  و   ندارند 

امام  روايت  در  است.  شده  استفاده  تمثيل  از  معمواًل  مخاطبان،  ذهن  به  تقريب  برای 

تن،  از  گرفته  شپش  و  کثيف  لباس  کردن  بیرون  به  مؤمن  برای  را  مرگ  نيز   سجاد؟ع؟ 

 پوشيدن لباس های تميز و خوشبو، باز شدن غل و زنجيرهای سنگين و آهنين از گردن و پاها، 

که انواع وسايل راحتی و لذت در آن  گزيدن در منزلی  سوار شدن بر بهترين مرکب ها و مسکن 

کرده است، تا به راحتی مؤمن از درد و رنج و آلودگی های دنيا بعد از مرگ  مهياست، تمثيل 

از تن و پوشيدن لباس های  کردن لباس های فاخر  کافر به بیرون  توجه دهد. در مقابل مرگ 

گرفتاری به  ک ترين منزل و  زبر و بدبو، منتقل شدن از منزلی راحت و با آسايش به وحشتنا

سخت  بسيار  کافران  کار  مرگ  از  بعد  شود  معلوم  تا  است  شده  تمثيل  عذاب   شديدترين 

و دشوار است.

ْوُت؟ َ ؟ع؟: َما الْ ٍ
ِد ْبِن َعيِلّ َحّمَ  ِلُ

َ
منت: َو ِقيل

 َيْوَم 
َّ

 ُيْنَتَبُه  ِمْنُه ِإل
َ

ُتُه  ل
َ

 ُمّد
ٌ

ُه َطِويل
َ

ّن
َ
 أ

َّ
ٍة، ِإل

َ
ْيل

َ
ِ ل

ّ
ُكل ْم يِف 

ُ
ِتيك

ْ
ِذي َيأ

َّ
ْوُم ال : »ُهَو الّنَ

َ
َفَقال

ى 
َ
ْم َمْن َرأ  ُيَقاِدُر َقْدَرُه، َو ِمهْنُ

َ
َفَرِح َما ل

ْ
ْصَناِف ال

َ
ى يِف َمَناِمِه ِمْن أ

َ
ْم َمْن َرأ هْنُ ِ

َ
ِقَياَمِة. مف

ْ
ال
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َ

ْوِت  َو َوِجل َ  َمْن َفِرَح يِف الْ
ُ

ْيَف َحال
َ

 ُيَقاِدُر َقْدَرُه، َفك
َ

ْهَواِل َما ل
َ ْ
ْصَناِف األ

َ
يِف َنْوِمِه ِمْن أ

ُه«.
َ
وا ل

ُ
ْوُت َفاْسَتِعّد َ ِفيِه! َهَذا ُهَو الْ

 ترجمه: و به امام باقر؟ع؟ عرض شد: مرگ چیست؟ فرمودند: »مرگ همان خوابی است 

 که هر شب به سراغ شما می آید جز اینکه مدت مرگ طوالنی تر است و تا روز قیامت 

شادی های  خویش  خواب  در  می خوابند  که  افرادی  از  برخی  نیست.  آن  از  بیداری 

که مقدارش قابل اندازه گیری نیست و برخی از آن ها در خواب خود  گونی می بینند  گونا

که مقدارشان قابل اندازه گیری نیست، پس چگونه خواهد بود  وحشت هایی می بینند 

 حال کسی که در مرگ شادمان است وحال کسی که در مرگ هراسان و وحشت زده است! 

این حقیقت مرگ است پس برای آن آماده شوید.

کرده است. بنابر آموزه های دينی  شرح: حضرت امام باقر؟ع؟ نيز مرگ را به خواب تشبيه 

که  مرگ و خواب از نظر واقعيت با هم تفاوتی ندارند. در روايات مربوط به نفس و روح بیان شد 

 روح چنان که به هنگام مرگ از بدن مفارقت می کند در هنگام خواب نيز از بدن خارج می شود؛ 

وارد می شود  به عالم ديگری  روح  خواب،  در  قطع عالقه نمی کند.  بدن  از  ی 
ّ
کل به  اينکه   

ّ
 اال

می گردد  وارد  ديگری  عالم  به  روح  نيز  مرگ  در  می کند؛  مشاهده  را  متعددی  امور   و 

که پیشتر نديده بود. حضرت امام باقر؟ع؟ تفاوت مرگ با خواب  و اموری را مشاهده می کند 

دارد  آن  از  حکايت  امر  اين  و  می داند  بدن  از  روح  جدايی  مدت  بودن  کوتاه  و  طوالنی  در   را 

که به هنگام بیدار شدن از خواب، روح به بدن باز می گردد؛ در قيامت نيز روح ها   که چنان 

باز می گردند. در نتيجه اين حديث شريف دليلی بر جسمانی بودن معاد است.   به بدن ها 

مدفون  بدن های  برخاستن  و  شدن  برانگيخته  به  ناظر  نيز  بعث  و  قيامت  تعبير   خود 

ک است. در خا

 نکته قابل مالحظه ديگر در کالم نورانی امام باقر؟ع؟ اشاره به طوالنی بودن مدت برزخ است. 

 می دانيم که فاصله مرگ حضرت آدم؟ع؟ و فرزندان مستقيم ايشان با آخرين فرزندی که به دنيا 

گر قيامت بالفاصله يا با فاصلۀ اندکی  خواهد آمد و از دنيا خواهد رفت بسيار طوالنی است و ا

است  ممکن  البته  بود.  خواهد  کوتاه  او  برای  برزخ  مدت  شود  برپا  آدم  فرزند  آخرين  مرگ   از 
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آنان  درنگ  تا  بیندازد  يادی  ز فاصله  قيامت  برپايی  و  آدم  فرزند  آخرين  مرگ  بین  خداوند 

حساب  تسويه  مواقف  از  يکی  برزخ  اينکه  به  توجه  با  موضوع  اين  شود.  طوالنی  برزخ  در   نيز 

گره می خورد. همچنين نحوۀ برقراری  گناه است با بحث عدل الهی  ک شدن عاصيان از  و پا

برده  بهره  آن  نعمت های  از  و  کرده  درنگ  برزخ  در  طوالنی  مدتی  که  کسانی  ميان   عدالت 

بوده،  کوتاه  بسيار  برزخ  در  درنگشان  که  آنان  و  شده اند  سختی  و  عذاب  متحمل  يا   و 

که نياز به بررسی و تحقيق دارد.  از مسائلی است 

گاهی انسان در خواب شادی و فرحی را تجربه می کند  کالم نورانی امام باقر؟ع؟  بر اساس 

گاه دلهره و وحشتی  کند و نيز  که هرگز نظير آن را در بیداری تجربه نکرده و نمی تواند تجربه 

می داد،  رخ  او  برای  حالتی  چنين  بیداری  در  گر  ا که  می شود  عارض  برخی  بر  خواب   در 

تاب نمی آورد و قالب تهی می کرد. اين امر بدان جهت است که سعه و قدرت روِح تنها، بسيار 

که برای روح  بیشتر از روِح همراه با بدن است. در نتيجه هيجانات، شادی ها و وحشت هايی 

يا قابل تحمل است، چه بسا نتواند در دنيا و وقتی در قالب بدن است، تحمل کند.   در عالم رو

ياد از دنيا رفته اند.   لذا بسيار اتفاق افتاده است که انسان هايی در اثر هيجان و يا شادی و وحشت ز

يا با عالم دنيا قابل مقايسه نيست،   چنان که قدرت روح برای تحمل شادی و وحشت در عالم رو

يا برابر نيست؛ لذا شادی و فرحی که در برزخ   همين طور قدرت روح در برزخ با قدرت روح در رو

جهت  از  هم  می شود  کافران  گريبان گير  برزخ  در  که  وحشتی  و  عذاب  و  می رسد  مؤمنان  به 

می شود  تجربه  خواب  در  که  اندوهی  و  شادی  با  هرگز  شدت  جهت  از  هم  و  مدت   طول 

قابل مقايسه نيست.

گر روِح همراه با بدن تحّمل هيجانات برزخ و يا  که ا ممکن است اين سؤال به ذهن برسد 

يا را ندارد، پس چگونه در قيامت با اينکه به بدن عود می کند و همراه بدن است،   حتی عالم رو

کرد؟  خواهد  تحمل  را  جهنم  وحشت  و  عذاب ها  يا  بهشت  شادی های  و   نعمت ها 

به عنوان مثال گوشه ای از آتش دنيا به سرعت بدن را از بین می برد و سبب مرگ انسان می شود 

کافی  کردن اين دنيا  که شراره ای از آن برای نابود  حال اين بدن چگونه می تواند آتش جهنم را 

دنيوی  عنصری  بدن  همين  قيامت  در  چند  هر  گفت  بايد  پاسخ  در  کند؟  تحمل  است، 
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 برانگيخته می شود و روح به آن باز می گردد، اما عوارض آن تغيیر می کند و دچار تحوالتی می شود 

وارد  روايات  در  اينکه  باشد،  داشته  تناسب  جهنم  عذاب های  يا  بهشتی  لذت های  با  که 

است.  باب  همين  از  نيست،  آنجا  در  پیری  و  بود  خواهند  جوان  همه  بهشت  در  که  شده 

که دچار آالم و اسقام دنيوی نشوند و عيب  گونه ای خواهند بود   يعنی بدن ها در بهشت به 

ت و نقصی نداشته باشند.
ّ
و عل

که در انتظار مؤمنان  حضرت امام باقر؟ع؟ بعد از يادآوری لذت ها و نعمت های بهشتی 

کافران  که  جهنم  ک  دردنا و  شديد  عذاب های  و  رنج ها  يادآوری  نيز  و  است  کردار   نيکو 

می فرمايند.  توصيه  روزی  چنان  برای  آمادگی  ايجاد  به  شد،  خواهند  آن  دچار  بدکاران   و 

کالم حجت های خداوند به  گر انسان با تن دادن به حکم عقل خويش با اعتقادی راسخ به  ا

ی می شوند  گرفتار آمدنش به درد و رنج اخرو که سبب  گوش فرا دهد، از اموری  هشدار ايشان 

که او را به لذات و نعمت های بهشت برساند.  پرهيز می کند و به انجام اموری اهتمام می ورزد 

 در غير اين صورت از عذاب شديد جهنم گريزی نخواهد داشت و راه بازگشتی هم وجود ندارد. 

حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ می فرمايند: 

ِكْن 
َ
ل َو  َطْعُتْ 

َ
أ َو  ْعُتْ  مَسِ َو  ُتْ 

ْ
َوِهل َو  ِزْعُتْ  َ جلَ ْم 

ُ
ِمْنك َماَت  َمْن  َعاَيَن   َقْد  َما  َعاَيْنُتْ   َقْد  ْو 

َ
»ل

َو  ْبَصْرُتْ 
َ
أ ِإْن  ْرُتْ  ُبّصِ َقْد 

َ
ل َو  َجاُب  ِ

ْ
ال ُيْطَرُح  َما  يٌب  َقِر َو  َعاَيُنوا  َقْد  َما  ْم 

ُ
َعْنك ُجوٌب  حَمْ

...«1؛  ْعُتْ َو ُهِديُتْ ِإِن اْهَتَدْيُتْ ْعُتْ ِإْن مَسِ مْسِ
ُ
أ

می دیدید  عیان  به  نیز  شما  می بینند  شما  از  مردگان  که  را  آنچه  گر  ا راستی   »به 

 بی تاب می شدید و فزع می کردید و گوش فرا می دادید و اطاعت می کردید و لیکن آنچه 
ً
قطعا

که آنان به عیان می بینند از شما پوشیده شده است و آنچه حجاب را برطرف می سازد 

گر بشنوید،  کردند ا گر بنگرید، و شنوایتان  کردند ا  نزدیک است و به تحقیق بینایتان 

گر هدایت پذیرید... .« کردند ا و هدایتتان 

گر انسان سر انجام خوش مؤمنان نيکوکار و فرجام بد کافران بدکردار را مشاهده  آری به راستی ا

کند، و در مقابل حق خاضع می شود   کند، بی تاب می شود و نمی تواند زندگی دنيا را تحمل 

1. نهج البالغة )تحقيق صبحی صالح(، ص62.
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ی می کند. اما خداوند به جهت تکليف و امتحان بندگان آنها را از مشاهده  و از حقيقت پیرو

ِاخبار  واسطه  به  را  آنان  و  ساخته  محجوب  است،  انتظارشان  در  مرگ  از  پس  آنچه  عيانی 

تا مؤمنان به  کرده است  گاه  آ کاری  آثار و پیامد های نيکوکاری و بد  از  حجت های خويش 

غيب از منکران باز شناخته شوند و زمينه برای تکليف و امتحان فراهم شود.

ْوَت؟ َ َنا الْ
َ
اِدِق؟ع؟: ِصْف ل  ِللّصَ

َ
منت: َو ِقيل

ُه 
ُّ
ُكل  ُ لَ

َ ْ
األ َو  َعُب  الّتَ َفَيْنَقِطُع   ِلِطيِبِه  َفَيْنُعُس   ُه  َيَشّمُ يٍح  ِر ْطَيِب 

َ
َكأ ُمْؤِمِننَي 

ْ
ِلل »ُهَو   :

َ
َفَقال

.»
َ

َشّد
َ
َعَقاِرِب َو أ

ْ
ْدِغ ال

َ
َكل َفاِعّيِ َو 

َ ْ
ْسِع األ

َ
َكل اِفِر 

َ
ك

ْ
َعْنُه. َو ِلل

فرمودند:  کنید.  توصیف  ما  برای  را  مرگ  شد:  عرض  صادق؟ع؟  امام  به   ترجمه: 

می کند  استشمام  را  آن  که  است  رایحه ای  خوشبوترین  همچون  مؤمن  برای   »مرگ 

کلی از او قطع می گردد.   و از بوی خوش آن به خواب می رود و سختی و درد و رنج به 

عقرب ها  توسط  شدن  گزیده  و  افعی ها  توسط  شدن  بلعیده  همچون  کافر  برای   و 

و بلکه شدیدتر از اینهاست.

شرح: حضرت امام صادق؟ع؟ مرگ را به استشمام خوش بوترين عطرها تشبيه می کند 

تعبير  برخی  در  و  »ینعش«  تعبير  نسخ  برخی  در  البته  می بخشد.  مؤمن  به  دوباره  حياتی  که 

که ذکر شد؛ يعنی مرگ  گر تعبير امام »ینعش« باشد معنا همان است  »ینعس« آمده است. ا

که  معناست  اين  به  باشد  »ینعس«  گر  ا و  می بخشد  مؤمن  به  تازه  حياتی  و  جديد  زندگانی 

امام؟ع؟ مرگ را به خواب راحتی بعد از استشمام خوش بوترين عطرها تشبيه فرموده است، 

کافران  که تمام خستگی ها و دردهای مؤمنان را برطرف می سازد. در مقابل مرگ برای  خوابی 

شديدتر  بسيار  بلکه  و  عقرب  گزش  و  افعی  توسط  شدن  بلعيده  و  گرفتگی  گاز   همچون 

ک تر از اينهاست. و دردنا

َرْضٍخ  َو  يِض،  َقاِر َ ِبالْ َقْرٍض  َو  َناِشيِر،  َ ِبالْ َنْشٍر  ِمْن   
ُ

َشّد
َ
أ ُهَو  وَن  

ُ
َيُقول  

ً
َقْوما َفِإّنَ   :

َ
ِقيل منت: 

ْحَداِق؟
َ ْ
ْرِحَيِة يِف األ

َ ْ
يِر ُقْطِب األ َجاَرِة، َو َتْدِو ِ

ْ
ِبال

َك 
ْ
ِتل ُيَعاِيُن  َمْن  ْم  ِمهْنُ ْوَن  َتَر  

َ
ل

َ
أ يَن،  َفاِجِر

ْ
ال َو  يَن  اِفِر

َ
ك

ْ
ال َبْعِض   

َ
َعل ُهَو  ِلَك 

َ
»َكذ  :

َ
َفَقال

ْنَيا«.
ُ

اِب الّد
َ

[ ِمْن َعذ
ُ

َشّد
َ
ُه أ

َ
ِخَرِة َفِإّن

ْ
اِب اآل

َ
 ِمْن َعذ

َّ
ا ]ِإل

َ
 ِمْن َهذ

ُ
َشّد

َ
ِذي ُهَو أ

َّ
ُم ال

ُ
ِلك

َ
َداِئَد َفذ

َ
الّش
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که مرگ سخت تر از بریده  گروهی معتقدند  ترجمه: )به امام صادق؟ع؟( عرض شد: 

با سنگ ها و چرخاندن  له شدن  و  با قیچی ها  و تکه تکه شدن  اره ها  شدن توسط 

برای  »مرگ  فرمودند:  امام؟ع؟  در حدقه چشم هاست.  آسیاب  چوب وسط سنگ 

از آنان این سختی ها  که برخی  کافران و فاجران اینچنین است، آیا نمی بینید  برخی 

گرفتاری آنان شدیدتر از اینهاست  که سختی و   را به عیان می بینند؛ پس چنین است 

که شدیدتر از عذاب دنیاست. مگر از عذاب آخرت 

برای  ممکن  حاالت  ترين  ک  دردنا و  ترين  سخت  به  مرگ  تشبيه  با  قول  اين  در  شرح: 

است  شده  تصوير  می شود،  عارض  برخی  بر  مرگ  هنگام  به  که  عذابی  شّدت  از   انسان، 

و امام صادق؟ع؟ عروض چنين سختی و شدتی را دربارۀ برخی فاجران و کافران تصديق فرموده اند 

و حتی سخت تر از اين تصوير دانسته اند. حضرت امام صادق؟ع؟ همچنين تذکر می دهند 

کندن برخی افردا برای اطرافيان مشهود است. سپس يادآور می شوند  گاه آثار سختی جان   که 

کندن  از عذاب جان  کافران بسيار سخت تر و شديدتر  و  ی فاجران   که عذاب های پیش رو

با اين وضعيت است.

آمدن،  دنيا  به  نحوه  به  مربوط  روايات  است،  الزم  مرگ  سختی  شدت  بهتر  درک  برای 

گيرند.  يه ای ديگر مورد توجه قرار   رشد و نمو در دنيا و آنچه به هنگام مرگ رخ می دهد، از زاو

بر اساس احاديث نورانی اهل بیت؟مهع؟ ارواح انسان ها دو هزار سال پیش از ابدان آنها و در 

عالمی به نام عالم ارواح خلق شده اند و خداوند دو هزار سال پس از آن در عالم ذر بدن ها 

از  انسان مرکب  گرفته اند و سپس  به بدن های ذّری تعلق  ارواح  آفريده است. در آن عالم  را 

از  معين  وقتی  در  ارحام  و  اصالب  در  انتقال  با  تناسل  طريق  از  يج  تدر به  ذّری  بدن  و  روح 

صلب پدر مستقيم خود به رحم مادر منتقل و شروع به رشد و نمو می کند و بعد از مدتی وارد 

دنيا می آيند، می فرمايند:  به  که  انسان هايی  دربارۀ  باقر؟ع؟  امام  دنيا می شود. حضرت   اين 

قه ذره هايی 
ّ
ِمیَثاق«1 مخل

ْ
ْیِهُم ال

َ
 َعل

َ
َخذ

َ
ِب آَدَم؟ع؟ أ

ْ
َقُهُم اهلُل ِفي ُصل

َ
ِذیَن  َخل

َّ
ّرُ ال

َّ
َقُة ُهُم  الذ

َّ
ُمَخل

ْ
»ال

گرفته است. در نتيجه  کرده و از ايشان پیمان  که خداوند آن ها را در صلب آدم خلق  هستند 

1. کافی، ج6، ص12.
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بدن  و  قديمه  روح  از  مرکب  انسان  همان  يافتۀ  رشد  حقيقت  در  دنيا  اين  در  موجود  انسان 

که به صورت نطفه در اصالب و ارحام منتقل می شود و در وقت معين وارد دنيا  ذّری است 

می شود.1 پس بدن ذری هستۀ مرکزی بدن رشد يافته دنيايی است و تمام اعضای اين بدن 

يشه دارند و با آن مرتبط اند. در بدن ذری ر

مرحوم شيخ حّر عاملی در کتاب شريف وسائل الشيعه بابی با عنوان »باب أن غسل اليت 

که بر اساس آنها به هنگام مرگ، بدن ذّری  کرده  گشوده و در آن رواياتی نقل   کغسل النابة« 

يا همان نطفه ای که انسان در دنيا از آن خلق  شده است، به همراه روح از بدن رشد يافته دنيوی 

 
ُ

ل ِت ِلَ ُيَغّسَ ّيِ َ َبا َجْعَفٍر؟ع؟ َعِن الْ
َ
 أ

َ
ل

َ
 َسأ

ً
خارج می شود. در يکی از اين روايات آمده است: »ِإّنَ َرُجال

َكاَن   َما 
ً
َكاِئنا ا ِمْنُه  ا ِبَعْيهِنَ يِت ُخِلَق ِمهْنَ

َّ
ْطَفُة ال َبَدِن َخَرَجِت الّنُ

ْ
وُح ِمَن ال : ِإَذا َخَرَجِت الّرُ

َ
َناَبِة؟ َقال َ  اجلْ

َ
ُغْسل

َناَبِة«2؛ همانا مردی از امام باقر؟ع؟ در مورد مّیت  َ   اجلْ
َ

  ُغْسل
ُ

ل ْنَث َفِلَذِلَك  ُيَغّسَ
ُ
ْو أ

َ
 أ

ً
َكرا  َذ

ً
َكِبيرا ْو 

َ
 أ
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که روح از بدن خارج می شود،  گاه  که چرا او را غسل جنابت می دهند؟ امام؟ع؟ فرمودند: آن  پرسید 

 همان نطفه ای که انسان از آن خلق شده است، نیز از او خارج می شود، تفاوتی نمی کند که چگونه باشد: 

که به او غسل جنابت داده می شود. کوچک باشد یا بزرگ، مرد باشد یا زن؛ به همین جهت است 

يشه  که در تمام اعضا و جوارح ر که خارج ساختن هسته مرکزی بدن دنيوی  روشن است 

توجه  کردن  منصرف  با  خداوند  اينکه   
ّ

اال بود.  خواهد  آور  درد  و  سخت  بسيار  است  دوانده 

کشيدن آن و يا از طرق ديگری  مؤمنان از خارج شدن بدن ذّری و يا به واسطه تسريع در بیرون 

سبب کاهش يا از ميان رفتن درد و رنج اين کار می شود؛ اما روح و بدن ذّری کافران با سيخ های 

ک است.  بسيار دردنا آن ها  برای  امر  اين  و  کشيده می شود  بیرون  فرشته مرگ  توسط   آتشين 

کندن  البته برخی مؤمنان نيز با سختی و عذاب جان می دهند. بنابر روايات، سختی جان 

گناهان است،  ک شدنشان از  کافران به منزله شروع مجازات و برای مؤمنان به جهت پا برای 

که شدت عذاب های برزخ با عذاب های دنيا   تا در برزخ و قيامت دچار عذاب نشوند، چرا 

و شدت عذاب های قيامت با عذاب های برزخ قابل مقايسه نيست و عذاب ها و رنج های 

گاهی بیشتر در اين زمينه رک: انسان و معاد، فصل اول )درس های اول تا پنجم(، ص 72-19. 1. برای آ
2. وسائل الشیعة، ج2، ص 487.
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دنيا هرچه شديد باشند در مقابل عذاب های برزخ و قيامت ناچيزند.

از  که  آور است  رنج  و  ياد  ز کافران  برخی  برای  به قدری  قيامت  سختی و شدت عذاب 

معنای  به  ی  مأو َوى﴾1 
أْ
َما

ْ
ال  َ ِه�ی َم  ِح�ی َ �ب

ْ
ال �نَّ  اإِ

َ ﴿�ن است؛  شده  تعبير  آنان  مأوای  عنوان  به  جهنم 

که انسان برای آسودگی از مشکالت  پناه گاه و محل آسايش و استراحت است؛ يعنی مکانی 

ی  مأو کفار  از  عده ای  برای  جهنم  شده،  ياد  آيۀ  اساس  بر  می برد.  پناه  آنجا  به  سختی ها   و 

که سختی ها و عذاب های روحی قيامت بیشتر از جهنم  و پناه گاه است و اين نشان می دهد 

کافران در آنجا از عذاب های  که با وجود آتش و عذاب های سخت جهنم،  گونه ای است  و به 

حالت  می رسد  کافران  به  که  عذاب هايی  سخت ترين  از  يکی  می شوند.  آسوده  قيامت 

تکليفی خارج می سازد؛  تکليفی و اضطراب و استرس است و ورود به جهنم آنها را از اين بال  بال

گاهی به مراتب سخت تر از خود عقاب و عذاب است.  که انتظار عقاب و عذاب  چرا 
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کندن برای  که ما می بینیم جان  ترجمه: به امام صادق؟ع؟ عرض شد: پس چگونه است 

که اخبار تازه می گوید و می خندد و صحبت می کند   کافری آسان می شود و او در حالی 

کسانی همین طور هستند و در میان  به یک باره خاموش می شود و در میان مؤمنان نیز 

 مؤمنان و کافران کسانی هستند که هنگام سکرات مرگ این سختی ها را متحمل می شوند؟ 

امام صادق؟ع؟ فرمودند: »آنچه از راحتی در اینجا برای مؤمن هست پس آن تعجیل 

1. سورۀ نازعات، آيۀ 39.
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گناهانش است  در پاداش اوست و آنچه از سختی برای او هست، برای پاک شدن او از 

که مستحق پاداش الهی شده و برای رسیدن  کیزه به آخرت برود در حالی  تا پاک و پا

کافران  گناهان نداشته است. و آنچه از آسانی در اینجا برای  به پاداش مانعی غیر از آن 

کامل اجر نیکی های او در دنیا است تا در حالی وارد آخرت  وجود دارد برای پرداخت 

که چیزی جز آنچه مایۀ عذاب اوست به همراه نداشته باشد و آنچه از شدت به  شود 

که نیکی هایش تمام  کافر می رسد آغاز عقاب الهی است. آنگاه  هنگام جان دادن به 

که ستم نمی کند. که خداوند عدلی است  شده است و این به خاطر آن است 

که راحت يا سخت جان دادن در ميان  شرح: حضرت امام صادق؟ع؟ دربارۀ اين مسأله 

که راحت جان دادن  يادآوری می کنند  کافران مشاهده می شود،  و  گروه مؤمنان  افراد هر دو 

آلودگی های  از  برای خالصی  کندنش  او و سخت جان  پاداش های اعمال نيک  آغاز  مؤمن 

سختی  بدون  و  شود  وارد  برزخ  به  کيزه  پا و  ک  پا تا  است  شده  مرتکب  که  است   گناهانی 

کند و به نعمت ابدی بهشت برسد. بنابر فرمايش امام صادق؟ع؟  و عذاب آن مرحله را طی 

ی  و کردن  ک  پا با  خداوند  که  است  بهشت  به  او  رسيدن  راه  سر  بر  مانعی  مؤمن   گناهان 

گناهان در هنگام جان دادن راه او را برای رسيدن به بهشت هموار می سازد.  از 

که خدا  کارهای نيک او در دنياست؛ چرا  کافران به خاطر اجر  در مقابل، راحتی مرگ برای 

کار نيک را حتی  ْحَس�نَ َعَملًا ﴾1 خدای تعالی عادل است و 
أَ
َ� َم�نْ ا ْ حب

أَ
ُ� ا �ی �نِ ا �نُ

َ
ا ل

َ �نّ فرموده است: ﴿اإِ

کارهای نيک فراوانی انجام  که  کافرانی  کافر سر زده باشد بی اجر نمی گذارد و بی شک  گر از  ا

نيستند،  درجه  يک  در  نکرده اند،  فروگذار  بدی  کار  هيچ  از  که  بدکرداری  کافران  با  داده اند 

می گذارد  تفاوت  دسته  دو  اين  ميان  نيز  قيامت  و  برزخ  در  بلکه  دنيا؛  در  تنها  نه   خداوند 

 و عذاب آنها در جهنم نيز يکسان نيست و خداوند همواره با همۀ بندگانش به عدل و لطف 

 و احسان رفتار می کند. اما به هر حال جای کافران جهنم است و آنان در بهشت جايی ندارند؛ 

کافران را در دنيا به آنان عطا می کند تا در آخرت  کارهای نيک  لذا خداوند تمام اجر و پاداش 

چيزی جز آنچه موجب عذاب است در پرونده او نماند. 

کهف، آيۀ 30. 1. سورۀ 
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که امکانات و تمتعات دنيا در برابر نعمت های آخرت  اين نکته نيز در خور توجه است 

بسته اند، خداوند  دنيا دل  به  کافران  و چون  نزد خدا بی ارزش اند  و  ناچيز  و  بسيار بی مقدار 

کافران  گر ثروت و آسايش  که ا آنها را از امکانات دنيا بهره مند می سازد. در روايتی آمده است 

کفار می داد  سبب بدگمان شدن مؤمنان به خدا نمی شد، خداوند در دنيا چنان امکاناتی به 

که حتی سقف خانه هاشان را از طال می ساختند، پیام اين روايت شريف به مؤمنان اين است 

کند؛ بلکه بايد برای  که دنيا هيچ ارزشی ندارد تا مؤمن تمام سرمايه خود را صرف آبادی دنيا 

يغ می کرد، ولی به دست  کفار در گر دنيا ارزشمند بود، خداوند آن را از  آبادانی آخرت بکوشد، ا

يانی آشکار است.  آوردن راحتی دنيا به قيمت از دست رفتن راحتی آخرت، ز

که راحتی و آسايش دنيا همواره مستلزم از  گرفت  بی شک از اين سخن نمی تواند نتيجه 

کارهای نيک مؤمنان  دست رفتن راحتی آخرت است؛ بلکه ممکن است خداوند به پاس 

اسباب راحتی و آسايش آنان را هم در دنيا و هم در آخرت فراهم سازد؛ هر چند، مؤمن نيکوکاری 

بود.  خواهد  بیشتر  آخرت  نعمت  و  راحتی  از  بهره اش  قطعًا  بوده،  بی بهره  دنيا  راحت  از   که 

در  ولی  نداشته اند؛  راحتی  دنيا  در  هرگز  بودند،  خداوند  اطاعت  در  همواره  که  خدا،  اوليای 

بهشت باالترين جايگاه ها از آِن ايشان خواهد بود.

که سختی يا راحتی در دنيا حکمت های فراوانی دارد. يکی از حکمت های  بايد دانست 

که خداوند به فراخور حال   ابتال يا عدم ابتالی مؤمنان به سختی و فقر و ... در دنيا آن است 

هر يک از مؤمنان، شرايطی برای آنان فراهم می سازد که به ايمانشان لطمه وارد نشود؛ زيرا حفظ 

ايمان مؤمنان در اولويت است و بهرۀ آنان از راحتی دنيا در مرتبه بعد قرار دارد.

گرفتاری به مشکالت دچار تزلزل شود خداوند او  گر ايمان مؤمنی به خاطر  به عنوان مثال ا

گردد و چنانچه آسايش و راحتی مضّر به  را در آسايش و راحتی قرار می دهد تا ايمانش حفظ 

گرفتاری می کند؛ البته انبياء و اوليای الهی چون  ايمان باشد، خداوند مؤمن را دچار سختی و 

گر خداوند تمام امکانات  عهده دار تربیت ساير بندگان خدا هستند، شرايط متفاوتی دارند؛ ا

و آسايش دنيا را برای ايشان فراهم سازد يقينًا به ايمان آنها لطمه ای نمی خورد، لذا مشکالت 

کامل  يافت اجر   و سختی و درد و رنج های ايشان در دنيا حکمت ديگری دارد و موجب در
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از خدا می شود. 

برخورداری انبياء و اوليای الهی از غنا و راحتی انگيزه ای برای جمع شدن مردم پیرامون 

ايشان می شود و زمينه تکليف و امتحان از بین می رود. حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ در يکی 

می خواست،  خدا  گر  »ا می فرمايد:  مضمون  اين  به  سخنی  کعبه  دربارۀ  خود  خطبه های   از 

کنند،  پیدا  رغبت  آنجا  به  رفتن  برای  همه  که  می داد  قرار  هوا  و  آب  خوش  محلی  در  را   کعبه 

کامل نمی شد.«1  اما در این صورت امتحان 

که تأمين آسايش و راحتی بندگانش در دنيا آنان  در نتيجه اراده خدا بر آن تعلق نگرفته 

از  کفر بندگان در عوالم پیش  ايمان و  بنابر روايات  که  بايد دانست  البته  ايمان وا دارد.  به  را 

کافران به ايمان و باال رفتن درجات  يدن  گرو دنيا مشخص شده و اين دنيا فرصتی ديگر برای 

که در عوالم قبل مؤمن شده اند، وعده داده است  کسانی  مؤمنان است. اما خدای متعال به 

تأمين  با  ايمان  به  بندگان  وادار نکردن  نتيجه  کند. در  را حفظ  ايمانشان  نيز  اين دنيا  که در 

آسايش و راحتی آنان غير از حفظ ايمان مستقر برخی مؤمنان با بهره مند ساختن آنان از راحت 

دنياست و اين دو مطلب با هم تعارض ندارند.

کفر آنان در عوالم  کافران در دنيا نيز ممکن است نتيجه شدت  گرفتاری های  سختی ها و 

کارهای زشتشان در اين دنيا باشد و مکنت  گناهان و  قبل و يا به خاطر شروع عذاب و عقاِب 

شدن  فراهم  خاطر  به  هستند  کفر  باالی  درجات  در  که  کافران  برخی  به  بخشيدن  قدرت  و 

زمينۀ سخت ترين عذاب ها برای آنان در آخرت است.

 حاصل آنکه تمام امور، به حکمت در جريان است و خداوند همواره به عدل رفتار می کند 

 و همين امر سبب شده که خداوند هر شيئی را در جايگاه شايستۀ خودش قرار دهد و با هر بنده ای 
کند.2 کردارش، رفتار  کفرش و با توجه به اعمال و  به تناسب ميزان ايمان يا 

1. ر.ک: نهج البالغة )تحقيق صبحی صالح(، ص293، خطبه 192، خطبۀ قاصعة.
ی بايد بر اساس شئون و جايگاه ها و ارزش  ی است، اما تساو که يکی از معانی عدل برقراری تساو 2. بايد دانست 
و خداوند  رقم خورده  به اختيار موجودات مختار  و جايگاه ها  و اختالف شئون  باشد  و هر شخص   هر چيز 

از ابتدا موجودات مختلفی خلق نکرده است.
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َفَيك ْم،  هِبِ ُذُنو ِمْن  ْؤِمِننَي  ُ الْ ُيَصيّفِ  ْصَفاُة:  ِ

ْ
ال ُهَو  ْوَت  َ الْ »ِإّنَ   :

َ
َفَقال

ْو 
َ
أ ِنْعَمٍة  ْو 

َ
أ ٍة 

َ
ّذ

َ
ل آِخُر  وُن 

ُ
َفَتك ْم،  َحَسَناِتِ ِمْن  يَن  اِفِر

َ
ك

ْ
ال ُيَصيّفِ  َو  ْم.  هْيِ

َ
َعل ٍر  ِوْز آِخِر  اَرَة 

َ
َكّف

ُنوِب 
ُ

الّذ ِمَن   
َ

ل ِ
ُ

ن َفَقْد  ْم  
ُ

َصاِحُبك ا  ّمَ
َ
أ ْم.  ُ لَ وُن 

ُ
َتك َحَسَنٍة  َثَواِب  آِخُر  ُهَو  َحُقُهْم 

ْ
َتل ٍة  َرْحَ

َح 
ُ
َوَسِخ، َو َصل

ْ
َكَما ُيَنىّقَ َثْوٌب ِمَن ال  َ َص َحّتَ ُنيّقِ ِ

ّ
َثاِم َتْصِفَيًة، َو ُخل

ْ
َ ِمَن اآل  َو ُصيّفِ

ً
ال ْ َ

ن

َبِد«.
َ ْ
َبْيِت يِف  َداِرَنا َداِر األ

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
َعاَشَرِتَنا أ ِلُ

که در سکرات مرگ غرق شده  ترجمه: حضرت موسی بن جعفر؟امهع؟ بر مردی وارد شد 

گر  کردند: ای فرزند رسول خدا ا کس را نمی داد. به آن حضرت عرض  بود و پاسخ هیچ 

می دانستیم حال دوستمان چگونه است و مرگ چگونه است، خوب بود. امام؟ع؟ 

گناهانشان تصفیه می کند، پس آخرین  که مؤمنان را از  فرمودند: »مرگ صافی یی است 

کافران را از نیکی هایشان  گناهان آنهاست و )صافی مرگ(  کفارۀ آخرین  که  رنجی است 

که به عنوان پاداش نهایی  تصفیه می کند پس آخرین لذت یا نعمت یا رحمتی است 

گناهان  کامل از   به طور 
ً
نیکِی سر زده از آن ها، به آن ها می رسد، اما دوست شما قطعا

کیزه  که از آلودگی پا گردید تا اینکه همچون پیراهنی  پاک و از بدی ها تصفیه و خالص 

کرد. کیزه شد و صالحیت معاشرت با ما اهل بیت در قیامت را پیدا  می گردد، پا

که مرگ موجب پااليش و تصفيه انسان ها می شود.  شرح: در اين روايت بیان شده است 

کافر را از حسنات تصفيه می کند. گناهان و  مؤمن را از 

ِقيُت 
َ
: ل

َ
ُدَك؟« َفَقال ِ

َ
: »َكْيَف ت

َ
َضا؟ع؟ َفَعاَدُه، َفَقال ْصَحاِب الّرِ

َ
 ِمْن أ

ٌ
منت: َو َمِرَض َرُجل

ِة َمَرِضِه.
َ

يِقَ ِمْن ِشّد
َ
يُد ِبِه َما ل ْوَت َبْعَدَك، ُيِر َ الْ

.
ً
 َشِديدا

ً
ِليما

َ
: أ

َ
ِقيَتُه؟« َفَقال

َ
: »َكْيَف ل

َ
َفَقال

ِن: 
َ

اُس َرُجال ا الّنَ َ َّ
ُفَك َبْعَض َحاِلِه. ِإن ِقيَت َما ُيْنِذُرَك ِبِه، َو ُيَعّرِ

َ
ِكْن ل

َ
ِقيَتُه، َو ل

َ
: »َما ل

َ
َفَقال

 
َ

«. َفَفَعل
ً
يا ْن ُمْسَتِر

ُ
َيِة َتك

َ
َول

ْ
َياَن ِباهَّلِل  َو ِبال ِ

ْ
ِد اإل ْوِت، َو ُمْسَتَراٌح ِمْنُه 1 َفَجّدِ َ يٌح ِبالْ ُمْسَتِر

1. أثبتناها من هامش ر، و فی الّنسخ: »به«.
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 َذِلَك .
ُ

ُجل الّرَ

و الديث طويل أخذنا منه موضع الاجة.

او رفت  امام رضا؟ع؟ مریض شد و حضرت به عیادت  از اصحاب   ترجمه: و مردی 

کردم و منظورش  کرد: بعد از شما مرگ را مالقات  و فرمود: »در چه حالی؟« عرض 

که از شدت مرض دیده بود. امام؟ع؟ فرمودند: »مرگ را چگونه دیدی؟« رنجی بود 

کرد: بسیار دردناک و شدید. عرض 

که به تو هشدار می دهد  امام؟ع؟ فرمودند: »تو مرگ را مالقات نکردی؛ بلکه آنچه را 

گروهند.  دو  مردم  همانا  چشیده ای:  می شناساند  تو  به  را  مرگ  احوال  از  برخی   و 

که از مرگشان راحتی پیدا می کنند. گروهی  که با مرگ راحت می شوند و  گروهی 

کار  کن تا از راحت شوندگان باشی و آن مرد این  پس ایمان به خدا و والیت را تجدید 

را انجام داد. 

گرفتم. که نیاز بود از آن  و حدیث طوالنی است و من به مقداری 

انذار  برای  عاملی  را  مرض  از  حاصل  شديد  رنج  و  درد  رضا؟ع؟  امام  حضرت  شرح: 

کافران و عاصيان  گوشه ای از عوارض مرگ  مؤمنان دانسته است، يعنی آن درد و رنج شديد 

از  شديدتر  بسيار  می چشند  مرگ  هنگام  به  بدکاران  و  کافران  که  رنجی  و  سختی  و  است 

سختی  و  درد  به  ابتال  می فرمايند:  خود  دوستدار  به  رضا؟ع؟  امام  است.  مرض  سختی 

ايمان  سختی  اين  از  رهايی  برای  تا  بترساند  مرگ  سختی  از  را  تو  که  است  اين  برای  مرض 

اندوه  و  غم  و  می رسند  راحتی  به  مرگ  با  مؤمنان  که  چرا  سازی؛  محکم  را  خود  واليت   و 

و دردشان از بین می رود و در مقابل راحتی غير مؤمنان با مرگ به پايان می رسد و آنان دچار درد 

گر می خواهی   و رنج های شديد و سخت می شوند. امام رضا؟ع؟ در پايان هشدار می دهند که ا

تجديد  کن.  تجديد  را  خود  واليت  به  ايمان  و  خدا  به  ايمان  باشد  تو  راحتی  اول  تو  مرگ 

درجات  به  رسيدن  برای  مسير  کردن  هموار  و  ايمان  بر  بقاء  و  استمرار  معنای  به  ايمان 

می فرمايد:  مؤمنان  به  خطاب  نساء  مبارکۀ  سورۀ   136 آيۀ  در  که  چنان  است.  ايمان   باالتر 

ِه﴾ در اين آيه شريفه نيز بحث از ايمان آوردن نيست؛ بلکه استمرار  اللّٰ  �بِ
ْ
وا ِم�نُ

آ
 ا

ْ
وا َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا َ ﴿�ی
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که نجات  و بقاء بر ايمان و حرکت در مسير نيل به درجات باالی ايمان مورد نظر است؛ چرا 

�تِ  �تَ ِ��ی الّطَ ی 
َ
َعل اُموا  َ �ت اْس�تَ ِو 

َّ
ل

أَ
﴿َوا ايمان است:  در طريق  استقامت  و  استواری  گرو  در  و رستگاری 

که بر طريق ايمان استقامت داشته باشد به آب حيات می رسد.  ﴾1 کسی  ً
ا َد�ت اء عنَ اُهم ّمَ َ �ن �یْ

ْس�تَ
اأَ

َ
ل

برود  الهی  واليت  چتر  زير  که  کسی  و  است  بیت؟مهع؟  اهل  الهی  واليت  حيات،  آب  از   مراد 

گيرد به حيات و آرامش ابدی می رسد. و در حوزۀ استحفاظی خدا قرار 

ْوَت؟ َ َرُهوَن الْ
ْ

ْسِلِمنَي َيك ُ ِء الْ
َ

 َهُؤل
ُ

ِ ْبِن ُموىَس؟مهع؟: َما َبال
ِد ْبِن َعيِلّ َحّمَ  ِلُ

َ
منت: َو ِقيل

ّنَ 
َ
َعِلُموا أ

َ
وُه، َو ل َحّبُ

َ َ
 أل

ً
ْوِلَياِء اهَّلِل َحّقا

َ
َكاُنوا ِمْن أ ْو َعَرُفوُه َو 

َ
ِرُهوُه، َو ل

َ
وُه َفك

ُ
ْم َجِهل ُ ّنَ

َ
: »أِل

َ
َفَقال

ْنَيا«.
ُ

ْم ِمَن الّد ُ ِخَرَة َخْيٌر لَ
ْ

اآل

ايِف  َنيّقِ ِلَبَدِنِه َو الّنَ ُ َواِء الْ
َ

َتِنُع ِمَن الّد ْجُنوِن َيْ َ ِ َو الْ
يِبّ  الّصَ

ُ
: »َيا َعْبَد اهَّلِل، َما َبال

َ
َّ َقال ُ

ث

َواِء.
َ

ْهِلِهْم ِبَنْفِع الّد : جِلَ
َ

ِ َعْنُه؟«. َفَقال
َ

ل
َ ْ
ِلل

اِلْسِتْعَداِد  َحّقَ  َمْوِت 
ْ
ِلل  

َ
اْسَتَعّد َقِد  َمْن  ِإّنَ   ،

ً
َنِبّيا ّقِ  َ ِبالْ  

ً
دا ّمَ حُمَ َبَعَث  ِذي 

َّ
ال »َو   :

َ
َفَقال

ْوُت  َ الْ ْيِه 
َ
ِإل ي  ُيَؤّدِ َما  َعِلُموا  ْو 

َ
ل ْم  ُ ِإّنَ َما 

َ
أ َتَعاِلِج،  ُ الْ َذا  ِلَ َواِء 

َ
الّد َهَذا  ِمْن  ْم  ُ لَ ْنَفُع 

َ
أ َفُهَو 

َفاِت 
ْ

اآل ِلَدْفِع  َواَء، 
َ

الّد اِزُم  َ الْ  
ُ

َعاِقل
ْ
ال َيْسَتْدِعي  ا  ِمَّ  

َ
َشّد

َ
أ وُه  َحّبُ

َ
أ َو  ْسَتْدَعْوُه 

َ
ل َعِم،  الّنِ  ِمَن 

َماِت«.
َ

ال ِب الّسَ
َ

َو اْجِتال

کراهت دارند؟   ترجمه: و به حضرت امام جواد؟ع؟ عرض شد: چرا این مسلمانان از مرگ 

دارند  کراهت  آن  از  لذا  جاهلند  مرگ  به  نسبت  آنان  که  چرا  فرمودند:   امام؟ع؟ 

دوست  را  مرگ   
ً
قطعا بودند  خدا  اولیاء  از   

ً
حقیقتا و  می شناختند  را  آن  چنانچه  و 

که آخرت برای آنان بهتر از دنیاست سپس فرمودند:  می داشتند و به یقین می دانستند 

بدن  سالمتی  برای  که  دارویی  خوردن  از  دیوانگان  و  کودکان  چرا  خدا  بندۀ  »ای 

گفت: به خاطر جهلشان به  آن ها و رفع درد از آن مفید است، امتناع می کنند؟ وی 

کرد،  که محمد؟ص؟ را به حق مبعوث  کسی   منفعت دارو. امام؟ع؟ فرمودند: سوگند به 

  خود را برای مرگ آماده ساخته باشند؛ مرگ برای آن ها از این 
ً
که حقیقتا کسانی  پس آن 

گر آنان به آنچه از نعمت ها  دارو برای آن شخص تحت درمان نافع تر است. به راستی ا

1. سورۀ جن، آيۀ 16.
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 مرگ را طلب می کردند و آن را دوست 
ً
گاه بودند قطعا که با مرگ به آنان می رسد، آ

آفات  رفع  برای  زیرک  و  عاقل  شخص  سوی  از  دارو  استدعای  از  شدیدتر   می داشتند؛ 

و به دست آوردن سالمتی.

می داند.  مرگ  از  ترس  عامل  را  مرگ  به  نسبت  جهل  جواد؟ع؟  امام  حضرت   شرح: 

گر چنانچه کسی در دنيا همواره به ياد  مراد از جهل به مرگ نيز عدم آمادگی برای مرگ است و ا

که  کسانی  کراهتی از مرگ نخواهد داشت.  مرگ باشد و خود را برای مرگ آماده سازد، ترس و 

که می دانند  حقيقتًا واليت خدا را پذيرفته اند و مرگ را می شناسند هرگز از آن نمی ترسند؛ چرا 

منزل  آبادانی  برای  همواره  لذا  می رسند.  جاودانه  حيات  به  مرگ  با  و  است  گذر  محل  دنيا 

دائمی آخرت تالش می کنند و هرگز از ياد مرگ غافل نمی شوند، اّما شيطان در تالش است 

آخرت غافل  دائمی  منزل  آباد ساختن  برای  و تالش  دنيا  زندگی  بودن  موقت  از  را  انسان  که 

که اصل هر لذتی با خلوص و درجات بسيار باالتری در بهشت هست  گر انسان بداند   کند. ا

و هيچ سختی و درد و رنجی در آنجا وجود ندارد، قطعًا از انتقال به آخرت خوشحال و خرسند 

ايمان  و در  کرد  کامل  را  ايمان  بايد  و راحتی آخرت  ت 
ّ

به خوشی، لذ برای رسيدن  می شود. 

بدون  آنها  ديدن  که  کند  پیدا  بصيرت  حقايقی  به  انسان  می شود  سبب  ايمان  بود.  استوار 

راه  و  نمی شوند  دنيايی  و جهالت های  يکی ها  تار گرفتار  مؤمنان هرگز  نيست.  ايمان ممکن 

کرده اند.  گم  را  راه  مؤمنان  غير  اما  می دارد.  بر  قدم  آن  در  گاهی  آ با  و  می بینند  روشنی  به   را 

کند در راه قرار می گيرد.  کس با مؤمنان همراهی و رفاقت  پس هر 

ی  دارو خوردن  از  ديوانگان  و  کودکان  امتناع  به  را  موت  از  کراه  ا جواد؟ع؟  امام  حضرت 

که خوردن  کودکان و ديوانگان درک نمی کنند  که  سالمت بخش تشبيه می کند. يعنی چنان 

دارو سبب  رهايی آنان از درد و رنج بیماری است و به خاطر تلخی دارو از خوردن آن ابا دارند. 

به  نيل  و  از محنت دنيا  راحتی  يعنی  آن  آثار  به  و  را می بینند  آن  نيز تلخی  به مرگ  جاهالن 

تلخی  مرگ  که  می شود  استفاده  فرمايش  اين  از  ندارند.  توجهی  بهشت  لذات  و   خوشی ها 

را قبض روح می کند  گونه ای مؤمنان  گفتيم خداوند به  که پیشتر  اما چنان  و سختی دارد، 

که مرگ  کيد می کنند  که تلخی مرگ را متوجه نشوند. امام جواد؟ع؟ با سوگند به خداوند تأ
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است.  بیماری  معالجه  برای  دارو  از  تر  نافع  کرده اند  آماده  آن  برای  را  خود  که  کسانی   برای 

مرگ  مشتاق  آينه  هر  آنهاست  انتظار  در  نعمت هايی  چه  آخرت  در  بدانند  مؤمنان  گر  ا و 

می رود،  دارو  سراغ  به  خود  درد  درمان  برای  که  زيرکی  و  عاقل  شخص  از  بیش  و   می شوند 

مرگ را استدعا می کنند.

است  اين  می شود  استفاده  االئمه؟ع؟  جواد  حضرت  نورانی  کالم  از  که  ديگری   نکته 

که انسان عاقل و حکيم هرگز در انتظار حادثه نمی نشيند؛ بلکه خود را برای مواجهۀ درست 

که سيلی در  يا احتمال دهد  گر بداند  با حادثه آماده می کند و به استقبال آن می رود؛ مثاًل ا

کند؛ بلکه تمهيدات  کاشانۀ خود را نظاره  پیش است، هرگز منتظر نمی ماند تا ويران شدن 

که به يقين می داند مرگ به سراغ  الزم را برای مهار آن فراهم می سازد همچنين انسان عاقلی 

او خواهد آمد بايد خود را برای استقبال از آن آماده سازد تا با فرا رسيدن اجل غافلگير نشود.

ْوِت  َ َزُع ِمَن الْ ْصَحاِبِه َو ُهَو َيْبِكي َو جَيْ
َ
يٍض ِمْن أ  َمِر

َ
ٍد؟امهع؟ َعل ّمَ  َعيِلُّ ْبُن حُمَ

َ
منت: َو َدَخل

َسَخْت ِثَياُبَك 
َ

ْيَتَك ِإَذا اّت
َ
 َرأ

َ
 َتْعِرُفُه، أ

َ
َك ل

َ
ّن

َ
أِل ْوِت  َ اُف ِمَن الْ َ َ

ُه: »َيا َعْبَد اهَّلِل، خت
َ
 ل

َ
 َفَقال

ّنَ 
َ
وٌح َو َجَرٌب، َو َعِلْمَت أ َصاَبَك ُقُر

َ
َقَذِر، َو أ

ْ
َوَسِخ َو ال

ْ
ْيَك ِمَن ال

َ
ا َعل ْيَت ِبَ

َ
ّذ

َ
َرْت، َو َتأ

َ
َو َتَقّذ

  َذِلَك َعْنَك، 
َ

ول  َفَيُز
َ

ُه َفَتْغِسل
َ
ْن َتْدُخل

َ
يُد أ َما ُتِر

َ
ُه، أ

َّ
ُكل  َعْنَك َذِلَك 

ُ
يل اٍم ُيِز  يِف َحَّ

َ
َغْسل

ْ
 ال

 َيا اْبَن َرُسوِل اهَّلِل.
َ

: َبل
َ

ْيَك؟ َقال
َ
ُه َفَيْبىَق َذِلَك َعل

َ
 َتْدُخل

َ
ْن ل

َ
َرُه أ

ْ
َو َما َتك

َ
أ

ُنوِبَك 
ُ

ذ ِحيِص  َتْ ِمْن  ْيَك 
َ
َعل َبيِقَ  َما  آِخُر  ُهَو  َو  اُم،  ّمَ َ الْ ِلَك 

َ
ذ ُهَو  ْوُت  َ الْ َفَذِلَك   :

َ
 َقال

ِ َغّمٍ َو َهّمٍ 
ّ

ُكل ْوَت ِمْن  َ َ
ْيِه َو َجاَوْزَتُه، َفَقْد ن

َ
ْنَت َوَرْدَت َعل

َ
ا أ

َ
َئاِتَك، َفِإذ  َو َتْنِقَيِتَك ِمْن َسّيِ

َعنْيَ  َض  َغّمَ َو  َم 
َ
اْسَتْسل َو  َنَشَط  َو   

ُ
ُجل الّرَ َن 

َ
َفَسك َفَرٍح.  َو  وٍر  ُسُر ِإىَل  َت 

ْ
َوَصل َو  ى 

ً
ذ

َ
أ َو 

َنْفِسِه َو َمَض ِلَسِبيِلِه.

ترجمه: و حضرت امام هادی؟ع؟ بر مریضی از اصحاب خویش وارد شدند در حالی که 

آن شخص می گریست و از مرگ ناالن بود. امام؟ع؟ به وی فرمودند: ای بندۀ خدا ترس 

کثیف  که مرگ را نمی شناسی. به نظر تو وقتی لباست   تو از مرگ به خاطر آن است 

گرفته ای   و چرکین است و تو از تعفن و آلودگی آن در اذیت هستی و چرک و خارش 

که وارد حمام شوی  و می دانی شستشو در حمام این ها را از تو دور می کند آیا نمی خواهی 
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که داخل حمام  و خود را بشویی تا چرک و تعفن از تو دور شود؟ آیا بر تو سخت نیست 

کرد: بله ای فرزند رسول خدا. نشوی و بر این وضع بمانی؟ آن شخص عرض 

که تو را  امام؟ع؟ فرمودند: پس آن مرگ همان حمام است و آن آخرین چیزی است 

گر تو بر مرگ وارد شدی و از آن  کیزه می گرداند پس ا گناهانت صاف و از بدیهایت پا از 

گذشتی از همۀ غم ها و اندوه ها و آزارها نجات می یابی و به شادی و سرور می رسی، پس 

آن مرد آرام و شاداب و تسلیم شد و چشم دل را بست و به راه خود )مرگ( روانه شد.

شرح: حضرت امام هادی؟ع؟ زندگی دنيا را به جراحت چرکين و متعفن و لباسی آلوده 

که مؤمن همواره از آن در اذيت و رنج است و مرگ را به حمامی مطبوع   و بدبو تشبيه  کردند 

می شود  خارش  و  چرک  و  زخم  از  تن  آسودگی  و  شدن  ک  پا سبب  که  فرمودند  تنظير  گرم   و 

اين  از  اشتياق  با  عاقلی  هر  شک  بدون  می کند.  خالص  رنج ها  و  درد  تمام  از  را  انسان  و 

نمی دهد.  رضايت  ک  دردنا و  اسف بار  وضعيت  آن  ادامۀ  به  هرگز  و  می کند  استقبال   حمام 

 بر اساس فرمايش امام هادی؟ع؟ انسان با عبور از گذرگاه مرگ از سختی ها و دردها نجات می يابد 

و از تمام اندوه ها و غم های دنيا رها می شود و به تمام شادی و خوشحالی می رسد.

وُن. 
ُ

 َيك
َ

ا ل ْصِديُق ِبَ : ُهَو الّتَ
َ

ْوِت، َما ُهَو؟ َفَقال َ ؟امهع؟َعِن الْ ٍ
َسُن ْبُن َعيِلّ َ  الْ

َ
منت: َو ُسِئل

ْن 
ُ

ْ َيك ْؤِمَن ِإَذا َماَت لَ ُ : ِإّنَ الْ
َ

ُه َقال
َ

ّن
َ
اِدِق؟ع؟ أ ِه َعِن الّصَ ِبيِه َعْن َجّدِ

َ
َثيِن َعْن أ

َ
يِب َحّد

َ
ِإّنَ أ

 ُ ِ�حب �نْ ُ �ی َو   ِ �ت ِ
َم�یّ

ْ
ال َّ ِم�نَ  َح�ی

ْ
ال  ُ ِ�حب �نْ ُ ﴿�ی  :

ُ
َيُقول  

َّ
َو َجل َعّزَ  اهَّلَل  ِإّنَ  ُت،  ّيِ َ ُهَو الْ اِفَر 

َ
ك

ْ
ال ِإّنَ  َو   ،

ً
تا َمّيِ

ْؤِمِن. ُ اِفَر ِمَن الْ
َ

ك
ْ
اِفِر، َو ال

َ
ك

ْ
ْؤِمَن ِمَن ال ُ ﴾ َيْعيِن الْ ِ

ّ َح�ی
ْ
�تَ ِم�نَ ال ِ

َم�یّ
ْ
ال

حضرت  آن  شد.  سؤال  مرگ  چیستی  دربارۀ  عسکری؟ع؟  حسن  امام  از  و  ترجمه: 

از پدرش از جدش  که رخ نمی دهد. همانا پدرم   فرمودند: آن تصدیق به امری است 

که مؤمن می میرد، مّیت نیست  که فرمودند: وقتی  کرد  از امام صادق؟ع؟ بر من حدیث 

کافر در حقیقت همان مّیت است. همانا خدای عزوجل می فرماید: »خداوند زنده  و 

از مؤمن  را  کافر  کافر و  از  را  از زنده بیرون می آورد«؛ یعنی مؤمن  را  از مرده، و مرده   را 

بیرون می آورد.

دانسته اند.  نمی دهد،  رخ  که  امری  تصديق  را  مرگ  عسکری؟ع؟  امام  حضرت   شرح: 
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درک اين معنا به دقت نظر نياز دارد. مرحوم عالمه مجلسی در اين باره می نويسد: »أی هو ما 

گمان  که انسان  تکون بزعمه«1 يعنی مراد امام تصديق امری است  یستلزم التصديق بأمور ل

گمان می کند  می کند آن امر رخ نخواهد داد. يعنی انسان قبل از اينکه مرگ به سراغش بیايد 

که هرگز مرگ او نخواهد رسيد.

است.  مرگ  از  پس  آالم  يا  لذات  از  انسان  راِت  متصّوَ وقوع  عدم  مراد  می رسد  نظر   به 

انسان از بعد مرگ درکی ندارد و نمی تواند تصويری از آن موقف به ذهن بیاورد، آنچه به ذهن 

واقع  هرگز  مرگ  از  بعد  که  دنياست  در  شده  تجربه  امور  نظير  اموری  تصور  می رسد،  انسان 

نمی شوند، آنچه بعد از مرگ تحقق خواهد يافت به تصور در نمی آيد. به عبارت ديگر تصوير 

حقايِق عالم بعد از مرگ ممکن نيست و هر آنچه انسان تصوير می کند در عالم بعد از مرگ 

تحقق نمی يابد. لذات و آالم دنيا شّمه ای ناچيز از لذات و آالم آخرت است، لذا واقعيِت امور 

که به ذهن انسان می آيد. آخرت به مراتب باالتر از چيزی است 

حضرت امام عسکری؟ع؟ در ادامه به نقل از حضرت امام صادق؟ع؟ می فرمايند: مؤمن 

هستند  کافران  واقعی  معنای  به  مّيت  بلکه  نمی شود(؛  )مّيت  نمی ميرد  مرگ  رسيدن  فرا   با 

کلمه حّی است. با جدا شدن روح از بدن مؤمن حياتی نو  و مؤمن همواره به معنای حقيقی 

 ُ ِ�حب �نْ ُ ِ َو�ی �ت ِ
َم�یّ

ْ
َّ ِم�نَ ال َح�ی

ْ
ُ ال ِ�حب �نْ ُ پیدا می کند. امام؟ع؟ اين فرمايش جّد بزرگوارشان را به آيۀ شريفۀ ﴿�ی

کردن حّی از مّیت، تولد مؤمن از  ﴾2 مستند می کنند و می فرمايند: »مراد از خارج  ِ
ّ َح�ی

ْ
�تَ ِم�نَ ال َم�یَّ

ْ
ال

کافر از مؤمن است«.  کردن مّیت از حّی تولد  کافر و مراد از خارج 

که ايمان  کفر است؛ چرا  بنابر فرمايش امام؟ع؟ حقيقت حيات، ايمان و حقيقت موت، 

)خدای  حق  به  و  می يابد  دست  حقيقت  به  ايمان  واسطۀ  به  مؤمن  و  است  روشنايی  و  نور 

ايمان  نتيجه  در  است؛  حيات  حقيقت  و  حيات  عين  خداوند  و  می شود  نزديک   متعال( 

 به حيات،  به انسان حيات می دهد و کفر به حيات، انسان را از حيات دور می کند؛ در نتيجه مؤمن 

کافر ميت می شود. حّی و 

1. بحاراألنوار، ج6، ص157.
2. سورۀ روم، آيۀ 19.
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يعنی  است؛  موت  با  آميخته  دنيا  اين  در  حيات  که  داشت  توجه  بايد  نيز  نکته  اين  به 

مصالح  بنابر  پیشين  عوالم  در  بلکه  نيامده اند  دنيا  به  خالص  و  صاف  طينت  با   مؤمنان 

کافران به طينت مؤمنان رسيده و لطخ و مزج هايی در  و حکمت هايی مسحه ای از طينت 

کنار  گزير در  گرفته است. به عالوه مؤمن در اين دنيا نا کافران و مؤمنان صورت  طينت های 

کافر زندگی می کند و از خوردنی ها و آشاميدنی های ناخالص دنيا استفاده می کند و اين همه 

از  در عالم آخرت  و  از مرگ  بعد  ولی  کمتر شود،  از حيات حقيقی  او  بهرۀ  تا  سبب می شود 

پیشتر  که  رواياتی  بنابر  همچنين  می رسد.  واقعی  حيات  به  و  می شود  تصفيه  ناخالصی ها 

ارواح  با  ارواح مؤمنان  از مرگ مکان  کرديم بعد  ارواح مطرح  و  به نفوس  در شرح باب مربوط 

کنار هم.  کافران در  کنار هم اجتماع دارند و زندگی می کنند و   کافران تفاوات دارد و مؤمنان در 

 در آن روايات تصريح شده است که ارواح مؤمنان در محلی جدا از محل ارواح کافران قرار دارند 

سؤال  هم  حال  از  و  گفتگو  هم  با  می شناسند،  را  يکديگر  می کنند،  مالقات  همديگر  با  و 

و  اطرافيان  دربارۀ  پیوسته  آنان  به  روحش  و  کرده  ترک  را  دنيا  تازه  که  مؤمنی  از  می کنند، 

کرده  کسی پیش از فرد تازه متوفا دنيا را ترک  که  گر مطلع شودند   آشنايان در دنيا می پرسند و ا

ک شده است. در نتيجه بعد از مرگ،  کافر بوده و هال ی  که و و به آنان نپیوسته، می فهمند 

کافران ارتباط ندارند و از هم جدا هستند؛ لذا حيات در عالم پس از دنيا با موت  مؤمنان با 

ت ها با آالم و ... آميخته است. 
ّ

 آميخته نيست. اما در دنيا حيات با مرگ، علم با جهل، لذ

ت های بهشتی خالص و هميشگی است. 
ّ

ت های دنيا محدود و ناخالص است، اما لذ
ّ

لذ

همچنين عذاب ها و آالم دنيا نيز ناخالص و محدودند. مثاًل آتش دنيا با آب رحمت الهی آميخته 

 شده و برای بندگان مفيد است و انسان را از سرما حفظ می کند و برای طبخ غذا به کار می آيد، 

نيست.  آن  در  تکريمی  و  رحمت  جهت  هيچ  و  است  خالص  جهنم  عذاب  و  آتش   اما 

می رود  بین  از  مزج ها  و  لطخ  آخرت  در  لذا  نيست؛  کفر  و  مرض  و  آفات  جای  نيز   بهشت 

کافر  کاماًل از هم جدا و خالص می شوند؛ مؤمن به حيات حقيقی و  کافران  و طينت مؤمنان و 

که در جهنم هيچ نور و حياتی نيست، آتش جهنم سوزان است،  به موت واقعی می رسد. چرا 

اما نوری ندارد.
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 :
َ

َقال ْوَت؟  َ الْ ِحّبُ 
ُ
أ  

َ
ل َباِلي  َما  اهَّلِل،   

َ
َرُسول َيا   :

َ
َفَقال ؟ص؟،  ِ

يِبّ الّنَ ِإىَل   
ٌ

َرُجل َجاَء  َو   منت: 
ْوَت. َ ّبُ الْ ِ

ُ
 ت

َ
َّ ل َ

ْن ث ِ
َ

: مف
َ

. َقال
َ

: ل
َ

ْمَتُه؟. َقال
َ

: َقّد
َ

: َنَعْم. َقال
َ

؟. َقال
ٌ

َك َمال
َ
ل

َ
أ

شده  چه  مرا  خدا  رسول  ای  کرد:  عرض  و  آمد  خدا؟ص؟  رسول  نزد  مردی  و   ترجمه: 

بله.  کرد:  داری؟ عرض  مالی  تو  آیا  فرمودند:   پیامبر؟ص؟  نمی دارم؟  را دوست  که مرگ 

کرد: نه. فرمودند: پس به همین خاطر مرگ را  فرمود: آیا آن را پیش فرستاده ای؟ عرض 

دوست نداری.

کرم؟ع؟ نينديشيدن تمهيدات الزم برای سفر آخرت را عامل اصلی  شرح: حضرت رسول ا

کراهت از مرگ دانسته اند. انسانی که از اين دنيا به سرای ديگری رحلت می کند بايد برای سفر 

آخرت زاد و توشه ای داشته باشد و در آنجا برای خود خانه و آسايشی فراهم سازد؛ لذا شخص 

 غافلی که زاد و توشه ای فراهم نکرده و از پیش برای خود منزلی مهيا نساخته از سفر کراهت دارد، 

که از اموال و موقعيت خود در دنيا به نحو احسن بهره برده و برای خود در سرای باقی  اما کسی 

کرده است هرگز از مرگ نگران و ناراحت نمی شود. منزلی نيکو مهيا 

ْبُتُ  ْنَيا َو َخّرَ
ُ

ْرُتُ الّد ْم َعّمَ
ُ

ك
َ

ّن
َ
: أِل

َ
ْوَت؟ َفَقال َ َرُه الْ

ْ
َنا َنك

َ
؟هر؟: َما ل يِب َذّرٍ

َ
 أِل

ٌ
 َرُجل

َ
منت: َو َقال

وا ِمْن ُعْمَراٍن ِإىَل َخَراٍب.
ُ
ْن ُتْنَقل

َ
َرُهوَن أ

ْ
ِخَرَة، َفَتك

ْ
اآل

ْهِلِه، 
َ
 أ

َ
َغاِئِب َيْقَدُم َعل

ْ
ال

َ
ْحِسُن َفك ُ ا الْ ّمَ

َ
: أ

َ
 اهَّلِل؟ َقال

َ
ى ُقُدوَمَنا َعل َكْيَف َتَر ُه: 

َ
 ل

َ
َو ِقيل

ُه.
َ

 َمْول
َ

ِبِق َيْقَدُم َعل
ْ

اآل
َ

ِس ُء َفك ُ ا الْ ّمَ
َ
َو أ

 اهَّلُل 
ُ

ِكَتاِب اهَّلِل، َيُقول  
َ

ْم َعل
ُ

ك
َ
ْعَمال

َ
: اْعِرُضوا أ

َ
َنا ِعْنَد اهَّلِل؟ َفَقال

َ
ى َحال ْيَف َتَر

َ
: َفك

َ
ِقيل

ٍم﴾1. ِح�ی َ ىی حب �نِ
َ
اَر ل �بَّ

�نُ
ْ
�نَّ ال ٍم * َو اإِ ِع�ی ىی �نَ �نِ

َ
�اَر ل ْ �ب

اأَ
ْ
�نَّ ال َتَعاىَل: ﴿اإِ

ْحِسِننَي . ُ يٌب ِمَن الْ َت اهَّلِل َقِر : ِإّنَ َرْحَ
َ

ُة اهَّلِل؟ َقال ْيَن َرْحَ
َ
: َفأ

ُ
ُجل  الّرَ

َ
َقال

به  گفت:  ابوذر  داریم؟  کراهت  مرگ  از  ما  چرا  گفت:  ابوذر؟هر؟  به  مردی  ترجمه: 

که از عمران  کراهت دارید  کرده اید؛ لذا   خاطر اینکه شما دنیا را آباد و آخرت را خراب 

به خرابی منتقل شوید.

1. سورۀ انفطار، آيات 14-13.
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گفت: درمورد انسان نیکوکار  گفته شد: ورود ما بر خدا را چگونه می بینی؟  و به ابوذر 

گناه کار مانند  که شخص غایبی بر خانواده اش وارد می شود و در مورد  مانند آن است 

که به حضور موالیش می رسد. گریخته ای است  بندۀ 

کتاب خدا  گفت: اعمال خود را بر  گفته شد: حال ما را نزد خداوند چگونه می بینی؟ 

فاجران  و  نعمت ها  در   
ً
نیکوکاران قطعا تعالی می فرماید: »همانا  کنید. خدای  عرضه 

 در جهنم اند«.
ً
قطعا

گفت: همانا رحمت خدا نزد نیکوکاران  کجاست؟  گفت: پس رحمت خداوند  آن مرد 

است.

با  نيز بسيار رسا و روشن است؛ ايشان مالقات مؤمنان نيکوکار  ابوذر  کالم جناب  شرح: 

با اهل و عيال خويش تنظير می کند؛  از خانواده  به مالقات شخصی دور  را   خدا در قيامت 

است  الهی  رحمت  جوار  و  قرب  همانا  که  خود  اصلی  جايگاه  از  دنيا  اين  در  مؤمن  يعنی 

به  را  خدا  با  کافران  مالقات  ابوذر  جناب  می گردد.  باز  خود  جايگاه  به  مرگ  با  و  افتاده  دور 

دنيا  در  کافر  يعنی  برده اند؛  موال  نزد  به  و  را دستگير  فراری  که غالم  تشبيه می کند  لحظه ای 

می برند.  موال  نزد  را  او  آخرت  در  و  است  گريخته  خود  موالی  از  که  است  غالمی   همچون 

ايشان می فرمايد انسان بايد خود را با تعاليم کتاب خدا هماهنگ کند و با احسان و نيکوکاری 

به رحمت الهی نائل شود.
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مرحوم صدوق در اين باب به اتفاقات پس از مرگ و حاالت انسان در خانۀ قبر و عالم برزخ 

پرداخته است. در عالم قبر سه امر واقع می شود:

سؤال قبر؛ 2. فشار قبر؛ 3. عذاب های برزخ

مرحوم صدوق به طور منظم و دسته بندی شده به اين سه امر نپرداخته است. در حالی 

که تفکيک اين امور ضروری است و طرح همۀ مباحث مربوط به عالم قبر به صورت يکجا 

است  متفاوت  قبر  عذاب  با  قبر  فشار  بحث  مثاًل  می شود؛  اشتباه  سبب  هم  به  آميخته   و 

و نمی توان فشار قبر را ذيل عنوان کلی عذاب قبر مطرح کرد. در بحث سؤال قبر نيز سه موضوع 

کننده ها؛ 2. سؤال شونده ها؛ 3. مورد سؤال. مطرح است: 1. سؤال 

کافران  و  مؤمنان محض  و سؤال شونده ها  منکر  و  نکير  نام  به  فرشته  دو  کننده ها  سؤال 

کرده اند  فوت  طفوليت  در  که  کسانی  و  ديوانگان  نظير  آنها،  غير  به  و  هستند   محض 

يات دين است. و ...، اعتنايی نمی شود. مورد سؤال نيز امور اعتقادی و برخی ضرور

که آيا در قبر از روِح تنها سؤال می شود و روح  يکی از مسائل مربوط به سؤال قبر اين است 

در  روح  می رسد  نظر  به  دارد؟  نقش  جواب  و  سؤال  در  نيز  بدن  يا  است  سؤاالت  پاسخگوی 

به سؤال نقش دارد،  پاسخ  و در  پیدا می کند  و بدن شعور خاصی  تعلق می يابد  به بدن   قبر 

اما مرده حياتی همچون حيات دنيا پیدا نمی کند و نحوه پاسخگويی به سؤاالت نيز همچون 

پاسخگويی انسان زندۀ در دنيا نيست تا بتوان صدای سؤال و جواب در قبر را شنيد يا ضبط 

کيفّيت واقعی آن  کرد. لذا سؤال قبر را بايد از قرآن و احاديث پذيرفت و برای فهم حقيقت و 

به انتظار مرگ نشست.
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اطالعاتی  آنها  ميان  و  می کنند  برقرار  ارتباط  يکديگر  با  حيوانات  که  نيست  ترديدی 

نيست  صوت  ايجاد  با  لزومًا  آن ها  ميان  اطالعات  شدن  بدل  و  رد  اما  می شود.  بدل  و   رد 

آيات  بر اساس  کنيم. همچنين  را درک  ارتباط ميان حيوانات  برقراری  و ما نمی توانيم نحوۀ 

قرآن همه موجودات اعم از جماد و نبات و حيوان خدا را تسبيح می گويند، ولی ما از درک 

ندارد.  امکان  ما  برای  نيز  قبر  جواب  و  سؤال  درک  طور  همين  عاجزيم.  آنان  گفتن   تسبيح 

کرد. بنابر روايات به هنگام سؤال نکير  گفتگو در دنيا قياس   و نبايد سؤال و جواب قبر را به 

کنار مّيت  و منکر اموری همچون نماز، روزه، صبر و برخی اعمال نيک تجّسم می يابند و در 

ی پشتيبانی می کنند.  از و

القا می شود، درک می کند، تکان  ی  به و را  آنچه  نيز نشان می دهد ميت  به ميت  تلقين 

کی از نقش داشتن بدن در بهره مندی از تلقين و پاسخگويی   دادن بدن به هنگام تلقين نيز حا

مورد  می تواند  و  دارد  خاصی  شعور  ميت  بدن  آنکه  حاصل  است.  منکر  و  نکير  سؤاالت  به 

بسياری  روايات شواهد  و  آيات  در  که  نشان دهد، چنان  العمل  و عکس  گيرد  قرار  خطاب 

دارد  وجود  حيوانات  و  نبايات  و  جمادات  ساير  و  درخت  و  زمين  گرفتن  قرار  مخاطب   بر 

گفتن،  سخن  به  بی جان  موجودات  ذرات  دادن  نشان  العمل  عکس  نيز  بشر  مواردی  در  و 

کرده است. مالطفت، اذکار و تالوت قرآن و يا موسيقی و ... را تجربه 

دربارۀ فشار قبر نيز بايد دانست که بیشتر انسان ها آن را خواهند چشيد؛ البته آنان که سؤال 

نيز مؤمنان  از ميان سؤال شوندگان  و  قبر هم نخواهند شد  و جواب نمی شوند دچار عذاب 

ک می شوند از فشار و عذاب قبر در امان هستند. گناهان پا که در دنيا از  نيکوکار و افرادی 

که دفن  نکته ديگر اينکه فشار قبر منحصر به مردگان دفن شده نيست و بنابر روايات آنان 

که فشار قبر مخصوص  نمی شوند نيز فشار قبر دارند. از اين روايات همچنين استفاده می شود 

روح تنها نيست و بدن نيز آن را می چشد؛ زيرا در روايات تصريح شده که انسان مصلوب نيز به 

يخته شده بدن انسان است؛  که آنچه به دار آو واسطه هوا متحمل فشار می شود و روشن است 

 نه روح او، اما چون روح همراه بدن است و به بدن عالقه دارد؛ لذا فشار به بدن موجب اذيت 

و عذاب روح نيز می شود؛ چنان که انسان در دنيا با ديدن سختی و عذاب و ناراحتی اطرافيان 



205 ]17[ باب االعتقاد في المساءلة في القبر

ب و ناراحت می شود و اين عذاب و ناراحتی او عذاب روحی است همين 
ّ

و دوستانش معذ

همراه  او  با  همواره  دنيا  از  پیش  و  دنيا  در  که  بدن،  سختی  و  عذاب  مشاهدۀ  با  روح   طور 

و مأنوس بوده، دچار عذاب می شود. 

از محّبت روح يک فرد به  که محّبت و انس ميان روح و بدن بسيار بیشتر  روشن است 

نزديک ترين افراد خانوادۀ او نظير پدر، مادر، فرزند، برادر و ... است؛ زيرا روح با بهره گيری از 

کارهای خود را انجام می دهد و به رشد می رسد، بدن نيز با وجود روح رشد و نمو می کند   بدن 

از  و  بیندازد  کنار  را  آن  روح  مرگ  از  بعد  که  باشد  صندوقی  مانند  بدن  که  نيست  چنين  و 

می کند  همراهی  را  آن  بدن  تشيیع  هنگام  به  روح  روايات  بنابر  بلکه  کند؛  عالقه  قطع   آن 

اما نمی تواند با آن ارتباطی نظير ارتباط پیش از مرگ برقرار سازد.

که در دنيا  که اصل بدن انسان همان بدن ذری اوست  اين نکته نيز در خور توجه است 

کرده است. به عبارت ديگر بدن دنيايی انسان در حقيقت  از طريق تغذيه رشد و نمو پیدا 

مخاطب  و  يافته  ترکيب  روح  با  ذر  عالم  در  که  بدنی  يعنی  است؛  ذّری  بدن  يافته   رشد 

يافته  رشد  بدن  نظير  جوارحی  و  اعضا  ذری  بدن  بی شک  است.  شده  ْم﴾1 
ُ
ک ِ

ّ َ��ب �بِ ْس�تُ 
َ
ل

َ
 ﴿ا

گوش اين بدن صورت نگرفته  گوشی نظير  يافت خطاب خدا با  در دنيا نداشته و شنيدن و در

با  ذّری  بدن  مخاطبه  بلکه  است؛  نشده  گفته  بدن  اين  زبان  همچون  زبانی  با  نيز  »بلی«  و 

خداوند متناسب با خود آن بدن بوده است. 

گفتگوی حضرت صديقه طاهره؟اهس؟ با مادر در رحم با اين زبان نبوده است.  که  چنان 

دوران  نيافته  رشد  زبان  با  که  می دهد  را  قدرت  اين  عيسی؟ع؟  حضرت  به  که  کسی  آن  و 

﴾2؛ همو به اوليای خويش  ً
ا �یّ �بِ

�نَ �ی  �نِ
َ
َعل َ ا�بَ َوحب َ ِک�ت

ْ
َ ال ِیی

ا�ن َ �ت
آ
ا ِه  اللّٰ ُد  ِیی َع�بْ

�نّ ﴿اإِ طفوليت در مهد ندا دهد: 

که چه بسا هنوز زبان مبارکشان شکل نگرفته،  که در رحم مادر، در حالی   اين توان را می دهد 

زبان  و  حنجره  طريق  از  صوت  ايجاد  و  م 
ّ
تکل که  ندارد  لزومی  هيچ  بگويند.  سخن  مادر  با 

يافت می کند  در را  امواج صوتی  از  تنها محدودۀ خاصی  گوش خود  با  انسان  گيرد.   صورت 

1. سورۀ اعراف، آيۀ 172.
2. سورۀ مريم، آيۀ 30.
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گوش نيست   و بسياری از اصوات پیرامون خود را نمی شنود، اما ابزار شنيدن هم منحصر به 

گر خدا بخواهد انسان صداهای ديگر را نيز می تواند بشنود. و ا

أجاب  مفن  مهنا،  لبّد  حق  أّنا  القبر  يف  الساءلة  يف  اعتقادنا  الشيخ؟هر؟:  قال  منت: 

يان يف قبره، و جبّنة نعمي يف اآلخرة، و من ل يأت بالصواب فله  وح و ر بالصواب فاز بر

مٍي  يف قبره  َو َتْصِلَيُة َجِحمٍي  يف اآلخرة. ُنُزل  ِمْن َحِ

گریزی از آن نیست،  که آن حق است و   ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ سؤال قبر این است 

 پس هر کس درست جواب دهد، در قبرش به راحتی و نعمت، و در آخرت به بهشت فائز می شود 

نازل می شود  او  برای  مواد مذاب جهنم  از  قبرش  در  ندهد  کس درست جواب   و هر 

و در آخرت به جهنم افکنده می شود.

است  برزخ  به  ورود  مسير  قبر  بلکه  نيست؛  کسپاری  خا محل  قبر  خانه  از  مراد   شرح: 

و در آنجا روح انسان به راحتی و نعمت می رسد و يا در سختی و عذاب خواهد بود؛ نه بدن 

مدفون انسان. 

 ُنُزل به معنای اطعمه و اشربه ای است که برای ميهمان مهيا می شود. طعام و شراب مهيا شده 

بدبو  آب  از  می دهند،  ناصواب  پاسخ  منکر  و  نکير  سؤاالت  به  که  بدکردار  کافران   برای 

که به سؤاالت نکير و منکر درست جواب  و بسيار داغ است. مرحوم صدوق معتقد است آنان 

که به سؤال قبر پاسخ  می دهند در برزخ متنعم اند و در آخرت نيز به بهشت می روند، اما کسانی 

ناصواب می دهند عالوه بر عذاب در برزخ در آخرت نيز وارد جهنم خواهند شد. البته بايد توجه 

گناهکار  که همه عذاب شوندگان در برزخ لزومًا جهنمی نيستند و بسياری از مؤمنان  داشت 

ک می شوند و در آخرت به بهشت می روند.  گناهان پا و فاسق با چشيدن عذاب های برزخی از 

ک نشده اند، با شفاعت مورد عفو قرار  می گيرند  برخی نيز با اينکه به طور کامل از گناهان پا

و وارد بهشت می شوند و عده ای از مؤمنان نيز مدتی در آتش جهنم عذاب می شوند تا اينکه 

گيرند و با رهايی از جهنم، وارد بهشت شوند؛  گردند و يا مورد شفاعت قرار  ک  گناهان پا  از 

جهنم  در  ابد  تا  شده اند،  مرتکب  يادی  ز گناهان  که  مؤمنانی  حتی  مؤمنی،  هيچ  که  چرا 

نخواهند ماند.
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كثر ما يكون عذاب القبر من النميمة، و سوء اللق، و الستخفاف بالبول. منت: و أ

ُخلقی  بد  چینی،  سخن  می شود  قبر  عذاب  موجب  که  چیزی  بیشترین  و   ترجمه: 

و بی مباالتی نسبت به ادرار است.

که مرحوم صدوق به عنوان عوامل عذاب قبر برشمرده است در حقيقت  شرح: آنچه را 

کرديم  اشاره  پیشتر  که  چنان  و  می شوند  قبر  فشار  به  گرفتاری  موجب  که  هستند   افعالی 

فشار قبر با عذاب قبر دو مقوله جدا از هم هستند.

موجب  که  خلقی  سوء  مصداق  مهمترين  می آيد،  بر  سعد بن معاذ  داستان  از  که  چنان 

کرم؟ص؟  که پیامبر ا کسی بود  فشار قبر می شود، بدرفتاری با اهل و عيال است. سعد بن معاذ 

گرفتاری او به فشار قبر  کرد. و در عين حال از  ی شرکت  شخصًا در تجهيز، تشيیع و تدفين و

به دليل سوء خلق و بدرفتاری با اهل و عيالش خبر داد.

مراد از »استخفاف بالبول« نيز اهميت ندادن به نجاست بول است. از نظر فقهی نجاست 

بول از ساير نجاسات بیشتر است و در حالی که برای تطهير بیشتر نجاسات يک بار آب کشی 

کرد. امام صادق؟ع؟ برای رّد استحسان و قياس در  کشی  کافی است، بول را بايد دوبار آب 

فقه در مناظره با ابوحنيفه نجاست بول را مثال زدند. بر مبنای قياس تطهير منی بايد سخت تر 

که بر اساس حکم خدا تطهير بول سخت تر است. از تطهير بول باشد در حالی 

منت: و أشد ما يكون عذاب القبر عل الؤمن  مثل اختالج العني أو شرطة حجام و يكون 

كّفارة لا بيق عليه من الذنوب اليت  ل تكّفرها اهلموم و الغموم و األمراض و شّدة  ذلك 

النزع عند الوت.

تیغ  درد  یا  پلک  پرش  اضطراب  در حّد  مؤمن  برای  قبر  عذاب  و شدیدترین  ترجمه: 

اندوه  و  غم  که  وی  باقیمانده  گناهان  برای  است  کفاره ای  آن  و  است   حجامت 

کندن آن ها را پاک نکرده است. و مریضی ها و سختی جان 

شرح: به اعتقاد مرحوم صدوق آرامش و راحتی برزخ برای مؤمنان نيکوکار در حّدی است 

 که حتی اضطراب و پرش پلک و يا دردی به اندازۀ درد تيغ حجامت نيز عذاب به شمار می آيد، 

غصه ها  و  غم  واسطۀ  به  دنيا  در  که  است  مؤمنانی  تطهير  برای  نيز  عذاب  مقدار   اين 
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گناهان  از  کندن  جان  سختی  سبب  به  يا  و  شده  گيرشان  گريبان  که  بیماری هايی   و 

ک نشده اند. پا

ِمْن  َساُء  الّنِ َفَرَغ  َما  َبْعَد  يِصِه  ِ
َ

ق يِف  َسٍد 
َ
أ ِبْنَت  َفاِطَمَة  َن 

َ
َكّف اهَّلِل؟ص؟:   

َ
َرُسول َفِإّنَ  منت: 

َّ َوَضَعَها  ُ
ْوَرَدَها َقْبَرَها، ث

َ
ا َحّتَ أ َت َجَناَزِتَ ْ َ

 ت
ْ

ل ْم َيَز
َ
 َعاِتِقِه َفل

َ
ا َعل  َجَناَزَتَ

َ
ل ُغْسِلَها، َو َحَ

ّبَ 
َ

َّ اْنك ُ
 َيَدْيِه َو َوَضَعَها يِف َقْبِرَها، ث

َ
َخَذَها َعل

َ
َّ َقاَم َفأ ُ

َقْبَر َو اْضَطَجَع ِفيِه، ث
ْ
 ال

َ
َو َدَخل

ا: َ  لَ
ُ

 َو َيُقول
ً

ا ُيَناِجهَيا َطِويال هْيَ
َ
َعل

 : 
ُ

 َقْبِرَها، َفَسِمُعوُه َو ُهَو َيُقول
َ

ّبَ َعل
َ

َّ اْنك ُ
َراَب، ث ا الّتُ هْيَ

َ
ى َعل َّ َخَرَج َو َسّوَ ُ

اْبُنِك اْبُنِك، ث

َّ اْنَصَرَف. ُ
اَك ث ا ِإّيَ ُهّمَ ِإيّنِ اْسَتْوَدْعهُتَ

َّ
الل

َيْوِم؟
ْ
 ال

َ
ْ َتْصَنْعُه َقْبل  لَ

ً
َيْوَم َشْيئا

ْ
ْيَناَك َصَنْعَت ال

َ
ا َرأ

َ
 اهَّلِل، ِإّن

َ
ْسِلُموَن: َيا َرُسول ُ ُه الْ

َ
 ل

َ
َفَقال

 
َ

َعل ِبِه  يِن  َفُتْؤِثُر ْ ُء  َ
الّش ِعْنَدَها  وُن 

ُ
َيك َكاَنْت  ا  َ ِإّنَ َطاِلٍب،  يِب 

َ
أ ِبّرَ  َفَقْدُت  َيْوَم 

ْ
ال  :

َ
َفَقال

ْت: 
َ
َفَقال ُعَراًة،  وَن  َشُر ُيْ اَس  الّنَ ّنَ 

َ
أ َو   

ً
َيْوما ِقَياَمِة 

ْ
ال َيْوَم  َكْرُت  َذ ِإيّنِ  َو  ِدَها. 

َ
َول َو   َنْفِسَها 

َكاِسَيًة.  ا اهَّلُل  ْن َيْبَعَثَ
َ
ا أ َ َتاْه، َفَضِمْنُت لَ

َ
َوا َسْوأ

ْت:
َ
َقْبِر، َفَقال

ْ
َكْرُت َضْغَطَة ال َو َذ

ا ِبَقِميِص َو اْضَطَجْعُت يِف َقْبِرَها  ْنهُتَ
َ

ّف
َ

ا اهَّلُل َذِلَك. َفك ِفهَيَ
ْ

ْن َيك
َ
ا أ َ َوا َضْعَفاْه، َفَضِمْنُت لَ

 َعْنُه.
ُ

ل
َ
ا َما ُتْسأ ْنهُتَ

َ
ّق

َ
ا َفل هْيَ

َ
َبْبُت َعل

َ
ِلَذِلَك، َو اْنك

ا  َ َوِلهّيِ َعْن  ْت 
َ
ُسِئل َو  َجاَبْت ، 

َ
َفأ ا  َ َنِبهّيِ َعْن  ْت 

َ
ُسِئل َو  اهَّلُل،  ِت 

َ
َفَقال ا  َ هّبِ َر َعْن  ْت 

َ
ُسِئل ا  َ َّ

ِإن  َو 

ِدي َوِلّيِ َو ِإَماِمي، َفاْنَصَرَفا 
َ
ْت  َول

َ
ا: اْبُنِك، اْبُنِك. َفَقال َ ُت لَ

ْ
ا، َفُقل هْيَ

َ
َو ِإَماِمَها َفاْرَتّجَ َعل

ا َماَتْت َمْوَتًة  َ َّ ِإّنَ ُ
وُس يِف ِخْدِرَها. ث َعُر

ْ
َكَما َتَناُم ال ْيِك، َناِمي 

َ
َنا َعل

َ
 ل

َ
 َسِبيل

َ
ا َو َقال: ل َعهْنَ

َثاِنَيًة.

ا  �ن
َ��نْ اْع�تَ َ �نِ �ن ْ �ی

�تَ �نَ
ْ ا ا�ش َ �ن �تَ �یْ ْح�یَ

أَ
�نِ َو ا ْ �ی �تَ �نَ

ْ ا ا�ش َ �ن
َم�تَّ

أَ
ا ا �ن َّ كتاب اهَّلل تعاىل قوله: ﴿َر�ب و تصديق ذلك يف 

ٍل ﴾ 1. �ی ُ�وحبٍ ِم�نْ َس�بِ لی  حنُ َهْل اإِ ا �نَ �ن و�بِ �نُ
دنُ �بِ

1. سورۀ غافر، آيۀ 11.
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ترجمه: همانا رسول خدا؟ص؟ فاطمه بنت اسد؟اهس؟ را، بعد از آنکه زنان از غسل دادن او 

کردند  کردند و جنازۀ او را بر شانه های خویش حمل  کفن   فارغ شدند، در پیراهن خویش 

پهلو  به  کنند، سپس  وارد  قبر  به  را  ایشان  اینکه  تا  بودند  ایشان  زیر جنازۀ  پیوسته   و 

 در قبر خوابیدند و بعد برخاستند و فاطمه بنت اسد؟اهس؟ را به دست گرفتند و در قبر گذاشتند. 

گفتند و به آن می فرمودند:  سپس سر بر قبر بردند و مدت زیادی با جنازه سّری سخن 

مبارک  سر  ریختند. سپس  ایشان خاک  قبر  بر  و  آمدند  بیرون  پسرت، سپس  پسرت، 

که می فرمودند: بار الها او را به تو سپردم«،  خویش را نزدیک قبر بردند و مردم شنیدند 

گشتند. سپس باز 

کارهایی  که شما  مسلمانان به پیامبر اکرم؟ص؟ عرضه داشتند: ای رسول خدا امروز دیدیم 

که پیش از این انجام نداده بودید. انجام می دادید 

بنت  فاطمه  همانا  دادم.  دست  از  را  ابوطالب  نیکی  امروز  فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول 

روزی  من  و  می داد  ترجیح  اوالدش  و  خودش  بر  مرا  که  داشت  خصوصیتی  اسد؟اهس؟ 

گفت:  روز عریان محشور می شوند. فاطمه  آن  در  اینکه مردم  و  کردم  یاد  قیامت   از 

کند.  که خداوند او را پوشیده زنده  کردم  وای از این زشتی، پس من برای او ضمانت 

گفت: وای از این ضعف، پس من بر او ضمانت  گفتم و فاطمه  و از فشار قبر سخن 

کردم  کفن  کند، پس به خاطر همین او را با پیراهن خود  کفایت  که خداوند او را   کردم 

کردم. و در قبرش خوابیدم و بر قبرش خم شدم و آنچه را از او سؤال می شد به وی تلقین 

گفت : اهلل و از پیامبرش سؤال شد و او جواب داد   و او از پروردگارش سؤال شد. پس 

گفت: پسرت، پسرت.  و از سرپرست و امامش سؤال شد از پاسخ باز ماند و من به او 

 و او جواب داد، پسرم سرپرست و امام من است. پس فرشتگان از او منصرف شدند 

که عروس در حجله خود می خوابد، سپس  گفتند: ما راهی بر تو نداریم بخواب آنچنان  و 

کتاب خداوند این قول خدای تعالی است:   او به مرگ دوم مرد و تصدیق این مطلب در 

کردیم  گناهان خود اعتراف  »پروردگارا ما را دوبار میراندی و دوبار زنده نمودی، پس به 

آیا برای بیرون شدن راهی وجود دارد؟«
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را  کرم؟ص؟  و پیامبر ا که زمين شعور دارد  به روشنی استفاده می شود  اين روايت  از  شرح: 

می شناسد؛ لذا آن حضرت با داخل شدن در قبر جناب فاطمه بنت اسد؟اهس؟در حقيقت اين 

کند و به ايشان فشار نياورد.  که با آن جناب همچون حضرتش رفتار  پیام را به قبر می دهد 

کی از شعور داشتن بدن مّيت است و نشان  همچنين تلقين پیامبر به فاطمه بنت اسد؟اهس؟حا

که سؤال و جواب لزومًا بعد از دفن نيست؛ بلکه ممکن است به محض ورود ميت   می دهد 

که سؤال و جواب جناب فاطمه بنت اسد؟اهس؟ وقتی اتفاق  گيرد چنان  به خانه قبر صورت 

کرم؟ص؟ باالی سر ايشان بودند و پاسخ ها را به ايشان تلقين می کردند. که پیامبر ا افتاد 
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رجعت يکی از مسائل مهم اعتقادی شيعه است و مرحوم صدوق برای پیوند دادن اين مسأله با 

قرآن به طرح آيات مربوط به زنده شدن برخی مردگان در دنيا پرداخته است. تعدادی از مردگان 

کرده اند.   پس از زنده شدن دو مرتبه بالفاصله مرده اند و برخی نيز مدتی ديگر در دنيا زندگی 

زنده می شوند،  قيامت  از  انسان های درگذشته پیش  برخی  که  اين معناست  به  نيز   رجعت 

به دنيا باز می گردند، مدتی از نو زندگی می کنند و سپس می ميرند. نکته ديگر اينکه در دوران 

رجعت، دولت خداوند توسط ائمه اهل بیت؟مهع؟ تشکيل می شود و اين دولت غير از حکومت 

حکومت  اتمام  از  بعد  يعنی  است.  ظهور  از  پس  دوران  در  عصر؟ع؟  امام  حضرت  جهانی 

داد.  خواهند  تشکيل  حکومت  نيز  بازگشته اند،  دنيا  به  که  ائمه؟مهع؟،  ساير  عصر؟ع؟   امام 

در روايات متعدد و فراوانی از تشکيل حکومت توسط حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ و حضرت 

گزارش  سيدالشهداء؟ع؟ اخبار شده است، اما دربارۀ تشکيل حکومت توسط ساير ائمه؟مهع؟ 

معتنابهی در دست نيست. آنچه مسلم است وجود رجعت برای ائمه؟مهع؟ و مؤمنان است، 

اما ميان رجعت و تشکيل حکومت تالزمی وجود ندارد.

نپرداخته  رجعت  بحث  مختلف  جهات  به  اعتقادات  کتاب  در  صدوق   مرحوم 

ی در اين کتاب بر تفصيل  و با اشاره به کلّيات اين مسأله از کنار آن گذشته است؛ زيرا بنای و

يم   و پرداختن به جزئيات نبوده است. ما نيز صرفًا به شرح عبارات مرحوم صدوق می پرداز

و از دامن زدن به ساير مباحث مربوط به رجعت دوری می کنيم.
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�نَ  �ی ِ �ن
َّ
ی ال

َ
ل َ� اإِ

ْم �تَ
َ
 ل

أَ
منت: قال الشيخ؟هر؟ اعتقادنا يف الرجعة اّنا حق. و قد قال تعاىل: ﴿ا

اُهم﴾. ْح�ی
أَ
ّمَ ا

ُ وا �ش ُه ُمو�تُ ُهُم اللّٰ
َ
اَل ل �ت َمْو�تِ �نَ

ْ
َر ال

و�نٌ َ�دنَ
ُ
ل

أُ
اِرِهْم َو ُهْم ا وا ِم�نْ ِد�ی ُ َ�حب حنَ

 ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ رجعت این است که رجعت حق است و خدای تعالی فرموده است: 

که هزاران نفر بودند و از ترس مرگ از دیار خود خارج شدند   »آیا به آن قوم نظاره نکرده ای 

کرد«. پس خداوند به آنان فرمود: بمیرید سپس آن ها را زنده 

 شرح: مرحوم صدوق برای اثبات رجعت به آيۀ 243 سورۀ مبارکۀ بقره استشهاد می کند. 

است  کرده  زنده  مرگ  از  بعد  را  گروهی  اين  از  پیش  خداوند  که  می شود  استفاده  آيه  اين   از 

کرده اند و يا بالفاصله دو مرتبه مرده اند  اما دربارۀ اينکه آيا آنان بعد از زنده شدن در دنيا درنگ 

ی اخبار شده و از مدت  از زنده شدن و کت است. در مورد قتيل بنی اسرائيل نيز صرفًا  سا

ی در دنيا سخن به ميان نيامده است. داستان قتيل بنی اسرائيل بدين شرح است  درنگ و

گاو را به بدن ميت  کنند و قسمتی از الشۀ  ی را ذبح  گاو که خداوند به بنی اسرائيل دستور داد 

کند با اجرای دستور خدا مّيت زنده شد و عليه  بزنند تا او زنده شود و قاتل خويش را معرفی 

از درنگ مردگاِن زنده شده توسط حضرت  آيات قرآن همچنين  قاتل خود شهادت داد. در 

که آيا هدف از اين نشانۀ روشن الهی صرفًا  گزارش نشده است و معلوم نيست  عيسی؟ع؟ نيز 

نبوت  و حقانيت دعوی  به مردگان  برای حيات بخشيدن  تعالی  نشان دادن قدرت خدای 

درگذشته اند  دوباره  دنيا  در  درنگ  بدون  مجددًا  شدگان  زنده  و  بوده  عيسی؟ع؟   حضرت 

آيۀ  ظاهر  از  اما  است.  کت  سا باره  اين  در  قرآن  حال  هر  به  کرده اند.  درنگ  دنيا  در  اينکه  يا 

مرگش  از  سال  صد  گذشت  از  بعد  عزير،  حضرت  شدن  زنده  داستان  ذکر  به  که  شريفه ای 

است.  کرده  درنگ  دنيا  در  شدن  زنده  از  بعد  ُعزير  که  می شود  استفاده  است،   پرداخته 

نويی  زندگی  دنيا  در  شده  زنده  مردگاِن  برخی  که  شده  تصريح  نيز  روايات  در   همچنين 

کرده اند.  را شروع 

ْغِنَياُء 
َ ْ
 َسَنٍة، َفَيْخُرُج األ

َّ
ُكل اُعوُن  َكاَن َيَقُع ِفهِيُم الّطَ َف  َبْيٍت، َو 

ْ
ل

َ
ِء َسْبِعنَي أ

َ
َكاَن َهُؤل منت: 

ِذيَن 
َّ
ُثُر يِف ال

ْ
ُرُجوَن، َو َيك ِذيَن خَيْ

َّ
اُعوُن يِف ال   الّطَ

ُّ
ُفَقَراُء ِلَضْعِفِهْم. َفَيِقل

ْ
ْم، َو َيْبىَق ال ِتِ

ِلُقّوَ

ِذيَن َخَرُجوا: 
َّ
 ال

ُ
اُعوُن، َو َيُقول َصاَبَنا الّطَ

َ
ا أ َ ْو َخَرْجَنا لَ

َ
ِذيَن ُيِقيُموَن: ل

َّ
 ال

ُ
ُيِقيُموَن، َفَيُقول
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ْم. َصاهَبُ
َ
َكَما أ َصاَبَنا 

َ َ
َنا أل ْ َ

ق
َ
ْو أ

َ
ل

ِعِهْم،  مْجَ
َ
ِبأ َفَخَرُجوا  اُعوِن،  الّطَ َوْقُت  َكاَن  ِإَذا  ِدَياِرِهْم  ِمْن   

ً
يعا مَجِ ُرُجوا  خَيْ ْن 

َ
أ  

َ
َعل ُعوا  مْجَ

َ
َفأ

ُم  َنَسهْتُ
َ

َفك  ،
ً
يعا مَجِ اُتوا  َ َ

ُموُتوا، ف اهَّلُل:  َناَداُهُم  ْم  ُ ِرَحالَ َوَضُعوا  ا  ّمَ
َ
َفل ٍر،  َبْ َشّطِ   

َ
وا َعل

ُ
َفَنَزل

يِق، َفَبُقوا ِبَذِلَك َما َشاَء اهَّلُل. ِر ُة َعِن الّطَ اّرَ َ الْ

ْم  ْحَيْيهَتُ
َ َ
ْو ِشْئَت َيا َرّبِ أل

َ
: ل

َ
ُه ِإْرِمَيا، َفَقال

َ
 ل

ُ
 ُيَقال

َ
ْنِبَياِء َبيِن ِإْسَراِئيل

َ
ْم َنيِبٌّ ِمْن أ َّ َمّرَ هِبِ ُ

ث

ْيِه: 
َ
ِإل َتَعاىَل  اهَّلُل  ْوَحی 

َ
َفأ َيْعُبُدَك.  َمْن  َمَع  َعَبُدوَك  َو  ِعَباَدَك،  َيِلُدوا  َو  َدَك، 

َ
ِبال وا  َفَيْعُمُر

ْم َمَعُه. ْحَياُهُم اهَّلُل َو َبَعَثُ
َ
: »َنَعْم«. َفأ

َ
َك؟ َقال

َ
ْم ل ْحِيهَيُ

ُ
ْن أ

َ
َفُتِحّبُ أ

َ
أ

ْم. َّ َماُتوا ِبآَجاِلِ ُ
ْنَيا، ث

ُ
ِء َماُتوا َو َرَجُعوا ِإىَل الّد

َ
َفَهُؤل

آن ها می افتاد،  و هر ساله طاعون در میان  بودند  آن قوم هفتاد هزار خانوار   ترجمه: 

پس ثروتمندها به خاطر توانایی خود از شهر خارج می شدند و فقرا به خاطر ناتوانی 

کم می شد  از شهر خارج می شدند،  که  کسانی  لذا طاعون در میان   باقی می ماندند؛ 

که باقی می ماندند، می گفتند:  که باقی می ماندند زیاد می شد و آنان   و در میان آنان 

بیرون می رفتند  که  آنان  و  نمی رسید  ما  به  بیرون می رفتیم طاعون  از شهر  ما هم  گر  ا

گرفته ما را نیز درگیر می کرد. که شما را  گر در شهر می ماندیم طاعون چنان  می گفتند: ا

از دیار خود خارج شوند  که وقتی موسم طاعون شد همگی  کردند  اتفاق  باهم  پس 

آمدند.  فرود  دریایی  ساحل  بر  و  شدند  خارج  شهر  از  آن ها  همه  ترتیب  بدین   و 

کرد: بمیرید پس همگی مردند  پس وقتی ُبنه خود را بر زمین نهادند خداوند به آنان ندا 

که خدای می خواست به این حال  کردند و آن مقدار  و رهگذران آن ها را از راه جاروب 

باقی ماندند.

گذر  کنار آن ها  گفته می شد از  که به وی ارمیا  سپس پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل 

آنان  را زنده می گردانی و   آن ها 
ً
گر تو بخواهی قطعا ا کرد و عرضه داشت: ای پروردگار 

که تو را عبادت  کسانی  بالد تو را آباد می کنند و بندگانت را متولد می کنند و با سایر 

کرد: آیا دوست داری  می کنند به عبادت تو می پردازند. پس خدای تعالی به او وحی 

کرد  زنده  را  آنان  خداوند  پس  بله.  کرد:  عرض  ارمیا  کنم؟  زنده  تو  برای  را  آن ها   که 

و همراه او برانگیزانید.
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گشتند و سپس به اجل های  که آنان مردند و به دنیا باز  پس این آیه و قّصه داللت دارد 

خود مردند.

است  معتقد  ی  و که  فهميد  می توان  آورده،  آيه  ذيل  صدوق  مرحوم  که  روايتی  از  شرح: 

از دنيا  آنان معين شده در دنيا درنگ می کنند و سپس  برای  که  تا مّدتی  مردگاِن زنده شده 

که حضرت عزير طبق تقدير اجل اش از دنيا نرفته بود؛ بلکه به خاطر سؤال از  می روند. چنان 

که اهل اش مرده بودند، خداوند او را ميراند  کيفيت زنده شدن مرگان به هنگام عبور از قريه ای 

که تا زمان  کرد  کيفيت زنده شدن مردگان را به او نشان دهد. لذا خداوند دوباره او را زنده  تا 

که  رسيدن اجل اش در دنيا به حيات خويش ادامه دهد. همچنين از روايت استفاده می کند 

سبب ميراندن اهل شهر نيز فرا رسيدن اجل آنها نبوده است؛ بلکه خداوند به خاطر فرار آنان از 

کنند. که تا زمان رسيدن اجلشان در دنيا زندگی  کرد  مرگ، همه را ميراند و دوباره زنده 

کرده است، اما بسياری از آن ها به اجل خود  خدای متعال برای هر انسانی اجلی تعيین 

از دنيا نمی روند؛ بلکه به سبب اعمالشان زودتر از اجل خويش می ميرند، برخی نيز به سبب 

کارهای نيک بیش از اجل معين شان زندگی می کنند و خداوند بر عمرشان می افزايد.  برخی 

اجل  در  تأخير  و  عمر  افزايش  سبب  که  است  کارهايی  از  يکی  ارحام  صله  نمونه  عنوان  به 

يارت حضرت سيدالشهدا؟ع؟  کوتاه می کند. همچنين رفتن به ز می شود و قطع رحم عمر را 

يارت صرف می کند  که فرد برای ز سبب افزايش عمر می شود و بر اساس روايات مدت زمانی 

که بازگردد، از عمر  يارت خانه و ديار خود را ترک می کند تا زمانی  که به قصد ز يعنی از وقتی 

 ِ �ت
ْ
ل �نَ

ْ
ِیی ال

�ن ُد  �ی ِ �ن
َ ﴿�ی ی محاسبه نمی شود؛ يعنی خداوند تقديرات معين شده را تغيیر می دهد.  و

اُء﴾ 1. َ َسش َما �ی

دعا نيز از اموری است که سبب تغيیر قضای الهی می شود. هر چند قضا به مرحله ابرام )مهر 

که به تصريح قرآن بعد از  و امضا( رسيده باشد خداوند با دعای بنده قضا را برمی گرداند چنان 

ظاهر شدن نشانه های عذاب، به سبب تضرع و التجاء قوم يونس، عذاب را از آنان برداشت.

1. سورۀ فاطر، آيۀ 1.
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کسی معين شده اما اموری سبب تقديم و تأخير در آن وقت معّين  که اجل هر  حاصل آن 

انسان  که  اندازه ای  هر  به  است.  گناه  و  عصيان  اجل  تقديم  در  عامل  مهمترين  می شوند. 

معصيت کند به همان ميزان از نعمت ها و از جمله عمر و سالمتی او کاهش می يابد و اجل به 

که  ﴾ 1؛ حرکت در مسيری  ا�بِ َ ِک�ت
ْ
ّمُ ال

أُ
َدُه ا �تُ َوِع�ن �بِ

ْ �ش ُ اُء َو�ی َ َسش ُه َما �ی ْمُحو اللّٰ َ طور دائم در تغيیر است؛ ﴿�ی

که موال مقدر فرموده از  کرده سبب می شود بندگان به همان اندازه ای  موال برای بندگان تعيین 

که روزی و عمر به دست اوست و پای بندی به آنچه خداوند  حيات و نعمات بهره ببرند؛ چرا 

ياده خواهی بیشتر  کرده موجبات خوشبختی و رستگاری همگانی می شود، اما در اثر ز معين 

بندگان هم خود آنها دچار مشکل می شوند و هم همنوعانشان. 

که به درخواست جناب ارميا اهل يک  در آيۀ مورد استشهاد مرحوم صدوق تصريح شده 

َمْو�تُ 
ْ
َ�َدُهُم ال

أَ
اء ا َ ا �ب دنَ � اإِ

شهر بعد از مرگشان دوباره زنده شدند، اما در آيۀ ديگر آمده است:﴿َح�تَّ

ی 
َ
ل  اإِ

حنٌ رنَ �ْ َ ِهم �ب َرا�أِ َها َوِم�ن َو
ُ
ل ا�أِ

َ َها َكِلَم�تٌ ُهَو �ت
�نَّ ا اإِ

َّ
�تُ َكل

ْ
َ�ك َما �تَ �ی  �نِ

ً
ْعَمُل َ�اِل�ا

أَ
یی ا ِ

ّ
َعل

َ
ِ * ل ُعو�ن ِ اْرحبِ

اَل َر�بّ َ �ت

گردان شاید در آنچه  که مرگ یکی از آنان فرا رسد می گوید: پروردگارا مرا باز  ﴾2؛ تا وقتی  و�نَ ُ َع�ش �بْ ُ ْوِم �ی َ �ی

که او می گوید و از پیش رویشان برزخی  کرده ام عمل شایسته ای انجام دهم،  هرگز! این سخنی است  ترک 

که برانگیخته شوند. است تا روزی 

بر اساس اين آيۀ شريفه خداوند به بدکارانی که درخواست بازگشت به دنيا را دارند، جواب 

که را بخواهد  کار نيست، اما چنانچه خداوند بخواهد، هر   رّد می دهد و می فرمايد بازگشتی در 

و هر وقت که بخواهد می تواند به دنيا بازگرداند. و بنابر اعتقاد مسلم شيعه در رجعت به عده ای 

 از مؤمنان اذن بازگشت به دنيا داده خواهد شد. برخی از آنان به اختيار خود به دنيا باز می گردند، 

می گيرند؛  انتقام  ستمگران  از  و  می کنند  مبارزه  خدا  دشمنان  با  عصر؟ع؟  امام  رکاب   در 

برخی نيز ماندن در برزخ را بر می گزينند.

ِه  �ی هدنِ ْ��یِ ُ ی �ی
�نَّ
أَ
اَل ا ها �ت �تٌ َعلی  ُعُ�وسشِ اِو�یَ َ �ن �تٍ َو ِه�ی ْ��یَ �ی َمّ�َ َعلی  �تَ ِ �ن

َّ
ْو َكال

أَ
منت: و قال تعاىل: ﴿ا

ْع�نَ  ْو �بَ
أَ
 ا

ً
ْوما َ �تُ �ی

�شْ �بِ
َ
اَل ل �تَ �ت

�شْ �بِ
َ
اَل َكْم ل ُ� �ت َ َع�ش َ ّمَ �ب

ُ �تَ عاٍم �ش ُه ِما�أَ ُ� اللّٰ ما�تَ
أَ
ا َ ها �ن ْعَد َمْو�تِ َ ُه �ب اللّٰ

1. سورۀ رعد، آيۀ 39.
2. سورۀ مؤمنون، آيات100-99.
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لی  ِ�ماِرَك  ْ� اإِ
طنُ ْ� َو ا�نْ

َس�نَّ �تَ َ ْم �ی
َ
َك ل �ا�بِ

َ لی  َطعاِمَك َو سش ْ� اإِ
طنُ ا�نْ َ �تَ عاٍم �ن �تَ ِما�أَ

�شْ �بِ
َ
ْل ل َ اَل �ب ْوٍم �ت َ  �ی

ُه 
َ
�نَ ل َّ �ی �بَ

ا �تَ ّمَ
َ
ل  �نَ

ً
ْ�ما

َ
ُسوها ل

ْ
ک ّمَ �نَ

ُ ها �ش �نُ سشِ �نْ �نَ �نُ اِم َك�یْ ِعطن
ْ
ی ال

َ
ل ْ� اإِ

طنُ اِس َو ا�نْ
َ �تً ِلل�نّ �یَ

آ
َك ا

َ
َعل ْ حب َو ِل�نَ

1.﴾�ٌ ِد�ی
ْ ٍء �تَ �ی

َ َه َعلی  ُكّلِ �ش �نَّ اللّٰ
أَ
ُم ا

َ
ْعل

أَ
اَل ا �ت

ير. فهذا مات مائة سنة و رجع إىل الدنيا و بيق فهيا، ث مات بأجله، و هو عز

که  کرد در حالی  گذر  که بر قریه ای  کسی  ترجمه: و خدای تعالی می فرماید: »یا مانند آن 

دیوارهای آن روی سقف ها ریخته بود، گفت خداوند چگونه این ها را پس از مرگشان زنده 

 می کند؟ پس خداوند او را صد سال میراند سپس زنده کرد و گفت: چقدر در اینجا ماندی؟ 

گفت: یک روز یا بعضی از یک روز ماندم. خدا فرمود: بلکه صد سال ماندی. پس به 

کن تا تو را نشانه ای برای  غذا و نوشیدنی ات بنگر، تغییر نکرده است و به االغت نگاه 

را برمی انگیزانیم سپس  که چگونه آن ها  کن  مردم قرار دهیم و به استخوان ها نگاه 

که خدا  گفت: می دانم  که حقیقت برای او آشکار شد  گوشت بر آن ها می پوشانیم وقتی 

کاری تواناست«. بر هر 

که این شخص صد سال مرد و به دنیا بازگشت و در دنیا ماند  پس این آیه داللت دارد 

سپس به اجل خود مرد و او عزیر بوده است.

 شرح: در اين آيه شريفه از مرگ همه اهل يک شهر و ويرانی خانه های آن سخن به ميان آمده 

که خداوند  کنار آن شهر عبور می کرد و اين سؤال به ذهن او آمد  که شخصی از  و بیان شده 

ميراند  سال  صد  مدت  به  را  او  خداوند  کرد،  خواهد  زنده  مرگشان  از  بعد  را  اينها   چگونه 

کرد تا او را نشانه عظمت و قدرت خويش قرار دهد. مرحوم صدوق با بهره گيری  و سپس زنده 

که اين داستان مربوط به حضرت عزير؟ع؟ است. بنابر  روايات،  از احاديث يادآور می شود 

کنده و پوسيده شدۀ  کرد تا جمع شدن استخوان های پرا خداوند ابتدا چشمان عزير را بینا 

از  بسياری  حال  اين  با  کند،  نظاره  را  استخوان ها  ی  رو بر  گوشت هايش  رويیدن  و  خويش 

مراد  گفته اند  اِم﴾  َ الِعطن ی 
َ
ل اإِ  �ْ طنُ ﴿َوا�ن تفسير   در  بیت؟مهع؟  اهل  ائمه  احاديث  خالف  بر  مفسران 

استخوانهای االغ عزير است!

1. سورۀ بقره، آيۀ 259.
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کرده است،  کردن عزير را آيۀ عظمت خويش برای بندگان معرفی  از اينکه خداوند زنده 

زندگی  مردم  ميان  در  و  درنگ  دنيا  در  مدتی  شدن  زنده  از  بعد  عزير  که  می شود  استفاده 

درگذشتگان  برخی  بازگشت  پیرامون  قرآنی  گزارشهای  از  ديگر  يکی  نيز  آيه  اين  است.  کرده 

امکان پذير است  کاماًل  دنيا  به  مردگان  بازگشت  که  اثبات می کند  روشنی  به  و  دنياست   به 

که را بخواهد بعد از مرگ به دنيا باز می گرداند. مرحوم صدوق نيز اين آيه را به  و خداوند هر 

که  کرده است مبنی بر اينکه مردگاِن زنده شده تا أجلی  عنوان شاهدی بر مدعای خود مطرح 

برايشان تعيین شده در دنيا درنگ می کنند و به أجل خويش می ميرند.

ْعِد  َ ْم ِم�نْ �ب
ُ
اك �ن ْ َع�ش َ  �ب

ّمَ
ُ ّبه: ﴿�ش ين من قوم موىس ليقات ر منت: و قال تعاىل يف قصة الختار

.1 ﴾ ُ�و�نَ
ُ
ک ْ سش

ْم �تَ
ُ
ک

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ک َمْو�تِ

ُم  َخَذْتُ
َ
ى اهَّلَل َجْهَرًة، ... َفأ ُق ِبِه  َحّتَ َنَر  ُنَصّدِ

َ
وا: ل

ُ
َم اهَّلِل، َقال

َ
َكال ُعوا  ا مَسِ َّ ْم لَ ُ ّنَ

َ
َو َذِلَك أ

َرَجْعُت  ِإَذا   
َ

ِإْسَراِئيل ِلَبيِن   
ُ

ُقول
َ
أ َما  َرّبِ  َيا  ُموىَس؟ع؟:   

َ
َفَقال اُتوا،  َ َ

ف ِمِهْم  
ْ
ِبُظل اِعَقُة  الّصَ

ُم  ُ َساَء، َو ُوِلَد لَ ُحوا الّنِ
َ

ُبوا، َو َنك وا َو َشِر
ُ
َكل

َ
ْنَيا، َفأ

ُ
ُه َفَرَجُعوا ِإىَل الّد

َ
ْحَياُهُم اهَّلُل ل

َ
ْم؟ َفأ هْيِ

َ
ِإل

ْم. َّ َماُتوا ِبآَجاِلِ ُ
ُد، ث

َ
ْول

َ ْ
األ

 ترجمه: و خدای تعالی در داستان برگزیدگاِن از قوم موسی برای میقات پروردگارش می فرماید: 

کنید« و سبب مرگ آن ها این بود  کردم شاید شکر   »سپس شما را بعد از مرگتان زنده 

 که  وقتی کالم خدا را شنیدند، گفتند: ما آن را تصدیق نمی کنیم تا اینکه خدا را آشکارا ببینیم، 

گرفت و مردند. پس موسی؟ع؟ عرضه داشت:  پس به خاطر ظلمشان صاعقه آنان را 

بگویم؟ چه  آن ها  به  گشتم  باز  بنی اسرائیل  سوی  به  من  که  وقتی  من  پروردرگار   ای 

بازگشتند،  دنیا  به  آنان  و  کرد  زنده  موسی؟ع؟  خاطر  به  را  آن ها  خداوند   پس 

گرفتند و فرزندانی برای آنان متولد شد. سپس به اجل های   پس خوردند و آشامیدند و زن 

خویش مردند. 

ميقات  به  خداوند  با  مناجات  برای  می خواست  موسی؟ع؟  حضرت  وقتی  شرح: 

برگزين.  پروردگار  با  ميقات  برای  را  بهترين ها  خود  قوم  ميان  از  که  کرد  امر  خداوند   برود، 

1. سورۀ بقره، آيۀ 56.
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حضرت  به  ميقات  در  آنان  برد،  خود  همراه  به  و  برگزيد  را  عده ای  نيز  موسی؟ع؟  حضرت 

کنيم خدای  گفتند ما سخن تو را نمی پذيريم تا اينکه خداوند را يک بار مشاهده  موسی؟ع؟ 

تعالی نيز به خاطر اين درخواست نابجا همه را گرفتار صاعقه کرد و ميراند. حضرت موسی؟ع؟ 

گروه را به عنوان شاهد با خود به ميقات برده بود از مرگ دسته جمعی آنان دلواپس شد   که اين 

کند، خدا نيز به آنان حيات دوباره داد و آنها به  که آنان را دو مرتبه زنده  و از خدا خواست 

صورت طبيعی در دنيا به زندگی خود ادامه دادند و سپس به اجل خود از دنيا رفتند.

.1 ﴾ ِیی
�ن دنْ اإِ ی  �بِ

َمْو�ت
ْ
ُ ال ِ�حب �نْ

دنْ �تُ  لعيىس؟ع؟: ﴿َو اإِ
ّ

منت: و قال اهَّلل عّز و جل

ىت الذين أحياهم عيىس؟ع؟ باذن اهَّلل رجعوا إىل الدنيا و بقوا فهيا، ّث ماتوا  فجميع الو

بآجاهلم.

 ترجمه: و خدای عزوجل به عیسی؟ع؟ فرمود: »و آن گاه که مردگان را به اذن من بیرون می آوری« 

کرد به دنیا بازگشتند و در آن ماندند  که عیسی؟ع؟ به اذن خدا زنده  پس همۀ مردگانی 

سپس به اجل های خود مردند.

کردن مردگان به اذن خدا بود.  شرح: يکی از نشانه های روشن حضرت عيسی؟ع؟ زنده 

مرحوم صدوق معتقد است که همه آنان که به اعجاز توسط حضرت عيسی؟ع؟ زنده شدند، 

کردند و به اجل خود از دنيا رفتند. مجددًا در دنيا زندگی 

بودند  مرده  صاعقه  اثر  در  که  موسی؟ع؟،  برگزيدگان  حيات  ادامه  که  داشت  توجه   بايد 

قتيل  اشاره شد ظاهر داستان  پیشتر  که  اما چنان  اثبات است،  قابل  زنده شدند،   و سپس 

صدوق  مرحوم  مدعای  ندارد.  حکايت  شدن  زنده  از  پس  دنيا،  در  او  درنگ  از  بنی اسرائيل 

مبنی بر ادامۀ حيات همه زنده شدگان توسط حضرت عيسی؟ع؟ نيز نياز به دليل روشن دارد 

که شايد مرحوم صدوق؟هر؟ به آن ها دسترسی داشته است.

 ّث بعثم اهَّلل 
ً
َكْهِفِهْم َثالَث ِماَئٍة ِسِننَي َو اْزَداُدوا ِتْسعا ِبُثوا يِف 

َ
منت: و أصحاب الكهف  ل

وفة. ْم ، و قّصهتم معر وا َبْيهَنُ
ُ
فرجعوا إىل الدنيا ِلَيَتساَئل

1. سورۀ مائده، آيۀ 110.
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 َو ُهْم ُرُقوٌد.
ً
ْيقاظا

َ
ْم أ َسهُبُ ْ َ

 قال: َو ت
ّ

فإن قال قائل: إّن اهَّلل عّز و جل

ا﴾ 1  َ ِد�ن ا ِم�نْ َمْ��تَ �ن َ َع�ش َ ا َم�نْ �ب �ن
َ
ل ا َو�یْ َ وا �ی

ُ
ال ىت، و قد قال اهَّلل تعاىل: ﴿�ت كانوا مو قيل له: فإّنم 

ىت. و مثل  كانوا مو كذلك، فإّنم  ﴾ 2  و إن قالوا  و�نَ
ُ
ُمْ�َسل

ْ
ْ�م�نُ َو َ�َد�تَ ال ا َما َوَعَد الّ�َ ﴿َهدن

كثير. هذا 

 ترجمه: و اصحاب کهف سیصد و نه سال در غار خود ماندند سپس خداوند آنان را زنده کرد 

پس به دنیا بازگشتند و از هم دیگر سؤال می کردند. و داستان آن ها معروف است. 

که خدای عزوجل فرموده است: »و آن ها را بیدار می پنداری در  گوید  کسی  گر  پس ا

که آن ها مرده بودند و خدای تعالی می فرماید:  گفته می شود  که در خوابند« به او  حالی 

که خدای  کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت، این آن چیزی است  »وای بر ما چه 

که این سخن آنان  گفته  بودند« روشن است  رحمان وعده داده بود و فرستادگان راست 

بعد از زنده شدن در قیامت است و مثل این تعابیر فراوان است.

کهف 309 سال در غار ماندند و سپس دوباره به ميان مردم بازگشتند.  شرح: اصحاب 

کهف اين شبهه را مطرح می کند  سپس مرحوم صدوق بعد از استشهاد به داستان اصحاب 

گفته شود در طول  وٌد﴾ 3   َوُهْم ُر�تُ
ً
ا اطن َ �ت ْ �ی

أَ
ُهْم ا ْ�َس�بُ

که ممکن است با استناد به ظاهر آيۀ شريفه ﴿�تَ

استناد  با  اين شبهه  به  پاسخ  در  بودند، سپس  رفته  به خواب  بلکه  بودند؛  نمرده  309 سال 

کهف مرده بودند. به نظر می رسد  که اصحاب   به آيۀ 52 سورۀ مبارکه يس استدالل می کند 

که خواب 309 ساله بدون  کهف حق با مرحوم صدوق باشد؛ چرا  دربارۀ مرده بودن اصحاب 

که بر  آب و غذا و حرکت و آثار طبيعی حيات دنيوی با مرگ تفاوتی ندارد. به عالوه خدايی 

حفظ اصحاب کهف به اين حالت قادر است همو می تواند بدن مردگان را نيز سالم نگه دارد. 

کافران اين سؤال مطرح  يلنا َمْن بعثنا« است، يعنی هنگام برانگيخته شدن در قيامت، برای  1. قرائت مشهور »يا و
کشيده است  ک بیرون  کرده و از زير خا کسی آنان را از خواب سنگين و طوالنی مرگ بیدار  که چه   می شود 
اما در احاديث تصريح شده که در قيامت سؤال از کسی که مردگان را برانگيخته بی معناست و در ذيل آيه نيز 
که مردگان زنده شده در قيامت، از برانگيخته شدن خود به عنوان وعدۀ رحمان و دليل صدق  تصريح شده 
يلنا ِمن َبْعِثنا« است که از حسرت و اندوه کافران   پیامبران؟مهع؟ ياد می کنند؛ بنابر اين طبق يکی از  قرائت ها »يا و

و بدکاران حکايت دارد.
2. سورۀ يس، آيۀ 52.

کهف، آيۀ 18. 3. سورۀ 
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از  مراد  معنای  که  می کند  استفاده  ا﴾  َ ِد�ن ْ��تَ ّمَ ِم�ن  ا  َ �ن َ َع�ش َ �ب ﴿َم�ن  تعبير  از  صدوق  مرحوم 

آنهاست.  بودن  مرده  بیان  مراد  بلکه  نيست؛  نيز خواب  کهف  دربارۀ اصحاب  »رقود«   تعبير 

ِم�ن  ا  َ �ن َ َع�ش َ �ب ﴿َم�ن  شريفه  آيۀ  در  چند  هر  زيرا  نمی رسد؛  نظر  به  استوار  چندان  استدالل  اين  اما 

گرفتن مرده است، اما با استناد  که مراد از »مرقد« محل آرام  ا﴾ با قرينه معلوم می شود  َ ِد�ن ْ��تَ ّمَ

به معنای  نيز  کهف  به اصحاب  مربوط  آيۀ  در  »رقود«  که  گرفت  نتيجه  آيه نمی تواند  اين  به 

بر اساس ضوابط داللت  بايد  واژگان  به معنای صحيح  برای رسيدن  بلکه   »مردگان« است. 

و استعمال الفاظ به معانی آن ها دست يافت. در قرآن و روايات و نيز در کلمات عرب استعمال 

بر معنای حقيقی آن، يعنی  يک لفظ در معانی متعدد فراوان است، اما اصل، داللت لفظ 

 همان معنای متبادر به ذهن است؛ و تا قرينه ای در کالم وجود نداشته باشد نمی توان از معنای 

وٌد﴾ چون »رقود« در برابر »ایقاظ«   َوُهْم ُر�تُ
ً
ا اطن َ �ت ْ �ی

أَ
ُهْم ا ْ�َس�بُ

کرد. در آيۀ شريفۀ ﴿�تَ حقيقی صرف نظر 

کلمه در »خواب« است؛ نه »مرده«. کار رفته است، لذا ظهور اين  به 

كانت يف المم السالفة، منت: و قد صّح أّن الرجعة 

ْعِل  الّنَ َحْذَو  اِلَفِة،  الّسَ َمِم 
ُ ْ
األ يِف  وُن 

ُ
َيك َما   

ُ
ِمْثل ِة  ّمَ

ُ ْ
األ َهِذِه  يِف  وُن 

ُ
»َيك ؟ص؟:  يِبُّ الّنَ  

َ
َقال َو 

ِة«
َ

ُقّذ
ْ
ِة ِبال

َ
ُقّذ

ْ
ْعِل، َو ال ِبالّنَ

فيجب عل هذا األصل أن تكون يف هذه األّمة رجعة.

 ترجمه: پس به صحت پیوست که رجعت در امت های پیشین نیز بوده است و پیامبر؟ص؟ 

فرمودند: در این امت واقع می شود نظیر آنچه در امت های پیشین رخ داده است، و هیچ 

ذّره ای از آنچه در امم پیشین اتفاق افتاده در این امت فروگذار نمی شود. پس بنا بر این 

که در این امت هم رجعت باشد. اصل الزم است 

شرح: مرحوم صدوق بعد از ذکر آيات و روايات مربوط به زنده شدن برخی مردگان نتيجه 

 می گيرد که بازگشت به دنيا بعد از مرگ )رجعت( فقط به امت پیامبر خاتم؟ع؟ اختصاص ندارد 

رسول  فرمايش  اين  به  استناد  با  سپس  ايشان  دارد.  سابقه  نيز  پیشين  امت های  در  بلکه 

که فرمودند: »نظیر آنچه در امت های سابق رخ داده، در این امت هم رخ خواهد داد«  خدا؟ص؟ 

که چون رجعت )زنده شدن مردگان و ادامه حيات آنان در دنيا( در امت های  نتيجه می گيرد 



221 ]18[ باب االعتقاد في الرجعة

سابق اتفاق افتاده است پس در اين امت نيز رجعت خواهد بود.

کرم؟ص؟ نمی توان  البته اين استدالل چندان استوار به نظر نمی رسد و از حديث پیامبر ا

که هر آنچه در امت های پیش رخ داده عينًا در امت پیامبر خاتم؟ع؟ نيز  کرد  اينگونه استفاده 

گرفتار  يت خدا  رخ خواهد داد. به عنوان نمونه قوم حضرت موسی؟ع؟ به خاطر درخواست رو

صاعقه شدند و مردند، سپس به درخواست حضرت موسی؟ع؟ زنده شدند، اما لزومی ندارد 

کرم؟ص؟ نيز دقيقًا عين همين امر اتفاق بیفتد يا اينکه در بنی اسرائيل با ذبح   که در امت پیامبر ا

گفت در امت  گاو و زدن قسمتی از الشه او به بدن قتيلی آن قتيل زنده شد، اما نمی توان  يک 

خاتم االنبيا؟ع؟ نيز لزومًا نظير همين اتفاق رخ خواهد داد.

که در اينگونه روايات بايد به جهت صدور و لسان انصراف آنها توجه داشت   بايد دانست 

ناظر  صدوق  مرحوم  استناد  مورد  روايت  می رسد  نظر  به  کرد.  اخذ  را  آنها  اطالق  نمی توان   و 

به تحريفات، انحرافات و سوء رفتار امت های پیشين با اوصياء پیامبرشان است. به عبارت 

که امت های پیش با اوصيای پیامبرشان  که هر رفتاری  ديگر منظور رسول خدا؟ص؟ اين است 

داشتند، اين امت نيز با اوصيای خاتم پیامبران؟مهع؟ همان رفتار را خواهد داشت.

َفُه ، 
ْ
َخل  

َّ
َفَصل مَیَ  َمْر اْبُن  ِعيىَس   

َ
ل َنَز ْهِدّيُ  َ الْ َخَرَج  ِإَذا  ُه 

َ
ّن

َ
أ اِلُفوَنا  خُمَ  

َ
َنَقل َقْد  َو   منت: 

ُعَك  َك َو را�نِ �ی ِ
َو�نّ ِیی ُم�تَ

�نّ وله إىل األرض رجوعه إىل الدنيا بعد موته  ألّن اهَّلل تعاىل قال: ﴿اإِ و نز

.1 ﴾ َ یی
َ
ل اإِ

کند عیسی بن مریم فرود  که وقتی مهدی؟ع؟ خروج  کرده اند  ترجمه: و مخالفان ما نقل 

می آید و پشت سر ایشان نماز می خواند و نزول عیسی؟ع؟ به زمین بازگشت او به دنیا 

که خدای تعالی فرموده است: »همانا من قابض و رافع تو به  بعد از مرگش است؛ چرا 

سوی خویش هستم.«

نماز  و  دنيا  به  عيسی؟ع؟  حضرت  بازگشت  حديث  به  استناد  با  صدوق  مرحوم  شرح: 

که در منابع روايی اهل تسنن هم روايت شده است،  خواندن ايشان پشت سر امام عصر؟ع؟، 

بر امکان و درستی رجعت استدالل می کند.

1. سورۀ آل عمران، آيۀ 55.
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می گيرد  نتيجه   ﴾ َّ یی
َ
ل اإِ ُعَك  َرا�نِ َو َك  �ی ِ

َو�نّ ُم�تَ ِیی 
�نّ ﴿اإِ شريفۀ  آيۀ  اين  به  استناد  با  صدوق   مرحوم 

است،  الشیء«  »اخذ  معنای  به  ی« 
ّ
»توف است.  مرده  و  رفته  دنيا  از  عيسی؟ع؟  حضرت   که 

َك« در اين آيه قبض روح حضرت عيسی؟ع؟ است يا اينکه  �ی ِ
َو�نّ اما دربارۀ اينکه آيا مراد از »ُم�تَ

نظر  ُبرد، اختالف  به آسمان  و  از دست دشمنان رهايی بخشيد  را  خداوند حضرت عيسی 

َك« نيز با هر دو معنا سازگار است. �ی ِ
َو�نّ وجود دارد و تعبير »ُم�تَ

1.﴾ ً
َ�دا

أَ
ُهْم ا اِدْر ِم�نْ عن ْم �نُ

َ
ل اُهْم �نَ ْ��ن َ منت: و قال: ﴿َو َحسش

ا﴾ 2. �ن ا�تِ �ی
آ
ا  �بِ

�بُ ِ
دنّ

َ
ک ُ �نْ �ی  ِمّمَ

ً
ا ْو�ب �تٍ �نَ

ّمَ
أُ
ُ� ِم�نْ ُكّلِ ا ُ ْ�سش

ْوَم �نَ َ و قال تعاىل: ﴿َو �ی

فاليوم الذي يشر فيه اجلميع  غير اليوم الذي يشر فيه فوج.

فرو  را  آنان  از  احدی  و  کردیم  محشور  را  خالیق  همه  »و  فرمود:  خداوند  و  ترجمه: 

نمی گذاریم«. 

 و خدای تعالی فرمود: »و روزی که از هر امتی گروهی از کسانی را که آیات ما را تکذیب می کردند 

محشور می کنیم«. 

که در آن  که خداوند همۀ خالیق را محشور می کند غیر از روزی است  پس آن روزی 

گروهی را محشور می کند.

کرده است. در آيۀ اول از حشر همگان، بدون  شرح: مرحوم صدوق در اينجا دو آيه ذکر 

گروهی را  که از هر امتی  هيچ استثنايی، سخن به ميان آمده است و در آيۀ ديگر بیان شده 

که در قيامت همگان محشور می شوند، لذا مرحوم صدوق  کرد. روشن است  محشور خواهيم 

نيز  از قيامت  به قيامت نيست و پیش  از هر امت مربوط  گروه  که حشر يک  نتيجه می گيرد 

حشری وجود دارد و از نظر شيعه اين حشر در رجعت اتفاق می افتد.

حشر به معنای جمع است، لذا يکی از نام های قيامت يوم الجمع است اين اسم يا به 

افراد  اعتبار جمع شدن همه  به  يا  و  انسان هاست  اعتبار جمع شدن اعضای پوسيدۀ بدن 

انسان ها بعد از زنده شدن در محشر است.

کهف، آيۀ 47. 1. سورۀ 
2. سورۀ نمل، آيۀ 83.
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ً
َوْعدا لی   َ �ب ُمو�تُ  َ �ی َم�نْ  ُه  اللّٰ  ُ َع�ش �بْ َ �ی لا  ِهْم  ما�نِ ْ �ی

أَ
ا ْهَد  َ حب ِه  اللّٰ �بِ َسُموا  �تْ

أَ
ا ﴿َو  تعاىل:  قال  و  منت: 

﴾ 1  يعين يف الرجعة، و ذلك اّنه يقول تعاىل:  ُمو�نَ
َ
ْعل َ اِس لا �ی

َ َ� ال�نّ َ ْك�ش
أَ
ا َو لِک�نَّ ا

ً ِ� َح�تّ �یْ
َ
 َعل

ِ�﴾  و التبيني يكون يف الدنيا ل يف اآلخرة. �ی و�نَ �نِ ِل�نُ �تَ �نْ َ �ی �ی ِ �ن
َّ
ُهُم ال

َ
�نَ ل ِ

ّ �ی �بَ ﴿ِل�یُ
می خورند  قسم  خداوند  به  سخت  کافران  »و  می فرماید:  تعالی  خدای  و   ترجمه: 

 که خدا مردگان را برنمی انگیزاند بله وعده ای حق است بر او ولیکن بیشتر مردم نمی دانند« 

کند آنچه  یعنی در رجعت برمی انگیزاند به خاطر اینکه می فرماید: »تا برای آنان آشکار 

که دربارۀ آن اختالف می کردند« و تبیین در دنیا معنا دارد نه در آخرت. را 

کردن مردگان را وعده ای راستين دانسته و در  شرح: خداوند در آيۀ 38 سورۀ مبارکۀ نحل زنده 

 آيه 39 جهت تحقيق اين وعده را روشن کردن و تبيین اين حقيقت برای کافران معرفی کرده است. 

می گيرد  نتيجه  دنياست،  مخصوص  روشنگری  و  تبيین  که  استدالل  اين  با  صدوق   مرحوم 

که مراد اين آيۀ شريفه زنده شدن مردگان قبل از برپايی قيامت، يعنی در رجعت است. اما به نظر 

می رسد تبيین منحصر به دنيا نيست و در قيامت نيز روشنگری و تبيین اتفاق می افتد و اساسًا 

گاه می شوند. قيامت موقفی است که همه انسان ها به طور کامل و روشن از پروندۀ اعمال خويش آ

كونا إن شاء اهَّلل. لة عل صّحة  كيفّيهتا و الدل كتابا أبنّي فيه  منت: و ساجّرد يف الرجعة 

کیفیت رجعت و ادلۀ  کتابی خواهم نوشت و در آن  ترجمه: و به زودی دربارۀ رجعت 

کرد. ان شاء اهلل. صحت آن را بیان خواهم 

کتابی دربارۀ رجعت وعده داده است، اما چنين  شرح: مرحوم صدوق در اينجا به نوشتن 

کتابی با عنوان »الرجعه« را در عداد  کتابی از ايشان به دست ما نرسيده است؛ البته نجاشی 

کتاب  گزارشی از وجود و در دسترس بودن اين  کرده است، اما  فات مرحوم صدوق ذکر 
َّ
مول

وجود ندارد.

1. سورۀ نحل، آيۀ 38.
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كافر، ألّن يف التناسخ إبطال اجلّنة  منت: و القول بالتناسخ باطل  و من دان بالتناسخ فهو 

و الّنار.

کافر  است؛  بر دین تناسخ باشد  که  کس   ترجمه: و قول به تناسخ باطل است و هر 

که تناسخ مستلزم ابطال بهشت و جهنم است. چرا 

که اعتقاد به رجعت مستلزم قول به تناسخ نيست.  کيد می کند  شرح: مرحوم صدوق تأ

 تناسخ به اين معناست که روح انسانی از يک بدن جدا و به بدن ديگری در همين دنيا ملحق شود. 

 از نظر کسانی که معتقدند روح نمی تواند به صورت مستقل و بدون هيچ بدنی تعين و تشخص 

کردن يک بدن بايد به بدن ديگری  داشته باشد، روح همواره بايد در يک بدنی باشد و با رها 

که روح بعد از خروج  گروه بر اين باورند  گردد. برخی از اين  ملحق شود تا به مبدأ خود ملحق 

از يک بدن در همين دنيا وارد بدن ديگری می شود تا جزای اعمال قبلی خود را ببيند، به اين 

روح  اينکه  دربارۀ  است.  معاد  به  اعتقاد  جايگزين  و  می شود  گفته  تناسخ  اصطالح  در  باور 

گزير وارد بدن انسان ديگر می شود يا اينکه ممکن است به بدن  انسان بعد از خروج از بدن نا

گردد، اختالف نظر وجود دارد. يک حيوان نيز منتقل 

که اين قول مستلزم  کافر است؛ چرا  از نظر مرحوم صدوق قول به تناسخ باطل و قائل به آن 

که ارواح انسان ها بعد از  ابطال معاد و بهشت و جهنم است. رجعت نيز به اين معنا نيست 

کنندگان به بدن های خود آنان باز می گردد. مرگ وارد بدن های ديگر شود؛ بلکه روِح رجعت 
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کمی  لذا مرحوم صدوق  و ساير فرق است؛  از مباحث اختالفی ميان شيعه  بحث رجعت 

تفصيلی تر به آن بحث پرداخته است، اما برانگيخته شدن بعد از مرگ در قيامت از مسائلی 

اتفاق نظر دارند، به همين  که همه فرق اسالمی و بلکه همه اديان آسمانی دربارۀ آن  است 

گذشته است. کنار آن  جهت مرحوم صدوق به اختصار از 

منت: قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا يف البعث بعد الوت أّنه حق.

ّقِ  َ ِذي َبَعَثيِن ِبالْ
َّ
ُه. َو ال

َ
ْهل

َ
ِذُب أ

ْ
 َيك

َ
اِئَد ل ِلِب، ِإّنَ الّرَ ّطَ ُ ؟ص؟: َيا َبيِن َعْبِد الْ يِبُّ  الّنَ

َ
َو َقال

ٌة  َجّنَ  
َّ

ِإل َداٌر  ْوِت  َ الْ َبْعَد  َما  َو  َتْسَتْيِقُظوَن،  َكَما   َّ ُ
ُتْبَعث

َ
ل َو  َتَناُموَن،  َكَما  َتُموُتّنَ 

َ
ل  ،

ً
 َنِبّيا

ْو َنار.
َ
أ

که زنده شدن بعد از مرگ  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ زنده شدن بعد از مرگ این است 

حق است و پیامبر؟ص؟ فرمودند: ای پسران عبدالمطلب همانا پیشوا به اهل خویش 

می میرید   
ً
قطعا کرد  مبعوث  پیامبر  حق  به  مرا  که  کسی  به  سوگند  نمی گوید.   دروغ 

 برانگیخته می شوید چنان که بیدار می شوید و بعد از مرگ 
ً
که می خوابید و قطعا چنان 

منزلی غیر از بهشت یا جهنم وجود ندارد.

شدن  »زنده  به  اعتقاد  خدا؟ص؟  رسول  از  حديثی  به  استشهاد  با  صدوق  مرحوم  شرح: 

به خواب  را  کرم؟ص؟ مرگ  ا پیامبر  را حق می داند.  برای جزای اعمال«  از مرگ در قیامت   بعد 

که اين اتفاق  کيد می کند  و برانگيخته شدن پس از مرگ را به بیدار شدن از خواب تنظير و تا

بهشت  از  غير  خانه ای  مرگ  از  بعد  که  فرمودند  تصريح  حضرت  آن  داد.  خواهد  رخ   قطعًا 

يا جهنم وجود ندارد. بر پايۀ رواياتی ديگر انسان بعد از مرگ در برزخ يا وارد باغی از باغهای 
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که بر اساس روايات  گودالهای جهنم می رود. البته می دانيم  گودالی از  بهشت می شود و يا به 

بهشت و جهنم برزخی غير از بهشت و جهنم آخرت است.

 كخلق نفس واحدة و بعثا، قال تعاىل: 
ّ

 منت: و خلق مجيع اللق و بعثم عل اهَّلل عّز و جل

.﴾ ٍس واِ�َدهتٍ �نْ ا َك�نَ
َّ
ل ْم اإِ

ُ
ک ُ ْع�ش َ ا �ب

َ
ْم َو ل

ُ
ک �تُ

ْ
ل ﴿َما �نَ

برای خدای عزوجل همچون  آن ها  برانگیختن همۀ  و  آفرینش همۀ خلق  و  ترجمه: 

آفرینش و برانگیختن یک نفر است. خدای تعالی می فرماید: »آفرینش شما و برانگیختن 

شما همانند خلق و برانگیختن یک نفر بیش نیست«.

 شرح: مرحوم صدوق يادآور می شود که بر اساس آيۀ 28 سورۀ مبارکۀ لقمان، آفريدن و زنده کردن 

کردن يک انسان برای خدا فرقی ندارد. همه انسان ها بعد از مرگ با آفريدن و زنده 
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است.  نکرده  حوض  مکان  به  اشاره ای  هيچ  حوض  دربارۀ  اعتقاد  باب  در  صدوق   مرحوم 

که آن در بهشت نيست؛ بلکه در مکانی بیرون  از روايات مربوط به حوض استفاده می شود 

از احاديث منافقان و مخالفان رسول خدا؟ص؟  بر اساس پاره ای  که  از بهشت قرار دارد؛ چرا 

که به قطع و يقين می دانيم  کرد. در صورتی  کنار حوض آن حضرت را مالقات خواهند   نيز در 

کافران و منافقان و مخالفان رسول خدا؟ص؟ هرگز حتی برای يک لحظه نيز وارد  هيچ يک از 

بهشت نخواهند شد.

ة[ و صنعاء، 
ّ
منت: قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا يف الوض اّنه حق، و أّن عرضه ما بني أيلة ]أُبل

يق عدد نوم السماء و أّن الوايل عليه يوم القيامة   و هو حوض النيّب؟ص؟ و أّن فيه من األبار

أمير الؤمنني عيل بن أيب طالب، يسيق منه أولياءه، و يذود عنه أعداءه، و من شرب منه 

شربة ل يظمأ بعدها أبدا.

گسترۀ آن ما بین ایله  که آن حق است و   ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ حوض این است 

کوزه وجود  و صنعاء است و آن حوض پیامبر؟ص؟ است و در آن به تعداد ستارگان آسمان 

دارد و در روز قیامت سرپرستی آن از برای امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب؟ع؟ خواهد بود 

کس  کوزه ها پیروان خویش را سیراب می کند و دشمنانش را از آن دور می کند و هر  و از آن 

شربتی از آن بنوشد بعد از آن هرگز تشنه نخواهد شد.

ه« 
ّ
ُبل

ُ
که در اين حديث شريف آمده، در بعضی نسخه ها به صورت »ا ه« 

َ
کلمه »أْیل شرح: 

زم 
ْ
ه« شهری در کنار بحر ُقل

َ
ه« شهری است در کنار دجله در عراق، اما »أْیل

ّ
ُبل

ُ
ضبط شده است. »ا

ياد است.  کنايه از مسافت ز  بین مصر و شام است. در هر حال عبارت »ما بین أیلة و صنعاء« 
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يادی تشبيه می کند. کرم؟ص؟ را به چنين مسافت ز مرحوم صدوق عرض حوض پیامبر ا

که واليت و اختيار  گيری از روايات اهل بیت؟مهع؟ تصريح می کند  مرحوم صدوق با بهره 

دوستداران  قيامت  در  حضرت  آن  و  است.  اميرالمؤمنين؟ع؟  حضرت  دست  به  حوض 

هم  تعبير  اين  می کند.  دور  آن  کنار  از  را  دشمنانش  و  سيراب  آن  از  را  واليت  اهل  و  خويش 

گرفته است و مؤمنان خسته و تشنه  از بهشت قرار  که حوض در مکانی غير  نشان می دهد 

کافران  اما  می شوند،  سيراب  حوض  آن  از  اميرالمؤمنين؟ع؟  دست  به  قيامت  عرصات  در 

گردند.  همچنان در عطش باقی خواهند ماند تا وارد جهنم 

گرفته نوشيدن يک جرعه از آب حوض سبب  که مرحوم صدوق از آن بهره  بنابر روايتی 

که نوشيدن مجدد  که انسان بعد از آن تا ابد تشنه نگردد، اما اين بدان معنا نيست  می شود 

که يک جرعه از آن آب برای رفع هميشگی  تی در پی ندارد. شايد مراد اين باشد 
ّ

از آن آب لذ

نبايد  و  را هرگز نمی توان  قيامت  ت های 
ّ

لذ به هر حال  کفايت می کند؛  دنيا  اين  در   تشنگی 

کرد. ت های دنيا قياس 
ّ

بالذ

َفُيْؤَخُذ  ْوِض،  َ  الْ
َ

َنا َعل
َ
أ َو  يِن  ْصَحايِب ُدو

َ
َقْوٌم ِمْن أ َيْخَتِلَجّنَ 

َ
؟ص؟: »ل يِبُّ الّنَ  

َ
َو َقال منت: 

 َتْدِري َما 
َ

َك ل
َ

 ِلي: ِإّن
ُ

ْصَحايِب. َفُيَقال
َ
ْصَحايِب، أ

َ
، أ َناِدي: َيا َرّبِ

ُ
َماِل، َفأ ْم َذاَت الّشِ هِبِ

ْحَدُثوا َبْعَدَك«.
َ
أ

 ترجمه: و پیامبر؟ص؟ فرمودند: »گروهی از اصحاب من در حالی که من بر سر حوض هستم 

 پیرامون من در جنب و جوش خواهند بود، پس آن ها از سمت چپ اخذ می شوند 

می رسد:  خطاب  من  به  پس  اصحابم.  اصحابم،  پروردگار  ای  می زنم:  فریاد  من   و 

کردند! تو نمی دانی بعد از تو چه 

که منافقان راهی به سوی حوض ندارند؛ بلکه آنها را  شرح: از اين روايت استفاده می شود 

که به حوض دسترسی نداشته باشند. از مسيری عبور می دهند 

که مراد از خطاب »ما تدری ما أحدثوا بعدک« به پیامبر  اين نکته نيز در خور توجه است 

ندارد؛  خبر  خويش  رحلت  از  بعد  منافقان  جنايات  از  حضرت  آن  که  نيست  اين  کرم؟ص؟   ا

کرم؟ص؟ در همين دنيا پیش از آغاز توطئه منافقان از جنايات   چرا که بنابر همين روايت، پیامبر ا
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گفت آن حضرت در قيامت از حال اطرافيان خويش  کرده است، پس نمی توان   آنان اخبار 

حقيقتًا  جنايتکار  منافقان  که  است  حقيقت  اين  يادآوری  مراد  بلکه  بود؛  خواهد  بی خبر 

 اصحاب رسول اهّلل؟ص؟ نيستند؛ چنان که خداوند در پاسخ نوح که خواستار نجات فرزندش بود، 

می فرمايد او فرزند تو نيست.
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مرحوم صدوق در ادامه تبيین اعتقادات شيعه به بحث شفاعت پرداخته است. بايد دانست 

که شفاعت مخصوص قيامت نيست؛ بلکه شفاعت از دنيا آغاز می شود و تا قيامت و حتی 

بعد از ورود عده ای از مؤمنان به جهنم نيز ادامه دارد.

گر کسی به تنهايی به دنبال مطلوب خود برود  »َشْفع« به معنای جفت و دوتا شدن است 1؛ ا

کمک می گيرند و او را  ممکن است به آن نرسد، لذا عقال برای رسيدن به مطلوب خود از آشنا 

به همراه خود می برند و وسيله قرار می دهند. برای درخواست از خداوند نيز بايد مقّربان او را 

وسيله قرار داد و اين يک امر عقاليی است. البته ممکن است در ميان انسان ها گاهی واسطه 

نيست،  معنا  اين  به  هرگز  خداوند  محضر  در  شفاعت  اما  باشد،  کشی  حق  برای  دادن   قرار 

عفو  طلب  برای  صرفًا  و  ندارد  کارکرد  اشخاص  مقام  و  درجه  رفتن  باال  در  شفاعت   حتی 

اساس  از  حق کشی  بحث  شفاعت  اين  در  لذا  است؛  گناهان  و  زشت  کارهای  بخشش  و 

منتفی است.

است،  آمده  ميان  به  سخن  شفاعت  برای  احدی  نبودن  مأذون  از  قرآن  آيات  برخی   در 

که عدم اذن شفاعت به برخی مواقف قيامت مربوط است، يعنی خداوند در  اما بايد دانست 

برخی مواقف به احدی اذن شفاعت نمی دهد، اما در ساير مواقف امکان شفاعت وجود دارد 

گناهکار را می پذيرد. و خداوند شفاعت اوليای خويش در حق مؤمنان 

 از برخی روايات نيز استفاده می شود که اهل بیت؟مهع؟ در برزخ از پیروان خود شفاعت نمی کنند 

1. نهاية ابن اثير، ج2، ص485.
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 و شيعيان گناهکار در برزخ دچار عذاب خواهند شد، در اين روايات ائمه؟مهع؟ به شيعيان فرموده اند 

که بعد از برزخ شفاعت ما شامل حال شما می شود، اما مواظب برزخ باشيد. لذا شيعيان بايد 

گزينند و چنانچه مرتکب معصيتی شدند بالفاصله استغفار  تا حّد امکان از معاصی دوری 

گرفتار نگردند. کنند تا به عذاب برزخ  و توبه 

به اين نکته هم بايد توجه داشت که شفاعِت شفيعان در حقيقت سرمايه های ارزشمندی 

گران بها و ارزشمند خود  که مؤمنان می توانند از آن بهره برند و انسان عاقل سرمايه های  هستند 

 را به سادگی صرف نمی کند و از دست نمی دهد. لذا مؤمنان بايد مراقب سرمايۀ خود باشند 

و در هر جايی از آن هزينه نکنند. به عنوان مثال بخشيده شدن گناه تضيیع حق مردم مشروط 

کرده  ضايع  حقی  بیت؟مهع؟  اهل  دشمنان  از  يکی  از  مؤمنی  گر  ا حال  آنهاست  رضايت   به 

کارش بسيار سخت خواهد بود و ممکن است سرمايۀ  و در آخرت مجبور به جبران آن باشد 

گران بهای شفاعِت موالی او بیهوده هزينه شود.

الكبائر  أهل  من  دينه  اهَّلل  ارتض  لن  أّنا  الشفاعة  يف  اعتقادنا  الشيخ؟هر؟  قال   منت: 

و الصغائر، فأّما التائبون من الذنوب فغير حمتاجني إىل الشفاعة.

ُه اهَّلُل َشَفاَعيِت«.
َ
َنال

َ
 أ

َ
ْ ُيْؤِمْن ِبَشَفاَعيِت َفال ؟ص؟: »َمْن لَ يِبُّ  الّنَ

َ
َو َقال

َبِة«. ْو ُح ِمَن الّتَ َ ْ
ن

َ
 َشِفيَع أ

َ
؟ع؟: »ل

َ
َو َقال

ئكة. و الشفاعة للنبياء و األوصياء و الؤمنني و الال

ثني  بيعة و مضر، و أقل الؤمنني  شفاعة من يشفع لثال و يف الؤمنني من يشفع يف مثل ر

إنسانا.

و الشفاعة ل تكون ألهل الشك و الشرك، و ل ألهل الكفر و اجلحود، بل تكون للمذنبني 

من أهل التوحيد.

که خداوند  کسانی است  از برای  که آن   ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ شفاعت این است 

کسانی  کبیره و صغیره بوده اند، اما  گناهان   از دینشان رضایت دارد، اما با وجود این اهل 

کس  کرده اند به شفاعت نیازی ندارند. و پیامبر؟ص؟ فرمودند: »هر  گناهان توبه  که از 

نمی کند«  نصیبش  مرا  شفاعت  خداوند  پس  باشد،  نداشته  ایمان  من  شفاعت   به 



233 ]21[ باب االعتقاد في الشفاعة

و نیز فرمودند: »هیچ شفیعی رهاننده تر از توبه نیست«. 

و مقام شفاعت از برای انبیاء و اوصیاء و مؤمنان و فرشتگان است. 

که می توانند برای افراد زیادی به تعداد افراد دو قبیلۀ  کسانی هستند  و در میان مؤمنان 

کمترین مرتبه را دارد می تواند  که در شفاعت  کنند و مؤمنی  بزرگ ربیعه ومضر شفاعت 

شامل  نیز  و  شرک  و  شک  اهل  شامل  شفاعت  و  کند.  شفاعت  انسان  نفر  سی   برای 

گناهکاران از اهل توحید است. کفر و انکار نمی شود بلکه شفاعت برای  اهل 

است  کاری  خطا مؤمناِن  مخصوص  شفاعت  که  می کند  کيد  تا صدوق  مرحوم  شرح: 

کرده است  گناهان خود توبه نکرده باشند. ايشان دو حديث از رسول خدا؟ص؟ روايت  که از 

و در حديث دوم  نخواهند شد  بنابر حديث نخست منکران شفاعت مشمول شفاعت  که 

که هيچ شفاعتی به اندازه توبه نجات بخش نيست. شيخ در ادامه شفاعت  تصريح شده 

که عبارتند از: انبياء، اوصياء، مؤمنان و فرشتگان. سپس به دايره  کنندگان را معرفی می کند 

قبيله  دو  شفاعت  از  و  دارد  تفاوت  ايمان  درجه  به  بسته  که  می کند  اشاره  مؤمنان  شفاعت 

که شفاعت شوندگان صرفًا  کيد می کند  بزرگ تا شفاعت 30 نفر متفاوت است. در پايان نيز تأ

کفر و انکار نمی رسد. گناهکار هستند و شفاعت به اهل شک و شرک و نيز اهل  موّحداِن 

 بايد دانست که قرآن نيز از شفاعت کنندگان است، اما مرحوم صدوق به آن اشاره نکرده است 

همچنين محل و چگونگی شفاعت نيز در اينجا بیان نشده است.
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منت: قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا يف الوعد و الوعيد أّن من وعده اهَّلل عل عمل ثوابا فهو 

منجزه له، و من أوعده عل عمل عقابا فهو فيه باليار، فإن عّذبه فبعدله، و إن عفا 

َعِبيِد.
ْ
ٍم ِلل

َّ
عنه فبفضله، و ما اهَّلل  ِبَظال

اُء﴾ 1. َسش ِلَك ِلَم�نْ �ی ُ� ما ُدو�نَ دن �نِ
عنْ َ ِ� َو �ی َ�َك �بِ ْ ُسش �نْ �ی

أَ
ُ� ا �نِ

عنْ َ َه لا �ی �نَّ اللّٰ و قد قال تعاىل: ﴿اإِ

کسی در ازای عملی  که خداوند به هر  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ وعده و وعید این است 

کسی را به عقاب در برابر عملی تهدید  گر  وعده ثواب داده باشد به آن وفا می کند و ا

کند  گناهکار را عذاب  کند یا نه، پس چنانچه  که عقاب   کرده باشد، مختار است 

کرده است و خداوند هرگز  گر از او درگذرد به فضل خود عمل  به عدلش بوده است و ا

که به او  کسی را  به بندگان ظلم نمی کند. و خدای تعالی فرموده است: »همانا خداوند 

که بخواهد می آمرزد«. شرک ورزد، نمی آمرزد و غیر از آن را برای هر 

شرح: مرحوم صدوق معتقد است که خداوند حتمًا به تمام وعده های خود عمل می کند، 

گناهان بندگان  اما عمل به همه تهديدات برای او لزومی ندارد و ممکن است به فضل خود از 

که فضل خدا نيز عادالنه است و عدل هم در عذاب  کار درگذرد. البته بايد توجه داشت  خطا

گناهکاری را  که ممکن است خداوند يکی از دو فرِد  گفت  و هم در عفو وجود دارد و نمی توان 

که از هر جهت برابرند، به عدل خود، عقاب کند و ديگری را به فضل خود ببخشد؛ بلکه فضل 

که به بندگان عطا شده همه فضل و احسان  کماالتی  خدا نيز عادالنه است. تمام نعمت ها و 

گرفته است؛ يعنی اقتضای  خداست، اما اعطای اين نعمت ها و کماالت نيز به عدل صورت 

1. سورۀ نساء، آيۀ 116.
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کاماًل  که از تمام جهات  کماالت و نعمت ها به دو فردی  که در اعطای  عدل خدا اين است 

کند.  ی اند، به مساوات رفتار  مساو

را نمی بخشد  که شرک  کرده است  آيۀ مورد استشهاد مرحوم صدوق، خداوند اخبار  در 

کاماًل باز است ولی نمی خواهد ببخشد. با اين حال  البته دست خداوند در بخشش شرک نيز 

کيد نيز وعيد و تهديد به شمار می آيد و عمل به آن بر خدا ضرورت ندارد. بايد  اين اخبار و تأ

توجه داشت که اعمال بیشتر بندگان به درجات مختلفی به شرک آلوده اند. بنابر روايات، َمثل 

ی تخته سنگی سياه حرکت  که در شب ظلمانی بر رو شرک َمثل مورچه ای سياه رنگ است 

که برای خدا نماز می خوانند، اما انگيزه های غير  می کند. بندگان در ظاهر چنين می پندارند 

خدايی فراوانی در اين عمل نهفته است. با اين حال به نظر می رسد مراد از شرکی که بخشيده 

ی و روشن است.
ّ
نمی شود، اينگونه شرک ها نيستند؛ بلکه مراد شرک جل
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در اين باب به بحث نوشته شدن اعمال انسان ها پرداخته شده است. بر اساس روايات هر 

عملی از هر انسانی، اعم از خردسال و بزرگسال، سر می زند، توسط دو فرشته در روز و دو فرشته 

که فرشتگان فقط اعمال اختياری  در شب ثبت می شود. از ظاهر احاديث استفاده می شود 

که آنچه به هنگام خواب از انسان سر می زند اختياری  انسان ها را ثبت می کنند و می دانيم 

را به هنگام شب  افراد بیدار  کاتبان شب اعمال اختياری  بنابر اين به نظر می رسد،  نيست 

از اختياری  گفته شود، خداوند تمام اعمال بندگان اعم  البته ممکن است  ثبت می کنند، 

کاتبان شب مأمورند حتی اعمال غير اختياری صادر شده  و غير اختياری را ثبت می کند و 

کنند؛ ولی روايات مربوط به ثبت اعمال بندگان ظهور چندانی در اين  از خفتگان را نيز ثبت 

معنا ندارند.

به  موكالن  ملكان  له   و   
ّ

إل عبد  من  ما  أّنه  ذلك  يف  اعتقادنا  الشيخ؟هر؟:  قال  منت: 

يكتبان عليه مجيع أعماله.

كتب له عشر حسنات. و إن  كتب له حسنة، فإن عملها  و من هّم بسنة و ل يعملها 

كتب عليه سّيئة واحدة. هّم بسّيئة ل تكتب عليه حت يعملها، فإن عملها 

که هیچ بنده ای نیست مگر اینکه دو  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ نوشتن اعمال آن است 

کند  کار نیکی را قصد  که انجام  کس   ملک بر او موکلند و همه اعمالش را می نویسند و هر 

گر آن عمل را انجام دهد ده حسنه برای  و آن را انجام ندهد برای او یک حسنه می نویسند و ا

که مرتکب آن نشده برای او نوشته نمی شود کند تا وقتی  گناهی را قصد  گر   او می نویسند و ا

گناه برای او نوشته می شود. گناه را انجام دهد یک  و چنانچه 
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می يابد.  تحقق  خارج  در  سپس  و  می شود  شروع  انسان  قصد  و  فکر  از  عملی  هر   شرح: 

و سپس همان  تقدير می کند  را در ذهن خود  ابتدا يک عمل خاص  انسان  به عبارت ديگر 

کرده بود در خارج تحقق می بخشد. شروع به انجام عمل در نفس را »هّم«  که قصد  عملی را 

به آن عمل می گويند. »هّم« در واقع تصميم و عزم بر انجام عمل و مقدّمه آن است. با »هّم« 

آن  گناه  عمل  وقوع  از  بعد  بلکه  نمی شود،  نوشته  او  حساب  به  گناهی  بد،  عمل  بر  انسان 

او نوشته می شود؛  کار به حساب  کار نيک، ثواب آن  با »هّم« شخص به  اما   ثبت می گردد، 

کار نيک را انجام دهد  کار نيک را انجام ندهد و چنانچه  هرچند به سبب بروز مانعی انسان 

ده برابر آن را برای او می نويسند.

اشاره  آن  به  صدوق  مرحوم  که  شده  بیان  بیت؟مهع؟  اهل  روايات  در  نيز  ديگری  مطلب 

ی مهلت توبه  گاهی به و کار زشتی انجام می دهد  نکرده است؛ بنابر احاديث وقتی يک مؤمن 

گر تا پايان آن  گناهی برای او ثبت نمی شود و ا کرد،  ی در آن مهلت توبه  گر و داده می شود و ا

گناهان ثبت شده نيز در اثر  گناه عمل را برای او ثبت می کنند. همچنين  مهلت توبه نکند، 

ک می شود. توبه پا

 ش ء حت النفخ يف الرماد.
ّ

كل منت: و اللكان يكتبان عل العبد 

که از بنده سر می زند می نویسند حتی دمیدن در  ترجمه: و آن دو ملک هر چیزی را 

کستر را. خا

کاتب تمام اعمال ريز و درشت انسان را  که دو فرشته  شرح: مرحوم صدوق معتقد است 

کستر نيز نوشته می شود و اين کار بدان سبب است که  ثبت می کنند؛ حتی دميدن در غبار و خا

انسان بداند که بايد مراقب تمام حرکات و سکنات خود باشد، هر کاری را با توجه انجام دهد 

گر بداند تمام  کارهای بیهوده بپرهيزد. انسان ا کاری قصد داشته باشد و از  کند؛ در هر  يا ترک 

 کارها و سخنان او ثبت و ضبط می شود. با توجه و دقت کامل سخن می گويد و حرکت می کند 

ی سر نزند. کاری برخالف شأنش از و که  و مراقب است 

و�ن ﴾ 1.
ُ
َعل �نْ ُمو�نَ ما �تَ

َ
ْعل َ �نَ * �ی �ی �بِ  كا�تِ

ً
�نَ * ِك�اما �ی ِ طن �ا�نِ

َ
ْم ل

ُ
ک �یْ

َ
 َعل

�نَّ منت: قال تعاىل: ﴿َو اإِ

1. سورۀ انفطار، آيات 12-10.
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شده اند،  گماشته  شما  بر  اعمال  حافظان  همانا  می فرماید:  تعالی  خدای  ترجمه: 

گرامی هر چه را شما انجام می دهید، می دانند. نویسندگان 

می بینند  نيز  را  انسان ها  قلبی  اعمال  و  درونی  نّيات  حتی  انسان  اعمال  کاتبان   شرح: 

و ثبت می کنند.

َك 
َ

: َيا َهَذا، ِإّن
َ

ِم، َفَقال
َ

ال
َ

ك
ْ
ُم ِبُفُضوِل ال

َّ
ل

َ
؟ع؟ ِبَرُجٍل َو ُهَو َيَتك ْؤِمِننَي َعيِلٌّ ُ ِميُر الْ

َ
منت: َو َمّرَ أ

 َيْعِنيَك.
َ

ا َيْعِنيَك، َو َدْع َما ل ْم ِبَ
َّ
ل

َ
َك، َفَتك ّبِ  ِإىَل َر

ً
ِكَتابا ْيَك 

َ
ك

َ
 َمل

َ
يِل َعل ُتْ

 ترجمه: امیرالمؤمنین؟ع؟ بر مردی گذر کردند که حرف های بیهوده می زد و زیاده گویی می کرد. 

کاتب خویش   پس فرمودند: ای مرد همانا تو نامه ای برای پروردگارت را به دو فرشته 

کار  به  را  آنچه  و  می آید  کارت  به  که  بگو  سخن  چیزی  دربارۀ  پس  می کنی،   امال 

گذار.  تو نمی آید وا

کيد بر اينکه تمام سخنان و اعمال انسان توسط  شرح: حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ نيز با تأ

کارها و سخنان خويش  که در  به مخاطب خود تذکر می دهند  کاتبان اعمال ثبت می شود 

دقت کند و آنچه را برای او سودمند است انجام دهد و از فعل و سخن بیهوده و مضّر بپرهيزد.

ُكِتَب  َم 
َّ
ل

َ
، َفِإَذا َتك

ً
ِكتا  َما َداَم َسا

ً
ِسنا َتُب حُمْ

ْ
ْسِلُم ُيك ُ  الْ

ُ
ُجل  الّرَ

ُ
 َيَزال

َ
؟ع؟ : ل

َ
منت: َو َقال

.
ً
ْو ُمِسيئا

َ
 أ

ً
ِسنا ا حُمْ ِإّمَ

 ترجمه: و حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ همچنین فرمودند: مرد مسلمان مادام که ساکت باشد، 

می شود  نوشته  نیکوکار  یا  بگوید  سخن  چنانچه  و  می شود  ثبت  نیکوکار   پیوسته 

گناه کار. یا 

کار نگرفتن اين  به  و  شرح: زبان و حنجره و فکر و ... همه نعمت های خداوند هستند 

 نعمت ها در جايی که بهره گيری از آنها ضرورتی ندارد، در حقيقت تحفظ بر نعمات الهی است، 

کار نيک به شمار می آيد. به همين جهت حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ می فرمايند تا مؤمن  لذا 

گفتن  سخن نگفته او را نيکوکار ثبت می کنند، اما باقی ماندن بر نيکوکاری به هنگام سخن 

که انسان به جا و نيک سخن بگويد و از نعمت الهی درست بهره بگيرد   مشروط به آن است 



شرح کتاب اعتقادات صدوق240 

و در غير اين صورت گناهکار محسوب خواهد شد. به هر حال نعمات الهی ارزشمند هستند 

کرد.  و نبايد از آنها بیهوده استفاده 

توجه به اين نکته نيز ضروری است که گاهی سخن گفتن وجوب و لزوم دارد. بدون ترديد 

گناه محسوب می شود. بنابر اين سخن  سخن نگفتن در اين مواقع نيکوکاری نيست؛ بلکه 

نبايد  که  گفتن در جايی  و چنانکه سخن  انسان هستند  نگفتن هر دو فعل  گفتن و سخن 

گناه است.  گفت نيز  گناه است همانگونه سخن نگفتن در حاليکه بايد سخن  گفت  سخن 

همچنين در جايی که سخن گفتن و سخن نگفتن هيچ يک ضرورتی ندارند، سکوت، کاری 

نيک به شمار می آيد.

السنات،  يكتب  اليمني  صاحب  الترقوتان .  آدم  ابن  من  اللكني  موضع  و   منت: 

و صاحب الشمال يكتب السّيئات. و ملكا الهنار يكتبان عمل العبد بالهنار، و ملكا 

الليل يكتبان عمل الليل.

که در شانه راست است،   ترجمه: و مکان دو فرشته بر روی دو شانه انسان است. فرشته ای 

گناهان را ثبت می کند، دو ملک روز،  نیکی ها را می نویسد و فرشتۀ مستقر در شانه چپ 

که بنده در طول روز انجام می دهد می نویسند و دو ملک شب اعمال بنده  اعمالی را 

به هنگام شب را می نویسند.

يعنی  »الَترُقَوتان«؛  را  اعمال  کاتبان  محل  صدوق  مرحوم  نسخه  اين  اساس  بر  شرح: 

کاتب اعمال  کتف و شانه دانسته است اما در برخی نسخه ها محل فرشتگان  استخوان های 

نسخه ها  برخی  در  و  دهان  در  دندان ها  انتهايی  قسمت  و  گونه  داخل  يعنی  َدقان«؛ 
َ

»الّش

قرار  بدن  در يک سمت  فرشتگان  اين  از  در هر صورت هر يک  »الُنْمُرقان«1 ذکر شده است. 

که در سمت راست قرار دارد  کّل اعمال بیرونی و درونی انسان هستند. فرشته ای  دارند و ناظر 

 خوبی ها و فرشتۀ سمت چپ بدی ها را ثبت می کنند. دو فرشته مأمور ثبت اعمال بندگان 

به هنگام روز و دو فرشته ديگر مأمور نوشتن اعمال به هنگام شب هستند.

گفته است. نمارق جمع آن است. ظاهرًا اين واژه محّل دو  کوچک را نمرق  گويند. برخی بالش  1. ُنْمُرق بالش را 
فرشته را به هنگام خواب بیان می کند.
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يک  نماز  روايات  برخی  بنابر  می شوند.  جابجا  معينی  اوقات  در  روز  و  شب  فرشتگان 

شب  فرشته های  توسط  هم  می شود  خوانده  صبح  نزديک  که  شب،  نافله  در  وتر،   رکعتی 

و هم توسط فرشته های روز نوشته می شود؛ لذا در نامه اعمال دو رکعت ثبت می شود. پروندۀ 

نظير  نيز  شب   ابتدای  در  می يابد.  خاتمه  نماز  با  و  می گردد  آغاز  نماز  با  نيز  شخص  اعمال 

تا در  را غنيمت بشمارد  اوقات  اين  و  باشد  بايد مراقب  اتفاق رخ می دهد؛ لذا مؤمن  همين 

کارهای نيک ثبت شود. ابتدا و انتهای پروندۀ اعمالش 





]24[ باب االعتقاد في العدل 

منت: قال الشيخ أبو جعفر؟هر؟: اعتقادنا اّن اهَّلل تبارك و تعاىل أمرنا بالعدل، و عاملنا مبا 

اِلها  ْم�ش
أَ
ُ� ا ْ ُه َعسش

َ
ل �تِ �نَ َ�َس�نَ

ْ
ال اَء �بِ  يقول: ﴿َم�نْ �ب

ّ
هو فوقه، و هو التفّضل، و ذلك أّنه عّز و جل

ُمو�نَ ﴾ 1.
َ
ل طنْ ُ ها َو ُهْم لا �ی

َ
ل ْ ا ِم�ش

َّ
ل ى  اإِ �ن ْ �ب

ُ لا �ی �تِ �نَ
�أَ ِ
�یّ

الّسَ اَء �بِ َو َم�نْ �ب

و العدل  هو أن يثيب عل السنة، و يعاقب عل السّيئة.

که همانا خدای تبارک و تعالی ما را به عدل  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ عدل این است 

و آن فضل است  رفتار می کند  با ما  از عدل است  باالتر  آنچه  به  کرده و خودش   امر 

کس یک نیکی بیاورد پس ده  که در قرآن می فرماید: »هر  و دلیل این مطلب آن است 

گناه بیاورد مجازات نمی شود مگر به  کس یک  برابر آن برای او ثواب خواهد بود و هر 

گناه و به بندگان ظلم نمی شود«. اندازۀ همان یک 

گناه است. و عدل همان ثواب دادن به نیکی و عقاب بر 

جایگاه  در  چیزی  هر  دادن  »قرار  جمله  از  است،  شده  ذکر  معنا  چند  عدل  برای  شرح: 

خودش« 2؛ »مساوات« 3 و »اعطای حق هر صاحب حقی« 4 به نظر می رسد معنای دوم و سوم 

که با آنها به مساوات  نيز به معنای اول بازگشت می کنند؛ زيرا شأن و جايگاه افراد آن است 

گرفت. ی نيز بايد ارزش و شأن اشياء را در نظر  که در تساو رفتار شود و صد البته 

1. سورۀ انعام، آيۀ 106.
2. مجمع البحرین، ج3، ص134.

3. صحاح اللغة؛ ر.ک: مجمع البحرین، ج3، ص134؛ کتاب العین، ج2، ص38.
4. کتاب العین، ج2، ص38.
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برقراری  و در  برابر است  گرم مس  کيلو  ارزش چند  با  گرم طال  ارزش چند  به عنوان مثل 

ی ميان اين دو فلز نبايد وزن و حجم و ساير مقياس ها را در نظر گرفت بلکه مساوات بايد  تساو

با توجه به ارزش و شأن آنها باشد. حق نيز به معنای ثبات است و اشياء وقتی ثبات می يابند 

که در جايگاه واقعی خودشان قرار داده شوند. 

گر عدل به  مرحوم صدوق فضل را امری فراتر از عدل دانسته است، اما به نظر می رسد ا

معنای وضع الشیء فی موضعه و در مقابل ظلم به معنای »وضع الیشء یف غير موضعه« باشد 

که جايگاه اشياء توسعه دارد و محدود  گفت  در اين صورت »فضل« ظلم خواهد بود. لذا بايد 

و تنگ نيست و فضل خداوند نيز در دايرۀ عدل قرار می گيرد و فراتر از عدل نيست. به عبارت 

گفتيم فضل خدا نيز عادالنه است. که پیشتر  ديگر چنان 

کار نيک در عين اينکه فضل و احسان به شمار  بر اين اساس اعطای پاداش ده برابری به 

کار نيک عدل باشد. می آيد، مطابق عدالت است؛ نه اينکه فقط اعطای يک ثواب برای يک 

.
َّ

ِة اهَّلِل َعّزَ َو َجل  ِبَرْحَ
َّ

 ِإل
ٌ

َة َرُجل ّنَ َ  اجلْ
ُ

 َيْدُخل
َ

؟ص؟: ل يِبُّ  الّنَ
َ

منت: َقال

کس داخل بهشت نمی شود مگر به رحمت خدای  ترجمه: و پیامبر؟ص؟ فرمودند: هیچ 

عزوجل.

شرح: از اين روايت استفاده می شود که انسان اعمالی را که سبب بهشتی شدن او می شود 

به توفيق و امداد الهی انجام می دهد و اين فضل و احسانی از سوی خداوند است و بر همين 

که در ازای اين اعمال داده  یل حبسناتکم منکم« 1 ثوابی هم  اساس خداوند می فرمايد: »انا او

می شود از سر لطف و احسان خداوند است.

کافی، ج1، ص152. 1. ر.ک: 
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ٌ

ِرجال عليه   الّنار،  و  اجلّنة  بني  سور  أّنه  األعراف  يف  اعتقادنا  الشيخ؟هر؟:  قال  منت: 
 ِبِسيماُهْم  و الرجال هم النيّب و أوصياؤه؟مهع؟.

ًّ
ُكال َيْعِرُفوَن 

وه.  من أنكرهم و أنكر
ّ

 من عرفهم و عرفوه، و ل يدخل الّنار إل
ّ

ل يدخل اجلّنة إل

ْم . هْيِ
َ
ا َيُتوُب َعل ْم، َو ِإّمَ هُبُ ا ُيَعّذِ ْمِر اهَّلِل، ِإّمَ

َ
و عند األعراف الرجون  أِل

که آن مکان مرتفعی بین بهشت و جهنم است  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ اعراف آن است 

کسی را به چهره هایشان می شناسند و مراد از آن مردان  که هر  و مردانی باالی آن هستند 

که ایشان او را  کس وارد بهشت نمی شود مگر آن  پیامبر و اوصیاء او؟مهع؟ هستند. هیچ 

که  کسی  کس داخل جهنم نمی شود مگر  بشناسند و او آن بزرگواران را بشناسد و هیچ 

کارشان به  که  کسانی هستند  کنند. و نزد اعراف  کند و ایشان او را انکار  ایشان را انکار 

کند و یا آنان را ببخشد. که یا عذابشان  امر خدا معوق مانده 

هستند  شده  شناخته  همگان  برای  قيامت  روز  در  »اعراف«  که  است  روشن   شرح: 

کرم؟ص؟   و آن بزرگواران نيز همه بندگان را می شناسند، لذا مراد از »عرفهم« )شناخت پیامبر ا

از  گاهی  آ چنانچه  زيرا  است.  بزرگواران  آن  الهی  مقامات  و  واليت  به  اعتقاد  ائمه؟مهع؟(  و 

کرم؟ص؟ و وصايت اوصيای پیامبر؟مهع؟ در حيات اعتقادی و عملی و رفتاری  نبوت پیامبر ا

داشت.  خواهد  همراهی  بزرگواران  آن  با  خود  زندگی  در  شخص  آن  باشد  گذاشته  اثر   کسی 

مراد از »عرفوه« نيز تصديق واليتمداری شخص از سوی صاحبان واليت است.

کنند  تايید  را  او  واليتمداری  بیت؟مهع؟  اهل  و  باشد  داشته  را  اعراف  واليت  کس  هر 

قرار نمی گيرند، راهی به سوی بهشت ندارند  تأيید  که مورد   وارد بهشت می شود و مخالفان 

و وارد آتش می شوند.
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از  مراد  که  اين نشان می دهد  و  قرار داده  را در مقابل هم  انکار  و  مرحوم صدوق معرفت 

مکان  اعراف  شيخ؟هر؟  نظر  از  است.  تصديق  و  پذيرش  بلکه  شناخت؛  صرف  نه  معرفت 

دوستداران  و  ايستاده اند  آن  باالی  بیت؟مهع؟  اهل  که  است  جهنم  و  بهشت  بین  ما  مرتفعی 

می سازند.  روانه  جهنم  سوی  به  را  مخالفشان  و  می کنند  راهنمايی  بهشت  سوی  به  را   خود 

حقيقت »اعراف« يا ديوار مابین بهشت و جهنم چندان برای ما روشن نيست و هنگامی که آن را 

 تجربه کنيم حقيقت اش برای ما روشن خواهد شد. آنچه از روايات استفاده می شود، اين است 

کنندۀ  که خداوند بین بهشت و جهنم فاصله ای انداخته و اهل بیت؟مهع؟ در آنجا تفکيک 

گيری دربارۀ آنها  که تصميم  کنار اعراف عده ای نيز هستند  بهشتيان از جهنميان هستند. در 

به تأخير افتاده و هنوز اميد نجات دارند )ُمرَجون( تصميم گيری دربارۀ آنان در اختيار خداوند 

کند. روشن است  کند و يا عذابشان  گذرد و به بهشت واردشان  گناهان آنان در  که يا از  است 

ی نيستند؛ بلکه عده ای از آنها در اولويِت بخشودگی قرار دارند  که همۀ »ُمرَجْون« با هم مساو

و عده ای نيز احتمال عدم عفوشان بیشتر است.



]26[ باب االعتقاد في الصراط

صراط در لغت به معنای پلی برای عبور از باالی رودخانه يا دّره است.

منت: قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا يف الصراط أّنه حق، و أّنه جسر جهّن، و أّن عليه مّر 

مجيع اللق.

ا﴾ 1. ً �یّ �نِ  َم�تْ
ً
ما َك َح�تْ ِ

ا واِرُدها كا�نَ َعلی  َر�بّ
َّ
ل ْم اإِ

ُ
ک �نْ ِم�نْ قال تعاىل: ﴿َو اإِ

و الصراط يف وجه آخر اسم حجج اهَّلل، مفن عرفهم يف الدنيا و أطاعهم أعطاه اهَّلل جوازا 

ذي هو جسر جهن يوم القيامة.
ّ
عل الصراط ال

 
َ

 َعل
ُ

َجْبَرِئيل َو  ْنَت 
َ
أ َو  َنا 

َ
أ ْقُعُد 

َ
أ ِقَياَمِة 

ْ
ال َيْوُم  َكاَن  ِإَذا  َعيِلُّ  : »َيا  ٍ

ِلَعيِلّ ؟ص؟  يِبُّ الّنَ  
َ

َقال َو 

َيِتَك«.
َ

َكاَنْت َمَعُه َبَراَءٌة ِبَول  َمْن 
َّ

َراِط ِإل  الّصِ
َ

وُز َعل  جَيُ
َ

َراِط، َفال الّصِ

 ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ صراط این است که آن حق است و آن پل جهنم است و همه خلق 

کرد. خدای تعالی می فرماید: »و احدی از شما نیست مگر آنکه   از روی آن عبور خواهند 

وارد شونده به جهنم است و این بر پروردگارت قضا شدۀ حتمی است« و از وجه دیگر 

کس در دنیا معرفت ایشان را داشته باشد   صراط اسم حجت های خداوند است هر 

است  جهنم  روی  پل  که  را  صراطی  از  عبور  جواز  خداوند  کند  اطاعت  ایشان  از   و 

کرد. و پیامبر؟ص؟ به علی؟ع؟ فرمودند: »یا علی وقتی  در روز قیامت به او عطا خواهد 

کس جواز عبور از  روز قیامت فرا رسد من و تو و جبرئیل بر صراط می نشینیم پس هیچ 

که به سبب والیت تو برات عبور به همراه دارد. صراط را نخواهد داشت مگر آن 

1. سورۀ مريم، آيۀ 71.
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ی جهنم است. ايشان با استناد به  که صراط پلی بر رو شرح: مرحوم صدوق معتقد است 

ی پل صراط عبور خواهند  کيد می کند که همه خاليق از رو ا َواِرُدَها﴾ تا
َّ
ل ْم اإِ

ُ
ک �ن آيۀ شريفه ﴿ إَِو�ن ّمِ

ی آن نيز صدق پیدا می کند؛   کرد. بنابر اين از نظر شيخ؟هر؟ ورود به جهنم با عبور از پل رو

ی پل صراط  که وارد بهشت می شوند نيز پیش از ورود به بهشت با عبور از رو يعنی مؤمنانی 

وارد جهنم شده اند.

موقعيت پل صراط نسبت به ديوار اعراف و نسبت ميان اين دو برای ما نامعلوم و غير قابل 

 درک است. گزارشی نيز در اين باره وجود ندارد، در نتيجه نمی توان دربارۀ اين موضوع سخن گفت. 

که از اهل بیت؟مهع؟  شيخ صدوق؟هر؟ با بهره گيری از احاديث معصومان؟مهع؟ يادآور می شود 

ی  که مؤمنان را از رو نيز به صراط تعبير شده است؛ يعنی واليت آن بزرگواران وسيله ای است 

جهنم عبور می دهد و به بهشت می رساند و به همين اعتبار به حجت های معصوم خداوند 

کس در دنيا جايگاه ايشان را بشناسد و با پذيرش واليتشان از  صراط اطالق شده است. هر 

يافت می کند. کند در روز قيامت جواز عبور از پل جهنم را در ايشان اطاعت 

کس جواز عبور  که هيچ  در حديث مورد استشهاد مرحوم صدوق نيز تصريح شده است 

که به واسطه واليت اميرالمؤمنين؟ع؟ براتی داشته  کسانی  از پل جهنم را پیدا نمی کند مگر 

باشند. ممکن است مراد از »براءة بوالیتک« واليت اهل بیت؟مهع؟ به همراه برائت از دشمنان 

کفايت نمی کند،  از جهنم  برای نجات  برائت  به تنهايی و بدون   ايشان باشد، يعنی واليت 

که اساسًا واليت بدون برائت بی معناست و حقيقت ندارد. چرا 

که در اين حديث معنای لغوی برائت مورد نظر است. برائت در  گفت  همچنين می توان 

لغت به معنای خالی شدن و چيزی بر عهده نداشتن است. بر اين اساس با داشتن واليت 

گناهان بری می شود و از آتش نجات می يابد. ذّمۀ انسان از 

ی آتش به سوی بهشت  حاصل آنکه در نگاه دقيق صراط؛ يعنی وسيله عبور انسان از رو

ی جهنم قرار دارد به خودی خود  که رو در حقيقت همان واليتمداری انسان است؛ زيرا پلی 

کافی نيست. برای عبور بندگان 
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در اين باب به بحث پیرامون عقبات محشر پرداخته شده است.

كل عقبة مهنا عل ِحَدة  منت: قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا يف ذلك أّن هذه العقبات اسم 

اسم فرض ، أو أمر، أو ني.

كان قد قّصر يف ذلك الفرض، حبس عندها  نسان إىل عقبة امسها فرض، و  مفت انهتی اإل

و طولب بق اهَّلل فهيا.

ى. فال يزال  فإن خرج منه بعمل صالح قّدمه  أو برحة تداركه، نا مهنا إىل عقبة اخر

يدفع من عقبة إىل عقبة، و يبس عند كل عقبة، فيسأل عّما قّصر فيه من معىن امسها.

فإن سلم من مجيعها انهتی إىل دار البقاء، فحي حياة ل موت فهيا أبدا، و سعد سعادة 

َهداِء َو 
ُّ �نَ َو السش �ی �تِ �ی ّدِ ل شقاوة معها أبدا، و سكن جوار اهَّلل مع أنبيائه و حججه  ﴿َو الّ�ِ

�نَ ﴾ 1 من عباده. اِلِ��ی الّ�َ

و إن حبس عل عقبة فطولب بق قّصر فيه، فلم ينجه عمل صالح قّدمه، و ل أدركته 

 رحة، زلت به قدمه عن العقبة فهوى يف  جهن نعوذ باهَّلل مهنا.
ّ

من اهَّلل عّز و جل

ها عل الصراط.
ّ
كل و هذه العقبات 

ئق عندها فيسألون عن ولية أمير الؤمنني  اسم عقبة مهنا: الولية، يوقف مجيع الال

مّئة من بعده؟ع؟، مفن أىت هبا نا و جاز، و من ل يأت هبا بيق فهوى، و ذلك قوله  و األ

و�نَ ﴾ 2.
ُ
ل �نَُّهْم َمْسوأُ وُهْم اإِ �نُ تعاىل: ﴿َو �تِ

1. سورۀ نساء، آيۀ 69.
2. سورۀ صافات، آيۀ 24.
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ِمْ��اِد﴾ 1.
ْ
ال �بِ

َ
َك ل �نَّ َر�بَّ و اسم عقبة مهنا: الرصاد، و ذلك قوله تعاىل : ﴿اإِ

.» ُم َظاِلٍ
ْ
يِن ُظل وُز  جَيُ

َ
ِلي ل

َ
يِت َو َجال  َتَعاىَل : »َو ِعّزَ

ُ
َو َيُقول

و اسم عقبة مهنا: الرحم.

و اسم عقبة مهنا: األمانة.

ة. و اسم عقبة مهنا: الصال

كل فرض أو أمر أو ني عقبة يبس عندها العبد فيسأل. و باسم 

ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ عقبات محشر آن است که اسم هر عقبه ای از عقبات صراط، اسم 

 فریضه یا امر یا نهیی است، پس وقتی انسان به عقبه ای که به نام فریضه ای است می رسد، 

کرده باشد نزد آن عقبه محبوس می گردد و حق خداوند  کوتاهی  گر در مورد آن فریضه  ا

که  از او در خصوص آن فریضه مطالبه می شود. پس چنانچه به واسطه عمل صالحی 

که دریافت می کند، از آن عقبه خارج شود، از آن  از پیش فرستاده یا به سبب رحمتی 

عقبه تا عقبه بعدی نجات می یابد و پیوسته از عقبه ای به عقبۀ دیگر منتقل می شود 

کوتاهی نسبت به فریضۀ هم نام آن عقبه  و نزد هر عقبه ای محبوس می گردد و دربارۀ 

کند به خانه بقا  مورد سؤال قرار می گیرد. پس چنانچه از همه عقبه ها به سالمت عبور 

که هرگز مرگی ندارد، زنده می گردد و به سعادتی که هرگز  )بهشت( می رسد و به آن حیاتی 

شقاوتی همراه آن نیست سعادتمند می شود و به همراه انبیاء و  حجج الهی و صدیقین 

و شهدا و بندگان صالح خدا در جوار الهی ساکن می گردد. 

گردد  کرده از وی مطالبه  کوتاهی  که در آن  گر در عقبه ای نگهداشته شود و حقی  و ا

که او را نجات دهد و رحمتی از ناحیه خدای  و عمل صالح پیش فرستاده ای نباشد 

عزوجل نیز به او نرسد قدم او در آن عقبه می لغزد و او به جهنم می افتد. از این امر به 

خدا پناه می بریم.

 و همه این عقبه ها بر روی صراط هستند. اسم یکی از عقبه ها والیت است. همه خالیق 

 در آن عقبه توقف می کنند و از والیت امیرالمؤمنین و ائمه بعد از ایشان؟مهع؟ سؤال می شوند، 

1. سورۀ فجر، آيۀ 14.
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کس جواب  کس به آن جواب درستی بدهد نجات می یابد و عبور می کند و هر  پس هر 

که خدای تعالی  درستی نداشته باشد همانجا باقی می ماند و سقوط می کند و این است 

فرموده است: »آن ها را نگهدارید همانا آنان سؤال شوندگانند« و اسم یک عقبه از آن 

که فرمود: »همانا پروردگارت  عقبات مرصاد است و معنای قول خدای تعالی همین است 

کمینگاه است«. و خدای تعالی می فرماید: »به عزت و جاللم ظلم هیچ ظالمی  در 

 از دست من رد نمی شود. و اسم عقبه ای از عقبات َرِحم است. و نام عقبه ای امانت 

 و نام عقبه ای صالة است و به اسم هر یک از فریضه ها یا أمر و نهی ها عقبه ای هست 

که بندگان نزد آن عقبات نگهداشته می شوند و مورد سؤال قرار می گیرند.

که هر يک  از عقبات، مکان هايی هستند  مراد  که  يادآور می شود  شرح: مرحوم صدوق 

از آنها به نام يکی از فرائض و اوامر و نواهی ناميده شده است و اعمال انسان سبب رهايی 

و  اوامر  و  فرائض  از  اندازه در هر يک  به هر  و  ی در آن ها می شود  گرفتاری و يا  اين عقبات  از 

کرده باشد در عقبۀ مربوط به آن فريضه محبوس و دچار مشکل خواهد شد.  کوتاهی   نواهی 

گناهان انسان ها با هم متفاوت است، افراد مختلف در عقبات مختلف  کوتاهی ها و  چون 

که نواقص برخی اعمال  متوقف می شوند تا حق خدا از آنها مطالبه شود. شيخ معتقد است 

که با عمل ناقص تناسبی دارد، تدارک می شود. مثاًل ممکن است  به واسطه اعمال ديگری 

 کسی به خاطر نقصان در نماز در عقبه نماز متوقف شود و با مالحظۀ اعمال صالح ديگری 

کند.  گذر  که با نماز تناسبی دارد از عقبۀ نماز 

ديگران  که  باشد  کارهايی  می کند،  يافت  در شخص  که  رحمتی  از  مراد  می رسد  نظر  به 

ی انجام می دهند. ممکن است برای محاسبه عملی خاص )مثاًل نماز(   بعد از مرگ برای و

در عقبۀ آن عمل )عقبۀ نماز( مجموع عملکرد شخص در طول زندگی لحاظ شود و نيز ممکن 

کنند. چه بسا نماز شخصی در  است از آغاز سن تکليف تا پايان عمر او را به ترتيب بررسی 

کرده باشد و نيز ممکن  دوران نوجوانی و جوانی نقائصی داشته و او بعدها آن نواقص را رفع 

است نمازهای او در آخر عمر دچار اشکال باشد. 

 در فرض اول نمازهای بعدی نمازهای دوران جوانی را تدارک می کند و در فرض دوم بالعکس 
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ی برای او  که ديگران بعد از مرگ و و نيز نواقص برخی اعمال ممکن است به واسطۀ عملی 

ديگر  اعمال  سبب  به  اعمال  برخی  نواقص  تدارک  حال  هر  به  شود.  تدارک  داده اند،  انجام 

عقبات  در  و  است  قيامت  از  قبل  به  مربوط  همه  او،  برای  ديگران  اعمال  يا  شخص  خود 

 قيامت صرفًا اعمال محاسبه می شوند و مسير افراد به سوی بهشت يا جهنم معين می گردد 

گر تدارکی هم در آنجا صورت بگيرد به واسطۀ رحمت خداوند يا شفاعت اولياء اوست؛ نه  و ا

به سبب اعمال خود شخص و اطرافيانش. 

بنابر روايت اهل بیت؟مهع؟ بررسی و محاسبه دقيق  که  نيز در خور توجه است  اين نکته 

اما  می کند،  دشوار  بسيار  را  آنان  امر  و  است  بدکردار  فاسقان  و  کافران  مخصوص  اعمال 

نمی کنند.  مداّقه  آنان  حسابرسی  در  و  می زنند  ورق  صرفًا  را  نيکوکار  مؤمنان  اعمال   پروندۀ 

که سبب مداّقه در حسابرسی انسان می شود. سخت گيری بر برادران ايمانی از اموری است 

کرده است:  کتاب خود از دقت در محاسبه اعمال به »سوء الحساب« تعبير  خداوند در 

کتاب با برادران ايمانی تسامح  ﴾ 1؛ لذا مؤمن می بايست در حساب و  و�نَ ُسوَء الِ�َسا�بِ ا�نُ َ �ن َ ﴿َو�ی
داشته باشد تا خداوند نيز در قيامت در حساب او مداّقه نکند.

وارد  کند  عبور  سالمت  به  عقبات  تمام  از  که  کسی  می شود  يادآور  صدوق؟هر؟  شيخ 

که هرگز شقاوتی برای  بهشت خواهد شد و به حيات جاودانه می رسد، سعادتی پیدا می کند 

او نيست و با انبياء الهی در جوار خدا زندگی می کند. مراد از جوار خدا، رسيدن به حقيقت 

رحمت الهی و مشاهدۀ واقعيت رحمت خداوند است. به عبارت ديگر همسايگی خداوند 

گرفتن زير سايه رحمت الهی است. به معنای قرار 

از  عبور  از  بعد  انسان  که  است  آن  الهی  اوليای  و  انبياء  با  همراهی  از  منظور  همچنين 

حضور  آنجا  در  خدا  صالح  بندگان  و  اوليا  و  انبياء  که  می شود  مکانی  وارد  قيامت  عقبات 

گردد؛ يعنی در عمل مربوط به آن عقبه  کسی در يکی از عقبات محبوس  گر چنانچه  دارند. ا

تقصير کرده باشد، عمل صالحی نيز نداشته باشد تا او را از آن عقبه نجات دهد و رحمتی هم 

ی در آن عقبه می لغزد و شخص به جهنم می افتد. به او نرسد، قدم و

1. سورۀ رعد، آيۀ 21.
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اينگونه  در  که  افرادی  و  است  تر  مهم  اعمال  به  مربوط  مقدم  عقبه های  می رسد  نظر  به 

عقبه  اولين  بسا  چه  مثال  عنوان  به  می شوند،  ساقط  جهنم  به  زودتر  دارند،  قصور  اعمال 

کنند و جهنمی شوند، عده ای نيز  کثيری در همان ابتدا ريزش  مربوط به واليت باشد و عدۀ 

گذشتن از اين عقبه در عقبه های ديگری مثل عقبه نماز، روزه، زکات، حج و ... سقوط  با 

کند در عقبه های ديگر  کسی از عقبه واليت به سالمت عبور  گر  که ا کنند. البته بايد دانست 

باز هم در آنجا  الهی قرار می گيرد، حتی چنانچه به آتش بیفتد  يا رحمت  مشمول شفاعت 

جاودانه نخواهد بود و با شفاعت از آتش رهايی می يابد.

آنها،  از  ی صراط هستند. يکی  بر رو اين عقبه ها  تمام  که  کيد می کند  تا مرحوم صدوق 

که همه در آن عقبه نگه داشته می شوند و دربارۀ واليت اميرالمؤمنين؟ع؟  عقبه واليت است 

کس واليت آن بزرگواران را داشته باشد،  و امامان پس از ايشان مورد سؤال قرار می گيرند، هر 

عرضه می کند و از آن عقبه عبور می کند، در غير اين صورت به جهنم ساقط می گردد. از نظر 

﴾ ناظر به اين عقبه است. و�نَ
ُ
ول ْس�أُ �نَُّهم ّمَ وُهْم اإِ �نُ مرحوم صدوق آيۀ شريفه ﴿َو�تِ

خدای تعالی نعمت های فراوانی به بندگان خود عطا فرموده و آنها را در برابر تمامی اين 

نمی کند؛  سؤال  آنها  از  خويش  بی انتهای  کرم  به  سبحان  خداوند  اما  مسئول اند،   نعمت ها 

بلکه از مهمترين و بزرگترين نعمت خويش؛ يعنی نعمت واليت سؤال می کند.

ِمْ�َ�اِد﴾ از آن نام می برد، 
ْ
ال �بِ

َ
َك ل �نَّ َر�بَّ  از عقبات ديگری که مرحوم صدوق با استناد به آيۀ شريفه ﴿ اإِ

که کمين خداوند به  عقبه مرصاد است. اين عقبه کمينگاه خداوند است. بايد توجه داشت 

کمين بندگان است و به دقت همه اعمال آنان  آن عقبه اختصاص ندارد و بلکه او همواره در 

گاهی برای تنبيه  را زير نظر دارد البته او همواره خود را به بندگان عاصی نشان نمی دهد؛ بلکه 

که انسان بايد به خود آيد و از غفلت  و تنّبه خود را ظاهر می سازد. در چنين لحظه ای است 

ِتي َو  که فرموده است: »َو ِعّزَ گريزی نيست، چرا  کمينگاه خداوند  کس را از  خارج شود. هيچ 

ُم  َظاِلم« .
ْ
 َیُجوُزِني  ُظل

َ
ِلي ال

َ
َجال

کيد می کند   شيخ همچنين از عقبه های رحم، امانت، صالة نام می برد و در نهايت مجددًا تأ

 که به اسم هر فريضه و امر و نهيی عقبه ای وجود دارد که بندگان در يک يک آنها نگه داشته می شوند 

و مورد سؤال قرار می گيرند.
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منت: قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا فهيما أّنما حق .

مّئة؟مهع؟  نبياء و الرسل  و األ ه حججه. فحساب األ
ّ

ه اهَّلل تعاىل، و منه ما يتول
ّ

منه ما يتول

ىّل األوصياء حساب المم.  نيّب حساب أوصيائه، و يتو
ّ

كل ىّل  ، و يتو
ّ

ه اهَّلل عّز و جل
ّ

يتول

مّئة  األ و  األوصياء،  الشهداء عل  و هم  الرسل،  و  نبياء  األ الشهيد عل  تعاىل هو  اهَّلل  و 

شهداء عل الناس .

.1 ﴾ ً
دا ِه�ی َ ْم سش

ُ
ک �یْ

َ
ُسوُل َعل و�نَ الّ�َ

ُ
ک َ اِس َو �ی

َ ی ال�نّ
َ
َهداَء َعل ُ وا سش و�نُ

ُ
ک : ﴿ِل�تَ

ّ
و ذلك قوله عّز و جل

لاِء  هوأُ َعلی   َك  �بِ ا  �ن �أْ حبِ َو  ٍد  ِه�ی َ سش �بِ �تٍ 
ّمَ
أُ
ا ُكّلِ  ِم�نْ  ا  �ن �أْ حبِ ا  دن اإِ �نَ  �یْ

َ
ک ﴿�نَ  :

ّ
جل و  عّز  قوله  و 

.2 ﴾ ً
دا ِه�ی َ سش

ُ�﴾  3 و الشاهد أمير  اِهٌد ِم�نْ وُه سش
ُ
ل �تْ َ ِ� َو �ی ِ

�تٍ ِم�نْ َر�بّ �نَ ِ
�یّ َ َم�نْ كا�نَ َعلی  �ب  �نَ

أَ
: ﴿ا

ّ
و قال عّز و جل

الؤمنني.

َُهْم﴾  4. ا ِحسا�ب �ن �یْ
َ
�نَّ َعل  اإِ

ّمَ
ُ َُهْم * �ش ا�ب �ی ا اإِ �ن �یْ

َ
ل  اإِ

�نَّ : ﴿اإِ
ّ

و قال عّز و جل

ُم 
َ
ل طنْ �تُ لا 

�نَ اَم�تِ  �ی �تِ
ْ
ال ْوِم  ِل�یَ ْسَط  �تِ

ْ
ال �نَ  �ی ِ َموارن

ْ
ال  �ُ �نَ �نَ ﴿َو  اِدُق؟ع؟ َعْن َقْوِل اهَّلِل:   الّصَ

َ
َو ُسِئل

ْوِصَياُء«.
َ ْ
ْنِبَياُء َو األ

َ ْ
يُن األ َواِز َ : »الْ

َ
﴾ 5 َقال ً

ا �أ �یْ
َ ٌس سش �نْ �نَ

1. سورۀ بقره، آيۀ 143.
2. سورۀ نساء، آيۀ 41.
3. سورۀ هود، آيۀ 17.

4. سورۀ غاشيه، آيات 26-25.
5. سورۀ انبياء، آيۀ 47.
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که آن دو حق هستند، برخی حساب  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ حساب و میزان این است 

 کتاب ها را خود خداوند رسیدگی می کند برخی را حجت های خدا رسیدگی می کنند، 

پس حساب انبیاء، رسوالن و امامان؟مهع؟ را خود خدای عزوجل رسیدگی می کند و هر پیامبری 

 به حساب اوصیای خود رسیدگی می کند و اوصیاء نیز به حساب امت ها رسیدگی می کنند. 

و خدای تعالی بر انبیاء و رسوالن شاهد است و ایشان بر اوصیاء شاهدند و ائمه؟مهع؟ بر 

گواهان بر مردم باشید و رسول  مردم شاهدند و این است فرموده خدای عزوجل: »تا شما 

که از هر  گاه  خدا شاهد بر شما باشد« و این قول خدای تعالی: »پس چگونه است آن 

که  کس  گواه بر این امت بیاوریم« و این قول خداوند: »آیا آن  گواهی بیاوریم و تو را  امتی 

دلیلی آشکار از پروردگار خویش دارد و شاهدی از او در پی او می باشد« و مراد از شاهد 

در اینجا امیرالمؤمنین؟ع؟ است. 

و خداوند فرمود: »همانا رجوع آنان به سوی ما و حسابشان بر عهدۀ ماست«.

می دهیم،  قرار  قیامت  روز  برای  را  عدل  ترازوهای  »و  آیۀ  دربارۀ  صادق؟ع؟  امام  از   و 

کسی نمی شود« فرمودند: »موازین انبیاء و اوصیاء هستند«. پس هیچ ظلمی به 

حساب  حقانيت  بر  ديگر  ابواب  همچون  نيز  باب  اين  ابتدای  در  صدوق  مرحوم   شرح: 

کننده اعمال در قيامت يا خود خداوند  که محاسبه  کرده و يادآور شده است  کيد  و ميزان تأ

را  بندگان  از  خاص  عده ای  اعمال  حجت ها  از  يک  هر  او،  حجت های  يا  است  سبحان 

محاسبه می کنند. به عنوان مثال انبياء اعمال اوصياء و اوصياء هر پیامبر اعمال امت او را 

محاسبه می کنند، محاسبه اعمال انبياء نيز توسط خود خدای تعالی صورت می گيرد.

برای رسيدن  انبياء  اينکه  اول  نکته ضروری است:  به چند  توجه  انبياء  دربارۀ محاسبه 

بر  که  با توجه به مسئوليتی  از ايشان  با خدا پیمان بسته اند و پیمان هر يک  به درجه نبوت 

عهده داشته اند متفاوت است. برخی انبياء برای کسی مبعوث نشده اند و نبوتشان محدود به 

خودشان بوده است، اما برخی ديگر برای عده ای از بندگان و امت ها مبعوث شده و موظف 

به ابالغ رسالت پروردگار بوده اند. در روز حساب از انبياء دربارۀ اين وظيفه سؤال می شود.

کوتاهی  که انبياء الهی همه معصوم اند و بدون ترديد در انجام وظيفه خود   نکته دوم اين 
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و نقصی نداشته اند؛ لذا محاسبه پیامبران برای اتمام حجت با امت های ايشان و فراهم شدن 

زمينۀ محاسبه اعمال آن امت هاست. به عبارت روشن تر خداوند ابتدا به صورت آشکار با 

همه بندگان اتمام حجت می کند که برای آنان پیامبرانی فرستاده تا دستوراتش را به آنان ابالغ 

 کنند و آنها را به اطاعت از پروردگارشان بخوانند، انبياء نيز به خوبی رسالتشان را انجام داده اند، 

که آنان چگونه به دعوت انبياء  بعد از آن نوبت به حسابرسی امت ها می رسد تا معلوم شود 

ا  َ �ن �یْ
َ
ل  اإِ

�تَ
ْ
ْرَسل

أَ
ا ا

َ
ْول

َ
که نگويند: ﴿ل پاسخ داده اند. اتمام حجت برای امت ها نيز بدان جهت است 

ى﴾.1 �نَ �نْ
ّلَ َو�نَ دنِ

�ن �نَّ
أَ
ِل ا �بْ

َك ِم�ن �تَ ا�تِ َ �ی
آ
َ� ا �بِ

�تَّ �نَ َرُسولًا �نَ

ُد ْبُن َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َفُيْدِنيِه  ّمَ ِة حُمَ
َ
ُمَساَءل

ْ
ِد آَدَم  ِلل

ْ
  َمْن  ُيْدَعی  ِمْن  ُول

َ
ل ّوَ

َ
در روايات نيز آمده است: »أ

ْوَحْيُت 
َ
أ َما   

ُ
َجْبَرِئيل َغَك 

َّ
َبل  

ْ
َهل ُد  ّمَ حُمَ َيا  اهَّلُل:   

ُ
َفَيُقول ِمْنُه،  َيْوَمِئٍذ  اهَّلِل  ِإىَل  ْقَرَب 

َ
أ ٌق 

ْ
َخل وَن 

ُ
َيك  

َ
ل َحّتَ  اهَّلُل 

 اهَّلِل؟ص؟: 
ُ

 َرُسول
ُ

ْيَك؟ َفَيُقول
َ
ْوَحی َذِلَك ِإل

َ
 أ

ْ
ِمي- َو َهل

ْ
يِت َو ِعل َ ْ

ِكَتايِب َو ِحك ْيَك ِمْن 
َ
ُتُه ِبِه ِإل

ْ
ْرَسل

َ
ْيَك- َو أ

َ
ِإل

 
ْ

ٍد: َهل َحّمَ  اهَّلُل ِلُ
ُ

َفَيُقول ِكَتاِبك ...  .  َتُه ِمْن 
ْ
ْرَسل

َ
أ َو  ْيِه 

َ
ِإل ْوَحْيَتُه 

َ
أ يَع َما   مَجِ

ُ
َغيِن َجْبَراِئيل

َّ
َبل َقْد  َنَعْم َيا َرّبِ 

َقْد  َرّبِ  َيا  َنَعْم  اهَّلِل؟ص؟   
ُ

َرُسول  
ُ

َفَيُقول ِمي؟ 
ْ
ِعل َو  يِت  َ ْ

ِحك َو  ِكَتايِب  ِمْن   
ُ

َجْبَرِئيل َغَك 
َّ
َبل َما  َتَك  ّمَ

ُ
أ ْغَت 

َّ
َبل

ْن  َ َ
ٍد: ف َحّمَ  اهَّلُل ِلُ

ُ
ِمَك َو َجاَهْدُت يِف َسِبيِلَك. َفَيُقول

ْ
ِتَك َو ِعل َ ْ

ِكَتاِبَك َو ِحك ْوَحی ِإيَلَّ ِمْن 
َ
يِت َما أ ّمَ

ُ
ْغُت أ

َّ
َبل

ْبَراُر ِمْن 
َ ْ
ُتَك َو األ

َ
ِئك

َ
ِة َو َمال

َ
َسال ِبَتْبِليِغ الّرِ اِهُد ِلي 

َ
ْنَت الّش

َ
ٌد؟ص؟: َيا َرّبِ أ ّمَ  حُمَ

ُ
َك ِبَذِلَك؟ َفَيُقول

َ
َيْشَهُد ل

ٍد  ّمَ حُمَ ِة  ّمَ
ُ
ِبأ ُيْدَعی   َّ ُ

ث ِة- 
َ
َسال الّرِ ِبَتْبِليِغ  ٍد  َحّمَ ِلُ َفَيْشَهُدوَن  ِة 

َ
ِئك

َ
ال َ ِبالْ َفُيْدَعی   ،

ً
َشِهيدا ِبَك  َكَف  َو  يِت  ّمَ

ُ
أ

ٍد ِبَتْبِليِغ  َحّمَ ِلَك؟ َفَيْشَهُدوَن ِلُ
َ

ْم ذ
ُ

َمك
َّ
ِمي َو َعل

ْ
يِت َو ِعل َ ْ

ِكَتايِب َو ِحك يِت َو 
َ
ٌد ِرَسال ّمَ ْم حُمَ

ُ
َغك

َّ
 َبل

ْ
وَن َهل

ُ
ل

َ
َفُيْسأ

از  کس  اولین  َبْعِدك ... 2؛  ِمْن  ِتَك  ّمَ
ُ
أ يِف  ْفَت 

َ
اْسَتْخل َفَهِل  ٍد  َحّمَ ِلُ اهَّلُل   

ُ
َفَيُقول ِم. 

ْ
ِعل

ْ
ال َو  ِة  َ ْ

ك ِ
ْ

ال َو  ِة 
َ
َسال الّرِ

که برای حسابرسی خوانده می شود، محمد بن عبد اهلل؟ص؟ است. پس خداوند او را به  فرزندان آدم 

که در آن وقت هیچ خلقی از آن حضرت به خدا نزدیک تر نیست،   خود نزدیک می کند تا آنجا 

کتاب حکمت و علم خویش برای تو  پس خداوند می فرماید: ای محمد آیا جبرئیل آنچه را از 

کرد؟   واجب ساخته و توسط جبرئیل برای تو فرستاده بودم به تو رسانید و آیا آن را به تو وحی 

که ذليل  کنيم، پیش از آن  ی   1. سورۀ طه، آيۀ 134: پروردگارا چرا پیامبری برای ما نفرستادی تا از آيات تو پیرو
و رسوا شويم.

2. تفسیر قمی، ج1، ص192.
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 پس رسول خدا؟ص؟ عرضه می دارد: بله پروردگارا جبرئیل همۀ آنچه را از کتاب خویش به او وحی کرده 

 و او را برای آن فرستاده بودی به من رساند. خداوند به محمد؟ص؟ می فرماید: آیا تو به امت خویش 

محمد؟ص؟  به  خداوند  کردم.  ابالغ  پروردگارا  بله  می دارد:  عرضه  خدا؟ص؟  رسول  کردی؟   ابالغ 

می دارد:  عرضه  محمد؟ص؟  می دهد؟  شهادت  تو  برای  مطلب  این  به  کسی  چه   می فرماید: 

کفایت می کند. در این  پروردگارا تو شاهد من هستی و فرشتگان تو و نیکوکاران از امتم و شهادت تو 

هنگام خداوند فرشتگان را می خواند و آن ها برای پیامبر؟ص؟ به تبلیغ رسالتش شهادت می دهند. 

 سپس امت ایشان خوانده می شوند و از آن ها سؤال می شود: آیا محمد؟ص؟ رسالت و کتاب مرا و حکمت 

که پیامبر؟ص؟ رسالت و حکمت و علم  گواهی می دهند   و علم مرا به شما رسانید و یادتان داد؟ آن ها 

الهی را به آنان رسانیده است. خداوند به محمد؟ص؟ می فرماید: آیا بعد از خودت در میان امت 

خویش جانشینی قرار دادی؟

کار محاسبه اعمال بندگان را از ابتدا محکم می کند،  بر اساس اين روايت شريف خداوند 

ابتدا با معرفی متوليان امر بندگان، وظايف آنها را يادآور می شود، سپس امر محاسبه آنان را به 

اوليائشان می سپارد تا متوليان امور بندگان، ميزان محبت و فرمانبرداری آنان نسبت به انبياء 

و اولياء و درجه اطاعت و بندگيشان در مقابل خدا را بسنجند. 

کرم؟ص؟ ابالغ و اعالن خالفت   در قرآن کريم تصريح شده است که مهمترين رسالت پیامبر ا

َها  ُّ �ی
أَ
ا ا َ و واليت الهی اميرالمؤمنين؟ع؟ بود. خدای تعالی خطاب به آن حضرت می فرمايد: ﴿�ی

َه  �نَّ اللّٰ اإِ اِس 
َ ْعِ�ُمَك ِم�نَ ال�نّ َ ُه �ی ُ� َواللّٰ �تَ

َ
�تَ ِرَسال عنْ

َّ
ل َما �بَ

َعْل �نَ �نْ ْم �تَ
َّ
ل َك إَِو�ن  ِ

�بّ ّرَ َك ِم�ن  �یْ
َ
ل اإِ َل  ِ �ن

�ن
أُ
ا �نْ َما  ِ

ّ
ل ُسوُل �بَ الّ�َ

کرم؟ص؟  ا پیامبر  از  رسالت  اين  دربارۀ  خداوند  نيز  حساب  روز  ﴾1در  �نَ ِ��ی ا�نِ
َ
ك

ْ
ال ْوَم  �تَ

ْ
ال ْهِد�ی  َ �ی ا 

َ
 ل

سؤال می کند.

 مرحوم صدوق برای اثبات اينکه محاسبه اعمال بندگان به انبياء و اوصياء سپرده می شود 

کرده است. خدای متعال در اين آيه شريفه می فرمايد:  به آيۀ 143 سورۀ مبارکه بقره استناد 
2.﴾ ً

دا ِه�ی َ سش ْم 
ُ
ک �یْ

َ
َعل ُسوُل  الّ�َ و�نَ 

ُ
ک َ َو�ی اِس 

َ ال�نّ ی 
َ
َعل َهَداء  ُ سش  

ْ
وا و�نُ

ُ
ک �تَ ِ

ّ
ل  

ً
َوَسطا �تً  ّمَ

أُ
ا ْم 

ُ
اك �نَ

ْ
َعل َ حب ِلَك 

دنَ
َ
 ﴿َوك

کار را انجام ندهی  گر اين  1. سورۀ مائده، آيۀ 67: ای پیامبر آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسان و ا
رسالت خدا را انجام نداده ای.

گواه باشد. گواه باشيد و پیامبر بر شما  2. سورۀ بقره، آيۀ143: و همچنين شما را امتی عادل قرار داديم تا بر مردم 
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که همه امت  ﴾ عام است، اما پرواضح است  ً
�تً َوَسطا ّمَ

أُ
ْم ا

ُ
اك �نَ

ْ
َعل َ در اين آيه شريفه خطاب ﴿حب

بودن،  شاهد  شرايط  ترين  اصلی  از  يکی  زيرا  ندارند؛  را  خلق  بر  شهادت  شأنيت   اسالمی 

ندارد  وجود  ترديدی  و  است.  مشاهده  و  حضور  آن  ديگر  اساسی  شرط  و   عدالت 

 که چنين شرايط خاصی تنها به اعطا و فضل خداوند و در بندگان برگزيدۀ الهی يافت می شود. 

در نتيجه مراد آيه خاص است و به تصريح روايات مقام شهادت بر خلق تنها به اهل بیت؟مهع؟ 

ُة  ّمَ
ُ ْ
ا األ ّمَ

َ
  َفأ

ُ
ُسل ُة َو الّرُ مِئَّ

َ ْ
 األ

َّ
اِس  ِإل   الّنَ

َ
وُن ُشَهَداَء َعل

ُ
 َيك

َ
اختصاص دارد. در روايتی آمده است: »ل

 ُحْزَمِة 
َ

ْنَيا َعل
ُ

الّد وُز َشَهاَدُتُه يِف  ُ َ
 ت

َ
َو ِفهِيْم َمْن ل اِس  الّنَ  

َ
َتَعاىَل َعل َيْسَتْشِهَدَها اهَّلُل  ْن 

َ
أ َغْيُر َجاِئٍز  ُه 

َ
َفِإّن

که خداوند متعال  َبْقل « 1. گواهان بر مردم جز امامان و رسوالن نیستند، اما امت جایز نیست 

که شهادت آن ها در دنیا برای  کسانی وجود دارند  کند؛ زیرا در میان آنان  گواه  آن ها را بر مردم 

یک مشت سبزی پذیرفته نمی شود. 

ندارند؛  انحراف  ذره ای  الهی  مستقيم  صراط  از  که  هستند  گروهی   ﴾ ً
َوَسطا �تً  ّمَ

أُ
﴿ا  آری، 

که از ناحيه خدا  کسی  لذا خداوند ايشان را به طور مطلق شاهد بر تمام خلق قرار داده است. 

برای شهادت بر خلق برگزيده می شود به علمی که از ناحيه خداوند به او عطا شده نزد همه خلق 

گاهی دارد و از هرگونه غفلت،  حاضر است و به جزئيات اعمال و حتی نّيات و ضمائر بندگان آ

فراموشی، سهو و ... مبّرا و معصوم است و به روح قدسی تأيید می شود و روح قدس امری است 

که خواب و غفلت و لهو و لغزش بر او عارض نمی شود. در نتيجه خواب شاهدان بر خلق، 

 همچون بیداری است؛ پیش رو با پشت سر برای ايشان فرقی نمی کند و هر دو مشهود است، 

 آنچه در تمام دنيا رخ می دهد همچون کف دست نزد ايشان حاضر است تا بتوانند شهادت بدهند. 

کرم؟ص؟ نيز شاهد بر اهل بیت؟مهع؟ است و اين خود نشان از عظمت مقام آن حضرت  پیامبر ا

َعِبيِد  ِمْن   َعْبٌد  َنا 
َ
»أ می فرمايد:  اميرالمؤمنين؟ع؟  حضرت  که  است  اساس  همين  بر  و  دارد. 

ٍد؟ص؟«.2 ّمَ ُمَ

ا  َ �ن �أْ حبِ ا  دنَ اإِ �نَ  �یْ
َ
ک ﴿�نَ است:  آمده  کرده،  استشهاد  بدان  صدوق  مرحوم  که  ديگری  آيۀ  در 

1. بحاراألنوار، ج23، ص351.
2. کافی، ج1، ص90. 
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به روشنی  شريفه  آيه  اين  ذيل  روايات  از   1.﴾ ً
دا ِه�ی َ سش لاء  َهـوأُ ی 

َ
َعل َك  �بِ ا  َ �ن �أْ َوحبِ ٍد  ِه�ی َ سش �بِ �تٍ 

ّمَ
أ
ا ُكّلِ  ِم�ن 

امت،  هر  شاهد  از  مراد  و  است  پیشين  آيه  همچون  نيز  آيه  اين  معنای  که  می شود  استفاده 

شهادت  خويش  عصر  امت  بر  بیت؟مهع؟  اهل  امامان  از  يک  هر  يعنی  است؛  زمانی  هر  امام 

می دهد و رسول خدا؟ص؟ نيز شاهد بر ائمه؟مهع؟ است و اين نشان می دهد با رحلت ظاهری 

رسول اهّلل؟ص؟ حضور علمی و نظارت آن حضرت بر امور ائمه؟مهع؟ قطع نمی شود. در آيۀ ديگر 

�تٍ  �نَ ِ
�یّ َ ی �ب

َ
َم�ن َكا�نَ َعل �نَ

أَ
کرم؟ص؟ معرفی شده است: ﴿ا اميرالمؤمنين؟ع؟ شاهد بر رسالت پیامبر ا

2.﴾�ُ �نْ اِهٌد ّمِ َ وُه سش
ُ
ل �تْ َ ِ� َو�ی ِ

�بّ
�ن ّرَ ّمِ

بر اساس احاديث مراد خداوند در اين آيۀ شريفه پیامبر اکرم؟ص؟ است و شاهد ايشان که خداوند 

او را از خود پیامبر معرفی می کند، حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ است. اميرالمؤمنين؟ع؟ از ابتدای 

کرم؟ع؟ و پیش از نزول جبرئيل بر آن حضرت همراه و شاهد امور رسول اهّلل؟ص؟  رسالت رسول ا

ناله  صدای  من  االنبياء؟ع؟  خاتم  بعثت  هنگام  به  می فرمايد:  اميرالمؤمنين؟ع؟  لذا   بود. 

شيطان را شنيدم: »سمعت رّنة الشیطان« 3 در نتيجه اميرالمؤمنين؟ع؟ رسول خدا؟ص؟ را به 

 خوبی می شناسد و با مقام نبوت و رسالت، نزول وحی، شيطان و ... کاماًل  آشناست4 و به همين 

يم. يم و تو را بر آنان شاهد آور 1. سورۀ نساء، آيۀ 41: پس چگونه باشد )حال آنان( زمانی که از هر امتی شاهدی بیاور
که دليل آشکار از پروردگارش دارد و در پی آن شاهدی از او می باشد ... . کسی  2. سورۀ هود، آيۀ 17: آيا آن 

3. بحاراألنوار، ج38، ص320.

4. بر اساس روايات اهل بیت؟مهع؟ رسول خدا؟ص؟ و بلکه تمام حجت های خداوند به علم و عصمتی که از ناحيه 

 خدا به ايشان عطا شده فرشته وحی، وحی الهی، شيطان و القائات شيطانی را به خوبی و به طور تفصيلی 

پیامبر  عصمت  و  علم  نفی  با  که  دارد  وجود  رواياتی  تسنن  اهل  حديثی  منابع  در  اما  می شناسند،  کامل  و 

کرده اند:  نقل  مّدثر  آيات سورۀ  در ذيل  ديگران  و  بخاری  زير سؤال می برد.  را  نبوت  و  اعتبار وحی  کرم؟ص؟  ا

»پیامبر؟ص؟ در آغاز وحی دچار شک و ترديد شد، جبرئيل را نشناخت و خوف بر او عارض گشت، اين جريان 

کرد،  ی در اين باره سؤال  گذاشت، خديجه نزد پسر عمويش ورقة بن نوفل رفت و از و را با خديجه؟اهس؟ در ميان 

 ورقه او را به نبوت مژده داد...« )صحیح بخاری، ج1، ص3؛ تفسیر القرآن العظیم)ابن کثير(، ج7، ص280.( 

 روشن است که اين سخنان بی پايه و ياوه است. چگونه می شود پیامبر اسالم جبرئيل را تشخيص ندهد و در وجود او 

کوه حرا  که »مدتی از سال را در  گونه معرفی می کند  که امير مؤمنان؟ع؟ حضرتش را اين  کند در صورتی  ترديد 

کسی ديگر او را نمی ديد... من نور وحی را مشاهده می کردم و بوی  مجاور می شد، تنها من او را می ديدم و 

گوش خود شنيدم و از حضرتش در اين باره  خوش نبّوت را احساس می نمودم. در آغاز وحی نالۀ شيطان را به 
←
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کرم؟ص؟ معرفی می کند.  جهت خداوند سبحان اميرالمؤمنين؟ع؟ را شاهد بر پیامبر ا

مرحوم صدوق بعد از ارائه شواهد بر اينکه انبياء و اوصياء محاسبه کنندگان اعمال بندگان 

َُهْم﴾ برخی  ا ِحَسا�ب َ �ن �یْ
َ
�نَّ َعل اإِ  

ّمَ
ُ �ش َُهْم *  ا�ب َ �ی اإِ ا 

َ �ن �یْ
َ
ل اإِ  

�نَّ کرده است: ﴿اإِ هستند، اين آيه شريفه را مطرح 

مفسران معتقدند که ضمير جمع در اين آيه بیانگر آن است که خداوند به واسطه و همراه حجج 

خويش اعمال بندگان را محاسبه می کند. در نتيجه ظهور اين آيه نيز بر اختصاص حسابرسی 

صدوق  مرحوم  تصريحات  به  توجه  با  و  ندارد  داللت  خداوند  به  خاليق  امور  بازگشت   و 

 به محاسبه اعمال خاليق توسط انبياء و اوصياء معلوم می شود که از نظر ايشان نيز آيه بر اختصاص 

 حسابرسی به خداوند داللت نمی کند. بر همين اساس ايشان بالفاصله به فرمايش امام صادق؟ع؟ 

﴾ استشهاد می کند.  ً
ا �أ �یْ

َ ٌس سش �نْ ُم �نَ
َ
ل طنْ ا �تُ

َ
ل اَم�تِ �نَ َ �ی �تِ

ْ
ْوِم ال ْسَط ِل�یَ �تِ

ْ
�نَ ال �ی ِ َمَوارن

ْ
ُ� ال �نَ در ذيل آيۀ شريفه ﴿َو�نَ

بر اساس فرمايش آن حضرت مراد از موازين در آيۀ شريفه، انبياء و اوصياء هستند.

منت: و من اللق من يدخل اجلّنة بغير حساب.

ِهْم  �یْ
َ
ل اإِ ْرِسَل 

أُ
ا �نَ  �ی ِ �ن

َّ
ال �نَّ 

َ
ل ْس�أَ �نَ

َ
ل ﴿�نَ تعاىل:  لقوله  اللق،  مجيع  عل  واقع  فهو  السؤال   فأّما 

﴾ 1 يعين عن الدين. �نَ ُمْ�َسِل�ی
ْ
�نَّ ال

َ
ل ْس�أَ �نَ

َ
َو ل

 من ياسب.
ّ

و أّما الذنب فال يسأل عنه  إل

النيّب  شيعة  من  يعين   2  ﴾ ا�نٌ َ �ب لا  َو  ٌس 
�نْ اإِ  �ِ �بِ

�نْ دنَ َع�نْ  ُل  ُْس�أَ �ی لا  دنٍ  ْوَم�أِ �یَ
﴿�نَ تعاىل:   قال 

كما ورد يف التفسير. مّئة؟مهع؟ دون غيرهم،  و األ

ب و لو بطول الوقوف.
ّ

كل حماسب معذ و 

 برحة اهَّلل  تعاىل.
ّ

و ل ينجو من الّنار، و ل يدخل اجلّنة أحد بعمله ، إل

ين مبجمل حساب عملهم خماطبة واحدة،  و اهَّلل تعاىل خياطب عباده من األّولني و اآلخر

الخاطب دون غيره، ل تشغله  أّنه  و يظن  واحد قضيته دون غيرها،   
ّ

كل يسمع مهنا 

که از پرستش خويش نااميد شده است«)بحار األنوار، ج38،  کردم ايشان فرمود: اين نالۀ شيطان بود  سؤال 

ص320(.
1. سورۀ اعراف، آيۀ 6.

2. سورۀ الرحمن، آيۀ 39.

→
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ساعة  مقدار  يف  ين  اآلخر و  األّولني  حساب  من  يفرغ  و  خماطبة،  عن  خماطبة   تعاىل 

من ساعات الدنيا.

اِدُر  عن ُ �ی ﴿لا  أعماله،  جبميع  عليه  ينطق   ،
ً
َمْنُشورا قاُه 

ْ
َيل  

ً
ِكتابا إنسان   لكل  اهَّلل  خيرج  و 

علهيا،  كم  الا و  نفسه   حسيب  اهَّلل  فيجعله  ْحَ�اَها﴾ 1 
أَ
ا ا 

َّ
ل اإِ َ�هتً  �ی َك�بِ لا  َو  َ�هتً  �ی  َ�عنِ

.2 ﴾ ً
ا �ب َك َحِس�ی �یْ

َ
ْوَم َعل �یَ

ْ
ِسَك ال �نْ �نَ ى  �بِ

َك َك�ن ا�بَ  ِك�ت
أْ
َ�ا

بأن يقال له: ﴿ا�تْ

و خيت اهَّلل تبارك و تعاىل عل أفواههم، و تشهد أيدهيم و أرجلهم و مجيع جوارحهم  مِبا 

َط�تَ ُكّلَ  �نْ
أَ
�ی ا ِ �ن

َّ
ُه ال

َ
ا الّل َ �ن َط�تَ �نْ

أَ
وا ا

ُ
ال ا �ت �ن �یْ

َ
ْم َعل ِهْد�تُ َ وِدِهْم ِلَم سش

ُ
ل ُ وا ِل�ب

ُ
ال وَن، ﴿َو �ت

ُ
كاُنوا َيْعَمل

ْم 
ُ
ک �یْ

َ
َعل َهَد  ْ َسش �ی �نْ 

أَ
ا ُ�و�نَ  ِ �ت

ْس�تَ
�تَ ْم  �تُ ما ُك�نْ َو  ُعو�نَ  َ ْ�حب �تُ  �ِ �یْ

َ
ل اإِ َو  هتٍ  َمّ�َ َل  ّوَ

أَ
ا ْم 

ُ
ک �تَ

َ
ل �نَ ُهَو  َو  ْ ٍء  �ی

َ �ش

ا  ِمّمَ  
ً
�ا �ی َك�شِ ُم 

َ
ْعل َ �ی لا  َه  اللّٰ �نَّ 

أَ
ا ْم  �تُ �نْ �نَ طنَ لِک�نْ  َو  ْم 

ُ
وُدك

ُ
ل �بُ لا  َو  ْم 

ُ
�اُرك �بْ

أَ
ا لا  َو  ْم 

ُ
َسْمُعک

.3 ﴾ و�نَ
ُ
ْعَمل �تَ

ترجمه: و از میان خلق برخی بدون حساب وارد بهشت می شوند، اما از همه خلق 

که رسوالن خدا  کسانی   از 
ً
 سؤال می شود به دلیل این سخن خدای تعالی: »پس قطعا

 از فرستاده شدگان سؤال خواهیم 
ً
کرد و قطعا به سوی آنان فرستاده شده اند، سؤال خواهیم 

که مورد  کسی  گناه سؤال نمی شود مگر  از  اما  کرد«؛ یعنی دربارۀ دین سؤال می شوند؛ 

گناهان  گیرد. خدای تعالی فرموده است: »پس در آن روز انس و جن از  محاسبه قرار 

 خویش سؤال نمی شوند« و منظور فقط شیعیان پیامبر و ائمه؟مهع؟ هستند نه غیر ایشان. 

که در تفسیر آیه وارد شده است. چنان 

کشید ولو در طول مدت وقوف در  گیرد عذاب خواهد  که مورد محاسبه قرار  کس  هر 

 عرصات قیامت. و احدی به عمل خویش از جهنم نجات نمی یابد و وارد بهشت نمی شود 

مگر به واسطه رحمت خدای تعالی.

و خدای تعالی بندگانش را از اولین و آخرین به یک خطاب مورد خطاب قرار می دهد 

از  را  از آن ها فقط داستان خود  را به یکباره حسابرسی می کند، هر یک  و عمل همه 

کهف، آيۀ 49. 1. سورۀ 
2. سورۀ اسراء، آيۀ 14.

3. سورۀ فصلت، آيات 22-21.
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او مخاطب  که فقط  گمان می کند  را نمی شنوند و  آن  خطاب خدا می شنوند و غیر 

کسی، خدا را از خطاب قرار دادن دیگری  خداوند است نه غیر او و خطاب قرار دادن 

کمتر از یک ساعت از ساعت های دنیا از حساب اولین  مشغول نمی سازد و خداوند در 

و آخرین فارغ می شود.

کتاب  گشاده می بیند و آن  که وی آن را  و خداوند برای هر انسان نوشته ای بیرون می آورد 

کوچک و بزرگی را فرو نمی گذارد مگر آنکه  همه اعمالش را به وی می گوید، هیچ عمل 

کم بر نفس خویش قرار می هد؛  کننده و حا کرده و خداوند او را حساب   همه را ضبط 

کافی است  گفته می شود: »نامۀ خود را بخوان امروز برای تو  که به وی   به این صورت 

بر دهان های بندگان قفل  تبارک و تعالی  کنندۀ خویش باشی« و خدای  که حساب 

 می زند و دست ها و پاها و همۀ اعضایشان به آنچه انجام داده اند شهادت می دهند 

و آنان به پوست های خود می گویند برای چه علیه ما شهادت دادید؟ می گویند خدایی 

که اول بار شما را آفرید   که هر چیزی را به سخن می آورد ما را به سخن آورد و اوست 

گوش ها و چشم ها و پوست هایتان  و به سوی او باز می گردید و شما نمی توانید شهادت 

انجام  را  آنچه  از  که خداوند بسیاری  پنداشتید  لیکن  و  پنهان سازید  را علیه خویش 

می دهید، نمی داند«.

که پیش از قيامت حسابشان تصفيه  کسانی بدون حساب وارد بهشت می شوند  شرح: 

گناهان مؤمنان  ک است و  گناهی مرتکب نشده اند، پا که  کسانی  شده است. پرونده اعمال 

گناهان  که پرونده مؤمن را از  ک می شود. يکی از اعمالی  نيز به واسطه توبه و برخی اعمال پا

که تازه از مادر  کسی  کامل حاجی را مانند  ک می سازد، حّج است. بر پايه احاديث، حج  پا

ک می کند. بالها و گرفتاری ها در دنيا و برزخ نيز گناهان را محو می کند. اينگونه  متولد شده، پا

افراد بدون حساب وارد بهشت می شوند.

 از نظر مرحوم صدوق سؤال غير از محاسبه است. همه بدون استثناء مورد سؤال واقع می شوند، 

است  کسانی  به  مربوط  نيز  گناهان  از  سؤال  نمی شود.  محاسبه  همگان  اعمال  پروندۀ  اما 

است.  شده  تعبير  دین«  غیر  از  »سؤال  به  گاه  سؤال  اين  از  می گيرند.  قرار  محاسبه  مورد   که 
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که همگان از آن سؤال خواهند شد، نعمت است. خدای متعال می فرمايد:   يکی از اموری 

نعمت  آيه شريفه  اين  در  »نعیم«  از  مراد  روايات  بر اساس  ِم﴾ 1.  ِع�ی
ال�نَّ َع�نِ  دنٍ  ْوَم�أِ َ �ی �نَّ 

ُ
ل

أَ
ْسا �تُ

َ
ل ّمَ 

ُ ﴿�ش
کريم تر از آن  که خداوند  واليت است، اما دربارۀ ساير نعمت های مادی تصريح شده است 

کند. که از آنها سؤال  است 

نکته ديگری که مرحوم صدوق بدان اشاره کرده، اين است که احدی به واسطه عمل خود 

از جهنم رهايی نمی يابد و داخل بهشت نمی شود؛ بلکه رحمت الهی موجب رهايی از آتش و 

که تمام اعمال نيک آدمی اعم از انجام واجبات و ترک  دخول در بهشت است. روشن است 

به وظيفه  از مکروهات، صرفًا عمل  پرهيز  و  تمام مستحبات  آوردن  به جا  محرمات و حتی 

بندگی است و منهای وعده و رحمت خدا استحقاقی برای بنده در پی نمی آورد. همچنين 

کند،  ادا  اوست  الوهيت  مقام  اليق  که  آنچنان  را  خداوند  بندگی  حق  نمی تواند  کس   هيچ 

کس به صرف اعمال نيک  گر رحمت الهی شامل حال بندگان مؤمن نشود هيچ  در نتيجه ا

خود از جهنم رها نمی گردد و وارد بهشت نمی شود.

كتاب حقيقة العاد. كيفّية وقوع الساب يف  منت: و سأجرد 

گانه  کتاب حقیقة المعاد را به صورت جدا کیفیت وقوع حساب در  ترجمه: و به زودی 

کرد. بیان خواهم 

کيفيت  کتاب حقيقت معاد به بحث  شرح: مرحوم صدوق در پايان اين باب می گويد در 

کتابی از ايشان به دست ما نرسيده است. وقوع حساب خواهم پرداخت. اما چنين 

1. سورۀ تکاثر، آيۀ 8.
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منت: قال الشيخ أبو جعفر؟هر؟: اعتقادنا يف اجلّنة أّنا دار البقاء و دار السالمة. ل موت 

وال، و ل زمانة، و ل غّم، و ل هّم،  فهيا، و ل هرم، و ل سقم، و ل مرض، و ل آفة، و ل ز

و ل حاجة، و ل فقر.

 و أّنا دار الغىن، و السعادة، و دار القامة و الكرامة، ل ميس أهلها فهيا نصب، و ل ميّسهم 

نفس و تلذ األعني، و هم فهيا خالدون. فهيا لغوب هلم فهيا ما تشهتي األ

كرامته. و هم أنواع مراتب: و أّنا دار أهلها جيران اهَّلل، و أولياؤه، و أحّباؤه، و أهل 

ئكته. مهنم التنّعمون بتقديس اهَّلل و تسبيحه و تكبيره يف مجلة مال

كه و األرائك و الور العني، و استخدام  كل و الشارب و الفوا و مهنم التنّعمون بأنواع الآ

ير. رايب، و لباس السندس و الر ق و الز الولدان الخلدين، و اجللوس عل النمار

قت عليه ّهته، و يعطی ما 
ّ
يد عل حسب ما تعل اّنا يتلّذذ مبا يشهتي و ير كل مهنم 

عبد اهَّلل من أجله.

ْصَناٍف:
َ
َثِة أ

َ
 َثال

َ
اَس َيْعُبُدوَن اهَّلَل َتَعاىَل َعل اِدُق؟ع؟: ِإّنَ الّنَ  الّصَ

َ
َو َقال

 
ً
ْم َيْعُبُدوَنُه َخْوفا َرَصاِء. َو ِصْنٌف ِمهْنُ ُ َك ِعَباَدُة الْ

ْ
ْم َيْعُبُدوَنُه َرَجاَء َثَواِبِه، َفِتل ِصْنٌف ِمهْنُ

ِكَراِم.
ْ
َك ِعَباَدُة ال

ْ
ُه، َفِتل

َ
 ل

ً
ْم َيْعُبُدوَنُه ُحّبا َعِبيِد. َو ِصْنٌف ِمهْنُ

ْ
َك ِعَباَدُة ال

ْ
ِمْن َناِرِه، َفِتل

که بهشت منزلی جاودانه و ماندگار و منزل  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ بهشت آن است 

 سالمتی است، در بهشت مرگ و پیری و درد و مرض و آفت و زوال و فرسودگی و غم و اندوه 

و نیازمندی و فقر وجود ندارد.
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کرامت است، اهل بهشت را در آن جا زحمت   بهشت منزل بی نیازی، سعادت، اقامت و 

 و خستگی در بر نمی گیرد و آنچه دل ها بدان رغبت می کند و چشم ها از دیدنش لذت می برند، 

برای اهل بهشت مهیاست و  آن ها در بهشت جاودانه اند.

کرامت اویند  که اهل آن همسایگان خدا و اولیاء و احباء و اهل  و بهشت  خانه ای است 

و مراتب بهشتیان متنوع است: برخی از ایشان به تقدیس و تسبیح و تکبیر خداوند در 

جمع فرشتگان متنّعمند و برخی از نعمت خوردنی ها، آشامیدنی ها، میوه ها،  تخت ها، 

تشک ها  و  پشتی ها  بر  نشستن  همیشگی،  نوجوانان  گرفتن  خدمت  به  العین،  حور 

آنچه  به  آن ها  از  یک  هر  می شوند.  بهره مند  حریر  و  سندس  لباس های  پوشیدن  و 

گرفته لذت می برند  دلخواهشان است و می خواهند و موافق آنچه هّمتشان به آن تعلق 

کرده اند به ایشان عطا می شود. که به خاطر آن خدا را عبادت  و نعمتی 

 و امام صادق؟ع؟ فرمودند: همانا مردمی که خدای تعالی را عبادت می کنند سه دسته اند: 

 دسته ای از آن ها به امید ثواب او را عبادت می کنند و آن عبادت بندگان حریص است 

و دسته ای از آن ها از ترس آتش خداوند، او را عبادت می کنند و آن  عبادت برده هاست 

که به او دارند عبادت می کنند و آن عبادت  و دسته ای از ایشان خدا را به خاطر محبتی 

گرامیان است.

يعنی منزل جاودانه  البقاء  دار  را دارالبقاء معرفی می کند،   شرح: مرحوم صدوق بهشت 

و ماندگار در مقابل دارالفناء يعنی منزلی که از بین رونده است، به عبارت ديگر شيخ معتقد است 

ات نيست؛ 
ّ

که جاودانگی بهشت بالذ که بهشت جاودانه و ابدی است. ترديدی وجود ندارد 

 بلکه بهشت به ابقاء اهّلل بقا دارد و اين بقا غير از بقای استقاللی خداوند است و هيچ سنخيتی 

و نسبتی ميان بقای خداوند و بقای بهشت وجود ندارد.

 بر اساس خصوصياتی که صدوق؟هر؟ برای بهشت ذکر کرده می توان گفت، در آنجا هيچ گونه 

ناسالمی  و  مرض  و  مرگ  بهشتی  موجودات  ندارد،  وجود  بهشتی  موجودات  برای  آفتی 

نيست؛  آنها  برای  محدوديتی  و  حّد  گفت  نمی توان  اما  ندارند،   ... و  فرسودگی  و  پیری   و 

ياد   زيرا تعدد موجودات به روشنی از محدود بودن آنها حکايت دارد، لذا موجودات بهشتی کم و ز
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می شوند؛ يعنی وقتی سيبی از درختی چيده و تناول می شود، يک سيب کم می شود؛ هر چند 

يد. که بالفاصله سيب ديگری به جای آن برو

مرحوم صدوق يادآور می شود که اهل بهشت همسايگان خدا هستند، بدون ترديد خدای 

متعال در دنيا نيز همواره با بندگانش همسايگی و همراهی دارد. لذا مراد از همسايگی خدا با 

که بیشتر  که اهل بهشت به مقام قرب خدا رسيده اند. در حالی   بندگان در بهشت اين است 

اهل دنيا در بسياری از اوقات خويش در غفلت به سر می برند و از خدا دورند؛ يعنی هر چند 

خدا با بندگان همسايگی و قرب دارد، اما از ناحيه بندگان تقّربی وجود ندارد. در مقابل مؤمنان 

کرامت و لطف و احسان  که   در بهشت همواره با خدا هستند و احساس قرب دارند. چنان 

کرامت و لطف و احسان در  خدا همواره در دنيا و آخرت شامل حال مؤمنان می شود، اما اين 

بهشت به راحتی درک می شود.

ئکه   شيخ صدوق معتقد است اهل بهشت چند گروهند: يک گروه به همراه عده ای از مال

مادی  نعمت های  از  ديگر  گروهی  و  هستند  متنعم  خدا  تکبير  و  تقديس  و  تسبيح  به 

)خوردنی ها، نوشيدنی ها، پوشيدنی ها و ...( برخوردارند، اما متنعم بودن به تسبيح و تقديس 

و تکبير خدا به معنای احساس لذت نکردن از نعمت های ديگر نيست و بهره مندی از لذت 

که در درجات باالتر بهشت هستند می توانند  کسانی  باالتر، لذت های ديگر را نفی نمی کند. 

که در درجات پايین تر  کسانی  با مؤمنان درجه پايین تر ارتباط برقرار سازند، اما به نظر می رسد 

هستند برای برقراری ارتباط با مؤمنان درجات باالتر و محدوديت هايی داشته باشند.

از نظر مرحوم صدوق اصل در عبادت آن است که صرفًا به انگيزۀ بندگی خدا باشد نه به خاطر 

 ترس از عذاب يا به طمع ثواب. ايشان در اين باره به حديثی از امام صادق؟ع؟ استناد می کند 

به  که  دسته ای   .1 می کنند؛  معرفی  دسته  سه  عبادت  انگيزۀ  نظر  از  را  کنندگان  عبادت  که 

که عبادتشان به خاطر ترس از عذاب است؛   اميد ثواب خدا را عبادت می کنند؛ 2. دسته ای 

که به خاطر حب به خداوند او را عبادت می کنند. 3. دسته ای 

که در عبادت انگيزه و نيت بايد محبت به خدا باشد و بنده از آن جهت خدا  هر چند 

بندگان  ترغيب  برای  لطف  سر  از  سبحان  خداوند  اما  دارد،  الوهيت  او  که  کند  عبادت   را 
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نيل  و  عذاب  از  رهايی  انگيزه  با  بندگان  عبادت  و  داده  قرار  نيز  مشوق هايی  عبادت   به 

به ثواب را نيز پذيرفته است و چون اينگونه عبادت نيز مورد اراده و خواست خدای تعالی بوده 

و خداوند به عبادت با اين انگيزه ها اذن داده است؛ لذا به اعتقاد مرحوم صدوق خداوند به 

کسی  کرده است؛ يعنی  که به خاطر آن خدا را عبادت  کسی همان پاداشی را عطا می کند  هر 

کرده  که از ترس جهنم و به طمع بهشت و رسيدن به لذائذ و نعمت های آن خدا را عبادت 

کس  باشد در آخرت از جهنم رهايی می يابد و به همين لذائذ و نعمت ها متنعم می شود و آن 

کرده باشد در آخرت نيز به تسبيح و تقديس و تکبير خدا  که از سر محبت به خدا او را عبادت 

متنعم خواهد شد.

در روايت امام صادق؟ع؟ عبادت به طمع بهشت عبادت افراد حريص معرفی شده است 

کرده اند. عبادت از ترس جهنم  و در برخی روايات نيز اينگونه عبادت را عبادت تّجار معرفی 

ترس شالق صاحب خويش  از  بردگان معمواًل  بردگان معرفی شده است، چون  نيز عبادت 

به دستورات او عمل می کنند، اما عبادت به خاطر حب به خدای متعال مربوط به بندگان 

کرامت است.  دارای 

در برخی روايات از اين دسته به احرار تعبير شده است، يعنی ايشان از هر قيد و بندی 

گرفته اند،  خود  اختيار  تحت  را  سرکش  نفس  شده اند،  فارغ  نفس  بند  از  هستند،  رها  و   آزاد 

امام صادق؟ع؟ همچنين اين بندگان را به طور مطلق امين معرفی و با استناد به آيه شريفه 

که ايشان در روز قيامت از فزع در امان هستند.  کيد می کنند  ﴾ 1 تا و�نَ ِم�نُ
آ
دنٍ ا ْوَم�أِ َ ٍع �ی �نَ �ن �نَ ﴿َوُهم ّمِ

مقصود  به  نيل  برای  کرده اند  عبادت  عذاب  از  رهايی  خاطر  به  يا  ثواب  طمع  به  که  افرادی 

 خويش بی تاب می شوند و هرچه در رسيدن به هدف بیشتر تأخير شود فزع آنان افزونتر می گردد، 

را  خدا  جهت  آن  از  بلکه  نداشته؛  داشتی  چشم  هيچ  خود  عبادت  برابر  در  که  کس  آن  اما 

که او را شايسته عبادت يافته است در نتيجه خود را از قيد و بند پاداش رها  کرده  عبادت 

ساخته و برای رسيدن به آن فزع نمی کند و در امان است برای چنين بنده ای هيچ امری جز 

خود خدا اهميت ندارد و او به هيچ چيز حتی به وعدۀ بهشت دل نبسته و تمام هّم اش جلب 

1. سورۀ نمل، آيۀ 89.
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رضايت و خشنودی خداوند است، در نتيجه همواره در مقام رضوان الهی است. خداوند از 

او خشنود است و او نيز به خشنودی خداوند خشنود است. لذا در قلب خود هيچ اضطراب 

و تزلزلی احساس نمی کند و از فزع در امان است. 

پیش  از  عبد  که  است  آن  عبوديت  حقيقت  صادق؟ع؟  امام  حضرت  فرمودۀ  به  آری، 

 خود برای خويش تدبیری نداشته باشد و آنچه را در اختيار دارد از آِن موالی خويش بداند.1 

از  و  دارد دلخوش نمی شود  آنچه در دست  به  باشد هرگز  مقام عبوديت رسيده  به  که  کسی 

 آنچه به او می رسد فرحمند نمی گردد و چنانچه چيزی را از دست بدهد، غّصه نمی خورد، 

است:  معتقد  و  می داند  موال  به  متعلق  را  همه  و  نمی شمارد  چيزی  مالک  را  خود   چون 

رسيد  انسان  به  چيزی  وقتی  که  است  همين  زهد  حقيقت  لمواله«  کان  یده  فی  ما  و  »العبد 

گرفته شد، ناراحت نشود؛ يعنی اقبال و ادبار دنيا در نفس  ی  گر چيزی از و خوشحال نشود و ا

که در مقابل خدا برای خود شأنی قائل است با اقبال  کس   بندۀ حقيقی تأثيری ندارد. اما آن 

و ادبار دنيا از خود بیخود می شود و اين شرک است.

د 
َّ
نتقام من أهل الكفر و العصيان، و ل خيل  منت: و اعتقادنا يف الّنار أّنا دار اهلوان، و دار ال

 أهل الكفر و الشرك. و أّما الذنبون من أهل التوحيد، فإّنم خيرجون مهنا بالرحة 
ّ

فهيا إل

يت تناهلم.
ّ
يت تدركهم، و الشفاعة ال

ّ
ال

ُم  ا ُتِصيهُبُ َ َ
ِإّن َو  وَها، 

ُ
َدَخل ِإَذا  اِر  الّنَ ٌ يِف  لَ

َ
أ ْوِحيِد  الّتَ ْهِل 

َ
أ ِمْن   

ً
َحدا

َ
أ  ُيِصيُب 

َ
ُه ل

َ
ّن

َ
أ ِوَي   ُر َو 

اٍم 
َّ
ل طنَ ْيِدهِيْم، َو َما اهَّلُل ﴿ �بِ

َ
َكَسَبْت أ ا  ُم َجَزاًء ِبَ

َ
ل

ْ
َك اآل

ْ
وُن ِتل

ُ
ا، َفَتك وِج ِمهْنَ ُر ُ ُم ِعْنَد الْ

َ
ل

ْ
اآل

ِد﴾ 2. �ی َع�بِ
ْ
ِلل

ِم�نْ  ُهْم  َع�نْ �نُ 
�نَّ �نَ ُ �ی لا  َو  وا  ُمو�تُ �یَ

�نَ ِهْم  �یْ
َ
َعل   � �ن �تْ ُ �ی ﴿لا  حّقا،  كني  السا هم  الّنار  أهل  و 

استطعموا  إن  و   4 ﴾ ً
ا ا�ت ّسَ عنَ َو   

ً
ما َ�ِم�ی ا 

َّ
ل اإِ  

ً
ا �ا�ب

َ سش لا  َو   
ً
ْ�دا َ �ب ها  �ی �نِ و�نَ 

و�تُ
دنُ �یَ ﴿لا  و  ها﴾ 3  ا�بِ

َعدن

�ا�بُ 
َّ َس السش �أْ وَه �بِ ُ ُوحب

ْ
ِو�ی ال ْ َسش ُمْهِل �ی

ْ
ماٍء َكال وا �بِ

ُ ا�ش عن ُ أطِعموا من الزقوم، و إن استغاثوا ﴿�ی

1. بحاراالنوار، ج1، ص255.

2. سورۀ آل عمران، آيۀ 182.
3. سورۀ فاطر، آيۀ 36.

4. سورۀ نبأ، آيات 25-24.



شرح کتاب اعتقادات صدوق270 

.1 ﴾ ً
ا �ت �نَ َو ساَء�تْ ُمْ��تَ

ها  ا ِم�نْ �ن ْ ِ�حب حنْ
أَ
ا ا  �ن َّ ﴾ 3، ﴿َر�ب ً

ْعَمْل �اِل�ا ا �نَ �ن ْ ِ�حب حنْ
أَ
ا ا  �ن َّ ٍد﴾ 2: ﴿َر�ب ِع�ی َ ٍ �ب اَدْو�نَ ِم�نْ َمكا�ن �ن ُ و ﴿�ی

ها  �ی �نِ ا  َسوأُ ﴿احنْ هلم:  قيل  ّث  أحيانا،  عهنم  اجلواب  فيمسك   4 ﴾ اِلُمو�نَ طن ا 
َ �نّ اإِ

َ �ن ا  ُعْد�ن �نْ  اإِ
َ  �ن

و�نَ ﴾ 6. ُ ْم ماِك�ش
ُ
ک

�نَّ اَل اإِ َك �ت ا َر�بُّ �ن �یْ
َ
�نِ َعل �تْ ا ماِلُك ِل�یَ اَدْوا �ی ِ ﴾ 5 ﴿َو �ن ُمو�ن ِ

ّ
كَل َو لا �تُ

ْم  ُ لَ ِق  ِر ْ ُ
ت  

َ
ل اِر  ِللّنَ  

ْ
ُقل اِلٍك:  ِلَ  

ُ
َفَيُقول اِر،  الّنَ ِإىَل  ِبِرَجاٍل  َتَعاىَل  اهَّلُل  ُمُر 

ْ
َيأ ُه 

َ
ّن

َ
أ ِوَي  ُر َو 

ا  َكاُنوا َيْرَفُعوَنَ ، َفَقْد 
ً
ْيِديا

َ
ْم أ ُ ِق لَ ِر ْ ُ

 ت
َ

َساِجِد. َو ل َ ا ِإىَل الْ ُشوَن هِبَ َكاُنوا َيْ ، َفَقْد 
ً
ْقَداما

َ
أ

ِق  ِر ْ ُ
ت  

َ
ل َو  ُقْرآِن. 

ْ
ال َوَة 

َ
ِتال وَن  ِثُر

ْ
ُيك َكاُنوا  َفَقْد  ِسَنًة، 

ْ
ل

َ
أ ْم  ُ لَ ِق  ِر ْ ُ

ت  
َ

ل َو  َعاِء. 
ُ

ِبالّد ِإيَلَّ 

ْم؟ 
ُ

ك
ُ
َحال َكاَن  ا  َ َ

ْشِقَياُء، ف
َ
أ َيا  َماِلٌك:   

ُ
َفَيُقول ُوُضوَء. 

ْ
ال ُيْسِبُغوَن  َكاُنوا  َفَقْد   ،

ً
ُوُجوها ْم  ُ لَ

ُه.
َ
ُتْ  ل

ْ
ْن َعِمل ْم ِمَّ

ُ
ْم: ُخُذوا َثَواَبك ُ  لَ

َ
 ِلَغْيِر اهَّلِل، َفِقيل

ُ
ا َنْعَمل ُكّنَ وَن: 

ُ
َفَيُقول

که آن خانۀ خواری و دار انتقام از  ترجمه: و اعتقاد ما دربارۀ آتش )جهنم( این است 

کسی در آن جا دائمی نخواهد ماند  کفر و شرک  کفر و معصیت است و جز اهل   اهل 

که آن ها را درمی یابد و به واسطۀ شفاعتی  گناهکاران از اهل توحید به رحمتی   و اما 

که به ایشان می رسد از آتش جهنم خارج می شوند.

 و روایت شده است که به هیچ یک از اهل توحید هنگام ورود در آتش درد و رنجی نمی رسد 

و دردها به هنگام خروج از آتش به آنان می رسد و آن دردها جزای آن چیزهایی است 

کنندۀ به بندگان نیست. کرده اند وخداوند ظلم  کسب  که به دست خودشان 

 واهل آتش همان مسکین های واقعی هستند نه حکم می شود که بمیرند و نه از عذاب آن ها 

 کم می شود و در آتش خنکی و آشامیدنی جز آب داغ و چرک های جهنم به مذاقشان نمی رسد 

کنند  گاه غذا بطلبند غذایی از زقوم به آن ها داده می شود و چنانچه اظهار تشنگی  و هر 

کهف، آيۀ 29. 1. سورۀ 
2. سورۀ فصلت، آيۀ 44.

3. سورۀ فاطر، آيۀ 37.
4. سورۀ مؤمنون، آيۀ 107.
5. سورۀ مؤمنون، آيۀ 108.
6. سورۀ زخرف، آيۀ 77.
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کباب می کند به آن ها نوشانده می شود  که همچون مس مذاب است و صورت ها را  آبی 

چه نوشیدنی بد و آرامگاه زشتی است.

آر  بیرون  آتش  از  را  ما  »پروردگارا  آن ها می گویند:  و  از مکان دوری خوانده می شوند   و 

تا کار نیک انجام دهیم. پروردگارا ما را از آتش بیرون آر، پس چنانچه به عمل های گذشته 

گشتیم ظالم خواهیم بود« »پس چندی از جواب به آن ها خودداری می  شود و سپس  باز 

گفته می شود: »در آتش همچون سگ خفه خون بگیرید و سخن نگویید«   به آنان 

که ما را  که: »ای مالک جهنم از پروردگارت بخواه  در این حال آن ها فریاد می زنند 

بمیراند مالک می گوید شما در اینجا درنگ کنندگانید«.

که مردانی را به آتش ببرند، پس به مالک  که خدای تعالی امر می کند   و روایت شده است 

که با آن ها به مساجد رفته اند و بگو  می فرماید: به آتش بگو پاهای آنانرا مسوزان چرا 

که آن ها را برای دعا به سوی من بلند می کردند و زبان های آنان را  دست های آنان را مسوزان 

کامل  که وضو را  که با آن زیاد قرآن تالوت می کردند و صورت های آن ها را مسوزان  مسوزان 

 می ساختند. پس مالک می گوید: ای بدبخت ها حال شما چه بوده است؟ می گویند: 

گفته می  شود: ثواب خود را از  کار انجام می دادیم؛ پس به آن ها  همانا ما برای غیر خدا 

که اعمالتان را برای آن ها انجام می دادید. کسانی بگیرید 

شرح: مرحوم صدوق جهنم را محل سرافکندگی معرفی می کند. انسان معمواًل وقتی در 

که دون شأن اوست، احساس سرافکندگی می کند، يکی از عذاب های  موضعی قرار می گيرد 

چنان  در  گرفتن  قرار  جهنم  اهل  زيرا  است؛  آن  اهل  سرافکندگی  احساس  همين  جهنم 

کبر و غرور آنان موجب عذابی مضاعف برای  جايگاهی را به دور از شأن خويش می دانند و 

آنان می شود. 

شيخ همچنين از جهنم به عنوان »دار االنتقام« تعبير می کند. بايد توجه داشت که نسبت 

گرفتن خدا، تحقق وعده  ی خاطر و ... به خداوند صحيح نيست و مراد از انتقام 
ّ
انتقام و تسل

ی خاطر مظلومان است.
ّ
او دربارۀ عقاب ظالمان برای تسل

کافران و مشرکان اختصاص ندارد و غير آنها نيز وارد  از نظر مرحوم صدوق جهنم فقط به 

و چنانچه  دند، 
ّ
و مخل ابد در جهنم می مانند  تا  و مشرکان  کافران  تنها  اما  جهنم می شوند، 
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گناهانش داخل جهنم شود، پس از مدتی به واسطه رحمت الهی  گناهکاری به سبب  مؤمن 

و شفاعت اولياء خدا بیرون می رود.

که بنابر برخی  شيخ نه به عنوان اعتقاد خويش، بلکه از باب نقل روايت يادآور می شود 

گناهکار وقتی وارد جهنم می شوند، هيچ درد و رنجی به آنها نمی رسد و فقط  روايات، مؤمنان 

به هنگام بیرون آمدنشان دچار ألم می شوند، چه بسا مراد از درد و ناراحتی به هنگام خروج 

آمده  روايات  لذا در  باشد؛  بودنشان  از جهنمی  ناشی  و سرافکندگی  از جهنم عذاب روحی 

که خداوند بعد از بیرون آوردن آنان از جهنم از سر لطف و احسان، ننگ و آثار جهنمی  است 

بودنشان را در نهری می شويد و سپس آنها را داخل بهشت می کند.

گناهانشان در  گناهکاراِن موّحد به ميزان  که  همچنين از مجموع روايات استفاده می شود 

که مرحوم صدوق مطرح ساخته است،  جهنم عذاب می شوند؛ لذا به نظر می رسد در روايتی 

مراد شديدتر بودن درد و رنج روحی به هنگام خروج از جهنم نسبت به آالم داخل جهنم باشد.

کلمه مسکين اند؛ زيرا ورود به جهنم  از نظر مرحوم صدوق، اهل جهنم به معنای حقيقی 

و  است  بیزار  خويشتن  از  جهنمی  شخص  خود  حتی  که  است  کننده  ذليل  و  خوار  چنان 

کين در دنيا حقيقتًا مسکين نيستند؛   اين مسکنت حقيقی و حقيقت مسکنت است. مسا

گريز  که هر چه در سختی باشند باز امورشان می گذرد و پايان می پذيرد، اما در جهنم هيچ  چرا 

و پايانی برای مسکنت نيست. 

کرده  بیان مسکنت اهل جهنم بدانها استشهاد  برای  که مرحوم صدوق  آياتی  بر اساس 

است، اهل جهنم نه مرگ دارند تا به مرگ عذابشان پايان يابد و نه در عذابشان تخفيفی صورت 

کننده ای  کنند، جز آب متعّفن و سوزان آشاميدنی و خنک  کمی احساس راحتی  می گيرد تا 

 به آنان نوشانده نمی شود، غذای آنان نيز چيزی جز زّقوم )ميوه ای تلخ و متعفن و بدبو( نيست. 

تعبير  اين  و  می گيرد  بر  در  را  آنان  سراپرده هايش  که  شده  مهيا  گير  فرا آتشی  جهنم  اهل  برای 

بر اهل جهنم حکايت می کند. وقتی اهل جهنم آب می طلبند،  از احاطه همه جانبۀ آتش 

اين  حرارت  شدت  می شود،  نوشانده  آنها  به  مذاب  آهن  يا  شده  داغ  روغن  همچون  مايعی 

اثر می کند  آن  فوِق تصور جهنم چنان در اهل  با وجود حرارت  که  به قدری است   نوشيدنی 
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که صورتشان برشته می شود. 

کند و در ضمن به  اهل جهنم از جايگاهی دور خدا را می خوانند تا آنها را از جهنم خارج 

يافت نمی کنند. در برخی روايات آمده  ستمکار بودنشان نيز اعتراف می کنند. اما پاسخی در

که تا چهل سال به آنها جواب داده نمی شود و بعد از آن با تحقير و توبیخ درخواستشان  است 

يد.  که ارزش ديده شدن ندار رد می شود. »اخسئوا«؛ يعنی شما به قدری پست و حقير هستيد 

م شويد. 
ُ
 خدا با اين تعبير به اهل جهنم می فرمايد با توجه به حقارت خود هيچ سخن نگوئيد و گ

و  می کنند  ی  رو جهنم(  )خازن  مالک  به  می کنند  يافت  در پاسخی  چنين  جهنم  اهل  وقتی 

از اين خودشان به  کند. پیش  از خداوند درخواست  را  او می خواهند مرگشان  از  التماس  با 

آنان  از  خداوند  که  ديدند  وقتی  اما  می کردند،  خطاب  »ربنا«  را  او  و  می کردند  التماس  خدا 

 برائت می جويد و بی اعتنايی می کند به مالک می گويند از پروردگار خود بخواه تا ما را بميراند 

و مالک در پاسخ می گويد شما در جهنم ماندگار هستيد.

يا است. بر اساس اين  که مربوط به اهل ر مرحوم صدوق سپس روايت ديگری نقل می کند 

يا وارد جهنم می شوند، اما به خاطر اعمالی نظير رفتن به مسجد، وضو  روايت برخی از اهل ر

يا بوده، اعضا و جوارحشان به امر خدا از آتش  که برای ر گرفتن، قرائت قرآن و دعا، هر چند 

محفوظ می ماند.

پاها،  بودن  امان  در  اينکه  اول  است:  ضروری  نکته  چند  به  توجه  روايت  اين  دربارۀ 

ديگر  نکته  نيست.  عذاب  گونه  هر  نفی  معنای  به  جهنم،  آتش  از  صورت  و  زبان  دست ها، 

که خداوند  يا به خاطر غير خدا انجام شده، اما چون اعمالی بوده  اينکه هر چند اعمال اهل ر

که اين افراد با  کرده است، لذا صاحبان عمل را از آتش جهم حفظ می کند. چرا  به آنها امر 

کاماًل بی مباالت اند و يا به مخالفت با خدا می پردازند،  که نسبت به خدا و فرامين او  کسانی 

کافران و مشرکان  از صف  را  تفاوت دارند و سياهه لشکر مؤمنان به حساب می آيند و خود 

می دهد؛  سوق  جهنم  سوی  به  را  آنها  و  است  آلود  شرک  آنها  عمل  چند  هر  کرده اند،   جدا 

که خازن جهنم خطاب به آنان  و برای چنين عملی ثوابی نيست. در روايت نيز آمده است 

که عمل را برای او انجام داده اید.« کسی بگیرید  می گويد: »ثواب اعمالتان را از 
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ی  کافر و مشرک اند و از رو کاران مختلفند، برخی از آنها در واقع  يا که ر نکته سوم اين است 

 نفاق در حضور مؤمنان به انجام اعمال عبادی می پردازند و برخی در اصل اعتقاد مشکلی ندارند 

و حقيقتًا از نظر باور و اعتقاد در صف مؤمنان قرار دارند ولی ممکن است اعمال عبادی را به 

يا در اعمال نيز درجات مختلفی دارد و ممکن است  انگيزه های غير خدايی انجام دهند. ر

کيفيت عمل او نزد ديگران با عمل اش  کار اصل عملی را به خاطر خدا انجام دهد، اما  يا فرد ر

در خلوت تفاوت داشته باشد.

منت: و اعتقادنا يف اجلّنة و الّنار أّنما خملوقتان، و أّن النيّب؟ص؟ قد دخل اجلّنة، و رأى 

الّنار حني عرج به.

ى مكانه من اجلّنة أو من الّنار، و أن الؤمن  و اعتقادنا أّنه ل خيرج أحد من الدنيا حت ير

ى مكانه يف اآلخرة، ث خيّير  كأحسن ما رآها و ير ل خيرج من الدنيا حت ترفع له الدنيا 

وحه. فيختار اآلخرة، فحينئذ تقبض ر

 عن طيبة نفس، 
ّ

نسان بش ء إل  و يف العادة أن يقال: فالن جيود بنفسه، و ل جيود اإل

وه. غير مقهور، و ل مبور، و ل مكر

و أّما جّنة آدم، فهي جّنة من جنان الدنيا، تطلع الشمس فهيا و تغيب، و ليست جبّنة 

كانت جّنة اللد ما خرج مهنا أبدا. اللد، و لو 

هستند  مخلوق  دو  آن  که  است  این  جهنم  و  بهشت  دربارۀ  ما  اعتقاد  و   ترجمه: 

و پیامبر؟ص؟ به هنگام معراج داخل بهشت شده و جهنم را دیده است.

در  را  اینکه مکان خود  دنیا خارج نمی شود مگر  از  که احدی  این است  ما  اعتقاد  و 

بهشت یا جهنم می بیند و مؤمن از دنیا خارج نمی  شود تا اینکه دنیا  را برای او به صورت 

که دیده است، می نمایاند و مکانش را در آخرت می بیند، سپس او را  بهترین چیزی 

مخّیر می گردانند و او آخرت را برمی گزیند، پس در آن هنگام روح او را قیض می کنند و 

که فالنی جان خود را می بخشد و انسان چیزی را نمی بخشد  گفته می شود  در عرف 

مگر با طیب خاطر و بدون آنکه مقهور و مجبور و مکره باشد.

که خورشید در آن طلوع و  و اما بهشت آدم در واقع باغی از باغ های دنیا بوده است 

غروب می کند و بهشت جاودانه نبوده است و چنانچه بهشت جاودانه بود هرگز از آن 

خارج نمی شد.
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 شرح: بر اساس آيات و احاديث ترديدی وجود ندارد که بهشت و جهنم مخلوق و موجودند، 

کی ما در دنيا ميسور نيست؛ زيرا خداوند در دنيا ميان  ک آن با ابزارهای ادرا اما معرفت و ادرا

ما و بهشت و جهنم حجاب قرار داده است.

که رسول خدا؟ص؟ به هنگام معراج وارد بهشت شده و جهنم  مرحوم صدوق معتقد است 

را ديده است. اما خود او چند سطر بعد بیان می کند که بهشت حضرت آدم؟ع؟ از بهشت های 

نمی شد.  خارج  آن  از  هرگز  می بود  ُخلد  بهشت  در  حضرت  آن  گر  ا و  است  بوده   دنيايی 

خالد  آن  در  شود  آن  وارد  کس  هر  که  است  اين  آخرت  بهشت  ويژگی های  از  يکی   يعنی 

و جاودانه خواهد بود و هرگز از آن خارج نمی شود. و اخراج حضرت آدم؟ع؟ از بهشت حکايت 

کن بوده است. اين معنا  که ايشان در بهشت ُخلد نبوده؛ بلکه در بهشت دنيا سا از آن دارد 

کس داخل بهشت خلد شود از آن خارج نمی شود، از آيات قرآن نيز قابل استفاده است   که هر 

شده،  آن  داخل  معراج  شب  در  خدا؟ص؟  رسول  که  بهشتی  گفت  بايد  يا  باشد  چنين  گر  ا و 

بهشت خلد نبوده و يا اينکه، مراد از دخول در بهشت، مشاهدۀ آن بوده است.

که در معراج اتفاق افتاده به طور  که با تکيه بر روايات معراج حقيقت آن چه  بايد دانست 

يادی وجود دارد. از جمله  کامل و واضح برای ما روشن نمی شود و در اين روايات ابهامات ز

اينکه در آن شب رسول خدا؟ص؟ عاصيان و سرکشان از امت خويش را در جهنم ديد. اما مراد 

کرم؟ص؟ نشان داده شده، در همان  به پیامبر ا آنچه  آيا  از اين مطلب چندان روشن نيست. 

که بعدًا با آن  گروهی از امت  موقع موجود بوده و حقيقت داشته است؟ مسلمًا نمی توان گفت 

حضرت مخالفت کردند، پیش از مخالفتشان داخل جهنم بوده اند. لذا دست يابی و اعتقاد به 

جزئيات آنچه در معراج واقع شده نه ممکن است و نه لزوم و وجوبی دارد. بلکه اعتقاد اجمالی 

 به اينکه معراجی اتفاق افتاده و در معراج حقايقی به رسول خدا؟ص؟ نشان داده شده است، 

کفايت می کند.

کن نبودن آن حضرت  همچنين خروج حضرت آدم؟ع؟ از بهشت را نمی توان دليل بر سا

 در بهشت خلد شمرد و نيز نمی توان گفت که داخل و خارج شدن از بهشت ُخلد امکان ندارد. 

گر حضرت آدم؟ع؟ در بهشت خلد بود هرگز از آن خارج نمی شد،   هر چند در روايات آمده است که ا
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نيست؛  خلد  بهشت  از  خروج  امکان  عدم  و  بودن  خالد  ضرورت  معنای  به  اين   اما 

کرم؟ص؟ داخل بهشت شده  که پیامبر ا  بلکه دست خدا همواره باز است و هيچ مانعی ندارد 

بهشت  بودن  ُخلد  با  امر  اين  و  گردد  خارج  آن  از  سپس  و  ببيند  را  آن  نعمت های   و 

منافاتی ندارد.

قابل  نکته  چند  کرده،  بیان  آدم؟ع؟  حضرت  بهشت  دربارۀ  صدوق  مرحوم  آنچه   از 

نشان  اين  و  است  دانسته  دنيا  بهشت های  از  يکی  را  بهشت  آن  اينکه  اول  است.  استفاده 

 می دهد که از نظر شيخ بهشت های دنيا متعددند. نکته ديگر اينکه در بهشت آخرت روز و شب 

و غروب می کند.  اما در بهشت دنيا خورشيد طلوع  و غروب خورشيد بی معناست   و طلوع 

 و در روايات تصريح شده است که بهشت حضرت آدم از بهشت های دنيا بود و خورشيد و ماه 

از بهشت و جهنمی  که غير  يادى استفاده می شود  آيات ز از   در آن طلوع می کرد. همچنين 

که خداى تعالی براى مؤمنان و کفار بعد از قيامت مهّيا کرده است که از آن به بهشت و جهنم 

که از آن به بهشت و جهنم دنيا  آخرت و ابدى تعبير می شود، بهشت و جهنم ديگرى آفريده 

تعبير می گردد. 
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به یقین وعده خدا عملی خواهد شد. در آنجا لغوى نمی شنوند مگر سالم. و براى آن هاست 

ى شان در آن جا چاشتگاه و شامگاه. روز

که منظور  که وجود صبح و شام در بهشت دليل بر آن است  در روايات بیان شده است 

يکی و به يک معنا زمين   از آن، بهشِت دنيا است. زيرا در بهشت بعد از قيامت ظلمت و تار

که در دنيا هست، وجود ندارد. و آسمانی به اين صورت 

 مرحوم صدوق معتقد است که همه انسان ها به هنگام مرگ جايگاه خودشان را در بهشت 

بهشت  در  جايگاه  يت  رؤ مراد  که  می شود  استفاده  شيخ  کالم  ظاهر  از  می بینند.  جهنم  يا 

جهنم  و  بهشت  به  مرگ  از  بعد  بالفاصله  انسان  که  می دانيم  اما  است،  آخرت  جهنم  و 

می رسد  نظر  به  لذا  می گردد،  وارد  برزخی  جهنم  يا  بهشت  به  بلکه  نمی شود؛  منتقل   آخرت 

جهنم  يا  بهشت  همان  که  می بیند  را  خويش  مرگ  از  پس  جايگاه  مرگ  هنگام  به  کسی  هر 

برزخی است و ظاهرًا حکمت نيز همين امر را اقتضا دارد.

اموری  مهمترين  از  يکی  دارند.  دنيا  در  فراوانی  دلبستگی های  مؤمنان  از   بسياری 

به آن پیدا می کنند، بدن است. در نتيجه  فراوانی  که بیشتر مردم به طور معمول دلبستگی 

مال  همچون  ديگری  امور  است.  دشوار  و  سخت  خيلی  آن  از  کندن  دل  و  بدن  کردن  رها 

از سر  لذا خدای متعال  دنيا می شوند.  به  انسان  نيز سبب دلبستگی   ... و  فرزند  و  و همسر 

لطف به بندگان مؤمن خود، پیش از قبض روح بندۀ مؤمن جايگاه او را در بهشت به او نشان 

می دهد، همچنين بهترين وضعيت ممکن در دنيا را نيز بر او نمايان می سازد تا مؤمن ميان 

گاهی تصميم گيری برای برخی مؤمنان  کند و خودش جايگاه خود را برگزيند.   اين دو مقايسه 

می دهد  ترجيح  دنيا  به  ماندن  باقی  بر  را  آخرت  به  انتقال  مؤمن  معمواًل  ولی  است   سخت 

که مؤمن، به اختيار خود، آخرت را برگزيند، خداوند روح او را قبض می کند. گاه  و آن 

کندن مؤمن »َیُجود ِبَنفِسِه« نيز با اين  مرحوم صدوق معتقد است تعبير عرفی دربارۀ جان 

که انسان به چيز با ارزش تری  مطلب سازگاری دارد؛ زيرا »جود نفس« وقتی معنا پیدا می کند 

دست يابد و به اختيار از نفس خود بگذرد و با طيب خاطر از دلبستگی ها دست بشويد. 
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منت: و اعتقادنا أّن بالثواب خيلد أهل اجلّنة يف اجلّنة و بالعقاب خيلد أهل الّنار يف الّنار.

 ترجمه: و اعتقاد ما این است که اهل بهشت به عنوان پاداش در بهشت جاودانه می شوند 

و اهل آتش نیز از برای عقاب در آتش جاودانه خواهند بود.

شرح: از نظر مرحوم صدوق خلود مؤمن در بهشت در حقيقت پاداش ايمان و عمل صالح 

خود اوست و خلود کافر در جهنم نيز عقاب کفر و کردار زشت خود اوست. ولی توضيح نمی دهد 

که چگونه اعمال محدود پاداش يا کيفِر ابدی در پی دارند. مثاًل چگونه ممکن است کسی که 

تمام عمر خود را در کفر و شرک سپری کرده و تنها لحظاتی پیش از مرگ ايمان آورده و سپس از دنيا 

 رفته است برای چند لحظه ايمان به چنان پاداشی دست يابد و تا ابد در بهشت جاودانه گردد 

کافر شده  که در تمام عمر خود مؤمن و نيکوکار بوده و در لحظات پايانی عمر  و بالعکس فردی 

کفر تا ابد در آتش جهنم بسوزد؟ کفر از دنيا رفته است به خاطر چند لحظه  و با 

برخی در پاسخ اين اشکال، گفته اند کسی که در پايان عمر ايمان آورده، نيت اش اين بوده 

کافر شده نيت اش  که در پايان عمر  گر تا ابد هم زنده ماند، در ايمان خود باقی باشد و آن  که ا

کافر به سبب  از مؤمن و  باقی باشد؛ لذا هر يک  کفر  ابد هم زنده ماند در  تا  گر  ا که  اين بوده 

نيتشان در بهشت يا جهنم خالدند. اين مطلب در روايات اهل بیت؟مهع؟ هم آمده است.

 اّما از طرف ديگر بر اساس آموزه های دينی صرف نيت تا مادام که کسی مرتکب گناه و خالفی 

نشده باشد موجب عقاب او نمی شود و خداوند از نيت ها می گذرد، در نتيجه خلود در جهنم 

به خاطر طول مدت کفر و عصيان نيست؛ بلکه به جهت بزرگی گردن کشی در برابر خداوند عظيم 

کوچک باشد، هتک حرمت مقام الوهيت است  گناه هر چند   الشأن و بلند مرتبه است. زيرا 

کند مستحق باالترين عذاب های ابدی است. که مقام الوهيت پروردگار را هتک  کسی  و 

له:  فيقال  الّنار،  من  مكانه  عليه  يعرض  حت  اجلّنة  يدخل  أحد  من  ما  و   منت: 

هذا مكانك الذي لو عصيت اهَّلل لكنت فيه. و ما من أحد يدخل الّنار حت يعرض عليه 

مكانه من اجلّنة، فيقال له: هذا مكانك الذي لو أطعت اهَّلل لكنت فيه.

و�نَ   *  
ُ واِر�ش

ْ
َك ُهُم ال ول�أِ

أُ
فيورث هؤلء مكان هؤلء، و هؤلء مكان هؤلء و ذلك قوله تعاىل: ﴿ا
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.1 ﴾ اِلُ�و�نَ ها �ن �ی ْ�َدْوَس ُهْم �نِ �نِ
ْ
و�نَ ال

ُ ِ��ش َ �نَ �ی �ی ِ �ن
َّ
ال

 الؤمنني منزلة يف اجلّنة من له مثل ملك الدنيا عشر مّرات.
ّ

و أقل

ترجمه: و هیچ کس وارد بهشت نمی شود تا اینکه مکان وی در جهنم به او عرضه گردد، پس 

 در آن جا بودی 
ً
گر خدا را عصیان می کردی قطعا که ا گفته می شود: این مکان توست   به او 

کس داخل آتش نمی شود تا اینکه مکانش در بهشت به او عرضه می شود، پس  و هیچ 

 در آن جا بودی، 
ً
گر اطاعت می کردی قطعا که ا گفته می شود: این مکان توست  به وی 

کافران خانه های مؤمنان  کافران در بهشت را وارث می شوند و  پس مؤمنان خانه های 

در جهنم را به ارث می برند این است قول خدای تعالی: »همانا مؤمنان همان وارثان 

کمترین  که  که فردوس را به ارث می برند و ایشان در بهشت جاودانند« و مؤمنی  هستند 

مراتب را در بهشت دارد به اندازۀ ده برابر دنیا ملک خواهد داشت.

است  آفريده  جهنم  در  منزلی  و  بهشت  در  منزلی  انسانی  هر  برای  متعال  خدای   شرح: 

يدند  کفر ورز گر ايمان آوردند و نيکوکار شدند به منزلشان در بهشت وارد شوند و چنانچه  که ا

گردند. يکی از نعمت های بزرگ و شيرين برای  گشتند به منزلشان در جهنم داخل  و بدکردار 

که در جهنم برای آنان تدارک ديده بود به آنها  که خدای متعال منزلی را  بهشتيان آن است 

می رسد  مؤمنان  به  جهنمی  خانه  از  رهايی  خاطر  به  که  سروری  و  شادمانی  می دهد.  نشان 

ک  کند. در مقابل يکی از عذاب های دردنا که جا دارد انسان قالب تهی  به اندازه ای است 

را می بینند،  به وسيله مؤمنان  را در بهشت و تصرف آن  که منزلشان  جهنميان وقتی است 

کسی در اين دنيا  گر به  که ا کاه است  اندوه و حسرت از دست دادن آن منزل به قدری جان 

عارض شود، قالب تهی می کند.

مرحوم صدوق با بهره گيری از روايات ضمن يادآوری اين مطلب بیان می کند که بهشتيان 

منزلهای جهنميان در بهشت را وارث می شوند و اهل جهنم خانۀ بهشتيان در جهنم را اشغال 

  ﴾ اِلُ�و�نَ َ َها �ن �ی ْ�َدْوَس ُهْم �نِ �نِ
ْ
و�نَ ال

ُ ِ��ش َ �نَ �ی �ی ِ �ن
َّ
و�نَ  *  ال

ُ َواِر�ش
ْ
َك ُهُم ال �أِ

َ
ْول

أُ
 می کنند. از نظر شيخ آيۀ شريفۀ ﴿ا

 ناظر به همين حقيقت است. ايشان در پايان اين باب نيز يادآور شده است که کوچک ترين منزلی 

ک است. کرۀ خا کل ملک  که در درجات پايین بهشت به مؤمنان رتبۀ پايین می رسد، ده برابر 

1. سورۀ مؤمنون، آيات 11-10.





 

ول الوحي من عند اهّلل بالكتب في األمر و النهي  ]30[ باب االعتقاد في كيفّية نز

است.  شده  نازل  کرم؟ص؟  ا پیامبر  بر  خدا  ناحيه  از  که  است  حقايقی  باب  اين   موضوع 

می دانيم آنچه از ناحيه خدا بر رسولش نازل شده، منحصر به قرآن نيست؛ بلکه حقايق ديگری 

نيز بر آن حضرت نازل شده که از آنها به احاديث قدسيه تعبير می شود. تمام اوامر و نواهی خدا 

نيز در قرآن نيامده و احکام الهی به احکام و فرامين نازل شده در قرآن منحصر نمی شود.

از نظر برخی مراد از نزول اوامر االهی، نزول رتبی است و نزول مکانی از باال به پايین مورد نظر 

نيست. به اعتقاد اين گروه اشياء موجود در دنيا، وجود لطيف ديگری در رتبۀ باالتر دارند و مراد 

 از نزول، تنزل رتبۀ وجود اشياء از عوالم باال به عوالم پايین تر است. مانند آنچه در انتقال مطلب 

که ابتدا يک تصوری در ذهن شخص ايجاد می شود،  به مخاطب رخ می دهد، به اين صورت 

بیرون  لفظ  قالب  در  سپس  و  می رسد  مشترک  حس  به  تا  می يابد  تنزل  ذهن  از  تصور  اين 

انداخته می شود. 

به عبارت ديگر، حقيقتی که در مرتبۀ ذهن شخص وجود ذهنی داشت بعد از تنزل به رتبۀ 

يافت می کند،   وجود لفظی در قالب لفظ به گوش مخاطب می رسد. گوش مخاطب لفظ را در

اما لفظ به خودی خود ارزشی ندارد؛ بلکه حقيقِت داراِی ارزش در واقع معنای لفظ است؛ 

که معنا را  گفته می شود الفاظ فانی در معانی اند؛ لفظ در حقيقت همچون آينه ای است  لذا 

گوش مخاطب در مسير صعود  نشان می دهد. وجود لفظی حقيقت مورد نظر بعد از انتقال به 

قرار می گيرد و بعد از طی مراتبی به ذهن مخاطب می رسد و به معنا تبديل می شود و وجود 

ذهنی پیدا می کند.
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 اّما مراد از نزول قرآن در متون دينی غير از نزول اصطالحی است. قرآن در آسمان نيز لفظ بوده 

بر رسول خدا؟ص؟ نازل شده است. به عبارت ديگر الفاظ قرآن به همين  و به همان صورت 

از  کرم؟ص؟ فرود آمده است. تعبير نزول  از ناحيه خدای متعال بر پیامبر ا صورت از آسمان و 

که محل زندگی و سکونت فرشتگان در آسمان هاست. باال به پايین نيز به اعتبار آن است 

در قرآن از نزول اوامر و نواهی الهی در قالب الفاظ سخن به ميان آمده و از اين حقيقت 

گونه  گاهی به تنزيل تعبير شده است. همچنين بر اساس احاديث، قرآن دو  گاهی به انزال و 

رسالت  سال   23 طول  در  يجی  تدر نزول   .2 قدر؛  شب  در  دفعی  نزول   .1 است:  داشته  نزول 

يجی در اين دنيا و در ظرف  کرم؟ص؟. دربارۀ اينکه آيا نزول دفعی نيز همچون نزول تدر پیامبر ا

نبوت خاتم االنبياء؟ع؟ يا پیش از آن بر ايشان نازل شده يا مراد از نزول دفعی نحوۀ ديگری از 

نزول است، مباحثی وجود دارد. 

گاهی  از مباحث ديگر در اين زمينه، مختلف بودن نحوۀ نزول وحی بر پیامبر است؛ يعنی 

و بدون  به صورت مستقيم  قرآن  الفاظ  گاه  و  فرود می آمد  بر آن حضرت  فرشته  توسط  وحی 

مسائل  اين  نيز  واسطه  با  وحی  نزول  دربارۀ  می شد.  القا  حضرت  آن  قلب  به  فرشته  واسطه 

کرم؟ص؟ يک فرشته بوده يا فرشتگان  آيا واسطه فرود آمدن وحی بر پیامبر ا که  مطرح می شود 

يافت وحی توسط فرشتگان و انتقال آن به  متعددی عهده دار اين وظيفه بوده اند؟ نحوۀ در

رسول خدا؟ص؟ چگونه بوده است؟ و مسائل ديگری از اين دست.

منت: قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا يف ذلك أّن بني عيين إسرافيل لوحا، فإذا أراد اهَّلل تعاىل 

إىل  فيلقيه  فيه،  ما  فيقرأ  فيه  فينظر  إسرافيل،  جبني  اللوح  ضرب  بالوحي  م 
ّ
يتكل أن 

نبياء. ميكائيل، و يلقيه ميكائيل إىل جبرئيل، فيلقيه جبرئيل إىل األ

كانت تكون عند خماطبة اهَّلل إّياه حت  كانت تأخذ النيّب؟ص؟ فإّنا  أّما الغشوة اليت  و 

ق . يثقل و يعر

كان يقعد بني يديه  كراما له، و  كان ل يدخل عليه حت يستأذنه إ و أّما جبرئيل فإّنه 

قعدة العبد.

 ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ کیفیت نزول وحی این است که میان دو چشم اسرافیل لوحی هست، 
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به پیشانی  لوح  آن  فرماید،  تکلم  که به وحی  اراده می کند  تعالی  گاه خدای  پس هر 

اسرافیل می خورد پس اسرافیل به آن می نگرد و آنچه را در آن است می خواند و آن را 

 به میکائیل القا می کند و میکائیل آن را به جبرئیل و جبرئیل به پیامبران القا می کند. 

که خداوند با ایشان به طور مستقیم  که پیامبر؟ص؟ را می گرفت هنگامی بود   اما غشوه ای 

جبرئیل  اما  و  می کرد  عرق  و  می شد  سنگین  ایشان  بر  حالت  آن  و  می کرد   مخاطبه 

کرم؟ص؟ وارد نمی شد تا اینکه از باب تکریم حضرتش از ایشان اجازه بگیرد   بر پیامبر ا

و همچون بندگان در حضور حضرتش می نشست.

خدا  هرگاه  که  هست  لوحی  اسرافيل  پیشانی  در  که  است  معتقد  صدوق  شيخ  شرح: 

کوبیدن لوح بر پیشانی اسرافيل او را به خواندن لوح امر می کند   نزول وحی را اراده می کند با 

است  بوده  شده  ثبت  لوح  آن  در  قبل  از  نظر  مورد  امور  آيا  که  نمی دهد  توضيح   اما 

 يا به هنگام اراده نزول وحی تازه در آن ثبت می شود. همچنين دربارۀ حقيقت لوح توضيحی 

داده نشده است. 

که هيچ تجربه ای  که هستند، برای افرادی  که بیان حقيقت اين امور، چنان  روشن است 

می شود  استفاده  الفاظی  از  معمواًل  حقايق  اين  بیان  در  لذا  است،  ناممکن  ندارند،  آن   از 

که انسان ها با آنها مأنوس اند، در عين حال مخاطبان بايد توجه داشته باشند که سنخ حقايق 

اسرافيل  طينت  همچنين  نيست.  آنها  پیرامون  اشياء  سنخ  از  احاديث  اين  در  شده   مطرح 

که در پیشانی اسرافيل  و فرشتگان الهی با طينت مواد دنيوی انسان ها تفاوت دارد و لوحی 

گرفته متناسب با آن فرشته است. قرار 

کتابت باشد.  کلمات و حروف از طريق صوت يا  تکلم خدا ممکن است به معنای ايجاد 

ی آنچه  يافت و قرائت می کند، اسرافيل است. و که وحی را از ناحيه خدا در اولين فرشته ای 

طريق  از  و  جبرئيل  به  ميکائيل  توسط  وحی  سپس  می کند.  القا  ميکائيل  به  کرده  قرائت  را 

با وسائط صورت می گيرد.  انبياء  به  انتقال وحی  بنابراين  القا می شود.  پیامبران  به   جبرئيل 

که در روايات تصريح  کم يا حذف شوند چنان  در عين حال ممکن است در مواردی وسائط 

گاهی به طور مستقيم به رسول خدا؟ص؟ القا می شده است.  که وحی  شده است 
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کردن پیامبر؟ص؟ به هنگام نزول وحی در مواردی اتفاق  مرحوم صدوق معتقد است غش 

کرم؟ص؟ منتقل می شد.  که وحی به صورت مستقيم از ناحيه خدای تعالی به پیامبر ا می افتاد 

گويی فشار سنگينی تحمل  که  در آن هنگام چنان حالتی برای رسول خدا؟ص؟ رخ می داد 

می کند. آن حضرت به شدت عرق می کرد و مردم می پنداشتند که حضرتش غش کرده است. 

اما در مواقعی که وحی با واسطه بود، جبرئيل برای پاسداشت مقام آن حضرت هيچگاه بدون 

اجازه بر ايشان وارد نمی شد و همچون بنده ای خاضع در برابر رسول خدا؟ص؟ می نشست.



ول القرآن في ليلة القدر ]31[ باب االعتقاد في نز

القدر  ليلة  نزل يف شهر رمضان يف  القرآن  أّن  اعتقادنا يف ذلك  الشيخ؟هر؟:  قال  منت: 

ين سنة و أّن اهَّلل   مجلة واحدة إىل البيت العمور ّث نزل من البيت العمور يف مّدة عشر

 أعطی نبّيه؟ص؟ العلم مجلة.
ّ

عّز و جل

.»
ً
ما

ْ
 َرّبِ ِزْديِن ِعل

ْ
ْيَك َوْحُيُه َو ُقل

َ
ْن ُيْقض  ِإل

َ
ُقْرآِن ِمْن َقْبِل أ

ْ
 ِبال

ْ
و قال له: »َو ل َتْعَجل

اُه  �ن
أْ
َ�ا ا �تَ دن اإِ

َ ُ� * �ن �نَ
آ
ْ�ا ْمَعُ� َو �تُ َ ا �ب �ن �یْ

َ
�نَّ َعل اإِ  * �ِ َل �بِ ْع�بَ َك ِل�تَ ِ� ِلسا�نَ ْك �بِ ِ�ّ�َ

و قال تعاىل: ﴿لا �تُ

.1 ﴾�ُ ا�نَ �ی َ ا �ب �ن �یْ
َ
�نَّ َعل  اإِ

ّمَ
ُ ُ� * �ش �نَ

آ
ْ�ا ْ� �تُ �بِ

ا�تَّ َ �ن

که قرآن در ماه رمضان در شب قدر به طور  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ نزول قرآن این است 

یک جا به بیت المعمور نازل شده است، سپس در طول بیست سال از بیت المعمور نازل 

کرده و به ایشان   شده است و خدای عزوجل علم را به صورت ُجملی به پیامبر؟ص؟ اعطا 

فرموده است: »قبل از اینکه وحی قرآن برای تو قضا شود به قرائت آن عجله نکن و بگو 

 پروردگارا علم مرا بیفزای« و فرموده است: »زبانت را به قرآن حرکت مده تا در آن عجله کنی 

کردیم از قرائت  گاه ما آن را قرائت  همانا جمع و خواندن قرآن بر عهدۀ ماست پس هر 

کن سپس بیان آن نیز بر عهدۀ ماست«. آن تبعیت 

شرح: نزول دفعی قرآن در شب قدر از ليالی ماه مبارک رمضان يکی از مسلمات اعتقادی 

ماست که مرحوم صدوق نيز بدان تصريح می کند و معتقد است که قرآن در اين ماه به صورت 

دفعی به بیت المعمور نازل شده است؛ نه به زمين. بر اساس احاديث بیت المعمور خانه ای 

1. سورۀ قيامت، آيات 19-16.
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آنها حول آن خانه  و  آفريده  ئک  برای مال را  آن  کعبه در آسمان چهارم است و خداوند   نظير 

کسانی نازل شده،  طواف می کنند. مرحوم صدوق دربارۀ اينکه قرآن در بیت المعمور به چه 

 سخنی نگفته است. ما معتقديم که رسول خدا؟ص؟ بر بیت المعمور اشراف دارد و از قرآن نازل شده 

گاه بوده است. به بیت المعمور نيز آ

طول  در  و  داشته  هم  يجی  تدر نزول  دفعی،  نزول  بر  عالوه  قرآن  صدوق  مرحوم  قول  بنابر 

بر پیامبر  ابتدای بعثت  که در  اما می دانيم  نازل شده است.  کرم؟ص؟  بر پیامبر ا بیست سال 

داشت  ادامه  نيز  حضرت  آن  شريف  عمر  سال  آخرين  تا  آن  نزول  و  شد  نازل  قرآن  کرم؟ص؟   ا

نيز  روايات  برخی  در  البته  نيست.  روشن  خيلی  سال  بیست  طول  در  قرآن  نزول  از  مراد  لذا 

نازل شده است.  کرم؟ص؟  بر پیامبر ا که قرآن در مدت بیست و چهار سال   بیان شده است 

اين مدت نيز بیش از مّدت نبوت ظاهری رسول خدا؟ص؟ است؛ زيرا فاصله زمانی بعثت تا 

رحلت خاتم پیامبران؟ع؟ بیست و سه سال بوده است.

يجی قرآن علم، به صورت جملی به رسول  که پیش از نزول تدر شيخ؟هر؟ معتقد است 

گاه  يجی قرآن از آن آ که ايشان پیش از نزول تدر خدا؟ص؟ اعطا شده است، اما مراد آن نيست 

از قرآن  آياتی  نبوده است؛ زيرا بر اساس احاديث حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ به هنگام تولد، 

که در آن هنگام رسول خدا؟ص؟ هنوز به نبوت مبعوث نشده   را خواندند و اين در حالی بود 

و قرآن برای ايشان نازل نشده بود. منظور مرحوم صدوق از اعطای علم قرآن به صورت جملی 

يجی آن است.  گاهی آن حضرت از قرآن پیش از نزول تدر نيز توجه دادن به آ

صدوق اين مطلب را به آيه 114 سورۀ مبارکۀ طه و آيات 19 – 16 سورۀ مبارکۀ قيامة مستند کرده 

يجی آن را نمی توان  کرم؟ص؟ به قرآن پیش از نزول تدر  است اما به نظر می رسد علم جملی پیامبر ا

يجی قرآن است  کرد زيرا چه بسا اين آيۀ شريفه ناظر به نزول تدر  از آيه 114 سورۀ طه استفاده 

و خداوند به پیامبرش دستور می دهد که پیش از قرائت کامل آيه يا آيات نازل شده، آن را برای 

مردم قرائت نکند. به عبارت ديگر اين آيه اطالق دارد و نمی توان مراد آن  را به مطلب مورد نظر 

مرحوم صدوق منحصر کرد مگر اينکه قرينه ای بر اين معنا وجود داشته باشد. اما داللت آيات 

 16 – 19 سورۀ قيامة بر مطلب مورد نظر مرحوم صدوق بیش از آيۀ قبل است و می توان از اين آيات 
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گاهی داشته است  يجی آيات، به قرآن آ  چنين مفهوم گيری کرد که رسول خدا؟ص؟ پیش از نزول تدر

و خداوند در اين آيات آن حضرت را از تعجيل در قرائت آيات برای مردم منع می کند و دستور 

کن. کرديم، تو هم آن را برای مردم قرائت  که ما آيه ای را برای تو قرائت  که بعد از آن  می دهد 





]32[ باب االعتقاد في القرآن 

قوله،  و  يله،  تنز و  وحيه،  و  اهَّلل،  كالم  أّنه  القرآن  يف  اعتقادنا  الشيخ؟هر؟:  قال   منت: 

كتابه. و 

ِفِه.
ْ
 ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َو ل ِمْن َخل

ُ
باِطل

ْ
ِتيِه ال

ْ
و أّنه  ل َيأ

ِل. ْز َ ، َو ما ُهَو ِبالْ
ٌ

و أّنه القصص الق. و أّنه قول  َفْصل

ّبه. و أّن اهَّلل تعاىل حمدثه، و منزله، و حافظه، و ر

کتاب  کالم و وحی و تنزیل و قول و  که قرآن  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ قرآن این است 

خداوند است و همانا نه از پیش رو و نه از پشت سر بر او باطل وارد نمی شود و آن 

 داستان های حق و سخن آخر و قطعی است و شوخی و هزل نیست و همانا خدای تعالی 

کننده و فرو فرستنده و حافظ و پروردگار قرآن است. احداث 

 شرح: مرحوم صدوق قرآن را کالم خدا می داند. کالم عبارت است از امواج صوتی که به گوش 

صورت  دهان  و  لب  و  حنجره  با  ما  در  کلمات  صورت  به  امواج  ايجاد  می رسد،  مخاطب 

 می گيرد، اما اين اعضا و جوارح برای ايجاد کلمات ضروری نيستند و امکان ايجاد کالم به طرق 

ندارد  و هيچ ضرورتی  ايجاد اوست  نيز در حقيقت  تعالی  کالم خدای  نيز وجود دارد.   ديگر 

کرم؟ص؟ خوانده شود، بلکه  که وحی و فرامين الهی صرفًا از طريق ايجاد صوت به گوش پیامبر ا

 ممکن است وحی مستقيمًا به قلب مبارک رسول خدا؟ص؟ القا شود. بر اساس متون به نظر می رسد 

کرم؟ص؟ منتقل شده و قسمتی از آن به قلب مبارک  قسمتی از قرآن با ايجاد صوت به پیامبر ا

کالم به هر دو صحيح است. آن حضرت القا شده است و اطالق 
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کتاب خدا معرفی می کند. وحی به  مرحوم صدوق همچنين قرآن را وحی، تنزيل، قول و 

 معنای القای مطلب به صورت مخفی و رمزی است. دربارۀ معنای تنزيل پیشتر مطالبی بیان شد. 

قول نيز به معنای سخن است؛ يعنی قرآن سخن خداست، اما ضرورتًا اينگونه نيست که همۀ 

بلکه ممکن است خداوند  باشد؛  القا شده  کرم؟ص؟  ا پیامبر  به  به صورت قول و سخن  قرآن 

کرده باشد. کتبی ايجاد  بخشی از قرآن را مستقيمًا به صورت 

کتاب خدا  مرحوم صدوق در ادامه اين باب با استناد به آياتی از قرآن برخی خصوصيات 

که حقيقت  را نيز بیان می کند از جمله اينکه باطل به هيچ وجه و هرگز به آن راه ندارد؛ چرا 

قصه های  ندارد.  وجود  آن  دربارۀ  ريبی  و  شک  هيچ  و  است  تذکره  و  علم  برهان،  نور،  قرآن 

قرآن قول فصل است؛  آن نيست.  و داستان ساختگی در  و حقيقی هستند   قرآن همه حق 

و  قرآن شوخی  از باطل جدا می سازد. در  را  رافع اختالف و سخن نهايی است و حق  يعنی 

سخن هزل نيز وجود ندارد.

کيد در حقيقت نفی قول  کيد می کند و اين تا شيخ در پايان باب بر محَدث بودن قرآن تا

کرده است و مراد  به قديم بودن قرآن است. ايشان همچنين خدا را رّب و حافظ قرآن معرفی 

که خداوند به صورت قهری با  او حفظ قرآن از تغيیر و تحريف است. البته مراد اين نيست 

کسی در نسخه ای از قرآن  که  ايجاد تغيیر در قرآن مقابله می کند؛ زيرا اين امکان وجود دارد 

کنند. حفظ قرآن  دست ببرد يا دشمنان اسالم با ايجاد تغيیراتی در قرآن آن را چاپ و منتشر 

کم است و نسخه های دستکاری  که قرآن نازل شده از سوی خدا، همواره حا بدين معناست 

که خداوند نازل فرموده است، نگهبان و حافظ دارد و حافظ  شده را بی اعتبار می سازد. قرآن 

و نگهبان قرآن ضرورتًا بايد معصوم باشد.



]33[ باب االعتقاد في مبلغ القرآن 

منت: قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا أّن القرآن الذي أنزله اهَّلل تعاىل عل نبّيه حممد؟ص؟ هو 

كثر من ذلك، و مبلغ سوره عند الناس  ما بني الدّفتني، و هو ما يف أيدي الناس، ليس بأ

مائة و أربع عشرة سورة.

كيف سورة واحدة. و عندنا أّن الضحی و أل نشرح سورة واحدة، و إليالف و أ ل تر 

كاذب. كثر من ذلك فهو  و من نسب إلينا أّنا نقول إّنه أ

ه ، و جواز قراءة 
ّ
كل كل سورة من القرآن، و ثواب من خت القرآن  وي من ثواب قراءة  و ما ر

لا  يضة، تصديق  فر ركعة  القران بني سورتني يف  الهني عن  و  نافلة،  ركعة  سورتني يف 

قلناه يف أمر القرآن و أّن مبلغه ما يف أيدي الناس.

ه يف ليلة واحدة، و أّنه ل جيوز أن خيت 
ّ
كل وي من الهني عن قراءة القرآن  كذلك ما ر  و 

ثة أيام، تصديق لا قلناه أيضا. يف أقل من ثال

بل نقول: إّنه قد نزل الوحي الذي ليس بقرآن، ما لو مجع إىل القرآن لكان  مبلغه مقدار 

سبعة عشر ألف آية.

يِق«.
ْ
ُد، َداِر َخل ّمَ َك: َيا حُمَ

َ
 ل

ُ
؟ص؟: »ِإّنَ اهَّلَل َتَعاىَل َيُقول ِ

يِبّ  ِللّنَ
َ

و ذلك مثل  َقْوِل َجْبَرِئيل

ْم«. اِس َو َعَداَوَتُ ِق َشْحَناَء الّنَ
َ
و مثل  َقْوِلِه: »اّت

 َما 
ْ

َك ُمَفاِرُقُه، َو اْعَمل
َ

ْحِبْب َما ِشْئَت َفِإّن
َ
ٌت، َو أ َك َمّيِ

َ
و مثل  َقْوِلِه: »ِعْش َما ِشْئَت َفِإّن

اِس«. ى َعِن الّنَ
َ

ذ
َ ْ
 األ

ُ
َكّف ُه  ْيِل، َو ِعّزُ

َّ
ُتُه ِبالل

َ
ْؤِمِن َصال ُ ِقيِه. َو َشَرُف الْ

َ
َك ُمال

َ
ِشْئَت َفِإّن

أحفر  َو  ْدِرَد 
ُ
أ ْن 

َ
أ ِخْفُت  َحّتَ  َواِك  ِبالّسِ ُيوِصييِن   

ُ
َجْبَرِئيل  

َ
َزال »َما  ؟ص؟:  ِ

يِبّ الّنَ َقْوِل  و مثل  
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ِة َحّتَ 
َ
ْرأ َ  ُيوِصييِن ِبالْ

َ
ُثُه، َو َما َزال ُه َسُيَوّرِ

َ
ّن

َ
اِر َحّتَ َظَنْنُت أ َ  ُيوِصييِن ِباجلْ

َ
ْحيِفَ [، َو َما َزال

ُ
]أ

ُه 
َ
ُه َسَيْضِرُب ل

َ
ّن

َ
وِك َحّتَ َظَنْنُت أ

ُ
ْمل َ  ُيوِصييِن ِبالْ

َ
ُقَها، َو َما َزال

َ
 َيْنَبِغي َطال

َ
ُه ل

َ
ّن

َ
َظَنْنُت أ

 ُيْعَتُق ِبِه«.
ً

َجال
َ
أ

اهَّلَل  ِإّنَ  ُد،  ّمَ حُمَ »َيا  ْنَدِق:  َ الْ َوِة  َغْز ِمْن  َفَرَغ  ِحنَي  ؟ص؟  ِ
يِبّ ِللّنَ ؟ع؟ 

َ
َجْبَرِئيل َقْوِل  مثل   و 

ْيَظَة«.  ِبَبيِن ُقَر
َّ

َعْصَر ِإل
ْ
َ ال ِ

ّ
 ُتَصيل

َ
ْن ل

َ
ُمُرَك أ

ْ
َيأ

َفَراِئِض«.
ْ
َداِء ال

َ
يِن ِبأ َمَر

َ
َكَما أ اِس  َداَراِة الّنَ يّبِ ِبُ يِن َر َمَر

َ
و مثل  َقْوِلِه؟ص؟: »أ

ْم«. ْقَداِر ُعُقوهِلِ  مِبِ
َّ

اَس ِإل َم الّنَ ِ
ّ
ل

َ
 ُنك

َ
ْن ل

َ
ِمْرَنا أ

ُ
ْنِبَياِء أ

َ ْ
ا َمَعاِشَر األ

َ
و مثل  َقْوِلِه؟ص؟: »ِإّن

ْت ِبِه َعْييِن، َو َفِرَح ِبِه َصْدِري  ْمٍر َقّرَ
َ
يّبِ ِبأ َتايِن ِمْن ِقَبِل َر

َ
 أ

َ
و مثل  َقْوِلِه؟ص؟: »ِإّنَ َجْبَرِئيل

ِلنَي«. َحّجَ ُ ُغّرِ الْ
ْ
ْؤِمِننَي، َو َقاِئُد ال ُ ِميُر الْ

َ
 أ

ً
: ِإّنَ َعِلّيا

ُ
يِب، َيُقول

ْ
َو َقل

 
ً
َج َفاِطَمَة َعِلّيا ّوَ ُد، ِإّنَ اهَّلَل َتَعاىَل َقْد َز ّمَ : َيا حُمَ

َ
 َفَقال

ُ
َّ َجْبَرِئيل َ

 َعيل
َ

ل و مثل  َقْوِلِه؟ص؟: »َنَز

 
َ

ْشِهْد َعل
َ
ْرِض، َو أ

َ ْ
ْجَها ِمْنُه يِف األ ّوِ ِتِه، َفَز

َ
ِئك

َ
 َذِلَك ِخَياَر َمال

َ
ْشَهَد َعل

َ
ِمْن َفْوِق َعْرِشِه، َو أ

ِتَك«. ّمَ
ُ
َذِلَك ِخَياَر أ

ونا به، و موصال إليه غير  كان قرآنا لكان مقر ه وحي ليس بقرآن، و لو 
ّ
كل كثير،  و مثل هذا 

ْم 
ُ

ك ّبِ ِكَتاُب َر : »َهَذا 
َ

ا َجاَءُهْم ِبِه َقال ّمَ
َ
َعُه، َفل ْؤِمِننَي؟ع؟ مَجَ ُ ِميُر الْ

َ
كان أ كما  مفصول عنه  

ْ َيْنُقْص ِمْنُه َحْرٌف«. ْ َيِزْد ِفيِه َحْرٌف، َو لَ ْم، لَ
ُ

ك  َنِبّيِ
َ

 َعل
َ

ل ْنِز
ُ
َكَما أ

:
ُ

ِذي ِعْنَدَك. َفاْنَصَرَف َو ُهَو َيُقول
َّ
 ال

ُ
َنا ِفيِه، ِعْنَدَنا ِمْثل

َ
 َحاَجَة ل

َ
وا: ل

ُ
َفَقال

.1 ﴾ ُ�و�نَ �تَ
ْ َسش َس ما �ی

�أْ �بِ
لًا �نَ ِل�ی

 �تَ
ً
ا َم�ن

َ ِ� �ش ْوا �بِ �َ �تَ ْ ُهوِرِهْم َو اسش وُه َوراَء طنُ
دنُ �بَ �نَ ﴿�نَ

ُف ِمْن 
َ

ا اِلْخِتال َ َ
 َواِحٍد، َو ِإّن

َ
 ِمْن ِعْنِد َواِحٍد َعل

َ
ل ُقْرآُن َواِحٌد، َنَز

ْ
اِدُق؟ع؟: »ال  الّصَ

َ
َو َقال

َواِة«. ِجَهِة الّرُ

 ترجمه: اعتقاد ما این است که همانا قرآنی که خدای تعالی بر پیامبرش محمد؟ص؟ نازل کرده 

 همان است که در میان دو جلد و در دست مردم است و بیش از آن نیست و تعداد سوره ها 

 نزد مردم صد و چهارده سوره است و از نظر ما سورۀ »ضحی« و »الم نشرح« یک سوره هستند 

کیف« نیز یک سوره هستند. و سورۀ »الیالف« و »الم تر 

1. سورۀ آل عمران، آيۀ 187.



293 ]33[باباالعتقادفيمبلغالقرآن

که ما معتقدیم قرآن بیش از آن است، دروغگو است. کس به ما نسبت دهد  هر 

کل قرآن و جواز قرائت دو سوره  و آنچه دربارۀ ثواب قرائت هر سوره از قرآن و ثواب ختم 

در یک رکعت نماز نافله و نهی از جمع دو سوره در یک رکعت فریضه روایت شده است 

که همانا مقدار قرآن همین قدر است  گفتیم  که در امر قرآن  تصدیق آن چیزی است 

که در دست مردم است.

کل قرآن در یک شب و جایز نبودن ختم آن در  و همچنین آنچه دربارۀ نهی از قرائت 

گفتیم. کمتر از سه روز روایت شده است نیز تصدیقی است بر آنچه ما 

نازل  پیامبر؟ص؟  بر  مقداری  به  نیست  قرآن  که  وحیی  تحقیق  به  می گوییم  ما  بلکه 

می شود.  آیه  هزار  هفده  اندازۀ  به  مقدارش  شود  ضمیمه  قرآن  به  گر  ا که  است   شده 

که »همانا خدای تعالی  و از جملۀ آن وحی ها مثل سخن جبرئیل به پیامبر؟ص؟ است 

کینه  که: »از  او  این سخن  کن« ومثل  با خلق من مدارا  تو می فرماید: ای محمد  به 

که به راستی  کن  ورزی و دشمنی مردم بپرهیز« و مثل قول او: »هر چه می خواهی زندگی 

که عاقبت از آن جدا می شوی   عاقبت خواهی ُمرد و آنچه را می خواهی دوست بدار 

کرد و شرف مؤمن نماز  که عاقبت آن را مالقات خواهی  و آنچه می خواهی انجام بده 

کردن از اذیت مردم است«. شب اوست وعزت او خودداری 

 و مثل این سخن پیامبر؟ص؟: »جبرئیل پیوسته مرا به مسواک سفارش می کرد تا آنجا که ترسیدم 

کردم  گمان  که  گونه ای  که دندان هایم بریزد و همواره مرا به همسایه ام سفارش می کرد به 

کردم طالق  گمان  که  از من ارث می برد و همواره مرا به زنان سفارش می کرد به طوری 

کردم به  گمان  که  زن جایز نیست و همواره مرا به خدمتکاران سفارش می کرد به طوری 

کرد«. کردنش تعیین خواهد  زودی مدتی برای آزاد 

که حضرتش از غزوۀ خندق فارغ شدند   و مثل سخن جبرئیل؟ع؟ به پیامبر؟ص؟ هنگامی 

با  مگر  نخوانی  را  نماز عصر  که  می فرماید  امر  تو  به  همانا خداوند  »ای محمد  که: 

بنی قریظه«.

که  کرده است همان طور  که: »پروردگارم مرا به مدارا با مردم امر   و مثل سخن پیامبر؟ص؟ 

به اداء فرائض فرمان داده است«.
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که بامردم سخن نگوییم  گروه انبیاء مأموریم  که: »همانا ما  و مثل سخن پیامبر؟ص؟ 

مگر به مقدار درکشان«.

 و مثل سخن پیامبر؟ص؟ که: »همانا جبرئیل از ناحیۀ پروردگارم امری برای من آورد که چشمم 

گردید و سینه  و قلبم بدان شاد شد، خداوند فرمود: »همانا علی امیر مؤمنان  بدان روشن 

و پیشوای پیشانی سفیدان است«.

 و مثل سخن پیامبر؟ص؟ که: »جبرئیل بر من نازل شد و گفت: ای محمد همانا خدای تعالی 

فاطمه؟اهس؟ را از باالی عرش خویش به ازدواج علی؟ع؟ درآورد و فرشتگان برگزیده اش را 

گرفت پس او را در زمین به ازدواج )علی؟ع؟( درآور و برگزیدگان امت خویش  گواه  بر آن 

گواه بگیر. را بر آن 

گر  ا و  نیستند  قرآن  ولی  هستند  وحی  همگی  که  است  فراوان  احادیث  این  مثل  و 

که  نمی شدند چنان  آن جدا  از  و  می شدند  مقرون  و  متصل  آن  با   
ً
قطعا بودند  قرآن 

 امیرالمؤمنین؟ع؟ قرآن را جمع کرد و آن را نزد قوم آورد و فرمود: »این کتاب پروردگارتان است 

است  نشده  کم  یا  و  اضافه  حرفی  آن  در  و  شده  نازل  پیامبرتان  بر  که  طور   همان 

گفتند: ما بدان نیازی نداریم و نظیر آنچه نزد توست نزد ما نیز هست  پس )غاصبان( 

که می فرمودند: »آن را به پشت سرشان انداختند   پس آن حضرت بازگشتند در حالی 

کردند پس چه بد خریدی بود«. کمی دریافت  و در مقابل بهای 

 و امام صادق؟ع؟ فرمودند: »قرآن واحد است و از نزد واحد بر شخص واحد نازل شده است 

و اختالف از جانب راویان است«.

شرح: از نظر مرحوم صدوق قرآنی که خداوند نازل کرده همين مصحف موجود در دست مردم 

ی چيزی از قرآن کم نشده و چيزی بدان افزوده نشده است. اما دربارۀ تعداد  است. به اعتقاد و

که از نظر »الناس«؛ يعنی از نظر سنيان، قرآن 114 سوره دارد   سوره های قرآن شيخ معتقد است 

»الیالف«  سوره های  و  سوره  يک  هم  ی  رو نشرح  الم  و  الضحی  سوره های  ما  نظر  از   ولی 

ی هم يک سوره هستند. بر همين اساس فقهای شيعه در قرائت سورۀ  کیف« نيز رو و »الم تر 

نماز در مورد اين چهار سوره  احتياط می کنند و به قرائت هر يک از اين سوره ها به همراه آن 

ديگری حکم می دهند.
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ياده يا نقصان در قرآن را به شيعيان تکذيب می کند.   شيخ صدوق؟هر؟ سپس نسبت قول به ز

ايشان برای اثبات اين مدعا به روايات وارد شده دربارۀ ثواب قرائت هر يک از سوره های قرآن، 

که بر جواز قرائت بیش از دو سوره در نوافل و عدم  روايات مربوط به ثواب ختم قرآن و رواياتی 

که اين روايات به روشنی  کرده است؛ چرا  جواز آن در فرائض داللت دارند، استناد و استدالل 

دارند،  داللت  شيعيان  نزد  خدا  کتاب  انتهای  و  ابتدا  و  قرآن  سوره های  بودن  مشخص  بر 

دست  در  که  است  مقداری  همين  خداوند  سوی  از  شده  نازل  قرآن  شيعه  نظر  از  نتيجه  در 

مسلمانان هست.

کل  که قرائت  کرده اند و نيز رواياتی  که از ختم قرآن در يک شب نهی  از نظر شيخ رواياتی 

قرآن در کمتر از سه روز را غير نيکو دانسته اند، بر مدعای ايشان داللت دارند لذا آنچه مخالفان 

که چه بسا اعتقاد شيعه به نزول  به شيعه نسبت می دهند دروغ است. شيخ يادآور می شود 

کرم؟ص؟ منشأ توهم مخالفان شده باشد لذا ايشان شواهد بسيار از  وحيی غير از قرآن بر پیامبر ا

گر  که ا کرده است  آنچه غير از قرآن بر رسول خدا؟ص؟ وحی شده است، مطرح ساخته و بیان 

اين وحی ها به قرآن اضافه شوند آيات قرآن به هفده هزار آيه می رسد. از نظر ايشان جدايی اين 

که قرآن صرفًا همان مصحف موجود در دست مسلمانان است   احاديث از قرآن داللت دارد 

کنار و همراه قرآن قرار می گرفتند و از آن جدا نمی شدند.  گر اينها نيز قرآن بودند، در  و ا

جاءهم  فلّما  جمعه  امیرالمؤمنین؟ع؟  کان  »کما  می نويسد:  مطلب  اين  از  بعد   شيخ 

حرف«  منه  ینقص  لم  و  حرف،  فیه  یزد  لم  نبیکم،  علی  انزل  کما  ربکم  کتاب  هذا  قال   به 

مرحوم فيض دربارۀ معنای اين کالم شيخ می نويسد: »یظهر من هذا انه محل مجع اميرالؤمنني صلوات 

که شيخ صدوق  کالم ظاهر می شود  اهّٰلل عليه القرآن عیل مجعه للحادیث القدسّیة التفرقة«1؛ از اين 

حمل  ايشان  توسط  کنده  پرا قدسی  احاديث  جمع  بر  را  اميرالمؤمنين؟ع؟  توسط  قرآن   جمع 

کرده است.

ی بر اين باور بوده است  گفت، و کالم شيخ می توان  که بر اساس اين  فيض معتقد است 

کرده بودند عالوه بر قرآن موجود، شامل احاديث قدسی نيز  که آنچه اميرالمؤمنين؟ع؟ جمع 

1. وافی، ج9، ص1779.
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کرده و مقرون آن ساخته بودند.  بوده است و آن حضرت احاديث قدسی را به قرآن ضميمه 

کالم مرحوم صدوق چندان صحيح به نظر نمی رسد و مراد شيخ اين  اما چنين برداشتی از 

توسط حضرتش همان  آوری شده  قرآن جمع  اميرالمؤمنين؟ع؟  فرمايش  اساس  بر  که  است 

کم و نه حرفی بدان افزوده شده است.  کرم؟ص؟ نازل شده، نه حرفی از آن  که بر پیامبر ا است 

نقل اين حديث از اميرالمؤمنين؟ع؟ به روشنی داللت می کند که آن حضرت احاديث قدسی 

با استشهاد به اين حديث شريف  نيز   را به قرآن ضميمه و مقرون نکرده اند. مرحوم صدوق 

بر مدعای خود مبنی بر اينکه از نظر شيعه قرآن منزل همين قرآن موجود در دست مردم است، 

کرده است. استدالل 

شيخ صدوق؟هر؟ در بیان تفاوت قرآن جمع آوری شده، توسط اميرالمؤمنين؟ع؟ با ساير 

نزل  واحد،  »القرآن  فرمودند:  که  می کند  استشهاد  صادق؟ع؟  امام  از  حديثی  به  مصحف ها 

من عند واحد علی واحد، و انما االختالف من جهه الرواة«؛ يعنی قرآن اميرالمؤمنين؟ع؟ عينًا 

نازل شده و هيچ  کرم؟ص؟  بر پیامبر ا از ناحيۀ خداوند  قرآن  به عنوان  که  کالمی است  همان 

موجود  قرآن  اما  است.  نگرفته  صورت  آن  سور  و  آيات  کلمات،  حروف،  موضع  در  تغيیری 

ناحيه  از  اختالف  اين  و  است  مختلف  آن  قرائت های  و  ندارد  خصوصيتی  چنين  مسلمًا 

يان قرآن است. راو

که می گويند قرآن به  کسانی است  فرمايش حضرت امام صادق؟ع؟ در نقطه مقابل قول 

نازل  واحد  به حرف  قرآن  که  کيد می کند  تا امام صادق؟ع؟  و  نازل شده است  هفت حرف 

يان قرآن هستند. شده و منشأ اختالف خداوند نيست بلکه راو
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1. سورۀ زمر، آيۀ 65.

2. سورۀ فتح، آيۀ 2.
3. سورۀ اسراء، آيات 75-74.
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عل إّياك أعين و امسعي يا جارة.

كان يف القرآن »أو« فصاحبه فيه باليار.  ما 
ّ

كل و 

كني. ِذيَن آَمُنوا﴾1 فهو يف التوراة: يا أهّيا السا
َّ
ا ال َ هّيُ

َ
كان يف القرآن: ﴿يا أ  ما 

ّ
كل و 

يفها،   ابن أيب طالب قائدها، و أميرها، و شر
ّ

ِذيَن آَمُنوا﴾ إل
َّ
ا ال َ هّيُ

َ
و ما من آية أّوهلا: ﴿يا أ

و أّوهلا.

مّئة؟مهع؟، و يف أشياعهم و أتباعهم.  و هي يف النيّب و األ
ّ

و ما من آية تسوق إىل اجلّنة إل

 و هي يف أعداهئم و الخالفني هلم.
ّ

و ما من آية تسوق إىل الّنار إل

كان فهيا من خير فهو جار يف أهل الير و ما   ما 
ّ

كل كر األّولني فإّن  كانت اآليات يف ذ و إن 

كان فهيا من شّر فهو جار يف أهل الشر.

نبياء خير من النيّب حممد؟ص؟، و ل يف األوصياء أفضل من أوصيائه، و ل  و ليس يف األ

ذين هم شيعة أهل بيته يف القيقة دون غيرهم، و ل يف 
ّ
يف المم أفضل من هذه الّمة ال

األشرار شّر من أعداهئم و الخالفني هلم.

گر شرک آوری البته  که: »)ای پیامبر( ا ترجمه: و هر چه در قرآن نظیر این قول است 

 از زیانکاران خواهی بود« و مثل این قول خدای تعالی: 
ً
عملت باطل می شود و قطعا

که:  گناهان سابق و الحق تو را بیامرزد« و مثل این قول خدای تعالی   »برای اینکه خداوند 

آنان میل می کردی در آن صورت به تو  البته اندکی به  را تثبیت نمی کردیم  گر ما تو   »ا

دو برابر عذاب زندگی و عذاب پس از مرگ می چشاندیم«،  و آنچه شبیه این آیات در 

که آیاتی از این قبیل از باب »منظورم تو  قرآن هست، اعتقاد ما دربارۀ آن ها این است 

بودی و بشنو ای همسایه« است.

ف در آن )حکم( مخّیر است.
ّ
و هر چه در قران لفظ »أو« هست، مکل

و هر چه در قرآن خطاب »ای مؤمنان« هست در تورات به »ای مساکین« تعبیر شده است.

اینکه  مگر  باشد،  مؤمنان«  »ای  خطاب  آن  ابتدای  که  نیست  آیه ای  هیچ  و 

علی بن ابیطالب؟امهع؟ پیشوا و فرمانروا و بزرگ و اوِل مخاطبان است.

1. سورۀ بقره، آيۀ 104.
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اینکه در شأن پیامبر و ائمه؟مهع؟  که ناظر به بهشت باشد مگر  آیه ای نیست   و هیچ 

و دربارۀ شیعیان و پیروان ایشان است.

که ناظر به جهنم باشد مگر اینکه در شأن دشمنان و مخالفان  و هیچ آیه ای نیست 

ایشان است.

گر آیاتی در ذکر اولین باشد، پس هر آنچه از خوبی در آن ها هست همان در اهل خیر  و ا

از این امت جاری است و هر آنچه بدی در آن ها هست در اهل شّر این امت نیز جاری 

کسی بهتر از پیامبر خاتم محمد؟ص؟ نیست و در میان اوصیاء  است. و در میان انبیاء 

که همانا  احدی از اوصیای ایشان برتر نیست و در میان امت ها امتی از این امت _ 

 در حقیقت شیعه اهل بیت؟مهع؟ هستند؛ نه غیر ایشان _ برتر نیست و در میان اشرار 

کس از دشمنان و مخالفان اهل بیت؟مهع؟ بدتر نیست. هیچ 

به  به ويژه  انبياء،  به  قرآن نسبت  اعتقاد مرحوم صدوق تهديدها و عتاب های  به  شرح: 

که در فارسی چنين مثل زده  ک اعنی و اسمعی یا جاره« است  از باب »ایا کرم؟ص؟،  پیامبر ا

کرم؟ص؟  می شود که: »به در می گوید تا دیوار بشنود«؛ به عبارت ديگر خداوند با خطاب به پیامبر ا

در واقع می خواهد به ديگران تذکر و توجه دهد و مراد آيات، خود آن حضرت نيست. به نظر 

گزارۀ تعليقيه  می رسد در مورد آيۀ نخست نيازی به اين توجيه نباشد؛ زيرا اين آيه به صورت 

بورزد،  گر شرک  ا کرم؟ص؟  کس حتی پیامبر ا که هر   است؛ نه اخباری و خداوند بیان می کند 

يانکار خواهد بود ولی اين بدان معنا نيست  با وجود آن شأن و مقام، اعمالش حبط می شود و ز

يد. که آن حضرت شرک خواهد ورز

کرم؟ص؟ و تذکر به حفظ الهی است و خداوند بعد از  آيۀ سوم نيز بیانگر عصمت پیامبر ا

که ای پیامبر  يادآوری عصمت رسول خدا؟ص؟ باز هم به صورت جملۀ شرطی بیان می کند 

گر ذّره ای به ديگران  گاهی جز خدا برای خود اخذ نمی کنی، اما ا کی و قداست تکيه  تو با آن پا

برابر  دو  کار  اين  خاطر  به  را  تو  داری،  من  نزد  که  بلندی  جايگاه  وجود  با  می شدی  متمايل 

برگزيدگان  ناحيه  از  کاری  چنين  زشتی  درجه  بیان  خداوند  مراد  می کردم.  مواخذه   ديگران 

صدوق؟هر؟  شيخ  توجيه  می توان  مشابه  آيات  و  دوم  آيه  مورد  در  اّما  اوست،  مقربان   و 

را پذيرفت.
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که در آيات قرآن لفظ »أو« به معنای جمع دو طرف نيست؛  مرحوم صدوق معتقد است 

بلکه مخاطب در اخذ يکی از دو طرف مختار است. اين مطابق معنای لغوی اين واژه است.

امت  به  خداوند  خطاب  و  تعبير  تفاوت  ساخته  مطرح  شيخ  که  ديگری   نکته 

که احترام و تکريم  کرم؟ص؟ است. بدين معنا  حضرت موسی؟ع؟ با خطاب به امت پیامبر ا

تعبير  با  موسی؟ع؟  امت  که  حالی  در  و  است  بیشتر  بسيار  پیامبر؟ص؟  امت  به  خطاب  در 

وا﴾  َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا کین« خطاب شده اند، خداوند امت رسول اهّلل؟ص؟ را با تعبير ﴿�ی »ایها المسا

مخاطب قرار داده است.

که در تمام خطاب ها به مؤمنان، مصداق روشن و آشکارش  شيخ سپس يادآور می شود 

ايمان  و درجه  دارد  ايمان درجات مختلفی  بیان ديگر  به  اميرالمؤمنين؟ع؟ است.  حضرت 

دارند،  را  ايمان  درجه  باالترين  اميرالمؤمنين؟ع؟  حضرت  است  متفاوت  يکديگر  با  مؤمنان 

پیشوای مؤمنان هستند و در رأس مؤمنان قرار دارند.

کرم؟ص؟  به سوی بهشت همگی دربارۀ پیامبر ا آيات سوق دهنده   از نظر مرحوم صدوق 

 و ائمه؟مهع؟ و شيعيان و پیروانشان نازل شده اند؛ يعنی بهشت مخصوص محمد و آل محمد؟مهع؟ 

که از اين بزرگواران تبعيت نکند راهی به سوی بهشت ندارد.  کسی   و پیروان ايشان است و 

جهنم  به  مربوط  آيات  و  است  بیت؟مهع؟  اهل  دشمنان  و  مخالفان  جايگاه  جهنم  مقابل  در 

دربارۀ مخالفان است.

به  انبياء  دعوت  با  که  کسانی   .1 هستند:  دسته  سه  کفر  و  ايمان  حيث  از  خدا  بندگان 

کرده، دعوت فرستادگانش را پذيرفته اند و محبت انبياء و اولياء در دلشان  خدا توجه پیدا 

کينه و دشمنی ايشان  که با انبياء و اوليا به مخالفت برخاسته،  کسانی  گرفته است؛ 2.  قرار 

گاهی از دعوت انبياء بندگان مکلف می شوند  که بعد از آ را در دل می پرورانند. روشن است 

کفر است، هر چند شخص بی تفاوت با انبياء   و بی تفاوت بودن نسبت به اين تکليف نيز 

کفر او می شود؛  و اولياء دشمنی و مخالفت هم نکند، صرف عمل نکردن به تکليف سبب 

که در معرض دعوت انبياء قرار نگرفته و به خدا توجه پیدا نکرده اند. کسانی   .3

 دسته اول مؤمنان هستند که به بهشت می روند و دسته دّوم کافرند و راهی جهنم خواهند شد. 
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گفته می شود، اين دسته بعد از اتمام حجت مورد تکليف قرار می گيرند  ل 
ّ

به دسته سوم ُضال

و بر اساس عملکردشان بهشتی يا جهنمی می شوند.

مرحوم صدوق مقصود آيات قرآن را به حاضران در زمان نزول قرآن نمی داند و معتقد است 

هر آنچه دربارۀ اخيار زمان نزول نازل شده در اخيار امت تا آخر جاری است و نيز آياتی که دربارۀ 

 اشرار امت نازل شده اختصاص به اشرار زمان نزول ندارد و در همۀ اشرار امت جاری است. 

َماَت  َيُة- 
ْ

اآل َماَتِت   
ُ

ُجل الّرَ َذِلَک  َماَت   َّ ُ
َرُجٍل  ث   

َ
آَيٌة َعل ْت  

َ
َنَزل ِإَذا  َكاَنْت   ْو 

َ
»ل آمده است:  روايتی  در 

گر شأن نزول  ى ِفيَمْن َمَض«1. بر اساس اين روايت، ا َكَما َجَر ِري ِفيَمْن َبيِقَ  ُه َحّيٌ جَيْ ِكّنَ
َ
ِكَتاُب َو ل

ْ
ال

کس از حيث مورد  آيه ای مربوط به يک شخصی باشد، مراد فقط آن شخص نيست؛ بلکه هر 

اِس�تٌ  َ �ن ْم 
ُ
اءك َ �ن �ب آيۀ  ﴿اإِ او مشترک است. مثاًل  با  آيه  آيه مشابه آن شخص باشد، در حکم  نظر 

﴾2 هر چند در شأن فرد خاّصی نازل شده است، اما حکم آيه به آن شخص اختصاص  ٍ
أ
ا َ �ب

�نَ �بِ

کرم؟ص؟ فقط به مسلمانان عصر حيات  برای امت پیامبر ا ندارد. همين طور احکام صادره 

شريف آن حضرت اختصاص ندارد؛ بلکه در تمامی اعصار و برای تمامی افراد جريان دارد.

که به اعتقاد شيعيان، پیامبر خاتم؟ص؟  کيد می کند  در پايان اين باب نيز مرحوم صدوق تا

کرم؟ص؟ که همانا شيعيان   افضل پیامبران، و اوصياء ايشان افضل اوصياء هستند و امت پیامبر ا

از دشمنان  برتر و بهتر و دشمنان ايشان  از همه  حقيقی اهل بیت؟مهع؟ هستند در ميان امم 

ساير امم شرورترند.

روشن است که نيل به چنين مقامی قطعًا به سبب اعمال نيک و سر بلندی آن بزرگواران در 

ئات و امتحانات   تکاليف الهی بوده است. جعل امامت برای حضرت ابراهيم؟ع؟ بعد از ابتال

ۀ محکم بر اين ادعاست.
ّ
سخت يکی از ادل

1. کافی، ج1، ص192.
2. سورۀ حجرات، آيۀ 6.
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من  أفضل  أّنم  الجج؟مهع؟  و  الرسل  و  نبياء  األ يف  اعتقادنا  الشيخ؟هر؟:  قال  منت: 

ئكة. الال

ها  �ی َعُل �نِ ْ �ب
 �تَ

أَ
وا ا

ُ
ال �تً �ت �نَ ِل�ی ْر�نِ �نَ

اأَ
ْ
اِعٌل �نِیی ال ِیی �ب

�نّ  لا قال هلم: ﴿اإِ
ّ

ئكة هَّلل عّز و جل و قول الال

َك﴾1 هو التميّن فهيا 
َ
ل ُس  ّدِ �تَ �نُ َو  َ�ْمِدَك  �بِ ُح  ِ

َس�بّ
�نُ ْ��نُ 

�نَ َو  ماَء  الّ�ِ ُك  َْس�نِ �ی َو  ها  �ی �نِ ِسُد  �نْ ُ �ی َم�نْ 

 منزلة فوق منزلهتم، و العلم يوجب فضله.
ّ

لنزلة آدم؟ع؟، و ل يتمّنوا إل

ِیی 
و�ن �أُ �بِ

�نْ
أَ
ا اَل  �ت �نَ �تِ 

َ
ک َملا�أِ

ْ
ال ی 

َ
َعل ُهْم  َعَ��نَ ّمَ 

ُ �ش ها 
َّ
ْسماَء ُكل

اأَ
ْ
ال َدَم 

آ
ا َم 

َّ
َعل ﴿َو  قال اهَّلل تعاىل: 

�نْ�تَ 
أَ
َك ا

�نَّ ا اإِ �ن ْم�تَ
َّ
ا ما َعل

َّ
ل ا اإِ �ن

َ
َم ل

ْ
َك لا ِعل �ا�نَ وا ُس�بْ

ُ
ال �نَ * �ت �ی ْم �اِد�تِ �تُ �نْ ُك�نْ لاِء اإِ ْسماِء هوأُ

أَ
ا �بِ

ْل  �تُ
أَ
ا ْم 

َ
ل  

أَ
ا اَل  ِهْم �ت ْسما�أِ

أَ
ا �بِ ُهْم 

أَ
ا َ �ب

�نْ
أَ
ا ا  ّمَ

َ
ل �نَ ِهْم  ْسما�أِ

أَ
ا �بِ ُهْم  �أْ �بِ

�نْ
أَ
ا َدُم 

آ
ا ا  �ی اَل  * �ت ُم  َ�ِک�ی

ْ
ال ُم  َعِل�ی

ْ
ال

ُمو�نَ ﴾2. �تُ
ْ
ک ْم �تَ �تُ ُدو�نَ َو ما ُك�نْ �بْ

ُم ما �تُ
َ
ْعل

أَ
ْر�نِ َو ا

اأَ
ْ
ماوا�تِ َو ال �بَ الّسَ �یْ

ُم عنَ
َ
ْعل

أَ
ِیی ا

�نّ ْم اإِ
ُ
ک

َ
ل

ُهْم  �أْ �بِ
�نْ
أَ
﴿ا تعاىل:  اهَّلل  بقول  نيب هلم،  هو  و  ئكة،  الال آدم عل  تفضيل  كله يوجب  فهذا 

ِهْم ﴾. ْسما�أِ
أَ
ا �بِ

ئكة بالسجود آلدم، لقوله تعاىل:  ئكة أمر اهَّلل تعاىل الال  و لا ثبت تفضيل آدم عل الال

.3﴾ َمُعو�نَ ْ �ب
أَ
ُهْم ا

ُّ
 ُكل

�تُ
َ
ک َملا�أِ

ْ
َد ال َس�بَ

﴿�نَ
عبودية  تعاىل  هَّلل  سجودهم  كان  و  مهنم،  أفضل  هو  لن   

ّ
إل بالسجود  اهَّلل  يأمرهم  ل   و 

مّئة صلوات اهَّلل علهيم أمجعني. كراما لا أودع اهَّلل صلبه من النيب و األ و طاعة و آلدم إ

1. سورۀ بقره، آيۀ 30.
2. سورۀ بقره، آيات 33-31.

3. سورۀ حجر، آيۀ 30.
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که ایشان از  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ انبیا و رسوالن وحجت های خدا؟مهع؟ این است 

فرشتگان برترند و وقتی خدای عزوجل به مالئکه فرمود: »همانا من در زمین خلیفه ای 

که در آن فساد می کند  کسی را قرار می دهی  گفتند: »آیا در زمین   قرار خواهم داد )مالئکه( 

وخون ها را می ریزد و ما به حمد تو تسبیح و تو را تقدیس می کنیم«. قول مالئکه به خدا 

)در حقیقت به معنای( تمنای منزلت آدم؟ع؟ در زمین بود و آن ها منزلتی را تمنا نکردند 

تعالی فرمود:  ایجاب می کرد. خدای  را  او  برتری  بود و علم  آنچه فوق منزلتشان   مگر 

کرد و فرمود:  کرد، سپس آن ها را بر مالئکه عرضه  کل اسما را تعلیم  »و خداوند به آدم 

گفتند: تو منّزهی ما علمی نداریم  گر راست می گویید مرا به اسماء ایشان خبر دهید  ا

کرده باشی همانا فقط تو دانا و حکیم هستی فرمود: ای آدم تو  جز آنچه تو به ما تعلیم 

اسماء ایشان را به فرشتگان خبر بده. پس وقتی اسماء ایشان را به آنان خبر داد خداوند 

که من غیب آسمان ها و زمین را و نیز آنچه را بروز می دهید   فرمود: آیا به شما نگفتم 

کتمان می کنید همه را می دانم«.  و آنچه را 

پس همۀ این ها موجب برتری دادن آدم بر مالئکه می شود و بر اساس این قول خدای 

که: »اسماء ایشان را به فرشتگان خبر بده« او )حضرت آدم؟ع؟( پیامبر آنان بود.  تعالی 

که برتری آدم؟ع؟ بر فرشتگان ثابت شد خداوند فرشتگان را به سجده بر آدم  و هنگامی 

کردند«.  که: »پس همۀ فرشتگان جملگی سجده  کرد؛ بنابر این قول خدای تعالی   امر 

که برتر از ایشان بود و سجدۀ آن ها  کسی  و خداوند آن ها را به سجده امر نکرد مگر برای 

 برای خدای تعالی از باب بندگی و اطاعت و برای آدم از باب تکریم به خاطر آن چیزی بود 

که )از نور( پیامبر و ائمه؟مهع؟ در صلب آدم؟ع؟ به ودیعه نهاده بود.

که انبياء، رسوالن و حجت های خداوند از فرشتگان  شرح: مرحوم صدوق معتقد است 

که برخی فرشتگان واسطۀ رساندن وحی به انبياء هستند، اما وساطت  برترند. بايد دانست 

آن  فرشتگان  از  خدا  حجت های  برتری  سبب  نيست.  افضليت  دليل  وحی  رساندن  برای 

ئات انسان ها بسيار بیشتر و سخت از فرشتگان است. شاهد اين مدعا داستان  است که ابتال

ابتال و امتحان  که به ميان انسان ها آمده و مورد  هاروت و ماروت است؛ يعنی دو فرشته ای 
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مشابه قرار گرفتند و مردود شدند، مرحوم صدوق از آيۀ سی ام سورۀ مبارکۀ بقره استفاده می کند 

با اشاره به تسبيح و تقديساتشان   که فرشتگان برتری حضرت آدم؟ع؟ را پذيرفته بودند؛ لذا 

کرده اند. ی خود را برای رسيدن به چنان مقامی اظهار  در واقع ميل و آرزو

به نظر می رسد چنين برداشتی از اين آيۀ شريفه با ظهور آيه سازگاری ندارد. بر اساس اين 

به جای  کثرشان  ا که  بشر  از سابقۀ سنخ  گاهی  آ به  توجه  با  آن، فرشتگان  روايات ذيل  و  آيه 

که سنخ فرشتگان با بشر  کرده بودند، به خداوند عرضه می دارند  عبادت خدا در زمين فساد 

متفاوت است و فساد نمی کنند، پس فرشتگان برای خالفت سزاوارترند. اين سخن فرشتگان 

ئات  که برخی از همين انسان ها با وجود ابتال گاهی ايشان به اين واقعيت است  کی از ناآ حا

گام بر می دارند و بیش از فرشتگان،  سخت و فراوان به اختيار خويش در مسير بندگی خدا 

گاهی فرشتگان  گرفتار نيستند، خدا را تسبيح و تقديس می کنند. ناآ ئاتی  که به چنان ابتال

ک آنان نسبت به ويژگی انسان و دايرۀ قدرت و اختيار اوست. فرشتگان  نيز ناشی از عدم ادرا

به صرف مشاهدۀ فساد در زمين توسط برخی از انسان ها اين سنخ موجودات را عامل فساد 

پنداشته بودند و سزاوار خالفت الهی نمی دانستند. 

نکتۀ در خور توجه ديگر اينکه در اين آيۀ شريفه و يا در روايات دربارۀ اينکه آيا همۀ فرشتگان 

گزارشی وجود ندارد. به عبارت ديگر  گفتند يا دسته ای از آنان  به هنگام خلقت آدم چنين 

که فرشتگان پرسشگر  فرشتگان همه در يک سطح نيستند و مراتب دارند و در آيه بیان نشده 

کدام مرتبه و درجه بوده اند. در 

که  حالی  در  کرد.  تعليم  را  اسماء  آدم؟ع؟  حضرت  به  خداوند  قرآن،  آيات  اساس  بر 

که در ميان  کرد  کار به آنان يادآوری  فرشتگان از آن اسما چيزی نمی دانستند. خداوند با اين 

انسان ها چنين افراد برگزيده ای نيز وجود دارد و چون اين افراد بر شما مقدم هستند، ايشان را 

که همه انسان ها چنين نيستند، اما فرشتگان به همۀ بشر  خليفه خود قرار دادم. روشن است 

خدمت می کنند و به عنوان نمونه مأمور رساندن روزی به آنهايند. خدمت رسانی فرشتگان 

به انسان ها به خاطر وجود افراد برگزيده و خلفای الهی در ميان بشر است و هرگز بر برتری تمام 

انسان ها نسبت به فرشتگان داللت ندارد.
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تفاوت  لذا  است؛  وسيع تر  فرشتگان  به  نسبت  انسان ها  اختيار  دايرۀ  اينکه  به  توجه  با 

مراتب در ميان افراد انسان بیش از اختالف رتبۀ فرشتگان است. از شقی ترين خلق تا اشرف 

مخلوقات در ميان انسان ها هستند، اما در ميان فرشتگان تا اين حد اختالف مراتب وجود 

ندارد و همه آن ها بندگان فرمانبر خدايند. بنابر احاديث مراد از اسمايی که به حضرت آدم؟ع؟ 

ئکه به آنان نشان داد  انوار به مال انوار اهل بیت؟مهع؟ بود و خداوند با معرفی اين   تعليم شد، 

که اين انوار مقدسه شايستگی خالفت الهی را دارند و آن بزرگواران از افراد بشر هستند.

گاهی خويش از اسما پی بردند  گاهی حضرت آدم؟ع؟ و عدم آ بعد از اينکه فرشتگان به آ

کردند. خداوند نيز به حضرت آدم؟ع؟  گاهی خويش اعتراف  گفتند و به عدم آ خدا را تسبيح 

دستور داد که اسما را به آنان تعليم دهد. داستان خلقت آدم؟ع؟ و سؤال فرشتگان بیانگر اين 

که به حکمت خدا  کسی  که سؤال اعتراضی از خدای حکيم جايز نيست،  حقيقت است 

معتقد باشد تنها برای فهميدن از خدا سؤال می کند نه به جهت شکايت و اعتراض.

گاهی فرشتگان از اسما  گاهی حضرت آدم؟ع؟ و عدم آ که آ مرحوم صدوق معتقد است 

ِهْم﴾  �أِ
آ
ْسَما

أَ
ا �بِ ُهم  �أْ �بِ

�ن
أَ
﴿ا تعبير  به  استناد  با  ايشان  است.  فرشتگان  بر  آدم؟ع؟  افضليت   دليل 

می رسد  نظر  به  اما  می کند.  استدالل  فرشتگان  بر  آدم؟ع؟  حضرت  نبوت  به  شريفه  آيۀ   در 

است  ئکه  مال برای  اسما  از  اخبار  به  آدم؟ع؟  حضرت  يت  مأمور بیانگر  تنها  تعبير   اين 

گر نبوت  گرفت. زيرا ا و نمی توان با استناد به آن نبوت حضرت آدم؟ع؟ بر فرشتگان را نتيجه 

گفته شود  گر  ئکه وجود ندارد و ا به معنای نبوت تشريع مورد نظر باشد چنين نبوتی دربارۀ مال

که  کسی  مراد از نبوت، صرف اخبار از ناحيه خداوند است، در اين صورت الزم می آيد هر 

که چنين نيست.  کند، نبی باشد. در حالی  يافت و به ديگری ابالغ  علمی از ناحيه خدا در

که ُهدُهد به آن حضرت  به عنوان مثال در داستان حضرت سليمان؟ع؟ تصريح شده است 

گفت ُهدُهد به صرف اين  گاه نبود؛ اما هرگز نمی  توان  که حضرتش از آن آ کرد  از امری ِاخبار 

اخبار بر حضرت سليمان؟ع؟ نبوت داشته است!

بر افضليت آن حضرت  نيز  بر آدم؟ع؟  ئکه به سجده  کردن مال از نظر مرحوم صدوق امر 

نسبت به فرشتگان داللت دارد. اما بايد دانست که سجده بر غير خدا جايز نيست و بر اساس 
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ئکه به سجده بر آدم امر نشدند؛ بلکه به قبله قرار دادن آن حضرت مأمور شدند،1  احاديث مال

به  قرار داده شده نسبت  که قبله  کسی  بر افضليت  اما  هر چند قبله شدن فضليت است، 

کرم؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ مأمور  که پیامبر ا کنندگان داللت نمی کند، بايد توجه داشت  سجده 

کعبه از آن  کنند، اما بدون ترديد  کعبه را قبله قرار دهند و رو به سوی خانۀ خدا سجده  بودند 

کعبه افضل اند. بزرگواران افضل نيست؛ بلکه به عکس اهل بیت؟مهع؟ از 

که سجده عبادت ذاتی است و به خداوند سبحان اختصاص  فقهای اماميه معتقدند 

ئکه بر آدم؟ع؟ در حقيقت به معنای  که سجده مال دارد. مرحوم صدوق نيز تصريح می کند 

عبوديت در برابر خداوند و برای تکريم آدم؟ع؟ بوده است. در نتيجه امر به سجده به سوی 

آن  برای  فضيلتی  بلکه  ندارد  داللتی  فرشتگان  به  نسبت  حضرت  آن  افضليت  بر  آدم؟ع؟ 

که صرف معرفت به اسما را نمی توان دليل افضليت آدم؟ع؟  حضرت به شمار می آيد، چنان 

گاهی از يک امر خاص به معنای اعلميت در همۀ امور  نسبت به همه فرشتگان دانست؛ زيرا آ

نيست و امکان دارد برخی فرشتگان علمی را داشته باشند که حضرت آدم؟ع؟ فاقد آن باشد 

کامل به همۀ جهات و خصوصيات  داوری دربارۀ افضليت يکی بر ديگری مستلزم احاطه 

کسی وجود ندارد.  طرفين است؛ لذا جز طريق روايات هيچ راه ديگری برای حکم به افضليت 

اوصياء  و  پیامبران  خاتم  ويژه  به  اوصياء  و  انبياء  که  است  شده  تصريح  احاديث  در  البته 

آدم؟ع؟  افضليت  به  می توان  احاديث  اين  به  استناد  با  و  افضل اند  فرشتگان  از   ايشان؟مهع؟ 

بر فرشتگان معتقد شد. 

برای حضرت آدم؟ع؟  قبله شدن  که فضليت  يادآوری می کند   شيخ صدوق همچنين 

گرفتن انوار اهل بیت؟مهع؟ در صلب او بوده است. به جهت قرار 

ِمْن  َو  ِإْسَراِفیَل،  َو  ِمیَکاِئیَل  َو  َجْبَرِئیَل  ِمْن  َضُل 
ْ
ف

َ
أ َنا 

َ
»أ ؟ص؟:  ِبّيُ الّنَ  

َ
َقال َو  متن: 

ِد 
ْ
ُول ُد  َسّیِ َنا 

َ
أ َو  ِة،  ّیَ َبِر

ْ
ال َخْیُر  َنا 

َ
أ َو  َعْرِش 

ْ
ال ِة 

َ
َحَمل ِمْن  َو  ِبیَن،  ُمَقّرَ

ْ
ال ِئَکِة 

َ
َمال

ْ
ال َجِمیِع 

آَدَم«.

1. تفسیر البرهان، ج1، ص 181.
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 1﴾ و�نَ ُ �ب َ�ّ ُم�تَ
ْ
�تُ ال

َ
ک َملا�أِ

ْ
ا ال

َ
ِه َو ل  ِللّٰ

ً
دا و�نَ َع�بْ

ُ
ک َ �نْ �ی

أَ
ُح ا َمِس�ی

ْ
ِک�نَ ال �نْ َْس�تَ �نْ �ی

َ
و أّما قوله تعاىل: ﴿ل

فليس ذلك مبوجب لتفضيلهم عل عيىس. و اّنا قال تعاىل ذلك، ألّن الناس مهنم من 

عبد  من  مهنم  و  ى،  النصار من  صنف  هم  و  له  يتعّبد  و  لعيىس  بوبية  الر يعتقد  كان 

 لن يستنكف السيح و العبودون 
ّ

ئكة و هم الصابئون و غيرهم، فقال اهَّلل عّز و جل الال

ين أن يكونوا عبادا يل. دو

ترجمه: و پیامبر؟ص؟ فرمودند: من از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و از همۀ فرشتگان 

مقرب و از حامالن عرش برترم و من بهترین خلقم و من آقای اوالد آدمم. و اما قول 

که: »مسیح هرگز از اینکه بنده خدا باشد استنکاف نمی کند و مالئکه  خدای تعالی 

حضرت  بر  مالئکه  برتری  موجب  نیز  سخن  این  نمی کنند«  استنکاف  نیز  مقرب 

که برخی از  عیسی؟ع؟ نمی شود. و خدای تعالی این سخن را بدان خاطر فرموده است 

گروهی از نصاری  مردم به ربوبیت عیسی معتقد شده و او را عبادت می کردند و آن ها 

هستند و برخی از مردم فرشتگان را عبادت می کنند و آنان صابئیان و غیر آن ها هستند 

که معبود واقع شده اند از اینکه  کسانی غیر از من  پس خدای عزوجل فرمود: »مسیح و 

بندگان من باشند، استنکاف نمی کنند«.

که بر اساس  کرم؟ص؟ نقل می کند  شرح: مرحوم صدوق در اين بخش روايتی را از پیامبر ا

آن رسول خدا؟ص؟ به صراحت افضل بودنش بر همۀ فرشتگان را بیان می کند. اين روايت با 

که فرشتگان  که در اين زمينه از اهل بیت؟مهع؟ وارد شده است روشن می کند  روايات ديگری 

الهی هر چند نزد خدای تعالی مقّرب هستند اما پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ در اين جهت 

از  که مرحوم صدوق فرموده افضل بودن فرشتگان  از آن ها مقّربترند. در عين حال همانطور 

مسيح نيز از آيۀ شريفه استفاده نمی شود.

وَن   وَن ما ُيْؤَمُر
ُ
َمَرُهْم، َو َيْفَعل

َ
وحانيون، معصومون، ل َيْعُصوَن اهَّلَل ما أ ئكة ر منت: و الال

بون، و ل يألون، و ل يسقمون، و ل يشيبون، و ل هيرمون. طعامهم  كلون، و ل يشر ل يأ

العلوم.  بأنواع  تلذذهم  و  العرش،  التقديس، و عيشهم من نسمي  و  التسبيح  و شراهبم 

1. سورۀ نساء، آيۀ 172.
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كل صنف مهنم يفظ نوعا ّما خلق اهَّلل  كما شاء و أراد، و  واحا  خلقهم اهَّلل أنوارا و أر

تعاىل.

حال  من  أفضل  إلهيا  ون  يصير اليت  الال  ألّن  علهيم،  فضلناه  من  بتفضيل  قلنا  و 

ئكة. و اهَّلل أعلم و أحكم. الال

ترجمه: و فرشتگان روحانی و معصوم هستند و در آنچه خداوند امرشان کند او را معصیت 

نمی کنند و آنچه را بدان امر شده اند انجام می دهند، نمی خورند، نمی آشامند، دچار درد 

و بیماری و پیری نمی شوند و موهایشان سفید نمی گردد. غذا و نوشیدنی آن ها تسبیح 

 و تقدیس است و زندگیشان از نسیم عرش است و لذت بردنشان از انواع علوم است. 

که خواسته و اراده فرموده آن ها را انوار و ارواحی آفریده است و هر  و خداوند چنان 

کرده است، محافظت می کنند.  که خدای تعالی خلق  صنف از آن ها نوعی از آنچه را 

شدیم  قائل  فرشتگان  بر  الهی  حجج  و  رسوالن  و  انبیاء  برتری  به  سبب  بدان  ما   و 

که برای نیل به آن در حرکت اند از حالت فرشتگان برتر است و خداوند  که حالتی 

داناتر و حکیم تر است.

شرح: به اعتقاد مرحوم صدوق سنخ فرشتگان، روحانی است. روح به حقايق مختلفی 

که همراهی آن با بدن، برای حيات خاص دنيوی بدن،  اطالق می شود؛ از جمله به حقيقتی 

گفته می شود. بر اساس آموزه های دينی اين روح پیش از بدن در عالم ارواح  الزم است روح 

گاهی با عنوان روح قديمه از آن تعبير می شود. خلق شده و ماّدی است و 

در متون دينی از حقايق ديگری نيز به روح تعبير شده است، مثل روح العقل، روح الحياة، 

مادی اند،  غير  و  قديمه  روح  از  غير  ارواح  اين   ... و  امرنا  من  روح  القدس،  روح  ايمان،   روح 

او  منظور  آيا  که  است  نکرده  بیان  روشن  صورت  به  را  خود  مراد  اينجا  در  صدوق  مرحوم  اما 

فرشتگان  ی  و نظر  در  اينکه  يا  است  آنان  بودن  لطيف  جسم  فرشتگان،  بودن  روحانی   از 

غير مادی اند؟

از  با عنايت خداوند  که  کسی است  از نظر شيخ صدوق فرشتگان معصوم اند. معصوم 

گناه نمی شود. شيخ در ادامه  محارم امتناع می کند و با اينکه قادر به عصيان است، مرتکب 
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کشيدن، بیمار شدن، پیری و فرتوتی را از فرشتگان  برخی امور نظير خوردن، آشاميدن، درد 

پیری  بیماری،  درد،  آشاميدن،  خوردن،  انسان  مادی  روح  که  است  روشن  می کند.   نفی 

امور  اين  باشند بی شک  روح  اين  از سنخ  فرشتگان  گر  ا و  دارد  را  با خود  فرتوتِی متناسب  و 

گرسنگی و درد   برای آنان ثابت می شود و مراد شيخ از نفی اين امور از فرشتگان، نفی سيری و 

ئکه سخن  و پیری مربوط به بدن غليظ است؛ لذا ايشان در ادامه از طعام و شراب و تلذذ مال

گفته است.

از  خاصی  نوع  تدبیر  و  حفظ  به  مأمور  ئکه  مال از  صنفی  هر  صدوق  مرحوم  اعتقاد  به 

که حفظ و تدبیر قطعات  مخلوقاتند. همچنين از برخی احاديث و ادعيه استفاده می شود 

گونی از فرشتگان است. گونا مختلف زمين و آسمان نيز بر عهده اصناف 



]35[ باب االعتقاد في عدد األنبياء و األوصياء؟مهع؟

ون ألف  منت: قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا يف عددهم أّنم مائة ألف نيب و أربعة و عشر

ون ألف ويص، لكل نيب مهنم ويص أوىص إليه  نيب، و مائة ألف ويص و أربعة و عشر

بأمر اهَّلل تعاىل.

که ایشان یکصد و بیست  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ تعداد انبیاء و اوصیاء؟مهع؟ این است 

از  برای هر یک  و  هزار وصی هستند  و چهار  بیست  و  یکصد  و  پیامبر  هزار  و چهار 

کرده است. که به امر خدای تعالی به او وصیت  پیامبران وصیی هست 

 شرح: طبق قول مرحوم صدوق پیامبران الهی يکصد و بیست و چهار هزار نفر هستند. 

نام برخی انبيا در قرآن و احاديث آمده و به احواالت برخی از ايشان اشاره هايی شده است، 

روشنی  به  يخی  تار و  دينی  متون  از  است.  نيامده  ميان  به  ذکری  پیامبران  از  بسياری  از  اما 

نبوت  پیامبر در سرزمين های مختلف  زمان چندين  از  گاه در مقطعی  که  استفاده می شود 

از  برخی  امامت  و  رسيده اند  نيز  امامت  مقام  به  نبوت  بر  عالوه  پیامبران  برخی  داشته اند. 

نبوت  و  بوده  امور خاصی  يا  به منطقه  امم قبل محدود  از اوصياء  امامت برخی  نيز  و   ايشان 

و نبوت خاتم پیامبران؟ص؟ عموميت داشته  امامت  اما  بوده است،  گيرتر  فرا امامت برخی   و 

و آن حضرت، امام و پیامبر همۀ اهل زمين بودند، در نتيجه در زمان امامت و نبوت ايشان 

هيچ امام و پیامبر ديگری نبوده است. 

داشتند  امامت  خلق  تمام  بر  خدا؟ص؟  رسول  همچون  نيز  االنبياء؟مهع؟  خاتم   اوصياء 

و در هر دوره ای بیش از يک امام نبوده است و هر يک از امامان بعد از شهادت امام قبلی به 

امامت نائل شده اند. چنين نبوت و امامت عاّمی دربارۀ هيچ يک از انبياء و اولياء پیشين 
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نمی توان  نيز  نوح؟ع؟  حضرت  دربارۀ  حتی  نيست،  اثبات  قابل  ابراهيم؟ع؟  حضرت   جز 

گرفت يا تنها منطقه ای خاص  که آيا در زمان ايشان آب همه زمين را فرا  گفت  به طور قطع 

کندگی  پرا يا  يسته اند  می ز انسان هايی  زمين  اقطار  همه  در  زمان  آن  در  آيا  رفت.  آب  زير  به 

جمعيت محدود به مناطق خاصی بوده است، در نتيجه دليلی بر عموميت نبوت و امامت 

حضرت نوح؟ع؟ نيز وجود ندارد.

انبياء يعنی صد و بیست و چهار هزار  با تعداد  برابر  نيز  گفته شيخ تعداد اوصياء  به  بنا 

که به امر خدا به او وصيت می کرده است.  وصّی است، يعنی هر پیامبری يک وصی داشته 

گفت هر پیامبری تنها يک  کرم؟ص؟ دوازده وصّی دارد. لذا نمی توان  که پیامبر ا اما روشن است 

که اوصياء 124 هزار نفر بوده اند  گر دليل محکمی وجود داشته باشد  وصی داشته است البته ا

می توان گفت هر چند برخی از انبياء بیش از يک وصّی داشته اند، اما برخی انبياء نيز در زمان 

نبّی ديگری مبعوث شده و نبّوتشان تنها به خود آن ها اختصاص داشته است و ايشان به يک 

کرده اند، اما ظاهرًا در اين باره دليل قطعی  معنا وصّی نداشته اند؛ بلکه به پیامبر بعد وصيت 

و روشنی وجود ندارد.

منت: و نعتقد فهيم أّنم جاءوا بالق من عند الق. و أّن  قوهلم قول اهَّلل تعاىل، و أمرهم 

 أمر اهَّلل تعاىل، و طاعهتم طاعة اهَّلل تعاىل، و معصيهتم معصية اهَّلل تعاىل. و أّنم؟مهع؟ 

 عن اهَّلل تعاىل و عن وحيه.
ّ

ل ينطقوا إل

که به حق و از ناحیه حق تعالی آمده اند و سخن  ترجمه: و دربارۀ ایشان معتقدیم 

ایشان سخن خدای تعالی و امر ایشان امر خدای تعالی و اطاعت از ایشان اطاعت از 

خدای تعالی و معصیت ایشان معصیت خدای تعالی است و آن بزرگواران جز از ناحیۀ 

خدای تعالی و وحی او سخن نمی گویند.

که همۀ انبياء بحق از سوی پروردگار آمده اند. توجه به اين  شرح: اعتقاد شيعه آن است 

که نبّوت با تبليغ تالزمی ندارد؛ زيرا نبّی در لغت به معنای صاحب خبر  نکته ضروری است 

است و بر اساس روايات برخی پیامبران فقط پیامبر نفس خويش بوده اند و دايرۀ نبوت ايشان 

از خودشان فراتر نبود و حتی نسبت به خانوادۀ خود نيز وظيفۀ تبليغ و اظهار نبوت را نداشتند. 
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که همه ايشان برای تبليغ به سوی  بنابر اين تعبير آمدن انبياء از سوی حق به اين معنا نيست 

فيض  واسطۀ  عنوان  به  وصّی  يا  پیامبر  وجود  دوره ای  هر  در  البته  شده اند.  فرستاده  بندگان 

گاه خالی از حجت نباشد  که زمين هيچ  گرفته   ضروری است؛ زيرا مشيت خدا بر آن تعلق 

و خداوند به ُيمن وجود حجت خويش به ساير بندگان روزی می رساند و زمين را حفظ می کند.

که  بدين معنا  انبياء سخن خداوند است.  که سخن  يادآور شده است  مرحوم صدوق 

م می کنند؛ 
ّ
انبياء از پیش خود سخن نمی گويند؛ بلکه به پشتوانه عصمت و تأيید الهی تکل

انبياء مؤّيد به روح القدس  بر زبان ايشان جاری نمی شود؛ زيرا  سخن بیهوده و لغو و اشتباه 

هستند و روح القدس خواب و غفلت و نسيان و خطا و لغزش و ... ندارد، پس اين سخن 

که به  که تمام سخنان و الفاظی  که انبياء از پیش خود سخن نمی گويند بدان معنا نيست 

زبان انبياء جاری می شود، همه و همه از ناحيه خداوند به آنها وحی می شود بلکه مراد همان 

که بیان شد. است 

که امرانبياء امر خداوند است؛ اين سخن را به دو صورت می توان معنا  شيخ معتقد است 

کرد: اول اينکه انبياء مأمور به ابالغ دستورات خداوند به بندگان هستند و هر آنچه می گويند 

اوامر و نواهی الهی است. دوم اينکه خداوند به انبياء حق امر و نهی داده و چون آنها به اعطای 

خود  از  اطاعت  را  ايشان  نهی  و  امر  از  اطاعت  خداوند  شده اند،  مقامی  چنين  دارای  الهی 

که مقام امر و  کالم مرحوم صدوق در معنای دوم ظهور دارد، اما بايد دانست  شمرده است. 

که  نهی در واقع همان امامت است و نبّی بما هو نبی چنين مقامی ندارد پس تنها پیامبرانی 

عالوه بر نبوت به مقام امامت هم نائل شده اند از حق امر و نهی برخوردارند؛ نه همه پیامبران.

الشرائع،  أصحاب  هم  و  الرحی   دارت  علهيم  الذين  خسة  نبياء  األ سادة  أّن  و   منت: 

و هم أولو العزم: نوح، و إبراهمي، و موىس، و عيىس، و حممد، صلوات اهَّلل علهيم أمجعني.

كذبوا  ْرَسِلنَي . و أّن الذين  ُ َق الْ
َ

ّقِ َو َصّد َ و أّن حممدا سّيدهم و أفضلهم، و أّنه جاَء ِبالْ

 
َ

ل ْنِز
ُ
ِذي أ

َّ
وَر ال َبُعوا الّنُ

َ
وُه َو اّت وُه َو َنَصُر ُر ِذيَن آَمُنوا ِبِه َو َعّزَ

َّ
ِلمِي، و أّن  َفال

َ ْ
َعذاِب األ

ْ
ذاِئُقوا ال

َ
ل

ون. ْفِلُحوَن الفائز ُ ولِئَك ُهُم الْ
ُ
َمَعُه أ

مّئة، و أّنم أحّب اللق  و جيب أن نعتقد أّن اهَّلل تعاىل ل خيلق خلقا أفضل من حممد و األ
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َعل   ْشَهَدُهْم 
َ
أ َو  النبيني   ميثاق  اهَّلل  أخذ  لا  به   

ً
إقرارا أّوهلم  و  عليه،  كرمهم  أ و  اهَّلل،  إىل 

وا َبل.
ُ
ْم قال

ُ
ك ّبِ ْسُت ِبَر

َ
 ل

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
أ

نبياء يف الذّر. و أّن اهَّلل تعاىل بعث نبّيه حممدا؟ص؟ إىل األ

قرار به.  نيّبٍ عل قدر معرفته نبّينا، و سبقه إىل اإل
ّ

كل و أّن اهَّلل تعاىل أعطی ما أعطی 

که جهان بر محور ایشان می چرخد  ترجمه: و همانا سادات انبیاء پنج پیامبری هستند 

 و ایشان صاحبان شرایع و اولو العزم هستند؛ نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد؟مهع؟ 

کرده  و محمد سید و افضل ایشان است و حق را آورده و فرستادگان خدا را تصدیق 

 عذابی دردناک خواهند چشید 
ً
کردند، قطعا که ایشان را تکذیب  کسانی  است و همانا 

کردند و از نوری  که به ایشان ایمان آوردند و ایشان را حمایت و یاری   و به راستی، آنان 

کردند، فقط آنان رستگار و فائز هستند. که همراه ایشان نازل شده پیروی 

که معتقد شویم خدای تعالی خلقی برتر از محمد و ائمه؟مهع؟ نیافریده  و واجب است 

گرامی ترین خلق نزد خدا هستند و در میان خلق در اقرار  است و ایشان محبوب ترین و 

کرده و بر خودشان شاهد قرار داده و فرموده  به آنچه خداوند میثاق پیامبران را اخذ 

گفتند: »بله« از همه مقدم اند و همانا خدای تعالی  است: »آیا من پروردگار شما نیستم 

کرد. پیامبرش محمد؟ص؟ را در عالم ذر بر پیامبران مبعوث 

کرده بر اساس میزان معرفتش  و همانا خدای تعالی آنچه را به هر یک از پیامبران اعطا 

کرده است. گرفتنش در اقرار به او عطا  به پیامبر ما و پیشی 

شرح: به اعتقاد مرحوم صدوق پنج پیامبر از پیامبران خدا نسبت به ساير انبياء سيادت 

دارند و محور آسياب خلقت اند و جهان بر محور ايشان می چرخد. هر يک از اين پنج پیامبر 

و همه  واحد است  که دين خدا  توجه داشت  بايد  البته  دارند؛  به خود  شريعت مخصوص 

انبياء الهی بندگان خدا را به تسليم و خضوع در برابر او خوانده اند. و بر همين اساس خدای 

اُم﴾1. اما تعدد و تفاوت شرايع و آبشخورهای دين 
َ
ْسل ِه الاإِ َد اللّٰ �نَ ِع�ن �ی �نَّ الّ�ِ تعالی می فرمايد: ﴿اإِ

به وحدت آن لطمه ای نمی زند. 

1. سورۀ آل عمران، آيۀ 19.
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که انبياء اولوا العزم يعنی نوح، ابراهيم، موسی، عيسی و محمد؟مهع؟  شيخ معتقد است 

پیامبر  اولين  که  آدم؟ع؟  حضرت  نبودن  شريعت  صاحب  شريعت اند.  صاحبان  همان 

است؛  دين  از  غير  شريعت  که  می دهد  نشان  داشته،  نبوت  نوح؟ع؟  از  پیش  و   خداست 

که بی شک آدم؟ع؟ به دين خدا متدين بوده است. چرا 

 اين نکته نيز در خور توجه است که حضرت عيسی؟ع؟ ظاهرًا شريعت مستقلی از شريعت 

ی می کرده و تنها در برخی احکام  حضرت موسی؟ع؟ نداشته و از احکام و دستورات ايشان پیرو

که در انجيل احکام و حدود وجود  تخفيفی داده شده است. در احاديث نيز تصريح شده 

 نداشته؛ بلکه آنچه در اين کتاب آسمانی آمده، صرفًا ِحَکم و مواعظ بوده است؛ چرا که وظيفۀ 

پیروان حضرت عيسی؟ع؟ عمل بر طبق آئين حضرت موسی؟ع؟ بوده است.

که حضرت محمد؟ص؟ سرآمد همه پیامبران و از همه برتر و  کيد می کند  مرحوم صدوق تأ

واالتر است. آن حضرت به حق مبعوث شده و همه انبياء پیش از خود را تصديق کرده است؛ 

کرده و به پیامبر بعد از خويش  انبياء الهی پیامبران پیش از خود را تصديق  که همه   چنان 

عذابی  به  او  مخالفان  شده،  مبعوث  حق  به  خدا؟ص؟  رسول  چون  داده اند.  بشارت 

ايشان،  کنندگان  ياری  و  همراهی  و  حضرت،  آن  به  مؤمنان  و  شد  خواهند  گرفتار  ک   دردنا

که به همراه پیامبر آمده است، رستگار و سعادتمندند؛ زيرا انسان  کنندگان از نوری  ی  و پیرو

که به حبل متين الهی چنگ  کسانی  در خسران است و به سوی عذاب حرکت می کند مگر 

کنند.  ی  که با ايشان آمده است پیرو کرم؟ص؟ و نوری  بزنند و از پیامبر ا

بهره مندی  واسطه  به  و  است  واليت  نور  همان  آمده  پیامبر؟ص؟  همراه  که  نوری  از  مراد 

يارت جامعه  که در ز اولياء الهی از نور واليت از ايشان با عنوان نور تعبير شده است. چنان 

ی از آن بزرگواران نه  « در نتيجه پیرو
ً
يم: »خلقکم اهلل انوارا کبيره خطاب به ايشان عرضه می دار

ی از نور و روشنايی است. به بیانی ديگر چون امام نور است،  ی از نفس انسانی؛ بلکه پیرو پیرو

تبعيت از او واجب است. 

بیت؟مهع؟  اهل  ائمه  و  خدا؟ص؟  رسول  افضليت  به  بايد  مؤمن  که  می شود  يادآور   شيخ 

بر تمام خلق، معتقد باشد و اين اعتقاد واجب است. همچنين اعتقاد به اينکه آن بزرگواران 
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گرامی ترين خلق نزد خدا هستند و به هنگام اخذ ميثاق از پیامبران، ايشان  محبوب ترين و 

شريفه  آيۀ  به  توجه  با  است.  واجب  نيز  گرفته اند،  پیشی  همه  از  خدا  الوهيت  به  اقرار   بر 

کرم؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ باتقواترين  که پیامبر ا ْم﴾1 روشن است 
ُ
اك �تَ �تْ

أَ
ِه ا َد اللّٰ ْم ِع�ن

ُ
ْكَ�َمک

أَ
�نَّ ا ﴿اإِ

پیشی  و  خلق اند.  گرامی ترين  و  محبوب ترين  خدا  نزد  تقوا  همين  سبب  به  و  خدايند  خلق 

گرفتن ايشان در اقرار به الوهيت خداوند به هنگام اخذ ميثاق از پیامبران محکم ترين شاهد 

بر تقوای آن بزرگواران است.

کرم؟ص؟ را در عالم ذّر بر ساير انبياء؟مهع؟ مبعوث  به اعتقاد مرحوم صدوق خداوند پیامبر ا

کرد. اين مطلب به  کرد و ايشان را به ميزان معرفت و اقرارشان به مقام آن حضرت، رتبه بندی 

ی﴾2 مطرح شده، قابل استفاده است. 
َ
ول

اأُ
ْ
ِر ال

دنُ
�نَ ال�نُّ ٌ� ّمِ �ی دنِ ا �نَ

 روشنی از رواياتی که ذيل آيۀ شريفه ﴿َهدنَ

بر اساس اين روايت خداوند در عوالم پیش از عالم دنيا همه انسان ها از جمله انبياء و اوصياء 

کرد. در نتيجه پیامبر خاتم؟ص؟ نه تنها بر مردم  را جمع و حضرت محمد؟ص؟ را بر همه مبعوث 

آخر الزمان؛ بلکه بر همه بندگان خدا و انبياء الهی نبوت داشته است.

منت: و أّن  اهَّلل تعاىل خلق مجيع ما خلق له و ألهل بيته؟مهع؟. و أّنه لولهم لا خلق اهَّلل 

ئكة و ل شيئا ّما  السماء و األرض، و ل اجلّنة و ل الّنار، و ل آدم و ل حواء، و ل الال

خلق، صلوات اهَّلل علهيم أمجعني.

ایشان؟مهع؟  بیت  اهل  برای  و  کرم  ا پیامبر  برای  را  خلق  همۀ  تعالی  خدای  و  ترجمه: 

گر ایشان نبودند خداوند آسمان و زمین و بهشت و جهنم و آدم و حّوا  آفریده است و ا

کرده است، نمی آفرید، صلوات خداوند بر  که خلق  و فرشتگان و هیچ یک از آنچه را 

همگی ایشان باد.

شرح: شيخ بر اين باور است که خداوند هر آنچه را آفريده برای رسول خدا؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ 

که »الم« در اين عبارت »الم« مالکيت نيست،  آفريده است. بر اساس احاديث روشن است 

کنند.   يعنی پیامبر و اهل بیت؟مهع؟ مالک همۀ خلق نيستند تا به دلخواه خود در آن تصرف 

1. سورۀ حجرات، آيۀ 13.
2. سورۀ نجم، آيۀ 56.
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کرده است  بزرگواران خلق  آن  به خاطر  را  بلکه »الم« غايت است؛ يعنی خداوند همۀ خلق 

انوار  اين  تا  آفريده  را  تمام خلق  به عبارت ديگر خداوند  اهل بیت؟مهع؟ غايت خلقت اند.  و 

گر آن بزرگواران نبودند خداوند  کند؛ لذا همۀ خلق طفيل اهل بیت؟مهع؟ اند و ا مقدسه را ظاهر 

گر اهل  که ا ساير خلق را نمی آفريد. مرحوم صدوق نيز در ادامه به همين معنا تصريح می کند 

ی 
ّ
کل بیت؟مهع؟ نبودند خداوند آسمان و زمين، بهشت و جهنم، آدم و حّوا، فرشتگان و به طور 

که آفريده است، خلق نمی کرد. در نتيجه همۀ مخلوقات به ُيمن وجود  هيچ يک از آنچه را 

اين  آفرينش  با  خداوند  شده اند.  خلق  ايشان؟مهع؟  بیت  اهل  و  پیامبران؟ص؟  خاتم  برکت  پر 

بزرگواران در حقيقت قدرت و عظمت خويش را آشکار ساخته و مخلوق و بندۀ حقيقی خود 

کشيده است. را به ُرخ 

ثنا عشر:  مّئة اإل منت: و اعتقادنا أّن حجج اهَّلل تعاىل عل خلقه بعد نبّيه حممد؟ص؟ األ

عيل بن السني،  ث  السني،  ّث  السن،  ّث  طالب،  عيّل بن أيب  الؤمنني  أمير   أّوهلم 

ّث حممد بن عيل، ّث جعفر بن حممد، ّث موىس بن جعفر، ّث عيل بن موىس، ّث حممد بن عيل، 

الزمان  صاحب  القامئ  الجة  حممد بن السن  ّث  السن بن عيل،  ّث  عيل بن حممد،  ّث 

خليفة اهَّلل يف أرضه، صلوات اهَّلل علهيم  أمجعني.

عل  الشهداء  أّنم  و  بطاعهتم.  تعاىل  اهَّلل  أمر  ذين 
ّ
ال األمر  اولوا  أّنم  فهيم:  اعتقادنا  و 

ء عليه. و أّنم عيبة علمه، و ترامجة 
ّ

الناس. و أّنم أبواب اهَّلل، و السبيل إليه، و األدل

اهَّلل  أذهب  ذين 
ّ
ال أّنم  و  الزلل.  و  الطأ  أّنم معصومون من  و  توحيده.  أركان  و  وحيه 

عهنم الرجس و طّهرهم تطهيرا.

پیامبر خدا محمد؟ص؟ حجت های خدای  بعداز  که  این است  اعتقاد ما  و  ترجمه: 

گانه هستند: اول ایشان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب،  تعالی بر خلقش امامان دوازده 

محمد بن علی،  سپس  علی بن الحسین،  سپس  حسین،  امام  سپس  حسن،  امام  سپس 

سپس جعفر بن محمد، سپس موسی بن جعفر، سپس علی بن موسی، سپس محمد بن علی، 

سپس علی بن محمد، سپس حسن بن علی، سپس محمد بن حسن حجت قائم حضرت 

صاحب الزمان خلیفۀ خدا در روی زمین هستند صلوات خدا بر همۀ ایشان باد.
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که خدای  که آن بزرگواران صاحبان امری هستند  و اعتقاد ما دربارۀ ایشان این است 

گواهان بر مردم هستند و ایشان  تعالی به اطاعت از ایشان امر فرموده است. و ایشان 

کنندگان بر اویند. و ایشان موضع سّر علم خدا  ابواب خداوند و راه به سوی او و داللت 

کنندگان وحی و ارکان توحید اویند. و ایشان از خطا و لغزش معصوم اند. و بیان 

گونه پلیدی را از ایشان برده و آنان را پاک و  که خداوند هر  کسانی هستند  و ایشان 

گردانیده است. کیزه  پا

پیامبر؟ص؟  از  بعد  خلق  بر  خداوند  حجت های  که  می شود  يادآور  صدوق  مرحوم  شرح: 

را ذکر می کند. پس شيعه  ايشان  نام يکايک  امامان دوازده گانه شيعه هستند، سپس  همان 

که به امامت همه ائمه اثنی عشر معتقد باشد امامت هيچ يک از ايشان را انکار  کسی است 

کسی غير از ايشان را نپذيرد. در روايات فراوانی در منابع حديثی معتبر شيعه  نکند و امامت 

کرم؟ص؟ دوازده نفر و همگی از  که امامان و خلفای بعد از پیامبر ا و تسنن تصريح شده است 

گردآوری شده است. اسامی هر يک از دوازده  کتاب منتخب االثر  قريش اند. اين روايات در 

امام؟مهع؟ نيز در روايات فراوانی ذکر شده است. 

ْمِ� 
الاأَ ْولِیی 

أُ
َوا ُسوَل  الّ�َ  

ْ
ُعوا ِط�ی

أَ
َوا َه  اللّٰ  

ْ
ُعوا ِط�ی

أَ
﴿ا شريفۀ  آيۀ  در  االمر«  »اولی  از  مراد  ما  اعتقاد  به 

محدودۀ  در  افراد  برخی  است  ممکن  که  چند  هر  است.  ک  پا نور  دوازده  همين  ْم﴾1 
ُ
ک ِم�ن

ائمه  و  کرم؟ص؟  ا پیامبر  به  کلمه  تاّم  معنای  به  االمر«  »اولی  اما  شوند  امر  صاحب  خاصی 

از  مراد  روايات  اساس  بر  مردم اند.  بر  گواهان  بزرگواران  آن  دارد.  اختصاص  بیت؟مهع؟   اهل 

اِس﴾2 ائمه اثنی 
َ ی ال�نّ

َ
َهَداء َعل

ُ  سش
ْ
وا و�نُ

ُ
ک �تَ ِ

ّ
 ل

ً
�تً َوَسطا ّمَ

أُ
ا ْم 

ُ
اك �نَ

ْ
َعل َ ِلَك حب

دنَ
َ
﴾ در آيۀ شريفۀ ﴿َوك ً

 َوَسطا
�تً ّمَ

أُ
﴿ا

عشر؟مهع؟ هستند.3 زيرا چنان که پیشتر گفتيم همه امت شايستگی شهادت بر مردم را ندارند 

گواهی دادن  و شهادت بسياری از آنان بر يک مشت سبزی نيز پذيرفته نمی شود تا چه رسد به 

کرده اند از احوال  يافت  که از ناحيه خدا در در محکمه عدل االهی! اما امامان الهی به علمی 

1. سورۀ نساء، آيۀ 59.
2. سورۀ بقره، آيۀ 143.

3. الکافی، ج1، ص190.
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گواهان راستين بر  گاهند و به تأيید الهی معصوم اند، به همين جهت تنها ايشان  همۀ خلق آ

خلق خدا هستند.

از  ی  پیرو و  اطاعت  با  تنها  خدا  به  توجه  و  خدايند  بندگی  طريق  و  اهّلل  باب   ائمه؟مهع؟ 

اهل بیت؟مهع؟ ميّسر می شود، زيرا ايشان بندگان را به خدا داللت می کنند. آن بزرگواران ظرف 

مشيت و علم خدا، ترجمه کنندگان وحی الهی بر بندگان و اساس و رکن توحيدند زيرا توحيد 

گره خورده است. با واليت 

ی می شود. بر همين 
ّ
واليت حقيقی از آن خداست و واليت خدا در واليت ائمه؟مهع؟ متجل

کی را  اساس آن بزرگواران از هر گونه خطا و لغزش در امان هستند و خداوند هر گونه پليدی و ناپا

گردانيده است. و صد البته که عصمت با اختيار  کيزه  ک و پا از ايشان دورساخته و ايشان را پا

سازگار است و آن بزرگواران در عين اينکه بر تخلف قدرت دارند از آن خودداری می کنند.

»رجس« معنای عامی دارد و شامل همه انواع آلودگی های معنوی و مادی می شود. يکی از 

مصاديق »رجس« شرک است1 و امام الهی هيچگاه به هيچ درجه ای از شرک آلوده نمی شود. 

انواع پليدی ها  از همه  نور به اختيار خود  با داشتن  او  که  خداوند به امام نوری عطا می کند 

پرهيز می کند و لهو و لغزش و نسيان و ... بر او عارض نمی شود.

كما أّن النجوم أمان ألهل  ئل. و أّنم أمان ألهل األرض،  منت: و أّن هلم العجزات و الدل

السماء.

ذين  
ّ
كباب حّطة. و أّنم عباد اهَّلل الكرمون ال كسفينة نوح أو  و أّن مثلهم يف هذه األّمة 

كفر.  وَن . و نعتقد فهيم أّن حهّبم إميان، و بغضهم 
ُ
ْمِرِه َيْعَمل

َ
َقْوِل َو ُهْم ِبأ

ْ
 ل َيْسِبُقوَنُه ِبال

و أّن أمرهم أمر اهَّلل تعاىل، و نهيم ني اهَّلل تعاىل، و طاعهتم طاعة اهَّلل تعاىل، و ولهّيم 

يل اهَّلل تعاىل، و عدّوهم عدو اهَّلل تعاىل، و معصيهتم معصية اهَّلل تعاىل. و

که ایشان دارای دالیل و معجزات هستند.  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ ائمه؟مهع؟ این است 

که ستارگان امان اهل آسمان هستند.  و ایشان امان اهل زمینند، چنان 

1. مفردات ألفاظ القرآن، ص 342.
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کشتی نوح یا همچون باب حّطه است.  و همانا َمثل ایشان در میان این امت همچون 

که در قول بر خدا پیشی نمی گیرند و به امر  و ایشان بندگان مورد تکریم خداوند هستند 

کفر است. که حب ایشان ایمان و بغضشان  او عمل می کنند و دربارۀ ایشان معتقدیم 

از  اطاعت  و  تعالی،  خدای  نهی  ایشان،  نهی  و  تعالی،  خدای  امر  ایشان  امر  همانا  و 

ایشان دشمن  و دشمن  ایشان، دوست خدا،  و دوستدار  تعالی  ایشان، طاعت خدای 

خدای تعالی و نافرمانی از ایشان نافرمانی از خداوند است.

که معجزه و دالئل روشنی بر امامت خويش دارد. خداوند به  کسی است  شرح: امام الهی 

ی عطا می فرمايد و امام  کند، نشانه ها و عالمات چنان مقامی را نيز به و کس امامت عطا  هر 

که انجام آنها تنها در صورت ارتباط با خدا مقدور است. قادر به انجام اموری می شود 

تشبيه  آسمان  ستارگان  به  را  االهی؟مهع؟  امامان  روايات،  از  بهره گيری  با  صدوق  مرحوم 

زمين  اهل  برای  نيز  امامان؟مهع؟  اهل آسمان اند،  اماِن  که ستارگان،  که چنان  بیان می کند  و 

امان هستند. چگونگی امان بودن ستارگان برای اهل آسمان و نيز امان بودن امامان؟مهع؟ برای 

حجت  و  امام  گر  ا که  است  شده  تصريح  احاديث  در  اما  نيست،  روشن  ما  برای  زمين  اهل 

بودن  امان  بر  ائمه؟مهع؟ عالوه  فرو می برد.1  را در خود  نبود، زمين اهل خود  ی زمين  بر رو خدا 

که اهل آسمان از  گر ثابت شود  از حيث زندگی دنيوی از جهت هدايت نيز امان خلق اند و ا

گفت امام از حيث هدايتگری نيز به ستارگان تنظير  ی ستارگان راه خود را می يابند می توان   رو

شده است.

که با اثبات امان بودن امام برای اهل زمين امان بودن  توجه به اين نکته نيز ضروری است 

نتيجه  و در  بر همۀ خلق  امام حجت خدا  نفی نمی شود.  و ساير خلق  اهل آسمان  برای  او 

کشتی برای امت  امان برای همه خلق است. َمثل امام در ميان امت پیامبر خاتم؟ص؟ َمثل 

امر خدا  به  اسرائيل است.2 حضرت نوح؟ع؟  بنی  برای  باب حّطه  َمثل  و  حضرت نوح؟ع؟ 

کافران  اما  يافتند  نجات  شدن  غرق  از  و  شدند  سوار  کشتی  آن  بر  مؤمنان  و  ساخت  کشتی 

1. الکافی، ج 1، ص179؛ بحار االنوار، ج57، ص 213.
2. الکافی، ج8، ص30.
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کشتی  که بر  کسانی  کردند و غرق شدند؛ بر همين اساس  کشتی خودداری  از سوار شدن بر 

کند.  هال در  بزرگواران  آن  واليت  منکران  و  رستگارند  و  مؤمن  شوند،  سوار  ائمه؟مهع؟   واليت 

که رستگاری بنی اسرائيل به عبور از آن در مشروط شده بود و تنظير امام  باب حّطه دری بود 

گرو پذيرش  که رستگاری امت پیامبر خاتم؟ص؟ در  به باب حّطه بیانگر اين حقيقت است 

واليت و افتراض طاعت ائمه اهل بیت؟مهع؟ است.

البته چنان که پیشتر اشاره شد حّجيت اهل بیت؟مهع؟ منحصر به آخر الزمان و امت خاتم 

 االنبياء؟ص؟ نيست؛ بلکه آن بزرگواران از ابتدای دنيا و بلکه در عوالم قبل بر ساير خلق حتی 

بر انبياء و اوصياء پیشين حجت بوده اند. در نتيجه نمی توان هدايتگری و کشتی نجات بودن 

کرد.  ايشان را به امت پیامبر خاتم؟ص؟ منحصر 

فعل  و  قول  در  هيچگاه  الهی  کرم  و  لطف  به  و  خدايند  شده  تکريم  بندگان   ائمه؟مهع؟ 

که خدا خواسته است، اختيار نمی کنند و در برابر  بر امر خدا سبقت نمی گيرند و جز آنچه را 

کاماًل تسليم اند و در عين برخورداری از رأی و مشّيت،   مشيت و اراده و تقدير و قضای الهی 

به اختيار خويش چيزی را بر خالف مشيت خدا مشيت نمی کنند و به آنچه خداوند امر فرموده 

مشيت  در  را  خود  مشيت  و  برخوردارند  الهی  عصمت  از  کامل  طور  به  نتيجه  در   عامل اند. 

کرده اند. به رضای خدا راضی و در مقابل قضای او تسليم اند. و اراده خدا فانی 

که نسبت  کسی  کفر است؛ زيرا  به اعتقاد شيعه حّب امام ايمان و بغض و دشمنی با او 

بهره ای  نيز  خدا  خود  دوستی  و  خدا؟ص؟  پیامبر  دوستی  از  باشد  نداشته  حّبی  الهی  امام  به 

که  ندارد، دوستی امام در حقيقت دوستی خدا و دشمنی با امام دشمنی با خداست؛ چرا 

که حّب  امامت منصبی الهی است و تن ندادن به آن سرپیچی از امر خداست. روشن است 

گذار است و سبب تبعّيت از محبوب می شود در نتيجه  قلبی در اعضاء و جوارح انسان تأثير 

که مّدعی دوستی با امام است، اما به واليت الهی امام تن نمی دهد، دروغ می گويد.  کس   آن 

در نتيجه هر چه حّب امام در دل بیشتر باشد تبعيت از او بیشتر می شود و درجات ايمان با 

ميزان محبت به ولّی خدا سنجيده می شود.

 امر و نهی امام، امر و نهی خداست؛ زيرا چنان که گذشت امام جز آنچه خدا خواسته است، 
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نهی  و  امر  حق  ايشان  به  خداوند  لذا  نمی کند؛  امر  خدا  امر  از  خارج  و  ندارد  خواسته ای 

است  امر  صاحب  نيز  خود  خلق،  بر  خداوند  دستورات  بیان  بر  عالوه  امام  و  است   داده 

و در محدوده ای که خداوند امر و نهيی ندارد، می تواند امر و نهی کند و اطاعت از امر امام برای 

همگان واجب است. به عنوان مثال خداوند به قرائت نماز ظهر فرمان داده، اما وقت آن را 

مضّيق نکرده است و بندگان از اول اذان ظهر تا وقت مخصوص نماز عصر، برای ادای فريضه 

کند  کسی را به خواندن نماز اول وقت امر  که   ظهر فرصت دارند: در عين حال، امام حق دارد 

 و در اين صورت نماز اول وقت برای او واجب می شود. اما در محدوده فرائض اهّلل و فرائض النبی 

کند  کسی را به ترک نماز واجب امر  چنين امر و نهيی برای امام وجود ندارد و امام نمی تواند 

 و چنين امری هم نمی کند. البته برخی امور عالوه بر احکام اولی دارای احکام ثانوی است 

گاهی کامل از احکام الهی ممکن است به عدم اتيان حکمی در وقت معين امر کند؛   و امام با آ

که اين امر امام بر خالف امر خدا نيست؛ بلکه بر اساس حکم ثانوی است همين  روشن است 

طور دربارۀ صورت اعمال ممکن است احکام متعددی وجود داشته باشد. به عنوان مثال 

که خطری  تقّيه در جايی  از باب  اما  به شکل صحيح وضو بگيرد،  انسان  که  واجب است 

گاهی از وظايف بندگان در شرايط مختلف  جّدی وجود دارد وظيفه فرق می کند و امام با آ

تعارض  امر خدا  با  نيز  امر  اين  بگيرد.  که همچون عاّمه وضو  کند  امر  کسی  به   ممکن است 

و تخالف ندارد. همين طور است امر به تيّمم در جايی که به آب دسترسی نباشد يا امر به قصر 

در مسافرت و ... همه اين موارد در حقيقت بیان احکام الهی در شرايط مختلف هستند.

أو خائف  إّما ظاهر مشهور  األرض ل ختلو من حّجة هَّلل عل خلقه،  أّن  نعتقد  و  منت: 

مغمور.

النتظر  القامئ  هو  زماننا هذا،  و خليفته عل عباده يف  أرضه،  اهَّلل يف  أّن حّجة  نعتقد   و 

لسني   ىس بن جعفر بن حممد بن عيل بن ا لسن بن عيل بن حممد بن عيل بن مو حممد بن ا

بن عيل بن أيب طالب.

 بامسه و نسبه.
ّ

و أّنه هو الذي أخبر به النيّب؟ص؟ عن اهَّلل عّز و جل

كما ملئت جورا و ظلما. و أّنه هو الذي ميل األرض قسطا و عدل، 
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.1﴾ و�نَ
ُ
ِ�ك ْ ُمسش

ْ
ْو َكِ�َه ال

َ
ِه َو ل ِ

ّ
�نِ ُكل �ی ی الّ�ِ

َ
ِهَ�ُه َعل طنْ و أّنه هو الذي يظهر اهَّلل به دينه، ﴿ِل�یُ

هبا، حت ل يبىق يف األرض  و مغار ق األرض  يفتح اهَّلل عل يديه مشار الذي  أّنه هو  و 

ـِه  تعاىل.
َٰ
ُه ِلل

ُّ
ُكل يُن  وَن الّدِ

ُ
 نودي فيه باألذان، َو َيك

ّ
مكان إل

 
َّ

؟ع؟ َفَصل مَیَ  ِعيىَس ْبُن َمْر
َ

ل ُه ِإَذا َخَرَج َنَز
َ

ّن
َ
؟ص؟  أ يِبُّ و أّنه هو الهدي الذي أخبر به  الّنَ

يا خلف رسول اهَّلل، ألّنه خليفته.
ّ
كان مصل كمن   خلفه 

ّ
  إذا صل

ّ
َفُه ، و يكون الصيل

ْ
َخل

 ترجمه: و معتقدیم که زمین از حجت خدا بر خلقش خالی نمی ماند، یا ظاهر و آشکار است 

که حجت خداوند در زمین و خلیفه او در میان بندگانش  یا ترسان و پنهان. و معتقدیم 

در این زمان ما حضرت قائم منتظر محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن  

 جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب؟مهع؟ است. و ایشان همان کسی است 

است  داده  خبر  او  از  نسب  و  اسم  به  عزوجل  خدای  ناحیۀ  از  پیامبر؟ص؟   که 

که از ظلم و جور  که زمین را از قسط و عدل پر می کند چنان  کسی است   و ایشان همان 

 پر شده است و ایشان همان کسی است که خداوند به واسطۀ ایشان دینش را غالب می سازد 

که مشرکان ناخوش دارند«. »تا اینکه بر همه ادیان غالب سازد هر چند 

( مشارق و مغارب زمین را فتح می کند   و او همان کسی است که خداوند به دست )مبارک او

تا اینکه در زمین هیچ مکانی نمی ماند مگر اینکه در آن صدای اذان بلند می شود و دین 

جملگی برای خدای تعالی خواهد بود.

کرد  خروج  وقتی  که  است  کرده  اخبار  پیامبر؟ص؟  که  است  مهدی  همان  ایشان  و 

عیسی بن مریم؟ع؟ نازل می شود و پشت سر حضرتش نماز می خواند. و نمازگزاری که پشت 

که پشت سر رسول خدا؟ص؟ نماز می خواند   سر حضرتش نماز بخواند همچون کسی است 

که ایشان خلیفۀ رسول خدا؟ص؟ هستند. چرا 

کسی نتواند  که زمين هيچگاه از حجت خالی نباشد تا  شرح: خداوند اراده فرموده است 

که هر چند زمين هيچگاه از  کند. البته بايد دانست  به خاطر نبود حجت بر خدا احتجاج 

که حجت به سراغ خلق برود بلکه بر خلق واجب  حجت خالی نيست، اما ضرورتی ندارد 

1. سورۀ توبه، آيۀ 33.
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که به دنبال حجت بروند و از نور الهی بهره مند شوند. حجت خدا در زمين يا آشکار   است 

و برای همگان شناخته شده است يا از ترس مردم ستمکار پنهانی زندگی می کند، اما در هر 

 حال فيض و نور او از خلق منقطع نيست و او همواره با مؤمنان هست. ما از امام غايب نيستيم؛ 

بلکه امام برای ما غايب است. امروز خليفه خدا بر بندگان و حجت او در زمين دوازدهمين 

امام شيعيان و از فرزندان حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ و نهمين فرزند حضرت سيد الشهدا؟ع؟؛ 

يعنی حضرت امام عصر روحی و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء است.

مرحوم صدوق به خاطر شبهات منکران و آراء مختلف مخالفان نام و نسب امام زمان؟ع؟ 

کيد می کند  گونه ابهامی را از بین ببرد. ايشان همچنين تا کرده است تا هر  کامل بیان  را به طور 

عصر؟ع؟  امام  تولد  از  پیش  و  خويش  مبارک  حيات  عصر  در  کرم؟ص؟  ا رسول  حضرت   که 

نام و نسب ايشان را برای مردم بیان فرموده اند.

کند  بر پايه روايات اهل بیت؟مهع؟ وقتی مهدی آل محمد صلوات اهّلل و سالمه عليه ظهور 

کّل زمين عدالت  که از ظلم و ستم پر شده است، از عدل و داد پر می کند و در  همه زمين را، 

ی برخوردار می گرداند و به هيچ  گير مهدو بر قرار می شود و همه موجودات زمين از عدالت فرا

موجودی ستم نخواهد شد.

گيری ظلم  « بیانگر عموميت و فرا
ً
ما

ْ
 َو ُظل

ً
َکَما ُمِلَئْت  َجْورا  

ً
 َو َعْدال

ً
ْرَض ِقْسطا

َ ْ
 األ

ُ َ
تعبير »َیْمل

ی زمين است، يعنی پیش از ظهور امام عصر؟ع؟ ظلم در تمام نقاط و تمام امور  و جور در رو

يج تصرفات بشر در موجودات زمين بیشتر و  گير خواهد شد. چنان که امروزه نيز به تدر زمين فرا

بیشتر می شود بی آنکه در اين تصرفات از سوی خدا مأذون باشد. ممکن است اين تصرفات 

برای  گردد و عرصه  ی زمين دچار مشکل  که حيات تمام موجودات در رو تا آنجا پیش رود 

زندگی آنها تنگ شود.

است  ظلم  داده،  قرار  آن  برای  خداوند  که  جايگاهی  و  موضع  از  شيئی  هر  کردن   خارج 

و ظلم به اين معنا در عصر ما به صورت های مختلف در طبيعت اتفاق می افتد.

زمانی که فرج قائم آل محمد عجل اهّلل تعالی فرجه الشريف فرا رسد، تمام ادياِن ساختگی 

می رسد  سر  به  کافران  مهلت  زمان  آن  بود.  خواهد  کم  حا خدا  دين  تنها  و  می شوند   نابود 
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 َ َولِیی ْم 
ُ
ک �نُ ِد�ی ْم 

ُ
ک

َ
﴿ل شود:  گفته  کافران  به  که  نيست  کرم؟ص؟  ا رسول  حيات  زمان  همچون   و 

َكِ�َه  ْو 
َ
﴿َول شد  خواهد  گير  فرا زمين  در  الهی  دين  و  خدا  کميت  حا زمان  آن  در   1﴾ �نِ  ِد�ی

.﴾ و�نَ
ُ
ِ�ك ْ ُمسش

ْ
ال

فتح  را  زمين  او سراسر  به دست  که خداوند  کسی است  ما همان  زمان  حجت خدا در 

اهل  به  تنها  عليه  سالمه  و  اهّلل  صلوات  محمد  آل  مهدی  گير  فرا حکومت  البته  می کند. 

 زمين اختصاص ندارد و اهل آسمان ها نيز تحت سلطنت حکومت عدل الهی خواهند بود 

کرد. در آن روز ندای  و خداوند تمام آسمان ها و زمين را به دست حجت خويش فتح خواهد 

اذان و شهادت به توحيد و نبوت و واليت در تمام نقاط زمين بلند خواهد شد و جز دين خدا 

ی نمی شود. هيچ دين و آئينی پیرو

هنگام  به  کرم؟ص؟  ا پیامبر  ِاخبار  بنابر  که  است  امت  مهدی  همان  خدا  حجت  آخرين 

می خواند.  نماز  حضرتش  سر  پشت  و  می آيد  فرود  آسمان  از  عيسی؟ع؟  حضرت   ظهورش 

کرده است؛ زيرا آن  کرم؟ص؟ اقتدا  گويا به پیامبر ا کس پشت سر امام عصر؟ع؟ نماز بخواند  هر 

حضرت جانشين رسول اهّلل و خليفۀ خداوند است.

منت: و نعتقد أّنه ل جيوز أن يكون القامئ غيره، بيق يف غيبته ما بيق، و لو بيق يف  غيبته 

وا عليه بامسه و نسبه، و به 
ّ
مّئة؟مهع؟ دل عمر الدنيا ل يكن القامئ غيره، ألّن النيّب؟ص؟ و األ

وا صلوات اهَّلل علهيم. نّصوا، و به بّشر

باقی  او باشد. هر چه در غیبت خود  که جایز نیست قائم غیر  ترجمه: و معتقدیم 

او نخواهد بود،  اندازۀ عمر دنیا در غیبتش باقی بماند قائمی غیر  اینکه به   بماند ولو 

تصریح  و  داللت  حضرتش  بر  ایشان  نسب  و  اسم  به  ائمه؟مهع؟  و  پیامبر؟ص؟  که  چرا 

کرده اند و به آن بزرگوار بشارت داده اند، صلوات خداوند بر ایشان باد.

که  شرح: بنابر احاديث بدون ترديد همۀ ائمه؟مهع؟ قائم هستند، اما قائم به معنای خاّص 

از قيام او به امر خدا و برپايی حکومت عدل الهی توسط او اخبار داده شده است، تنها و تنها 

 حضرت امام عصر ارواحنا فداه است. دوران غيبت آن حضرت هر مقدار هم طوالنی شود، 

کافرون، آيۀ 6. 1. سورۀ 
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گفته شد، قائم نخواهد بود. تا عمر زمين باقی است، آن  که  احدی غير از ايشان به معنايی 

را در  الهی  و  حکومت عدل  کند  امر خدا قيام  به  که  تا زمانی  بود  باقی خواهد  حضرت هم 

کرم؟ص؟ و ائمه اهل بیت؟مهع؟  سراسر زمين بگستراند. روايات و بیانات صريح و روشن پیامبر ا

تنها  موعود  قائم  که  حقيقت اند  اين  گويای  تمام  هويدايی  به  امام؟ع؟  نسب  و  نام   دربارۀ 

ايشان است.

كتاب اهلداية. منت: و قد أخرجت هذا الفصل من  

کتاب الهدایة بیرون آوردم. ترجمه: و من این فصل را از 

بودن  قائم  موضوع  که  می شود  يادآور  باب  اين  پايان  در  صدوق  مرحوم   شرح: 

کتاب کتاب ديگری با نام »الهدایه« مطرح و اين فصل را از آن   حضرت امام عصر؟ع؟ را در 

کرده است.  استخراج 



]36[ باب االعتقاد في العصمة

ئكة صلوات  مّئة و الال نبياء و الرسل و األ منت: قال الشيخ أبو جعفر؟هر؟: اعتقادنا يف األ

ذنبا، ل صغيرا  يذنبون  ل  أّنم  و   دنس، 
ّ

كل ون من  أّنم معصومون مطّهر  اهَّلل علهيم 

وَن . وَن ما ُيْؤَمُر
ُ
َمَرُهْم، َو َيْفَعل

َ
كبيرا، و ل َيْعُصوَن اهَّلَل ما أ و ل 

و من نف عهنم العصمة يف ش ء من أحواهلم فقد جهلهم .

و اعتقادنا فهيم أّنم موصوفون بالكال و التمام  و العلم من أوائل امورهم إىل أواخرها، 

ل يوصفون يف ش ء من أحواهلم بنقص و ل عصيان  و ل جهل.

ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ انبیا، رسوالن، ائمه و فرشتگان صلوات اهلل علیهم این است 

کبیره،  گناهی، نه صغیره و نه  که ایشان معصوم  و از هر پلیدی مطّهرند و مرتکب هیچ 

که بدان  کرده نافرمانی نمی کنند و آنچه را  نمی شوند و از خداوند در آنچه به ایشان امر 

کس در چیزی از احوال ایشان عصمت آن بزرگواران  امر شده اند، انجام می دهند. و هر 

کند مقام و منزلت ایشان را نشناخته است. را نفی 

کامل  ابتدا تا آخر امورشان به  از  که آن بزرگواران  و اعتقاد ما دربارۀ ایشان این است 

 و تام بودن و علم موصوفند و در هیچ حالی از احوالشان به نقص و سرکشی و جهل 

موصوف نمی شوند.

معصوم  همه  فرشتگان  و  ائمه  رسوالن،  پیامبران،  که  است  باور  اين  بر  شيعه  شرح: 

نمی زند  سر  ايشان  از  بزرگ  يا  کوچک  گناهی  هيچ  کيزه اند،  پا پليدی  و  آلودگی  هر  از   و 

که بدان مأمورند انجام  و در آنچه از ناحيه خدا بدان امر شده اند، عصيان نمی کنند و آنچه را 

منزلت  و  مقام  کند  نفی  حاالت  برخی  در  لو  و  را  بزرگواران  آن  عصمت  کس  هر  می دهند. 
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 ايشان را نشناخته و نسبت به آن جاهل است حجج الهی از ابتدای امر تا آخر عصمت دارند 

هنگام  به  بلکه  نيست؛  منحصر  ظاهری  امامت  و  نبوت  دوران  به  صرفًا  ايشان  عصمت   و 

بیداری  و  خواب  در  زندگی  مختلف  حاالت  و  آنات  تمام  در  و  طفوليت  در  و  د 
ّ
 تول

و... از عصمت بر خوردارند.

کامل و تام اند و در دين و علم ايشان هيچ  حجت های خدا در تمام لحظات و حاالت 

عالم اند  خويش  زندگی  شئون  و  امور  تمام  به  عمر  پايان  تا  تولد  بدو  از  ندارد.  راه   نقصانی 

امام  که وقتی  آمده است  قرار دارند. در احاديث  الهی  و عنايت  از طفوليت تحت لطف  و 

تا  از زمين  که به واسطه آن آنچه  او قرار می دهد  برای  نور  از  متولد می شود، خداوند عمودی 

گناه  عرش هست برای او روشن و واضح می شود، لذا هيچگاه خطا و سهو و نسيان و لغزش و 

در او راه ندارد و هرگز به نقص و جهل و ... متصف نمی شوند.

کماالت، ذاتی ايشان است، بلکه آن بزرگواران  که عصمت و  البته اين بدان معنا نيست 

کماالت می شوند و به حفظ الهی از نقائص و سهو و عصيان  به اعطای الهی صاحب علم و 

اوامر  برابر  ايشان در  کامل  انقياد  و  و اين همه به خاطر عبوديت و اطاعت  و ... در امان اند. 

کمال نائل می شود. که انسان تنها در سايۀ بندگی و اطاعت از خدا به  خداوند است؛ چرا 
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که شيعه غلو نمی کند و به تفويض  مرحوم صدوق در اين باب به اين بحث پرداخته است 

کفار می داند. معتقد نيست بلکه غاليان و مفوضه را از شرورترين 

 مراد از غلو آن است که کسی کارهای خدا را به بندگان نسبت دهد و بنده را شبيه خدا بپندارد. 

می شوند.  محسوب  غالی  و  قائل اند  شأنی  خدا  قبال  در  مخلوق  برای  نيز  تفويض  به  قائالن 

يعنی يا قائل به تفويض امور بندگان به برخی از انسان ها هستند يا به تفويض تشريع احکام 

که اين امور به خدای متعال اختصاص دارد. معنای ديگر تفويض  بر خلق قائل اند در حالی 

انجام می دهد،  را  افعالش  اوست  آن خود  از  که  استطاعتی  و  به قدرت  انسان  که   آن است 

اين معنا از تفويض نيز به اعتقاد شيعه باطل است و شيعيان به امر بین امرين معتقدند. از نظر 

شيعه انسان در انجام فعل مستقل نيست و خارج از محدودۀ مشيت و اراده خدا نمی تواند 

فعلی ايجاد کند؛ بلکه افعال او در دايرۀ سلطنت و اقتدار خداوند و به اختيار از او سر می زند.

خداوند برخی امور را به واسطه اسباب و مسببات ايجاد می کند، اعتقاد به اعطای قدرت 

و اذن ايجاد اين امور به برخی از بندگان برگزيده، قول به تفويض باطل نيست و هيچ اشکالی 

يافت کنندگان چنين قدرتی هرگز در ِاعمال آن استقالل ندارند   ندارد، چرا که بنا بر اين قول، در

و در قبال خداوند شأنی برای خود قائل نيستند.

که رزق به  قول به استقالل ائمه؟مهع؟ در خالق و رازق بودن ايشان غلو است، اما اين باور 

که بنابر اين قول رازق   اراده و اذن خدا توسط ائمه؟مهع؟ به بندگان می رسد، اشکال ندارد. چرا 

کناره گيری نکرده است. حقيقی خداوند است و او با واسطه قرار دادن ائمه؟مهع؟ از سلطنت 

اعتقاد به اينکه ائمه؟مهع؟ کشته نشده، بلکه به آسمان برده شده اند، يکی ديگر از مصاديق 
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غلو  است، هر چند اينگونه غلوها در حّدی نيستند که همچون غلو پیش گفته صريحًا توحيد 

کنند، اما چون قائالن به اين اقوال پا را از حق فراتر نهاده اند، غالی محسوب می شوند. را نفی 

تعاىل،  باهَّلل  كّفار  أّنم  الفوضة  و  ة  الغال يف  اعتقادنا  جعفر؟هر؟:  أبو  الشيخ  قال   منت: 

ية و من مجيع أهل البدع  ور ية و الر ى و الجوس و القدر و أّنم أشّر من الهيود و النصار

له تصغيرهم ش ء. ة، و أّنه ما صّغر اهَّلل جل جال
ّ
و األهواء الضل

وَل  �تُ َ �ی ّمَ 
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ُمو�نَ  ِ
ّ
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ً
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.1﴾ ْم ُمْسِلُمو�نَ �تُ �نْ
أَ
دنْ ا ْعَد اإِ َ ِ� �ب

�نْ
ُ
ک

ْ
ال ْم �بِ

ُ
ُمُ�ك

أْ
ا َ �ی

أَ
ا

ْم﴾2.
ُ
ک �نِ وا �نِیی ِد�ی

ُ
ل عنْ و قال اهَّلل تعاىل: ﴿لا �تَ

کافرند  که آن ها به خدای تعالی  ترجمه: و اعتقاد ما دربارۀ غالیان و مفوضه این است 

گذاران و هواپرستاِن  و از یهود و نصاری و مجوس و قدریه و حروریه و از  همه بدعت 

کوچک شمردن  کردن آن ها سبب  کوچک  کننده بدترند و همانا چیزی به مانند  گمراه 

خداوند نشده است.

او  به  که خداوند  آن  از  بعد  که  نیست  روا  بشری  »برای هیچ  فرمود:  تعالی  و خدای 

که بندگان من باشید، نه بندگان خدا  کرد به مردم بگوید  کتاب وحکم و نبوت عطا 

کتاب می آموختید و درس می خواندید  که  گونه  بلکه می گوید: پیرو پروردگار باشید آن 

که فرشتگان و پیامبران را پروردگاران خود بگیرید، آیا شما  و به شما فرمان نمی دهد 

کفر فرمان می دهد؟« و خدای تعالی فرمود: »در دین خود  را پس از آنکه مسلمانید به 

غلو نکنید«.

کافر و از يهود، نصاری،  کنندگان و قائالن به تفويض  شرح: به اعتقاد مرحوم صدوق غلو 

يه و به طور کلی از همه بدعت گزاران و هواپرستان بدتر و شرترند. شرتر بودن غاليان  مجوس، قدر

1. سورۀ آل عمران، آيات 80-79.
2. سورۀ مائده، آيۀ 77.
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که غاليان خود را به اوليای الهی منتسب می کنند  گزاران به خاطر آن است   از تمام بدعت 

کفر  متعال  خدای  به  موقعيت  اين  از  استفاده  سوء  با  و  می دهند  قرار  مؤمنان  صف  در  و 

يج می کنند. آنان با اين  کفر آميزشان را به نام دوستی اولياء الهی ترو می ورزند و عقايد باطل و 

کوچک می شمارند و هم به اولياء الهی ستم روا می دارند لذا ضرر آن ها به  کار هم شأن خدا را 

گزار ديگری است. دين بیشتر از هر بدعت 

ُة تعاده ]ُتَعاِوُدُه [ 
َ
ْكل

َ ْ
ْت َهِذِه األ
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كما  أمرهم  للناس  شّبه  ما  أّنه  و  القيقة،  عل  علهيم  ى  جر أّنه  ذلك  يف  اعتقادنا  و 

عل  ل  الصّحة،  و  القيقة  عل  قتلهم  شاهدوا  بل  فهيم،  الّد  يتجاوز  من  يزعمه 

أو واحد مهنم،  السبان و اليلولة، و ل عل الشك و الشهبة. مفن زعم أّنم شهّبوا، 

فليس من ديننا عل ش ء، و حنن منه برآء.

هبم، و من 
ّ

كذ مئة؟مهع؟ أّنم مقتولون، مفن قال: إّنم ل يقتلوا فقد  و قد أخبر النيّب؟ص؟ و األ
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َ
ل
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ْ
َ� ال �یْ
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ّ
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ّ
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�نَ ﴾1. اِسِ��ی �ن
ْ
َ�هتِ ِم�نَ ال اآحنِ

ْ
ُ� َو ُهَو �نِیی ال َل ِم�نْ �بَ

�تْ ُ �ی

که ایشان در غزوۀ خیبر مسموم شدند   ترجمه: و اعتقاد ما دربارۀ پیامبر؟ص؟ این است 

کرد  و همان خوراک مسموم پیوسته ایشان را آزار می داد تا اینکه رگ پشت ایشان را قطع 

و حضرتش در اثر آن شهید شدند و حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ را عبد الرحمن بن ملجم، 

کرد و حضرتش در غرّی )نجف( دفن شد. و حضرت امام  که لعنت خدا بر او باد، شهید 

کرد و ایشان در اثر آن سم  کندی مسموم  حسن بن علی؟امهع؟را همسرش جعده دختر اشعث 

کشته شدند و قاتل ایشان سنان بن انس  کربال  شهید شدند. و امام حسین بن علی؟امهع؟ در 

ولید بن عبدالملک  علی بن الحسین؟امهع؟را  امام  کند. حضرت  لعنتش  که خداوند  بود 

کرد.  کرد. و امام باقر محمد بن علی؟امهع؟را ابراهیم بن ولید مسموم و شهید  مسموم و شهید 

کرد. و موسی بن جعفر؟امهع؟ را هارون الرشید  و امام صادق؟ع؟ را منصور مسموم و شهید 

کرد. و امام  کرد و امام رضا علی بن موسی؟امهع؟ را مأمون با سّم شهید  مسموم و شهید 

کرد و امام علی بن محمد؟امهع؟را معتضد با سّم  محمد بن علی؟امهع؟را معتصم با سّم شهید 

کرد. کرد و امام حسن بن علی العسکری؟امهع؟را معتمد با سّم شهید  شهید 

واقع شده  ایشان  برای   
ً
که شهادت و مرگ حقیقتا این است  باره  این  اعتقاد ما در  و 

گمان می کنند، امر آن بزرگواران بر  کنندگان از حّد دربارۀ ایشان  که تجاوز  است و چنان 

کرده اند   و به درستی قتل ایشان را مشاهده  
ً
 مردم مشتبه نشده است؛ بلکه مردم حقیقتا

باشد  معتقد  کس  هر  پس  شبهه.  و  با شک  همراه  و  توهمی  و  به صورت خیالی   نه 

ندارد  بهره ای  ما  از دین  ایشان مشتبه شده است،  از  یکی  یا  ائمه؟مهع؟   که مرگ همۀ 

که ایشان مقتول  کرده اند  و ما از او بیزاریم. و به تحقیق پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ ِاخبار 

کشته نشده اند، ایشان را تکذیب  که آن بزرگوراران  کس معتقد باشد  می گردند. پس هر 

کافر و  کرده و بدین سبب  کند خدا را تکذیب  کس ایشان را تکذیب  کرده است و هر 

کس غیر از اسالم دینی بیاورد از او قبول نمی شود و او   از اسالم خارج شده  است و هر 

در آخرت از زیانکاران خواهد بود.

1. سورۀ آل عمران، آيۀ 85.
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کشته شدن تک تک اهل بیت؟مهع؟ اشاره  شرح: شيخ صدوق در اينجا ابتدا به مسموم يا 

کشته شده اند  بزرگواران همگی حقيقتًا توسط دشمنان خدا  اين  که  کيد می کند  تا  و سپس 

کشته نشدن ائمه؟مهع؟ به شيعه نسبت داده شود. به اعتقاد مرحوم صدوق  تا مبادا اعتقاد به 

و  از حق  تجاوز  ائمه؟مهع؟  کشته نشدن  به  اعتقاد  يعنی  مردم  بر  ائمه  امر  به مشتبه شدن  قول 

بدعت است. لذا ايشان با بیان اينکه حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ در نجف )غرّی( دفن شده در 

حقيقت قول کسانی را رد می کند که معتقدند چنان که در کشته شدن حضرت عيسی؟ع؟ امر 

کشته شدن اميرالمؤمنين و ائمه؟مهع؟ نيز امر بر مردم مشتبه شده است و  بر مردم مشتبه شد در 

کشيده شد و حضرتش  که شخص ديگری به جای حضرت عيسی؟ع؟ به صليب  همان طور 

به آسمان رفت، ائمه؟مهع؟ نيز کشته نمی شوند بلکه ايشان به آسمان برده شده اند!

و عيان ديده اند، مشهود  واقع  به  را اصحاب  ائمه؟مهع؟  که شهادت  کيد می کند  تأ شيخ 

باشد  معتقد  کس  هر  پس  ندارد،  وجود  باره  اين  در  شبهه ای  و  است  نبوده  خيالی   ايشان 

از صاحبان  از شيعيان نيست و شيعه  بر مردم مشتبه شده است  ائمه؟مهع؟  امر شهادت  که 

 چنين اعتقادی برائت می جويد. در روايات اهل بیت؟مهع؟ نيز به صراحت بیان شده است 

آن  تکذيب  حقيقت  در  ائمه؟مهع؟  نشدن  کشته  به  قول  پس  می شوند  کشته  ائمه؟مهع؟  که 

کرده و از دين اسالم خارج  کند، خدا را تکذيب  کس ايشان را تکذيب  بزرگواران است و هر 

سخن  کرده اند  يافت  در خدا  ناحيه  از  که  علمی  به  بیت؟مهع؟  اهل  ائمه  است.  کافر  و  شده 

می گويند و از تقديرات الهی ِاخبار می کنند، در نتيجه تکذيب ائمه؟مهع؟ در حقيقت تکذيب 

کند مسلمان نيست؛ زيرا اسالم به معنای تسليم بودن  کس خدا را تکذيب  خداست و هر 

که بر خالف فرمايشات حجج الهی سخن بگويد، در مقابل خدا  کسی  در مقابل خداست و 

تسليم نشده است.

شايعه  چنين  و  انکار  را  کرم؟ص؟  ا پیامبر  رحلت  اسالمی  امت  ميان  در  که  کسی  اولين 

کم بعد از رسول  که پیامبر نمی ميرد، يکی از سران سقيفه بنی ساعده؛ يعنی دومين حا کرد 

کشته نشدن ائمه؟مهع؟ در ميان مسلمانان همين  خدا؟ص؟ بود و به نظر می رسد منشأ قول به 

ی باشد1؛ لذا اين قول هيچ ارتباط و نسبتی با شيعه ندارد. ادعای و

1. الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج2، ص80.
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ترجمه: و حضرت امام رضا؟ع؟ مکرر در دعای خویش عرضه می داشتند: بار الها من 

تو.  به  نیست مگر  قوه ای  و  تبری می کنم پس حول  تو  به خدمت  قدرت  و  قوت   از 

1. سورۀ رعد، آيۀ 16.
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که حق ما نیست ادعا می کنند به خدمت تو  که برای ما آنچه را  کسانی  بار الها من از 

که ما دربارۀ خودمان  که دربارۀ ما چیزی می گویند  کسانی  تبری می کنم. بارالها من از 

توست  ناحیه  از  امر  و  تو  برای  آفرینش  بارالها  تبری می کنم.  تو  به خدمت   نگفته ایم 

و ما فقط تو را عبادت می کنیم و تنها از تو استعانت می جوییم. بارالها تو آفرینندۀ ما 

کسی جز  و آفرینندۀ پدران نخستین و پدران متأخر ما هستی. بار الها ربوبیت شایسته 

کوچک  که عظمت تو را  تو نیست و الوهیت جز برای تو سزاوار نیست، پس نصارا را 

گفتند  نصاری  قول  مشابه  سخنی  که  را  آفریدگانت  از  کسانی  و  کن  لعنت   شمردند 

کن. لعنت 

نفع  و  به ضرر  نسبت  اختیاری  و  تو هستیم  بنده های  فرزندان  و  تو  بندگان  ما   بارالها 

که  کسانی  و موت و حیات خویش نداریم و نیز نشوری برای خودمان نداریم. بارالها 

کسانی  معتقدند ما پروردگاران هستیم پس ما به خدمت تو از آنان تبّری می جوییم و از 

که معتقدند آفرینش به ما باز می گردد و رزق خلق بر عهدۀ ماست، به سوی تو تبّری 

که ما آنان را به  می جوییم همچون تبری حضرت عیسی؟ع؟ از نصاری. بارالها به راستی 

آنچه معتقدند دعوت نکرده ایم؛ پس ما را به واسطۀ آنچه می گویند اخذ مکن و آنچه 

کافران احدی را باقی  که بدان اعتقاد دارند بر ما عفو فرما. پروردگارا بر روی زمین از  را 

کفر  گمراه می کنند و جز نسلی بدکار و  گر آنان را باقی بگذاری بندگانت را  که ا مگذار 

پیشه به وجود نمی آورند.

کردم: همانا مردی  امام صادق؟ع؟ عرض  به  گفت:  که  روایت شده است  زراره  از  و 

تفویض  از  »مراد  فرمودند:  امام؟ع؟  است،  قائل  تفویض  به  اهلل بن سبا  فرزندان عبد  از 

آفریده  را  محمد؟ص؟  عزوجل  خدای  همانا  »می گوید:  کردم:  عرض   چیست«؟ 

کرده است، پس ایشان خلق می کنند، روزی می دهند،   و سپس امر را به ایشان تفویض 

زنده می گردانند و می میرانند.

که در  گاه نزد او بازگشتی آیه ای را  گفته است هر  امام؟ع؟ فرمودند: دشمن خدا دروغ 

که همچون  که: »آیا برای خدا شریکانی قرار می دهید  کن  سورۀ رعد است برای او قرائت 
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آفرینش او خلق می کنند و آفریده شدگان بر آنان مشتبه شده است بگو خداوند آفرینندۀ 

گوید: »پس نزد آن مرد رفتم و آنچه را امام  همه چیز است و او یکتای قهار است«. زراره 

کردم. پس او چنان بهت زده و خاموش شد   صادق؟ع؟ فرموده بودند، به وی ِاخبار 

گنگ شد. گویا  که  گفت: چنان  گویی سنگ در دهانش قرار داده ام یا اینکه  که 

کرده است، در منابع ديگر  که مرحوم صدوق در اينجا از امام رضا؟ع؟ نقل  شرح: دعايی 

 وجود ندارد. اين دعا دارای مضامين عالی و بلندی است و مرحوم صدوق نيز از مهمترين 

باشد،  نداشته  اطمينان  حديثی  صدور  از  تا  معمواًل  و  است  شيعه  محدثان  معتبرترين   و 

کند، برای ما معتبر است.  که ايشان نقل  آن را نقل نمی کند؛ در نتيجه آنچه 

کيد بر اينکه هيچ حول و قوه ای نيست مگر از  حضرت امام رضا؟ع؟ در اين دعا ضمن تا

ناحيۀ خدای تعالی، از نسبت استقالل در حول و قوه به خويش تبّری می کنند. همچنين از 

که در  کسانی  که به ناحق اموری را برای ايشان ادعا می کنند برائت جسته و نيز از  کسانی  تمام 

که خود ايشان هرگز چنان سخنانی نفرموده اند، اعالم بیزاری  حق ايشان سخنانی می گويند 

که خود ائمه؟مهع؟ برای خويش ذکر  کسی حق ندارد حتی به فضيلتی  می کنند. بر اين اساس 

کتب مخالفان به هر يک از ائمه؟مهع؟ نسبت داده  که در  نکرده اند، معتقد شود. هر فضيلتی 

کتب معتبر شيعه نقل نشده باشد،  بزرگواران در  از خود آن  گر چنان فضيلتی  ا شده است، 

صحيح نيست و شيعه حق ندارد به چنان فضيلتی برای امام؟ع؟ قائل شود. بلکه نقل آن 

نيز جايز نيست.

﴾ را قرائت فرمودند.  �نُ ِع�ی ْس�تَ
اَك �نَ َ �یّ ُد واإِ ْع�بُ اَك �نَ َ �یّ  امام رضا؟ع؟ در ضمن اين دعا آيۀ شريفۀ ﴿اإِ

ياری می طلبيم.  تو  از  فقط  و  را می پرستيم  تو  تنها  ما  که  يم  به خدا عرضه می دار آيه  اين   در 

کند؛ زيرا  که مؤمن نبايد از غير خدا چيزی طلب  بدون ترديد معنای آيه شريفه اين نيست 

خداوند برای جريان امور عالم اسباب و مسبباتی قرار داده و بندگان را به بهره گيری از يکديگر 

کرده تا زندگی خود را در ميان اجتماع با تعاون و وسيله قرار دادن همديگر سامان دهند  امر 

که تمسک به ايشان برای دوام زندگی بشر  کنند. و بی شک يکی از وسائط مهم الهی  و اداره 

ضرورت دارد، حضرات اهل بیت؟مهع؟ هستند.
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که خالق ما و پدران  حضرت علی بن موسی الرضا؟ع؟ در اين دعا به خدا عرضه می دارند 

کيدی بر مخلوق بودن ائمه؟مهع؟ و انحصار آفرينش به خدای تعالی است.   ما تو هستی و اين تا

کيد می کنند که ربوبیت و الوهيت شايسته کسی جز اهّلل تبارک و تعالی نيست   آن حضرت سپس تأ

که  کسانی  نيز  و  الوهيت حضرت عيسی؟ع؟(  کيدات، نصرانيان )قائالن به  از اين تا و بعد 

اعتقاد مشابهی با نصرانيان دارند را به خاطر کوچک شمردن عظمت پروردگار نفرين می کنند 

کند. که آنان را از رحمت خويش دور  و از خدا می خواهند 

حضرت امام رضا؟ع؟ بعد از اذعان به بندگی خويش و پدران بزرگوارشان در درگاه خدای 

يم،  که به استقالل بر رساندن نفع و دفع ضرر از خويش قدرت ندار  متعال، اعتراف می کنند 

و زندگی و مرگ و برانگيخته شدن ما در قيامت، در اختيار خودمان نيست. سپس از مدعيان 

که حضرت  ربوبیت ائمه؟مهع؟ و استقالل آن بزرگواران در رزق و خلق برائت می جويند، چنان 

کرده است.  عيسی؟ع؟ از نصاری تبّری 

ادعايی  چنين  به  را  مدعيان  اين  ما  می دارند:  عرضه  متعال  خدای  به  رضا؟ع؟  امام 

 نخوانده ايم پس ما را به آنچه اينان می گويند اخذ مکن و به خاطر ادعای ناروای آنها ما را بیامرز. 

سبب طلب مغفرت از انحراف غاليان اين است که آنان خود را به ائمه؟مهع؟ منتسب کرده اند.

 آن حضرت در ادامه با قرائت آيات 26 و 27 سورۀ مبارکۀ نوح غاليان را نفرين می کنند 

کن سازد تا نسل غلو و غاليان ادامه پیدا نکند. يشه  که آنان را از زمين ر و از خدا می خواهند 

که بر اساس آن حضرت امام صادق؟ع؟  مرحوم صدوق روايت ديگری از زراره نقل می کند 

دانسته  مردود  را  اميرالمؤمنين؟ع؟  و  خدا؟ص؟  رسول  به  احياء  و  اماته  رزق،  خلق،  امر  تفويض 

می کنند.  معرفی  مشرک  را  قولی  چنين  به  قائالن  رعد  مبارکه  سورۀ   16 آيه  به  استناد  با   و 

نفی  باشد،  داشته  خدا  خلق  شبيه  خلقی  که  خداوند  برای  شريک  هرگونه  شريفه  آيه  اين   در 

کيد شده است. آيه در حقيقت به غاليان مشرک  و بر انحصار خالقيت به خداوند واحد قّهار تا

 تذکر می دهد که حتی اگر آفريده های خداوند، خلقی داشته باشند خلق آنها هرگز شبيه خلق خدا 

نخواهد بود؛ زيرا هر خالقی غير خدا مخلوق خداست. پس خلق خدا هرگز با خلِق آفريده های خدا 

متشابه نمی شود و هيچ کس خالقيتی همچون خالقيت خداوند ندارد و او در خالقيت يکتاست.



شرح کتاب اعتقادات صدوق336 

وُه َو ما 
دنُ �نُ

ُسوُل �نَ ُم الّ�َ
ُ
اك �ت

آ
منت:  و قد فّوض اهَّلل تعاىل إىل نبّيه؟ص؟ أمر دينه، فقال: ﴿َو ما ا

مّئة؟مهع؟. ُهوا﴾1 و قد فّوض ذلك إىل األ �تَ ا�نْ َ ُ� �ن ْم َع�نْ
ُ
هاك �نَ

 ترجمه: و به تحقیق خدای تعالی امر دینش را به پیامبرش؟ص؟ تفویض کرده و فرموده است: 

کرد بپرهیزید« و به تحقیق  »آنچه را رسول برای شما آورد بگیرید و از آنچه شما را نهی 

این امر به ائمه؟مهع؟ نیز تفویض شده است.

کرم؟ص؟  ا پیامبر  به  را  دينش  امر  تعالی  خدای  که  می کند  تصريح  صدوق  مرحوم   شرح:  

 و ائمه؟مهع؟ تفويض کرده است. ايشان سخن خويش را به آيۀ هفتم سورۀ حشر مستند کرده است. 

کرده و مردم را  کرم؟ص؟ حق امر و نهی عطا  بر اساس اين آيه شريفه خداوند سبحان به پیامبر ا

به اطاعت از ايشان ملزم ساخته است. 

 اين حق عالوه بر رسول خدا؟ص؟ برای خلفای راستين آن حضرت؛ يعنی ائمه اهل بیت؟مهع؟ 

نيز ثابت است و به آن بزرگواران نيز حق امر ونهی تفويض شده است. اعتقاد به چنين تفويضی 

که مقام آمريت از سوی خدای متعال به ائمه؟مهع؟ اعطا شده  غلّو نيست؛ زيرا بدان معناست 

کاستی از آمريت و سلطنت مطلق خدای متعال باشد.  است؛ بدون آنکه مستلزم سلب يا 

کرم؟ص؟ و ائمه اطهار؟مهع؟ با برخورداری از عصمت الهی هرگز در دايرۀ  بدون ترديد پیامبر ا

فرائض اهّلل و بر خالف امر خدا امر نمی کنند؛ همچنين ائمه؟مهع؟ در دايره فرائض النبی و بر 

خالف اوامر رسول اهّلل؟ص؟ امر نمی کنند. بر همين اساس هر کس که در محدوده خاص واليت 

کند؛  کند هرگز نمی تواند در دايرۀ آمريت خدا و پیامبر و امام و برخالف اوامر ايشان امر  پیدا 

گر برای پدر نسبت به فرزند واليتی ثابت شود، محدوده اين واليت يقينًا خارج از دايرۀ  مثاًل ا

کند. آمريت خدا و پیامبر و امام است و پدر حق ندارد بر خالف امر ايشان به فرزند خود امر 

کند  استخدام  کارگر  عده ای  کارخانه ای  رئيس  که  ندارد  اشکالی  هيچ  عقال  سيرۀ   در 

کرده است، بسپارد. که خود تعيین  کارگری  کارگران را به سر  و ضمن حفظ جايگاه خود امور 

خدای متعال خلق را آفريده است و همۀ خلق بندگان و ملک طلق خدايند. خداوند از 

1. سورۀ حشر، آيۀ 7.
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ميان بندگان خويش عده ای را برای سرپرستی امور و تربیت ساير بندگان برگزيده و بی آنکه 

هيچ سلب و کاستی در الوهيت اش الزم آيد، به برگزيدگان حق امر و نهی عطا فرموده و امور ساير 

بندگانش را به ايشان تفويض کرده است. چنان که به ساير بندگان نيز در محدوده ای اذن داده 

که در حقيقت  کنند؛ لذا انسان می تواند از اعضا و جوارح خود،  که در ِملک او تصرف  است 

شود  معنا  گونه ای  به  تفويض  گر  ا البته  کند؛  تصرف  محدوده  آن  در  هستند،  خداوند   ملک 

با  که  تفويضی  به  ناسازگار باشد، قطعًا باطل است، ولی قول  با سلطنت مطلق خداوند  که 

سلطنت مطلق خداوند قابل جمع باشد، اشکالی ندارد. نمونه ای از تفويض باطل اعتقاد به 

که انسان در امور خويش مثل  استقالل بندگان در انجام افعالشان است، يعنی اين اعتقاد 

امور  اين  ارادۀ خدا در  و  گذار شده است و خواست  وا به خود  و جوارجش  تصرف در اعضا 

کند و خود  گذار  کسی بخشی از مالکيت خويش را به ديگری وا که  کم نيست. مانند آن  حا

که خدای متعال اذن تصرف در برخی امور  را از مالکيت نسبت به آن معزول سازد؛ در حالی 

از سلطنت و مالکيت نسبت به آن امور منعزل نمی شود؛  او   را به بندگان می دهد، اما خود 

کرده املک است و ارادۀ او همواره در ملک خويش نافذ است.  بلکه نسبت به آنچه تمليک 

است.  باطل  تشريع  بعد  در  هم  و  تکوين  بعد  در  هم  امرين،  بین  امر  مقابل  در   تفويض 

پس مراد از تفويِض حق امر و نهی به امام بدين معنا نيست که خداوند خود را از آمريت منعزل 

ساخته است، در نتيجه تفويض به اين معنا اشکالی ندارد. 

جعل  حق  اعطای  دين،  امر  تفويض  از  منظور  آيا  که  می شود  مطرح  سؤال  اين  اينجا  در 

دستورات  ابالغ  فقط  پیامبر  شأن  اينکه  يا  است؟  تشريع  بر  واليت  همان  يا  قانونگذای   و 

 و تشريعات خدا به مردم و اجرای قوانين الهی است؟ آيا وقت ابالغ از ناحيه خدا تعيین می شود 

يا به اختيار پیامبر است؟

صريحی  روايات  که  خاصی  موارد  در  تشريع  بر  واليت  کرم؟ص؟  ا پیامبر  شخص  مورد  در 

که ائمه؟مهع؟ واليت بر تشريع،  وجود دارد، پذيرفته شده است، اما مشهور ميان علما اين است 

که خداوند امر  به معنای وضع قانونی عام، ندارند و حق امر و نهی ايشان در حوزه هايی است 

گذاشته )موسعات( است. ائمه در اين حوزه به  و نهيی ندارد )منطقة الفراغ( و بندگان را آزاد 
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بندگان  بر  ايشان  و اجرای دستورات  دارند  برای اشخاصی خاص دستوراتی  صورت خاص 

نماز  اما مهلت هر  فرموده،  امر  نماز  اقامۀ  به  را  به عنوان مثال خداوند مؤمنان  واجب است. 

تا وقت مخصوص نماز عصر  ابتدای ظهر  از  اقامۀ نماز ظهر  توسعه دارد. يعنی مؤمنان برای 

کند و به  که وقت نماز برخی مؤمنان را مضّيق  مهلت دارند. امام مفترض الطاعة حق دارد 

که در اول وقت نماز بخوانند، در اين صورت قرائت نماز در اول وقت برای  آنان دستور دهد 

آن شخص واجب می شود. 

امام غير  آمريت  به حوزۀ  مربوط  نهی های  و  امر  اشاره شد،  مناسبت  به  پیشتر  که  چنان 

به  امام؟ع؟  که  متعال اند  خدای  حکم  حقيقت  در  ثانوی  احکام  هستند؛  ثانوی  احکام  از 

واسطۀ علم الهی در وقت معّين آنها را ابالغ می کند، اما احکام صادره در حوزۀ آمريت امام در 

حقيقت حکم خود امام هستند.

ة و أصنافهم نسبهتم  مشايخ قم و علماءهم إىل القول  منت: و عالمة الفوضة و الغال

بالتقصير.

ة و مجيع    بالعبادة مع تدّيهنم بترك الصال
ّ

ة دعوى التجيل جية من الغال
ّ

و عالمة الال

يل إذا  الفرائض، و دعوى العرفة بأمساء اهَّلل العظمی، و دعوى إّتباع اجلّن هلم، و أّن الو

نبياء؟مهع؟. خلص و عرف مذههبم فهو عندهم أفضل من األ

 الدغل و تنفيق الشبه 
ّ

و من عالماتم أيضا دعوى علم الكيمياء و ل يعلمون منه إل

و الرصاص عل السلمني.

که مشایخ و علمای قم را  ترجمه: و عالمت مفوضه و غالیان و اصناف آن ها این است 

ی به سبب 
ّ
به اعتقاد تقصیر نسبت می دهند. و عالمت حالجیه از غالت ادعای تجل

عبادت است همراه تدین آن ها به ترک نماز و همۀ واجبات و ادعای معرفت به اسماء 

کامل شود و به  گر ولی  اعظم خدا و ادعای تبعیت جن از آن هاست و اینکه مدعی اند ا

گردد از انبیاء؟مهع؟ برتر است و همچنین از عالمت های آنان ادعای  مذهب آنان عارف 

که جز دغل و غلط اندازی و مشتبه ساختن امر بر مسلمین  کیمیاست در حالی  علم 

کیمیا نمی دانند. چیزی از 
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 شرح: برخی علمای شيعه، بر اساس احاديث، مقامات و فضائلی برای ائمه؟مهع؟ قائل بودند 

ائمه؟مهع؟  فضائل  از  پاره ای  که  را  قم  علمای  از  عده ای  لذا  بود،  صحيح  نيز  اعتقاداتشان  و 

که قول  را انکار می کردند، مقّصر می دانستند. لذا به نظر می رسد اين سخن مرحوم صدوق 

ی عالمت تفويض می شمارد، چندان استوار نيست. 
ّ
کل  به مقصر بودن علمای قم را به طور 

کرده است. شيخ مفيد؟هر؟ نيز در تصحيح االعتقاد به اين مطلب اعتراض 

که شيخ صدوق؟هر؟ مطالبی درباره آنان بیان فرموده، فرقه  يکی ديگر از فرقه های غاليان 

حالجّيه است؛ حالجّيه پیروان منصور حالج و دسته ای از صوفيان هستند که به وحدت وجود 

و وحدت موجود قائل اند، خدا را متجلی در خلق می دانند و معتقدند همۀ خلق به نحوی 

گسترده است و دايرۀ غلّو آنان همۀ موجودات را فرا می گيرد؛   وجود خدايند. غلو اينان بسيار 

که از خدا  زيرا به نحوی قائل به الوهيت همه هستند و همه را تجلی و ظهور خدا می دانند 

جدايی ندارند. 

از نظر  از دين اسالم خارج شده اند.  بر خالف دين  با وضع احکام و دستوراتی  حالجّيه 

به دستورات خاص مرشد، سبب تجلی خدا در سالک می شود  و عمل  و سلوک   آنان سير 

و سالک به مقام وصل می رسد و در آن مقام نيازی به انجام فرائض و خواندن نماز و ... نيست 

باشد.  نرسيده  وصل  مقام  به  بنده  که  است  جايی  تا  شريعت  می شود.  برداشته  تکليف   و 

ياضت بدان دست يافته اند از مقامات انبياء  که با ر صوفيان همچنين مقام اوليای خود را 

گزينش خدای تعالی بدان مقام رسيده اند، باالتر می دانند. آنان مدعی علم کيميا  که به  الهی 

کذب است، اما حتی  که ادعای آنان در اين باره نيز  نيز هستند. مرحوم صدوق معتقد است 

کنند باز هم دليل بر حقانيت آنها نخواهد بود؛  گر برخی عرفا نيز به ظاهر مس يا آهنی را طال  ا

يادی دارد و خداوند به او مهلت داده تا با  که شيطان در رأس همه آنها توانمندی های ز چرا 

کند. پیروانش همکاری 

 





]38[ باب االعتقاد في الظالمين 

شرح: ظلم بسته به حقايق پايمال شده درجات متعددی دارد. باالترين درجۀ ظلم، پايمال 

 کردن حقی از حقوق خدا و تکذيب مقام الوهيت است و چنين ظلمی هرگز قابل بخشش نيست 

و خدای تعالی نيز هرگز شرک و کفر را نمی بخشد. ظلم نسبت به اشخاص محترم و برگزيدگان 

که در نهاد انسان  خدای متعال در درجه بعد قرار دارد. بیزاری از ظلم از معرفت هايی است 

وجود دارد. کسی که به ظلم رضايت دهد و از آن خشنود باشد از ظالمی که از ظلم خويش نادم 

 باشد به مراتب بدتر است. مؤمن پیرو حق از هر ظلمی در هر کجا و از سوی هر کسی بیزار است 

و بايد از آن تبری بجويد.

 اما در اين باب، ظلم به معنای عام آن مورد نظر نيست؛ بلکه شيخ به طور خاص به ظلمی 

که اطرافيان رسول خدا؟ص؟ در حق ايشان و اهل بیتشان؟مهع؟ روا داشتند، نظر دارد. اين ظلم 

يخ دين خدا تأثير فراوانی داشته است و دين از اين ناحيه ضربات  بسيار عظيم بوده و در تار

شديدی متحمل شده است.

قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا فهيم أّنم ملعونون، و البراءة مهنم واجبة.
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1. سورۀ آل عمران، آيۀ 192.
2. سورۀ هود، آيات 19-18.
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يِب َطاِلٍب؟ع؟.
َ
ْوِضِع َعيِلُّ ْبُن أ َ  اهَّلِل يِف َهَذا الْ

َ
َيِة: ِإّنَ َسِبيل

ْ
اٍس يِف َتْفِسيِر َهِذِه اآل  اْبُن َعّبَ

َ
َقال

لة. كتاب اهَّلل تعاىل إمامان: إمام هدى، و إمام ضال مّئة يف  و األ

ا﴾1. ْمِ��ن
أَ
ا  �بِ

ْهُدو�نَ َ  �ی
�تً ّمَ �أِ

أَ
اُهْم ا �ن

ْ
َعل َ قال اهَّلل تعاىل: ﴿َو حب

 * َ�ُ�و�نَ  �نْ ُ �ی لا  اَم�تِ  �ی �تِ
ْ
ال ْوَم  َ �ی َو  اِر 

َ ال�نّ ی 
َ
ل اإِ ْدُعو�نَ  �یَ �تً  ّمَ �أِ

أَ
ا اُهْم  �ن

ْ
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ْ
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أَ
َو ا

که آن ها ملعونند و تبری از آنان واجب است   ترجمه: و اعتقاد ما دربارۀ ظالمان آن است 

 خدای تعالی فرموده است: »و برای ظالمان هیچ یاریگری نیست« و حق تعالی فرموده است: 

که بر خدا به دروغ افترا می زنند آنان )در روز  کسانی است  کسی ستمکارتر از   »و چه 

هستند  کسانی  اینها  می گویند:  شاهدان  و  می شوند  عرضه  پروردگارشان  بر  قیامت( 

که لعنت خدا بر ستمگران است همانا  گاه باشید  که بر پروردگارشان دروغ بستند، آ

آخرت  به  و  می دهند  نشان  معوج  و  کج  را  آن  و  می دارند  باز  راه خدا  از  که  کسانی 

گفته است: »همانا مراد از راه خدا در اینجا  کافر شدند« ابن عباس در تفسیر این آیه 

هدایت  »امام  گونه اند:  دو  خداوند  کتاب  در  ائمه  و   علی بن ابی طالب؟امهع؟است«. 

که به امر ما  و امام ضاللت. خدای تعالی فرموده است: »و آنان را امامانی قرار دادیم 

که به سوی آتش  آنان را امامانی قرار دادیم  هدایت می کنند« و نیز فرموده است: »و 

آنان  دنبال  به  لعنتی  دنیا  این  در  و  نمی شوند  یاری  قیامت  روز  در  و  می کنند  دعوت 

فرستادیم و در روز قیامت از زشت رویان خواهند بود. 

از رحمت  و  ملعون  که ظالمان  ارشاد می کند  کشف عقل  اين  به  شرح: مرحوم صدوق 

خداوند دورند و برائت از آنان واجب است. عدم برائت از ظالم نوعی تأيید اوست و تأيید 

 کنندۀ ظالم در حقيقت خود به ظلم متصف می شود. شيخ دربارۀ مصداق ظالم و ملعون بودن 

به  ظلم  درجۀ  باالترين  آيات  اين  اساس  بر  است.  کرده  استناد  قرآن  از  آياتی  به  ظالم 

قيامت  در  ظالمان  اين  می زنند؛  افترا  متعال  خدای  بر  دروغ  به  که  دارد  اختصاص   کسانی 

1. سورۀ انبياء، آيۀ 73.
2. سورۀ قصص، آيات 42-41.
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بر پروردگارشان عرضه خواهند شد و شاهدان در روز قيامت به تکذيب خداوند از سوی آنان 

که ظالمان مورد لعن خدا و از رحمت او دورند.  شهادت خواهند داد. خداوند توجه می دهد 

که راه خدا را بر بندگان می بندند و به دنبال منحرف ساختن  کسانی هستند  ظالمان همان 

کرده، مراد از راه  که مرحوم صدوق در ذيل اين آيه شريفه مطرح  اين راه هستند. بنابر روايتی 

ی  پیرو مانع  که  کسانی هستند  اميرالمؤمنين؟ع؟ است؛ پس ظالمان  آيه، حضرت  در  خدا 

مردم از اميرالمؤمنين؟ع؟ شدند.

گروهند: 1. امام هدايت گر؛ 2. امام  از نظر قرآن ائمه دو  که  شيخ در ادامه يادآور می شود 

آيات  اين  اساس  بر  می کند.  مستند  قرآن  آيات  به  را  سخن  اين  سپس  ايشان  کننده.  گمراه 

داشت  توجه  بايد  اما  است،  الهی  جعل  به  ضاللت(  امام  و  هدايت  امام  از  )اعم   امامت 

امام  که  شيطان  است.  آنان  اختياری  اعمال  محصول  بلکه  نيست؛  ابتدايی  جعل  اين  که 

المتعّصبين ناميده شده و پیروانش را به سوی آتش می برد، در اثر تکّبر و نافرمانی از خدای 

گرفته است. تعالی در چنين جايگاهی قرار 
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1. سورۀ انفال، آيۀ 25.
2. سورۀ توبه، آيۀ 23.

3. سورۀ مائده، آيۀ 51.
4. سورۀ ممتحنه، آيۀ 13.
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که تنها دامنگیر ظالمان از شما  که: »از فتنه ای  که این آیه نازل شد  ترجمه: و هنگامی 

کس همین جایگاه مرا بعد از وفات من   نخواهد شد بپرهیزید« پیامبر؟ص؟ فرمودند: »هر 

که نبوت من و نبوت انبیاء پیش از مرا  کند چنان است  از علی غصب و به او ظلم 

کند، ظالم است.  کس ظالمی را دوست بدارد و از او پیروی  کرده است«. و هر   انکار 

کفر را بر  گر پدران و برادرانتان  که ایمان آورده اید ا کسانی  خدای تعالی فرموده است: »ای 

کس تحت والیت آن ها  ایمان ترجیح دهند آنان را دوست و سرپرست خود نگیرید و هر 

 ظالمان هستند« ونیز فرموده است: »هر یک از شما 
ً
رود از آنان است، پس آنان حقیقتا

گروه ستمگران را هدایت  سرپرستی آنان را بپذیرد، پس همانا وی از آنان است و خداوند 

که خداوند بر آنان  گروهی را  که ایمان آورده اید  کسانی  نمی کند« و نیز فرموده است: »ای 

که آنان از آخرت ناامید شده اند،  گرفته سرپرست خود قرار مدهید، به راستی   خشم 

چنان که کفار از اهل قبور ناامید شده اند«. و خدای تعالی فرموده است: »هیچ قومی را که 

 به خدا و روز قیامت ایمان دارند، نمی یابی که با آنان که با خدا و پیامبرش دشمنی می ورزند، 

کنند، هر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا خویشاوندانشان باشند،  دوستی 

خدای  و  است  کرده  ثبت  دل هایشان  در  را  ایمان  خداوند  که  هستند  کسانی  آنان 

آتش  این صورت  در  که  نکنید  ستمگران  به  تمایلی  کمترین  »و  است:  فرموده   تعالی 

شما را می گیرد.«

شرح: خداوند در اين آيۀ شريفه امت خاتم االنبياء؟ص؟ را از فتنه ای برحذر می دارد که تنها 

گرفت. گريبان گير ظالمان نخواهد بود بلکه دامنۀ آن مؤمنان را نيز فرا خواهد 

1. سورۀ مجادله، آيۀ 22.
2. سورۀ هود، آيۀ 113.
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گير  مرحوم صدوق با استناد به روايتی از رسول خدا؟ص؟ بیان می کند که مراد از اين فتنۀ فرا

ی  از ظالم پیرو کس  که هر  کيد می کند  تأ ايشان همچنين  اميرالمؤمنين؟ع؟ است.  به  ظلم 

ادامه  که شيخ در  قرآن است  آيات  به  اين حقيقت مستند  از ظالمان است.  نيز  کند، خود 

است  عظيم  بس  و  الهی  مقامی  واليت  است.  کرده  استشهاد  آنها  از  برخی  به  خويش   کالم 

کرده است، هم ظلم به  که بويی از انسانيت نبرده و حق را پايمال  و اعتقاد به واليت ظالمی 

مقام الوهيت است و هم ظلم به انسانيت.

در  خويش،  برادران  و  پدران  از  ی  پیرو از  را  مؤمنان  توبه  سورۀ   23 آيه  در  تعالی  خدای 

که هر انسانی مخلوق و بندۀ خداوند  کفر را بر ايمان مقدم دارند، نهی می کند؛ چرا  که  جايی 

که خدا به آنها واليت بخشيده، بر انسان واليت ندارد.  کسانی  کس جز خدا و   است و هيچ 

 وقتی خداوند انسان را از تن دادن به واليت پدر و برادری که حقی بر گردن او دارند نهی می کند، 

گردن انسان ندارد، پذيرفته نيست  که هيچ حقی بر  کسی   به طريق اولی تن دادن به واليت 

کفر را بر ايمان مقدم می دارند ظلم است.  که  و تبعيت از آنان در جايی 

کند، خود در زمرۀ ظالمان است  ی  از ظالمان پیرو کس  آيۀ 51 سورۀ مائده هر   بر اساس 

ی از ظالم به دنبال ظلم او  که با پیرو کسی  و خداوند هرگز ستمگران را هدايت نمی کند؛ زيرا 

کند قهرًا از هدايت خداوند سبحان دور می شود. حرکت 

يند بر حذر داشته است  ی کسانی که مورد غضب او  در آيۀ 13 سوره ممتحنه نيز خداوند از پیرو

دارد  ايمان  قيامت  روز  و  خدا  به  که  قومی  که  می شود  يادآور  مجادله  سورۀ   22 آيه  در  و 

باشند،  خويشاوندانش  و  برادران  فرزندان،  پدران،  گرچه  ا رسول،  و  خدا  دشمنان  با   هرگز 

که پشتيبانی از ظالمان سبب جهنمی  دوستی نمی کند؛ آيه 113 سورۀ هود نيز تذکر می دهد 

شدن انسان می شود.

منت: و الظلم وضع الش ء يف غير موضعه، مفن اّدعی اإلمامة و ليس بإمام فهو ظال 

ملعون، و من وضع اإلمامة يف غير أهلها فهو ظال ملعون.

يِت َفَقْد  يِت، َو َمْن َجَحَد ُنُبّوَ  ِإَماَمَتُه َبْعِدي َفَقْد َجَحَد ُنُبّوَ
ً
؟ص؟: َمْن َجَحَد َعِلّيا يِبُّ  الّنَ

َ
َو َقال

َتُه. ُبوِبّيَ َجَحَد اهَّلَل ُر
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َمْن  َو  َميِن، 
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مّئة من بعده؟مهع؟ أّنه  و اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير الؤمنني عيل بن أيب طالب و األ

نبياء. مبنزلة من جحد نبّوة مجيع األ

أقّر  أّنه مبنزلة من  مّئة  أقّر بأمير الؤمنني و أنكر واحدا من بعده من األ و اعتقادنا فيمن 

نبياء و أنكر نبّوة نبّينا حممد؟ص؟. جبميع األ
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کس مدعی  ترجمه: و ظلم به معنای قرار دادن چیزی در غیر جایگاه آن است، پس هر 

کس امامت   ظالم و ملعون است و هر 
ً
که امام نیست حقیقتا امامت شود در حالی 

را در غیر اهل آن قرار دهد او نیز ظالم و ملعون است. و پیامبر؟ص؟ فرموده اند: و هر 

کرده است و هر  کند به تحقیق نبوت مرا انکار  کس امامت علی؟ع؟ را بعد از من انکار 

کرده است. و آن جناب؟ص؟  کند در حقیقت ربوبیت خدا را انکار  کس نبوت مرا انکار 

کند، به تحقیق به  کس به تو ظلم  فرمودند: یا علی! تو بعد از من مظلوم خواهی شد، هر 
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کند، مرا انصاف داده است  کس انصاف را دربارۀ تو مراعات  کرده است و هر   من ظلم 

کس والیت تو را بپذیرد،  کرده است و هر  که مرا انکار  کند به راستی  کس تو را انکار  و هر 

کرده  کند در حقیقت با من دشمنی  کس با تو دشمنی  والیت مرا پذیرفته است و هر 

کس از تو  کرده است و هر  کند در حقیقت مرا اطاعت  کس از تو اطاعت  است و هر 

کرده است. کند در حقیقت مرا نافرمانی  نافرمانی 

از  بعد  ائمه  و  ابی طالب  ابن  امیرالمؤمنین علی  امامت  که  کسی  درباره  ما  اعتقاد  و 

که نبّوت همه پیامبران  کسی است  که وی به منزلۀ  کند آن است  ایشان؟مهع؟ را انکار 

کند و در عین  که به امیرالمؤمنین؟ع؟ اقرار  کسی  کرده است و اعتقاد ما درباره  را انکار 

کسی است  که وی به منزله  کند آن است   حال یکی از امامان بعد از ایشان را انکار 

کرده ولی نبوت پیامبرمان محمد؟ص؟ را منکر شده است. که به همۀ انبیاء اقرار 

است  کسی  همچون  کند  انکار  را  ما  آخرین  که  کسی  فرمودند:  صادق؟ع؟  امام   و 

کرده است. که اولیِن ما را انکار 

امیرالمؤمنین  ایشان  اولین  نفرند،  دوازده  من  از  بعد  امامان  فرمودند:  پیامبر؟ص؟  و 

علی بن ابی طالب و آخرین ایشان )حضرت( قائم؟ع؟ است. طاعت ایشان طاعت من 

کند در حقیقت  کس یکی از ایشان را انکار  و نافرمانی از ایشان نافرمانی از من است. هر 

کرده است. مرا انکار 

کرده اند  که بر ما ستم  کسانی  کفر دشمنان ما و  کس در  و امام صادق؟ع؟ فرمودند: هر 

کافر است. کند،  شک 

متولد  مرا  مادرم  که  روزی  از  بوده ام  مظلوم  پیوسته  من  فرمودند:  امیرالمؤمنین؟ع؟  و 

که وقتی عقیل دچار درد چشم می شد می گفت: دارو به چشم من مریزید   کرد تا آنجا 

که من چشم درد نداشتم دارو به چشم  تا اینکه اول به چشم علی بریزید پس در حالی 

من می ریختند.

کس  که هر  که علی؟ع؟ را به قتل رسانید قول پیامبر؟ص؟ است  و اعتقاد ما دربارۀ  کسی 

 علی؟ع؟ را به قتل برساند در حقیقت مرا به قتل رسانیده است و هر کس با علی مبارزه کند،  

کند، در حقیقت با خدا  کس با من مبارزه  کرده است و هر  در حقیقت با من مبارزه 

به مبارزه برخاسته است.
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که: من با  و نیز اعتقاد ما قول پیامبر؟ص؟ به علی و فاطمه و حسن و حسین؟مهع؟ است 

که با شما در صلح باشد  کسی  که با شما در جنگ باشد در جنگ هستم و با  کسی 

در صلح هستم.

شرح: معنای ظلم قرار دادن چيزی در غير جايگاه آن است1؛ هر کسی که بدون برخورداری 

از مقام امامت مّدعی اين مقام شود، ظالم است. همچنين کسی که امامِت مدعی دروغين را 

کند و رهروان را  گاه به راه، به دروغ خود را بلد راه معرفی  گر شخص ناآ می پذيرد، ظالم است. ا

گاهی  کنندگان از او با آ که تبعيت  کرده و ملعون است؛ چنان  به بیراهه برد قطعًا به آنان ظلم 

به امر او نيز ظالم و ملعون هستند.

که  کسی  امامت  به  دادن  تن  و  است  تعالی  خدای  حق  واليت  اعطای  و  امامت  جعل 

از  يکی  اوست.  با  مقابله  و  خداوند  توليت  انکار  حقيقت  در  نشده،  منسوب  خدا  ناحيه  از 

گزينش امام برای بندگان است و انکار امام الهی به معنای  مصاديق سلطنت خدای تعالی 

از  هرگز  و  موالست  برنامه های  مطيع  کاماًل  حقيقی  بندۀ  موالست.  با  بندگی  رابطۀ  بريدن 

کند جايگاه بندگی خويش  گر بنده ای چنين   پیش خود برای خويش برنامه ريزی نمی کند و ا

گرفته و ظالم و ملعون است.  و جايگاه الوهيت خدا را ناديده 

پیروان  و  امامت  دروغين  مدعيان  اينکه  بیان  و  ظلم  تعريف  از  پس  صدوق  مرحوم 

امامت  انکار  کرم؟ص؟  ا پیامبر  آنها  اساس  بر  که  می پردازد  رواياتی  نقل  به  ظالمند،  آنان 

اميرالمؤمنين؟ع؟ و ظلم به ايشان را انکار نبوت و ظلم به خويش و در نتيجه انکار ربوبیت 

از  اطاعت  و  شمرده  خويشتن  با  دشمنی  را  اميرالمؤمنين؟ع؟  با  دشمنی  دانسته؛  پروردگار 

کرده است. اميرالمؤمنين؟ع؟ را اطاعت از خود معرفی 

هر  واليت  انکار  يا  و  اميرالمؤمنين؟ع؟  واليت  انکار  که  می کند  يادآوری  ادامه  در  شيخ 

کرم؟ص؟ و همه انبياء الهی است،  يک از امامان بعد از ايشان در حقيقت انکار نبوت پیامبر ا

سپس اين سخن را به احاديث مستند می سازد.

ين،   منت: و أّما فاطمة؟اهس؟فاعتقادنا فهيا أّنا سيدة نساء العالني من األّولني و اآلخر

1. معجم مقاییس اللغة، ج3، ص468؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص537.
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و أّن اهَّلل يغضب لغضهبا، و يرىض لرضاها و أّنا خرجت من الدنيا ساخطة عل ظالهيا 

و غاصبهيا و مانعي إرهثا.

، َمْن آَذاَها َفَقْد آَذايِن، َو َمْن َغاَظَها َفَقْد َغاَظيِن  ؟ص؟: »ِإّنَ َفاِطَمَة َبْضَعٌة ِميّنِ يِبُّ  الّنَ
َ

َو َقال

يِن«. َها َفَقْد َسّرَ َو َمْن َسّرَ

يِن  َيُسوُؤ  ، َجْنيَبَّ َبنْيَ  يِت 
َّ
ال وِحَي  ُر ِهَي  َو   ، ِميّنِ َبْضَعٌة  َفاِطَمَة  ِإّنَ  ؟ص؟:  يِبُّ الّنَ  

َ
َقال  َو 

َها. يِن َما َسّرَ َما َساَءَها، َو َيُسّرُ

که ایشان سرور زنان عالم  ترجمه: و اما اعتقاد ما دربارۀ حضرت فاطمه؟اهس؟ این است 

از اولین و آخرین است و همانا خداوند به غضب ایشان خشم می گیرد و به خشنودی 

کنندگان  ظلم  بر  که  حالی  در  رفتند  دنیا  از  حضرت  آن  و  می شود  خشنود   ایشان 

و غاصبان حقوق و مانعان از ارث خویش خشمناک بودند.

کس او را بیازارد مرا آزرده است  و پیامبر؟ص؟ فرمودند: همانا فاطمه پارۀ تن من است. هر 

کند در حقیقت  کس او را شاد  کس او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است و هر  و هر 

کرده است. مرا شاد 

او روح و جان من  و پیامبر؟ص؟ همچنین فرمودند: »همانا فاطمه پارۀ تن من است. 

می کند  شاد  و  آید  بدش  او  آنچه  از  می آید  َبدم  است.  من  سینۀ  میان  در  که   است 

کند. مرا آنچه او را شاد 

طاهره؟اهس؟  صديقه  حضرت  شأن  جاللت  و  عظمت  به  اينجا  در  صدوق  مرحوم   شرح: 

کرده و دو روايت  کنندگان به حضرتش و غاصبان حقوقش اشاره  و نارضايتی ايشان از ظلم 

گويا و روشن هستند و نيازی به شرح ندارند. در اين خصوص آورده است. اين روايات بسيار 

نداد األربعة و من مجيع  منت: و اعتقادنا يف البراءة أّنا واجبة من األوثان األربعة و من ال

أشياعهم و أتباعهم، و أّنم شّر خلق اهَّلل.

 بالبراءة من أعداهئم.
ّ

مّئة إل قرار باهَّلل و برسوله  و باأل و ل يّت اإل

دون يف أسفل درك من 
ّ
كّفار مشركون خمل مّئة أّنم  نبياء و قتلة األ و اعتقادنا يف قتلة األ

الّنار.
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كرناه فليس عندنا من دين اهَّلل يف ش ء. و من اعتقد فهيم غير ما ذ

که برائت از چهار بت وچهار شریک آنان   ترجمه: و اعتقاد ما دربارۀ برائت آن است 

کنندگانشان واجب است و آنان بدترین خلق خدایند و اقرار  و از همه پیروان و تبعیت 

کامل نمی شود مگر با برائت از دشمنان ایشان. و اعتقاد ما  به خدا و رسول و ائمه؟مهع؟ 

کافر و مشرک و در پست ترین  که آنان  دربارۀ قاتالن انبیاء و قاتالن ائمه؟مهع؟ این است 

کردیم  کس دربارۀ آنان اعتقادی به غیر از آنچه ذکر   گودال های جهنم جاودانه اند و هر 

داشته باشد، از نظر ما بهره ای از دین خدا ندارد. 

که آنان به امام الهی  شرح: برائت از غاصبان حقوق صاحبان واليت واجب است؛ چرا 

را  الوهيت  و شأن  روا داشته اند  به خود خدای متعال ظلم  و  کرم؟ص؟  ا پیامبر  به  نتيجه  و در 

کنندگان و پیروان غاصبان نيز واجب است؛ زيرا چنان  مراعات نکرده اند. برائت از تبعيت 

که به واليت غاصبان تن می دهد در حقيقت با واليت الهی مقابله  کسی  که پیشتر بیان شد 

 می کند و شأن الوهيت خداوند را ناديده می گيرد و اقرار به الوهيت پروردگار، رسالت پیامبر 

زيرا  نمی گردد.  کامل  ائمه؟مهع؟  و  رسول  و  خدا  دشمنان  از  برائت  با  جز  ائمه؟مهع؟  امامت  و 

که مدعی  کسی  محبت يک شخص با محبت دشمن او قابل جمع نيست و دروغ می گويد 

دوستی اهل بیت؟مهع؟ است و با دشمنان آن بزرگواران نيز دوستی می کند. اقتضای محبت 

يک شخص به خدا و اولياء خدا، تبری از دشمنان خدا و اولياء اهّلل است. 

که خدای  با مقاماتی  با نبوت و واليت الهی مخالفند و مخالفت  اولياء  انبياء و  قاتالن 

کافر و مشرک اند و تا ابد  کفر و شرک است، پس قاتالن انبياء و اولياء  کرده قطعًا  متعال جعل 

در پست ترين درک جهنم جاودانه خواهند بود.

چنين  کس  هر  که  می شود  يادآور  خدا  اولياء  دشمنان  کفر  بیان  از  بعد  صدوق  مرحوم 

با نور عقل سازگار  از دين خدا بهره ای ندارد؛ دين خدا حکيمانه و  اعتقادی نداشته باشد، 

است به اقتضای عقل و حکمت بايد از دشمنان خدا و قاتالن اولياء خدا بیزاری و برائت 

کس  اوليای اوست و هر  و  کنندگان به خدا  از ظلم  برائت  نيز اعالم   ُجست، مقتضای دين 

کند از دين بهره ندارد. غير از اين 
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تن  شيطان  واليت  به  مقابل  در  می زنند،  سرباز  الهی  واليت  پذيرش  از  که  کسانی  شرح: 

به  و موحدان  آنان غلبه می يابند  بر  با موحدان  گاهی در معارضه  اوليای شيطان  می دهند، 

ادامه دهند، موحدان در  به حيات خود  و  کنند  زندگی  بايد تحت سلطنت طاغوت  ناچار 

که در حکومت اوليا خدا بدان موظف بودند،  چنين شرايطی نمی توانند، همان رفتارهايی را 

وقت  تا  کنند  تقّيه  بايد  خدا  دين  از  محافظت  و  نفس  حفظ  برای  نتيجه  در  باشند؛  داشته 

حکومت الهی فرا رسد.

ترك  من  مبنزلة  كان  تركها  من  واجبة،  أّنا  التقّية  يف  اعتقادنا  الشيخ؟هر؟:  قال  منت: 

ة. الصال

ْم 
ُ

ْعَداِئك
َ
 ُيْعِلُن ِبَسّبِ أ

ً
ْسِجِد َرُجال َ ى يِف الْ ا َنَر

َ
اِدِق؟ع؟: َيا اْبَن َرُسوِل اهَّلِل، ِإّن  ِللّصَ

َ
َو ِقيل

َعَنُه اهَّلُل- َيْعِرُض ِبَنا.
َ
ُه- ل

َ
: َما ل

َ
هِيْم. َفَقال َو ُيَسّمِ

ٍم ﴾1.
ْ
ِ� ِعل �یْ

عنَ  �بِ
ً
َه َعْدوا وا اللّٰ ُس�بُّ �یَ

ِه �نَ ِ اللّٰ ْدُعو�نَ ِم�نْ ُدو�ن �نَ �یَ �ی ِ �ن
َّ
وا ال ُس�بُّ

و قال اهَّلل تعاىل: ﴿َو لا �تَ

ْم.
ُ

ْيك
َ
وَن َعل ْم  َيُسّبُ ُ وُهْم َفِإّنَ  َتُسّبُ

َ
َيِة: ل

ْ
اِدُق؟ع؟ يِف َتْفِسيِر َهِذِه اآل  الّصَ

َ
َقال

يِلَّ اهَّلِل َفَقْد َسّبَ اهَّلَل. ؟ع؟: َمْن َسّبَ َو
َ

َو َقال

اهَّلَل  َسّبَ  َفَقْد  يِن  َسّبَ َمْن  َو  يِن،  َسّبَ َفَقْد   - َعيِلُّ َيا  َك-  َسّبَ »َمْن   : ٍ
ِلَعيِلّ ؟ص؟  يِبُّ الّنَ  

َ
َقال َو 

َتَعاىَل.

وجه فقد خرج  و التقّية واجبة ل جيوز رفعها إىل أن خيرج القامئ؟ع؟، مفن تركها قبل خر

مّئة. عن دين اهَّلل و دين اإلمامية و خالف اهَّلل و رسوله و األ

1. سورۀ انعام، آيۀ 108.
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 :
َ

َقال ْم﴾1  
ُ
اك �ت �تْ

أَ
ا ِه  اللّٰ َد  ِع�نْ ْم 

ُ
ْكَ�َمک

أَ
ا �نَّ  ﴿اإِ  :

َّ
َجل َو  َعّزَ  اهَّلِل  َقْوِل  َعْن  اِدُق  الّصَ  

َ
ُسِئل َو 

ِة. ِقّيَ ْم ِبالّتَ
ُ

ك
ُ
ْعَمل

َ
أ

تعاىل:  قال  و  التقية  حال  يف  ين  الكافر ة  موال إظهار  تعاىل  و  تبارك  اهَّلل  أطلق  قد   و 

ِه  َس ِم�نَ اللّٰ �یْ
َ
ل ِلَك �نَ َعْل دن �نْ َ �نَ َو َم�نْ �ی �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
ِ ال اَء ِم�نْ ُدو�ن ْوِل�ی

أَ
�نَ ا ِ��ی كا�نِ

ْ
و�نَ ال ِم�نُ ُموأْ

ْ
ِ ال دن �نِ

�تَّ َ ﴿لا �ی
.2﴾ اهتً �ت ُهْم �تُ وا ِم�نْ �تُ

�تَّ �نْ �تَ
أَ
ا ا

َّ
ل ْ ٍء اإِ �ی

َ �نِیی �ش

�نْ 
أَ
ْم ا

ُ
اِرك ْم ِم�نْ ِد�ی

ُ
وك ُ ِ�حب �نْ ُ ْم �ی

َ
�نِ َو ل �ی ْم �نِیی الّ�ِ

ُ
وك

ُ
ل ا�تِ �ت ُ ْم �ی

َ
�نَ ل �ی ِ �ن

َّ
ُه َع�نِ ال ُم اللّٰ

ُ
هاك �نْ َ و قال: ﴿لا �ی

ْم 
ُ
وك

ُ
ل ا�تَ �نَ �ت �ی ِ �ن

َّ
ُه َع�نِ ال ُم اللّٰ

ُ
هاك �نْ َ ما �ی

�نَّ �نَ * اإِ ِسِط�ی ُم�تْ
ْ
ِ��بُّ ال ُ َه �ی �نَّ اللّٰ ِهْم اإِ �یْ

َ
ل ِسُطوا اإِ �تْ وُهْم َو �تُ ُ�ّ �بَ

�تَ

ُهْم 
َّ
َول �تَ َ �ی َم�نْ  َو  ْوُهْم 

َّ
َول �تَ �نْ 

أَ
ا ْم 

ُ
ک �احبِ حنْ اإِ َعلی   اَهُ�وا  طن َو  ْم 

ُ
اِرك ِد�ی ِم�نْ  ْم 

ُ
وك ُ َ�حب حنْ

أَ
ا َو  �نِ  �ی الّ�ِ �نِیی 

اِلُمو�نَ ﴾3.
َ َك ُهُم الطنّ ول�أِ

أُ
ا َ �ن

َيِة  اِر ْسَتِتُر ِمْنُه ِبالّسَ
َ
ْسِجِد َو ُهَو َيْشِتُميِن، َفأ َ  يِف الْ

َ
ُجل ُع الّرَ مْسَ

َ َ
اِدُق؟ع؟: ِإيّنِ أل  الّصَ

َ
َو َقال

 َيَرايِن.
َ

َكْي ل

ًة. ْمَرُة ِصْبَياِنّيَ ِ
ْ

ِة، َما َداَمِت اإل اِنّيَ ّوَ َ ِة، َو َخاِلُفوُهْم ِباجلْ اِنّيَ َبّرَ
ْ
اَس ِبال ؟ع؟: َخاِلُطوا الّنَ

َ
َو َقال

َناِفِق يِف َداِرِه ِعَباَدٌة. ُ ْؤِمِن ِشْرٌك، َو َمَع الْ ُ َياُء َمَع الْ ؟ع؟: الّرِ
َ

َو َقال

ّفِ   َمَع َرُسوِل اهَّلِل يِف الّصَ
َّ

ا َصل َ َ
ّن

َ
أ

َ
ِل، َفك ّوَ

َ ْ
ّفِ األ  َمَعُهْم يِف الّصَ

َّ
؟ع؟: َمْن َصل  َعيِلٌّ

َ
َقال

ِل. ّوَ
َ ْ
األ

وا يِف َمَساِجِدِهْم.
ُّ
؟ع؟: ُعوُدوا َمْرَضاُهْم، َو اْشَهُدوا َجَناِئَزُهْم، َو َصل

َ
َو َقال

.
ً
ْيَنا َشْينا

َ
وُنوا َعل

ُ
 َتك

َ
، َو ل

ً
ْينا َنا َز

َ
ُكوُنوا ل ؟ع؟: 

َ
َو َقال

ْم. هْيِ
َ
ْضَنا ِإل ْ ُيَبّغِ اِس، َو لَ َبَنا ِإىَل الّنَ  َحّبَ

ً
؟ع؟: َرِحَم اهَّلُل َعْبدا

َ
َو َقال

ْيَنا.
َ
ُعوَن َعل ُم اهَّلُل ُيَشّنِ َعهَنُ

َ
؟ع؟: ل

َ
اِدِق، َفَقال اُصوَن ِعْنَد الّصَ َقّصَ

ْ
ِكَر ال َو ُذ

.
َ

: ل
َ

ْم؟ َفَقال ُ  اِلْسِتَماُع لَ
ُّ

ل  َيِ
َ
اِص، أ ُقّصَ

ْ
؟ع؟ َعِن ال

َ
َو ُسِئل

اِطُق َعِن اهَّلِل َفَقْد َعَبَد اهَّلَل،  َكاَن الّنَ ْصَغی ِإىَل َناِطٍق َفَقْد َعَبَدُه، َفِإْن 
َ
؟ع؟: »َمْن أ

َ
َو َقال

 

1. سورۀ حجرات، آيۀ 13.
2. سورۀ آل عمران، آيۀ 28. 

3. سورۀ ممتحنه، آيات 9-8.
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اِطُق َعْن ِإْبِليَس َفَقْد َعَبَد ِإْبِليَس. َكاَن الّنَ َو ِإْن 

ُهُم   :
َ

َقال  1﴾ اُوو�نَ عن
ْ
ال ُعُهُم  �بِ

�تَّ َ �ی َع�اُء 
ُّ ﴿السش  :

َّ
َجل َو  َعّزَ  اهَّلِل  َقْوِل  َعْن  اِدُق  الّصَ  

َ
ُسِئل َو 

اُص. ُقّصَ
ْ
ال

ِم.
َ

ْسال ِ
ْ

َرُه َفَقْد َسَعی يِف َهْدِم اإل
َ
ىَت َذا ِبْدَعٍة َفَوّق

َ
؟ص؟: َمْن أ يِبُّ  الّنَ

َ
َو َقال

 ترجمه:      ابن بابویه؟هر؟ گوید: اعتقاد ما در باب تقیه آن است که تقیه واجب است، هر که تقیه 

 را ترک کند مانند کسی است که نماز را ترک کرده است. و به خدمت حضرت صادق؟ع؟ 

عرض شد که: ای فرزند رسول خدا ما در مسجد مردی را می بینیم که به دشمنان شما آشکارا 

دشنام می دهد و نامشان را می برد، آن حضرت فرمودند: چه مرض دارد خدا لعنتش 

که حق تعالی فرموده: دشنام مگویید   کند ما را در معرض اذیت می اندازد، به تحقیق 

که آن ها خدا را به ظلم و تعدی بدون علم دشنام  که غیر خداوند را می خوانند  آنان را 

که  می دهند. و امام صادق؟ع؟ در تفسیر این آیه فرمودند: به آنان ناسزا نگویید؛ چرا 

که به ولی خدا دشنام دهد به خدا  نیز فرمودند: هر  آن ها به شما ناسزا می گویند و 

دشنام داده است.

که به تو دشنام داد به من دشنام  که: هر  و پیامبر اکرم؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند 

که به من دشنام داد به خدا دشنام داده است. داده است و هر 

که پیش از خروج آن  که ترکش جایز نیست تا خروج قائم؟ع؟ و هر  و تقیه واجبی است 

که از دین خدا بیرون رفته و از دین امامیه خارج  کند به تحقیق  حضرت تقیه را ترک 

کرده است. و از امام صادق؟ع؟ دربارۀ معنی  شده و با خدا و رسول و ائمه؟مهع؟ مخالفت 

که »گرامی ترین شماها نزد خدا با تقواترین شماست« سؤال شد.   این سخن حق تعالی 

کند. که بیشتر به تقیه عمل  کسی  آن حضرت فرمودند: یعنی 

کافران ترخیص داده و فرموده است:   و به تحقیق خداوند در حال تقیه به اظهار دوستی با 

کار را بکند نزد خدا  که این  کافران را دوست نگیرند غیر از مؤمنان و هر  »باید مؤمنان 

کنید«.  تقیه 
ً
کافران حقیقتا ارزشی ندارد، مگر اینکه از 

1. سورۀ شعراء، آيۀ 224.
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دین  در  که  آنان  با  که  نمی کند  نهی  را  شما  »خداوند  است:  فرموده  تعالی  خدای  و 

به عدالت  و  کنید  نیکی  ننموده اند  بیرون  دیارتان  از  را  و شما  نکردند   با شما جنگ 

که خداوند منصفان را دوست می دارد، همانا خداوند  کنید، به درستی  با آن ها رفتار 

که با شما در دین جنگیدند و شما را از دیارتان بیرون راندند  کسانی   شما را از دوستی با 

گیرد  کس آن ها را دوست  کردند، نهی می کند و هر  و بر اخراج شما با یکدیگر همکاری 

او از ستمکاران خواهد بود«.

دشنام  مرا  مسجد  در  مردی  که  می شنوم  من  همانا  فرمودند:  صادق؟ع؟  حضرت  و 

که مرا نبیند. و نیز فرمودند:  می گوید و من خود را از وی در پشت ستون پنهان می کنم 

کنید و در باطن با آن ها  که حکمرانی بچه بازی است با مردم به ظاهر مخالطه  مادام  

کنید. مخالفت 

و نیز فرمودند: ریا با مؤمن شرک و با منافق در منزل او عبادت است.

گویا با رسول خدا در صف اول  گزارد  که با آن ها در صف اول نماز  و نیز فرمودند: هر 

گزارده است. نماز 

شوید  حاضر  آنان  جنازه  های  بر  و  کنید  عیادت  آنان  مریض های  از  فرمودند:  نیز   و 

گزارید. و در مسجدهاشان نماز 

که برای ما زینت باشید و بر ما عار مباشید. و نیز فرمودند: 

که ما را پیش مردم محبوب سازد. و نزد ایشان  کسی را  کند  و نیز فرمودند: خدا رحمت 

گویان سخن به میان آمد، پس آن حضرت  مبغوض نکند. و نزد امام صادق؟ع؟ از قصه 

کند بر ما تشنیع می کنند. فرمود: خدا لعنتشان 

است؟  حالل  گویان  قصه  سخن  به  دادن  گوش  آیا  که  شد  سؤال  حضرت  آن  از  و 

فرمودند: نه.

گر آن سخنگو  کرده است؛ پس ا گوش دهد، بندگی او  کس به سخنگویی  و فرمودند: »هر 

باشد  ابلیس  از جانب  گر ناطق  ا و  کرده  بندگی  را  باشد، مستمع خدا  از ناحیه خدا 

که:  کرده است« و از آن حضرت دربارۀ سخن خدای تعالی  مستمع ابلیس را عبادت 
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گویانند. »گمراهان از شاعران پیروی می کنند« سؤال شد، آن حضرت فرمود: مراد قصه 

کند،  توقیر  و  تعظیم  را  او  و  شود  بدعتی  صاحب  وارد  که  هر  فرمودند:  پیامبر؟ص؟   و 

کوشیده است. کردن بنای اسالم  به تحقیق در خراب 

نماز  ترک  که  چنان  و  است  واجب  نماز  همچون  تقّيه  صدوق  مرحوم  اعتقاد  به  شرح: 

گفتيم تقيه به  که  مخالفت با امر خداوند است، ترک تقّيه نيز مخالفت با خداست. چنان 

را  خويش  اعتقاد  صدوق  شيخ  است.  عاقلی  متدين  هر  دينی  وظيفۀ  و  واجب  عقل  حکم 

بر اساس اين روايات ترک تقيه سبب می شود  کرده است.   به روايات اهل بیت؟مهع؟ مستند 

که اولياء خدا _  العياذ باهّلل _ در معرض سّب و تعّرض دشمنان واقع شوند، لذا محبان ائمه؟مهع؟ 

گرفتاری ايشان را فراهم سازند. از نظر مرحوم صدوق تقيه  نبايد زمينۀ توهين به ائمه؟مهع؟ و 

گر کسی پیش از آن زمان تقيه را   تا زمان ظهور امام عصر؟ع؟ همواره بر شيعيان واجب است و ا

کند، از دين خدا خارج شده و با خدا و رسول او و ائمه؟مهع؟ به مخالفت برخاسته است. ترک 

کفر  کفر نيست؛ به عبارت ديگر ترک تقيه با  خارج شدن از دين خدا در اينجا به معنای 

ی نيست؛ بلکه تعّمد در ترک همراه با انکار تقيه و يا هر يک از دستورات دينی موجب  مساو

خارج شدن از دين می شود. 

بارز  تقّيه مصداق  کرده است،  نقل  امام صادق؟ع؟  از  که شيخ صدوق؟هر؟  روايتی  در 

تقوی معرفی شده است، صدوق بعد از نقل اين روايت يادآوری می کند که بر اساس اين آيات 

کافران و تأيید و پذيرش سرپرستی آنان خالف توحيد و مردود است،   و احاديث، دوستی با 

اما در موارد ضرورت، اظهار زبانی از باب تقيه اشکالی ندارد.

 مؤمنان از همراهی با کافران حربی نهی شده اند، اما نسبت به کافرانی که با مؤمنان سرجنگ 

کنند. کنار آنها زندگی می کنند، بايد به عدالت رفتار  ندارند و به طور مسالمت آميز در 

که حضرتش را  که حضرت امام صادق؟ع؟ از مواجهه با ملعونی  دامنه تقيه تا آنجاست 

دشنام می دهد، پرهيز دارد و خود را از او مخفی می کند. پس مؤمنان در زمان دولت مخالفان 

کنند. بلکه تا وقتی حکومت  نبايد با آنان تقابل و آنان را در دشمنی و ستيزه جويی جری تر 

کنند؛   به دست نابخردان است بايد با مردم اختالط داشته باشند، اما قلبًا با آنان مخالفت 
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گزند برسانند.  کودکان بی خرد هستند و ممکن است به مؤمنان  کافران همچون  که  چرا 

کاری با مؤمنان شرک است، اما ظاهر سازی در مواجهه با منافقان صاحب منصب  يا ر

عبادت است؛ چرا که اين ظاهرسازی برای مخافظت از نفس است، لذا در روايات آمده است 

کسی است  کند همچون  کس در دولت منافقان در صف اول جماعت آنان شرکت  که هر 

که در صف اول به امامت رسول خدا؟ص؟ نماز خوانده است. مؤمن با اينکه در ميان منافقان 

را نمی پذيرد  آنان  اما هرگز در دل واليت  دارد،  و شد  آمد  و  آنان مخالطه  با  و   زندگی می کند 

و با آنان همراهی نمی کند. 

در  خواندن  نماز  و  جنازه  تشيیع  در  شرکت  و  منافقان  مريض های  از  عيادت  به  مؤمن 

ناحيه  از  ائمه؟مهع؟  به  و جسارت  توهين  آنان سبب  رفتار  تا  توصيه شده است  مساجدشان 

امامان؟مهع؟  دوستی  و  محبت  که  کنند  رفتار  ای  گونه  به  بايد  شيعيان  بلکه  نشود.   منافقان 

کينه توزی  که رفتارهای احساسی سبب تشديد تعّصب و  را در دل مردم بکارند. بايد دانست 

و دشمنی منافقان می شود، اما رفتار عقاليی بهانه به دست دشمن نمی دهد. 

کم داستان سرايی می کنند برای مؤمنان دردسر سازند،  قصه گويانی که به مخالفت با قدرت حا

لذا امام صادق؟ع؟ آنان را بدخواه ائمه؟مهع؟ دانسته، مورد لعن قرار داده و از استماع قصه های 

که دل دادن به سخن افراد در حقيقت عبادت آنان محسوب می شود  کرده اند، چرا   آنان نهی 

گويان  قصه  سخنان  از  داده اند  دست  از  را  عقالنيت  و  خورده اند  فريب  که  کسانی  تنها  و 

وارد  بر صاحب بدعتی  کس  فرمودند: هر  کرم؟ص؟  ا پیامبر  بر همين اساس  تبعيت می کنند. 

کوشيده است.  گرامی دارد، در انهدام اسالم  شود و او را 

که ربطی  يج او سبب ورود اموری به دين می شود  يج اوست و ترو گزار، ترو تعظيم بدعت 

به دين ندارد.

كاعتقادنا فيمن خالفنا يف مجيع  ين  منت: و اعتقادنا فيمن خالفنا يف ش ء من أمور الّدِ

ين. أمور الّدِ

کسی که در برخی امور دین با ما مخالف است همچون اعتقاد  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ 

که در تمام امور دین با ما مخالفت می کند. کسی است  ما دربارۀ 
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کسی  کسی که در امری از امور مسلم دين با شيعه مخالفت داشته باشد همچون  شرح: 

گاه مخّرب تر  است که در اصل و تمام دين با شيعه مخالف است، بلکه مخالفت های جزئی 

کسانی صورت می گيرد  کلی اند؛ زيرا مخالفت در امور جزئی معمواًل از سوی  از مخالفت های 

که در صف مؤمنان و دينداران وارد شده و از داخل به نام دين به دين ضربه می زنند.

يات و مسلمات قطعی دين را انکار  کس يکی از ضرور که هر  همه علما اتفاق نظر دارند 

کند، از دين خارج می شود، اما در اينکه آيا انکار ضروری دين به خودی خود انسان را از دين 

خارج می کند يا به خاطر بازگشت آن به انکار نبوت سبب خروج از دين می شود، اختالف 

که چون انکار ضروری دين در حقيقت به انکار  نظر وجود دارد، بیشتر محققان بر اين باورند 

اقرار به نبوت، بازگشت می کند و اقرار به نبوت برای ورود به دين الزم است؛ در نتيجه انکار 

ضروری دين، تکذيب اقرار به نبوت است و سبب خروج از دين می شود؛ به نظر می رسد نه 

دستور  يک  اينکه  به  علم  با  دينی  دستورات  از  يک  هر  انکار  بلکه  دين؛  ضروری  انکار  فقط 

دينی است، تکذيب اقرار به نبوت و سبب خروج از دين است.
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 منت: قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا يف آباء النيب أّنم مسلمون من آدم إىل أبيه عبد اهَّلل، 

كانت مسلمة. كان مسلما، و أّمه آمنة بنت وهب  و أّن أبا طالب 

ُدْن آَدَم.
َ
ْخُرْج ِمْن ِسَفاٍح ِمْن ل

َ
ْ أ اٍح َو لَ

َ
؟ص؟: َخَرْجُت ِمْن ِنك يِبُّ  الّنَ

َ
َو َقال

ُه . َكاَن َوِصّيَ َبا َطاِلٍب 
َ
ًة َو أ َكاَن ُحّجَ ِلِب  ّطَ ُ ّنَ َعْبَد الْ

َ
ِوَي  أ َو ُر

که ایشان از حضرت آدم؟ع؟ تا پدر  ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ پدران پیامبر؟ص؟ این است 

بزرگوار پیامبر حضرت عبد اهلل؟مهع؟ همگی مسلمان بودند و حضرت ابو طالب؟ع؟ 

نیز مسلمان بود و مادر پیامبر حضرت آمنه بنت وهب نیز مسلمان بود. و پیامبر؟ص؟ 

فرمودند: من از زمان حضرت آدم؟ع؟ همواره از طریق نکاح )در اصالب و ارحام جاری 

که جناب  بودم و ( متولد شدم و از طریق نامشروع به دنیا نیامده ام. و روایت شده است 

عبد المطلب؟ع؟ حجت خدا و جناب ابو طالب؟ع؟ وصی او بوده است.

که اجداد رسول خدا؟ص؟ از حضرت آدم؟ع؟ تا جناب عبداهّلل  شرح: شيعه معتقد است 

کرم؟ص؟  ا پیامبر  مادر  و  ابوطالب  جناب  بودند،  مسلمان  همگی  حضرت  آن  بالواسطۀ   پدر 

ايشان  نسل  خدا؟ص؟  رسول  فرمودۀ  به  و  بوده اند  متدين(  و  خدا  تسليم  )يعنی  مسلمان  نيز 

همگی از طريق نکاح صحيح به دنيا آمده اند. 

 مرحوم صدوق در انتهای اين باب روايتی نقل می کند که بر اساس آن جناب عبدالمطلب؟ع؟ 

که حجت خدا اعم از  حجت خدا و جناب ابوطالب؟ع؟ وصّی ايشان بوده است. و می دانيم 

نبی و امام است و شامل وصّی هم می شود.
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منت: قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا يف العلوية أّنم  آل رسول اهَّلل، و أّن موّدتم واجبة، ألّنا 

ْ��بی﴾.
�تُ
ْ
 �نِیی ال

هتَ
َ

َمَوّد
ْ
ا ال

َّ
ل  اإِ

ً
�ا ْ حب

أَ
ِ� ا �یْ

َ
ْم َعل

ُ
ک

ُ
ل ْس�أَ

أَ
ْل لا ا : ﴿�تُ

ّ
أجر النبّوة. قال عّز و جل

 صدقهتم إلماهئم
ّ

 و الصدقة علهيم حمّرمة، ألّنا أوساخ أيدي الناس و طهارة هلم، إل

و عبيدهم، و صدقة بعضهم عل بعض.

 هلم اليوم  عوضا عن المس، ألّنم قد منعوا منه.
ّ

و أّما الزكاة فإّنا تل

هستند  اهلل؟ص؟  رسول  خاندان  آن ها  که  است  این  سادات  دربارۀ  ما  اعتقاد  ترجمه: 

تعالی  نبوت است. خدای  اجر  ایشان  که مودت  ایشان واجب است؛ چرا  و مودت 

از شما اجری نمی خواهم جز مودت دربارۀ  برای رسالت خویش  فرموده است: »بگو 

کف دست مردم   خویشاوندانم« و صدقه برای آنان حرام است؛ زیرا صدقه چرک های 

کنیزان و خدمتکارانشان و صدقه  ایشان به  کیزگی آن هاست؛ مگر صدقه  پا و سبب 

آنان به عوض  برای  امروز زکات  اما  ایشان به برخی دیگر )که جایز است(،  از  برخی 

خمس حالل است زیرا آنان از خمس منع شده اند.

کرده است، از نظر ايشان سادات  شرح: مرحوم صدوق در اين باب دربارۀ سادات بحث 

رسالت  اجر  ايشان  به  محبت  مودت،  آيۀ  حکم  به  و  هستند  خدا؟ص؟  رسول  خاندان   از 

پیامبر اکرم؟ص؟ و در نتيجه واجب است. صدقه برای سادات حرام است؛ چرا که صدقه در حقيقت 

ک شدن مردم صدقه را برای آنان واجب ساخته است؛   چرک دست مردم است و خداوند برای پا

کنيزانشان و نيز صدقه دادن آنها به يکديگر اشکال ندارد،   اما صدقه دادن آنها به غالمان و 

کنيزان آل رسول اهّلل؟ص؟  که روايات مربوط به جواز صدقه به غالمان و  اما بايد توجه داشت 
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نتيجه  در  نيست،  منحصر  کنيزانشان  و  غالمان  به  آنان  خود  دادن  صدقه  به  و  دارد  اطالق 

کنيزان ايشان صدقه بدهند. ديگران نيز می توانند به غالمان و 

که چون در اين زمان آل رسول اهّلل؟ص؟ از خمس منع  شيخ همچنين يادآور شده است 

شده اند، زکات برای ايشان حالل است.

له  أّن  الحسن مهنم  و يف  العقاب،  أّن عليه ضعف  اعتقادنا يف الس ء مهنم  و  منت: 

ضعف الثواب.

كفاء بعض، و بعضهم أ

َكَبِنيَنا،  يِب [ َطاِلٍب: َبَناُتَنا 
َ
ٍ َو َجْعَفٍر اْبيَنْ ]أ

؟ص؟  ِحنَي َنَظَر ِإىَل َبِننَي َو َبَناِت َعيِلّ ِ
يِبّ ِلَقْوِل الّنَ

َكَبَناِتَنا. َو َبُنوَنا 

اهَّلِل،  ْوِلَياَء 
َ
أ َعاَدى  ْو 

َ
أ اهَّلِل،  ْعَداَء 

َ
أ  

َ
ىّل َتَو َو  اهَّلِل،  ِديَن  َف 

َ
َخال َمْن  اِدُق؟ع؟:  الّصَ  

َ
َقال َو 

َكاَن. ٍة 
َ
ّيِ َقِبيل

َ
َكاَن، ِمْن أ  َمْن 

ً
َكاِئنا َبَراَءُة ِمْنُه َواِجَبٌة، 

ْ
َفال

ِمْن  َك 
َ
ل ْشَرُف 

َ
أ َشَرِفَك  يِف  َتَواُضُعَك  ِة:  َنِفّيَ َ الْ ْبِن  ِد  ّمَ حُمَ ِلْبِنِه  ْؤِمِننَي؟ع؟  ُ الْ ِميُر 

َ
أ  

َ
َقال َو 

َشَرِف آَباِئَك.

َديِت ِمْنُه.
َ

َحّبُ ِإيَلَّ ِمْن ِول
َ
ْؤِمِننَي؟ع؟ أ ُ ِميِر الْ

َ
َييِت أِل

َ
اِدُق؟ع؟: َول  الّصَ

َ
َو َقال

اُحُه.
َ

 َرُسوِل اهَّلِل ِنك
َ

ٍد َمْن َحُرَم َعل ّمَ  حُمَ
ُ

: آل
َ

ٍد، َفَقال ّمَ اِدُق؟ع؟ َعْن آِل حُمَ  الّصَ
َ

َو ُسِئل

ا�بَ  ِک�ت
ْ
هتَ َو ال ّوَ �بُ

ِهَما ال�نُّ ِ �ت
َّ �ی ّرِ

ِیی دنُ
ا �ن �ن

ْ
َعل َ َم َو حب �اِه�ی ْ �ب  َو اإِ

ً
و�ا ا �نُ �ن

ْ
ْرَسل

أَ
ْد ا �تَ

َ
: ﴿َو ل

ّ
و قال اهَّلل عّز و جل

.1﴾ و�نَ اِس�تُ ُهْم �ن ٌ� ِم�نْ �ی ٍد َو َك�شِ ُهْم ُمْه�تَ ِم�نْ
�نَ

ا ِم�نْ  �ن �یْ
�نَ اْ�َط�نَ �ی ِ �ن

َّ
ال ا�بَ  ِک�ت

ْ
ال ا  َ �ن

ْ َر�ش ْو
أَ
ا ّمَ 

ُ ﴿�ش  : 
َ

َعّزَ َو َجل َقْوِل اهَّلِل  اِدُق؟ع؟ َعْن   الّصَ
َ

َو ُسِئل

 :
َ

ِه﴾2  َفَقال ِ اللّٰ �ن دنْ اإِ �ا�تِ �بِ �یْ
�نَ
ْ
ال  �بِ

�تٌ ُهْم سا�بِ ِ�ٌد َو ِم�نْ �تَ ُهْم ُم�تْ ِسِ� َو ِم�نْ �نْ اِلٌم ِل�نَ ُهْم طن ِم�نْ ا �نَ اِد�ن ِع�ب

اِبُق  َو الّسَ َماِم،  ِ
ْ

ّقِ اإل َعاِرُف ِبَ
ْ
ال ْقَتِصُد  ُ َماِم، َو الْ ِ

ْ
 َيْعِرُف َحّقَ اإل

َ
ا َمْن ل ِمّنَ ِلَنْفِسِه  اِلُ 

َ
الّظ

َماُم. ِ
ْ

ْيَراِت ِبِإْذِن اهَّلِل ُهَو اإل َ ِبالْ

1. سورۀ حديد، آيۀ 26.
2. سورۀ فاطر، آيۀ 32.
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ا؟ ْذِنِبنَي ِمّنَ ُ  الْ
ُ

: َما َحال
َ

اِدَق؟ع؟، َفَقال َباُه الّصَ
َ
 أ

ُ
اِعيل  ِإمْسَ

َ
ل

َ
َو َسأ

.1﴾ �ِ  �بِ
�نَ ْ �ب ُ  �ی

ً
ْعَمْل ُسوءا َ ا�بِ َم�نْ �ی ِک�ت

ْ
ْهِل ال

أَ
ِ ا

ّ ِیی
ما�ن

أَ
ْم َو لا ا

ُ
ک ِ

�یّ ما�نِ
أَ
ا َس �بِ

�یْ
َ
؟ع؟: ﴿ل

َ
َفَقال

َحّبُ 
َ
أ َقَراَبٌة،  َحٍد 

َ
أ َبنْيَ  َو  اهَّلِل  َبنْيَ  ْيَس 

َ
ل َطِويٍل:  َحِديٍث  يِف  َباِقُر؟ع؟ 

ْ
ال َجْعَفٍر  ُبو 

َ
أ  

َ
َقال َو 

َثَناُؤُه   
َّ

َجل َو  َعّزَ  اهَّلِل  ِإىَل  ُب  ُيَتَقّرَ َما  اهَّلِل  َو  ِبَطاَعِتِه.  ُهْم 
ُ
ْعَمل

َ
أ َو  ُه 

َ
ل ْتَقاُهْم 

َ
أ اهَّلِل  ِإىَل  ِق 

ْ
ل َ الْ

 
ً
ـِه ُمِطيعا

ّٰ
َكاَن ِلل ٍة. َمْن   َحٍد ِمْن ُحّجَ

َ
 اهَّلِل أِل

َ
 َعل

َ
اِر، َو ل اَعِة، َما َمَعَنا َبَراَءٌة ِمَن الّنَ  ِبالّطَ

َّ
ِإل

َعَمِل.
ْ
َوَرِع َو ال

ْ
 ِبال

َّ
َيُتَنا ِإل

َ
 َول

ُ
 ُتَنال

َ
. َو ل َنا َعُدّوٌ

َ
 َفُهَو ل

ً
ـِه َعاِصيا

ّٰ
َكاَن ِلل ، َو َمْن  يِلٌّ َنا َو

َ
َفُهَو ل

ا  اَل �ی �نَ * �ت �اِكِم�ی
ْ
ُم ال

َ
ْحک

أَ
�نْ�تَ ا

أَ
َ��تُّ َو ا

ْ
�نَّ َوْعَدَك ال ْهِلیی َو اإِ

أَ
�ی ِم�نْ ا �نِ

ْ  ا�ب
�نَّ ِ اإِ

و قال نوح؟ع؟: ﴿َر�بّ

َك  ِعطنُ
أَ
ِیی ا

�نّ ٌم اإِ
ْ
ِ� ِعل َك �بِ

َ
َس ل �یْ

َ
�نِ ما ل

ْ
ل ْس�أَ

لا �تَ ُ� �اِلٍح �نَ �یْ
ُ� َعَمٌل عنَ

�نَّ ْهِلَك اإِ
أَ
َس ِم�نْ ا �یْ

َ
ُ� ل

�نَّ وُح اإِ �نُ

 �ْ �نِ
عنْ ا �تَ

َّ
ل ٌم َو اإِ

ْ
ِ� ِعل َس لِیی �بِ �یْ

َ
َك ما ل

َ
ل ْس�أَ

أَ
�نْ ا

أَ
َك ا  �بِ

ُعودنُ
أَ
ِیی ا

�نّ ِ اإِ
ّ اَل َر�ب �نَ * �ت اِهِل�ی �ب

ْ
و�نَ ِم�نَ ال

ُ
ک �نْ �تَ

أَ
ا

�نَ ﴾2. اِسِ��ی �ن
ْ
ُك�نْ ِم�نَ ال

أَ
�ی ا ْ�َ�ْم�نِ لِیی َو �تَ

ِه  اللّٰ ی 
َ
َعل وا  ُ �ب

َكدنَ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
ال َ�ى  �تَ اَم�تِ  �ی �تِ

ْ
ال ْوَم  َ �ی ﴿َو  َتَعاىَل:  َقْوِلِه  َعْن  اِدُق؟ع؟  الّصَ  

َ
ُسِئل َو 

ْيَس 
َ
ُه ِإَماٌم َو ل

َ
ّن

َ
: َمْن َزَعَم أ

َ
﴾3 َقال �نَ ِ��ی ِ

�بّ
َ
ک ُم�تَ

ْ
وًى ِلل ْ َم َم�ش

َه�نَّ َ َس �نِیی حب
�یْ
َ
 ل

أَ
هتٌ ا

َ
وُهُهْم ُمْسَوّد ُ ُوحب

.
ً
 َفاِطِمّيا

ً
ّيا ِو

َ
َكاَن َعل : َو ِإْن 

َ
؟ َقال

ً
 َفاِطِمّيا

ً
ّيا ِو

َ
َكاَن َعل : َو ِإْن 

َ
ِبِإَماٍم ِقيل

ْطَمُر؟  ِ
ْ
ّيُ َشْ ٍء ال

َ
: َفأ

َ
ْطَمُر. ِقيل ِ

ْ
 ال

َّ
ْم ِإل

ُ
َفك

َ
ْم َو َبنْيَ َمْن َخال

ُ
ْيَس َبْيَنك

َ
اِدُق؟ع؟: ل  الّصَ

َ
َو َقال

.
ً
 َفاِطِمّيا

ً
ّيا ِو

َ
َكاَن َعل ْم َو َجاَزُه َفاْبَرُءوا ِمْنُه َو ِإْن 

ُ
َفك

َ
ْن َخال َ َ

، ف ّرَ وَنُه الّتُ ِذي ُتَسّمُ
َّ
: ال

َ
َقال

ْيِه، َو ِإيّنِ 
َ
ْنُتْ َعل

َ
ا أ  َشْ ٍء ِمَّ

َ
ْيَس َعل

َ
ُه ل

َ
ْصَحاِبِه يِف اْبِنِه َعْبِد اهَّلِل: ِإّن

َ
اِدُق؟ع؟ أِل  الّصَ

َ
َو َقال

َئ اهَّلُل ِمْنُه.  ِمْنُه، َبِر
ُ
ْبَرأ

َ
أ

که  عقاب  او دو برابر است  کار از این  طایفه  آن  است   ترجمه: و اعتقاد ما در باره بد 

همند،  کفو  ایشان  و  است  مقابل  دو  ثوابش  که  است  آن  ایشان  نیکوکار  شأن  در   و 

که وقتی دختران  و پسران علی بن ابی طالب؟ع؟ و جعفر بن  به جهت قول پیامبر؟ص؟ 

کردند، فرمودند: دختران ما براى پسران مایند و پسران ما  را نگاه   ابی طالب برادرش 

براى دختران مایند.

1. سورۀ نساء، آيۀ 123.
2. سورۀ منافقون، آيات 47-45.

3. سورۀ زمر، آيۀ 60.
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کند و با دشمنان خدا  که با دین خدا مخالفت  و حضرت امام صادق؟ع؟ فرمودند: هر 

ى  که باشد بیزار که باشد و از هر قبیله اى  کس  کند، هر  دوستی و با دوستان خدا دشمنی 

از او واجب است.

کردن تو  که تواضع  و حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ به پسر خود محّمد بن الحنفیه فرمودند 

در شرفی که داری شرافتش براى تو از شرف آباء تو بیشتر است.

و حضرت صادق؟ع؟ فرمود: والیت من نسبت به امیر المؤمنین؟ع؟ پیش من محبوب تر 

که متولد از آن جنابم. است از آن 

که  کسی است  و از امام صادق؟ع؟ دربارۀ آل محّمد سؤال شد؟ فرمودند: آل محّمد؟مهع؟ 

که فرستادیم  نکاح او بر رسول خدا حرام است، حق تعالی فرمود: »هر آینه به تحقیق 

کتاب را، پس بعضی از ایشان  نوح و ابراهیم را و مقرر ساختیم در ذریه آن دو نبوت و 

ى از ایشان فاسقند« و از آن حضرت دربارۀ معنای این سخن  هدایت پذیرفته اند و بسیار

کتاب را به آن  که فرموده است: »بعد از آن به میراث رساندیم  خدای تعالی سؤال شد 

ایشان ظالم  از  از میان همه بندگان خود، پس بعضی  انتخابشان نمودیم  که  کسانی 

گیرنده به انواع خوبیها« امام؟ع؟  به نفس خودند و برخی میانه رو و بعضی سبقت 

نمی شناسد،  را  امام  حق  که  است  کسی  ما  طایفه  از  خود  نفس  به  ظالم   فرمودند: 

گیرنده به خوبیها به اذن خدا، امام است. و میانه رو شناسنده حق امام است و سبقت 

گناهکاران طائفه ما چه حال  که  و اسماعیل از پدر بزرگوار خود امام صادق؟ع؟ پرسید 

ْهِل 
أَ
ِ ا

ّ ما�نِیی
أَ
ْم َو لا ا

ُ
ک ِ

�یّ ما�نِ
أَ
ا َس �بِ �یْ

َ
دارند؟ )آن حضرت در پاسخ این آیه را قرائت( فرمود: ﴿ل

ِ�﴾؛ یعنی؛ »نه اوضاع دلخواه شماهاست و نه آرزوهاى اهل   �بِ
�نَ ْ �ب ْعَمْل ُسوًءا �ی ا�بِ  َم�نْ �ی ِک�ت

ْ
ال

ى  کس بدى می کند بدان جزا داده می شود و براى خود غیر از خداوند یار  کتاب، هر 

و نه یاوری نمی یابد«.

قرابتی  احدى  و  میان خداوند  فرمودند:  در حدیثی طوالنی  باقر؟ع؟  امام  و حضرت 

کسی  گرامی ترین ایشان بر خدا  نیست، به درستی که محبوب ترین خلق به سوى خدا و 

که متقی تر و عمل کننده تر به طاعت خدا بوده باشد، به خدا قسم هیچ بنده اى  است 
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خود را نزدیک به خدا نمی کند اال به واسطه طاعت، برای ما براتی از آتش وجود ندارد 

که  که مطیع خدا باشد دوست ما است و هر  و احدی بر خداوند حجتی ندارد. هر 

نافرمان خدا باشد دشمن ما است و دوستی ما به دست نمی آید اال به ورع و عمل صالح، 

که وعده تو حق  کرد: »پروردگارا پسرم از اهل من است و به درستی  و نوح؟ع؟ عرض 

کمینی، )حق تعالی در جوابش( فرمود: ای نوح او از اهل تو نیست،  است و تو احکم الحا

که  که بدان علم نداری به درستی   او عملی غیر صالح است پس سؤال مکن از آنچه 

پناه  پروردگارا  کرد:  باشی، نوح عرض  از جاهالن  که مبادا  را نصیحت می کنم  تو  من 

ى و رحم  گر مرا نیامرز کنم و ا می آورم به تو از اینکه از آنچه بدان علمی ندارم از تو سؤال 

نکنی از جمله زیانکاران خواهم بود«. 

 و از حضرت امام صادق؟ع؟ دربارۀ معنای این سخن خدای تعالی سؤال شد که فرموده است: 

که رویهاى آنها سیاه شده  گفته اند می بینی  که به خدا دروغ  کسانی را   »در روز قیامت آن 

 آیا در جهنم جایگاه متکبران نیست«؟ فرمودند:  مراد کسی است که ادعا کند که امام است 

گر چه علوى فاطمی باشد. گر چه علوى فاطمی باشد؟ فرمود: ا و امام نباشد. عرض شد ا

که مخالف شما باشد فرقی نیست  کسی  و همچنین آن حضرت فرمودند: بین شما و 

که  ى  که مضمر چه چیز است ؟ فرمودند: آن چیز ى مضمر و پنهان! عرض شد  مگر امر

کرد  کس با شما مخالفت و از این امر تجاوز  ى پس هر  آن را برائت می گویند؛ یعنی بیزار

گر چه علوى فاطمی باشد. از او بیزار باشید و ا

که شما برآنید  و نیز آن حضرت در باره عبد اهلل پسر خود فرمودند: او از این مذهبی 

که من از او بیزارم خداى عز و جل از او بیزار باد. بهره ای ندارد و به درستی 

ميان  در  بلکه  نيستند؛  مؤمن  لزومًا همه سادات  که  تذکر می دهد  مرحوم صدوق  شرح: 

عقاب  شيخ  نظر  از  می شوند.  گناه  مرتکب  و  دارند  تمايل  شرک  و  کفر  به  برخی  نيز  آنان 

است.  بیشتر  نيز  اعمالشان  ثواب  و  تر  سخت  عادی،  مردم  با  مشابه  گناِه  ازای  در   سادات 

است؛  نکرده  بیان  را  سادات  اعمال  عقاب  يا  ثواب  بودن  بیشتر  ت 
ّ
عل صدوق؟هر؟   شيخ 

مبتال  بدان  ديگران  که  است  خاصی  امور  به  سادات  ابتالی  مطلب،  اين  دليل  بسا  چه 

نمی شوند.
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که دختران و پسران  کرم؟ص؟ به اين نکته نيز اشاره دارد  شيخ با استناد به روايتی از پیامبر ا

است،  کرده  نقل  صدوق  مرحوم  که  رواياتی  اساس  بر  نيز  ديگرند.  برخی  کفو  برخی  سادات 

دوستانش  با  و  دوستی  او  دشمنان  با  برخيزد،  مخالفت  به  خدا  دين  با  که  کسی  از  برائت 

کند، واجب است و در اين جهت تفاوتی ميان سادات و غير سادات وجود ندارد.  دشمنی 

زيرا اعتقاد و عمل هر شخص مهمتر از نسب اوست. و در ميان فرزندان انبياء و اولياء افراد 

کم نبوده اند.  فاسق 

بر همين اساس امام صادق؟ع؟ در معنای آيۀ 32 سورۀ فاطر تصريح فرموده اند که در ميان 

که نسبت به حق امام معرفت ندارند.  گروهی  فرزندان رسول خدا؟ص؟ سه طايفه وجود دارد: 

گروه ديگر نسبت به حق امام معرفت دارند  گروه در واقع ظلم کنندگان به خويش هستند،  اين 

حضرت  هستند؛  ائمه؟مهع؟  يعنی  خيرات  بر  سبقت گيرندگان  سوم  گروه  و  هستند  ميانه رو  و 

کس مرتکب  که هر  کيد فرمودند  امام صادق؟ع؟ همچنين با استناد به آيۀ 23 سورۀ نساء تا

گناه شود، مجازات خواهد شد و در اين جهت فرقی ميان سادات و غير سادات وجود ندارد. 

ک  و به تعبير حضرت امام باقر؟ع؟ بین خدا و بین احدی خويشاوندی وجود ندارد و مال

کيد  تا همچنين  باقر؟ع؟  امام  اوست.  از  فرمانبرداری  و  اطاعت  فقط  و  فقط  خدا  به  تقرب 

نيست  آتش  از  بودن  امان  در  موجب  ائمه؟مهع؟  با  همراهی  ادعای  صرف  که   می فرمايند 

کسی از اين جهت بر خداوند حجت ندارد؛ بلکه محّب  يم و   و ما برائت از آتش به همراه ندار

خدا  از  که  کس  آن  اما  می کند،  اطاعت  خدا  از  که  است  کسی  ما  حقيقی  پیرو  و  همراه  و 

کسی جز با ورع و عملی نيکو به واليت ما نمی رسد. کند، دشمن ماست و  نافرمانی 

خداوند در آيات 45 تا 47 سوره مبارکه نوح به جريان غرق شدن فرزند نوح اشاره می کند، 

کت نيست  در اين آيات بیان شده است که فرزند َنسبی پیامبر خدا بودن موجب نجات از هال

که از خدا اطاعت نکند از اهل پیامبر الهی به حساب نمی آيد. امام صادق؟ع؟ نيز  و فرزندی 

که به خداوند دروغ ببندند  کسانی  اينگونه معنا فرمودند:  را  آيه 60 سورۀ زمر  در همين راستا 

کنند در روز قيامت رو سياه خواهند بود هر چند از نسل حضرت  و به دروغ ادعای امامت 

اميرالمؤمنين؟ع؟ و حضرت صديقه طاهره؟اهس؟ باشند. 
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ميزان  از  هرکس  لذا  نيست؛  ک  مال َنسب  که  می فرمايند  کيد  تا همچنين  حضرت   آن 

است  گمراه  باشد،  فاطمی  و  علوی  لو  و  کند  تجاوز  الهی  واليت  و  خدا  اطاعت  محک   و 

ی برائت ُجست و نيز دربارۀ فرزند خويش عبداهّلل فرمودند: او واليت الهی را نپذيرفته،  و بايد از و

لذا من از او بیزارم و خدا نيز از او بیزار است.





]42[ باب االعتقاد في األخبار المفّسرة و المجملة

قال  كما  الجمل،  عل  م 
َّ

يك أّنه  الفّسر  الديث  يف  اعتقادنا  الشيخ؟هر؟:  قال  منت: 

الصادق؟ع؟.

که آن حدیث بر حدیث  کنندۀ این است   ترجمه: اعتقاد ما دربارۀ حدیث روشن و واضح 

که امام صادق؟ع؟ فرموده اند. کم است؛ چنان  مجمل حا

مجمله  و  مفّسره  احاديث  دربارۀ  نکته ای  بیان  به  باب  اين  در  صدوق  مرحوم  شرح: 

گر مطلبی  می پردازد و در يک سطر با استناد به کالم حضرت امام صادق؟ع؟ بیان می کند که ا

در يک حديث به صورت اجمالی و در حديث ديگر همان مطلب به صورت روشن بیان شده 

کم شدن بر حديث  بود، حديث مجمل با حديث روشن معنا می شود و حديث مفّسر با حا

مجمل آن را از اجمال بیرون می آورد.





]43[ باب االعتقاد في الحظر و اإلباحة

ها مطلقة حت يرد يف ش ء مهنا 
ّ
كل منت:  قال الشيخ؟هر؟: اعتقادنا يف ذلك أّن األشياء 

ني.

ی حالل است مگر اینکه 
ّ
کل که همه چیز به  ترجمه: اعتقاد ما در این باب آن است 

دربارۀ اشیایی از آن ها نهی وارد شده باشد.

که آيا استفاده  شرح: در باب حظر و اباحه)ممنوع يا مباح بودن( مسأله اصلی اين است 

از نعمت های الهی پیش از دسترسی به شرع مباح است يا ممنوع؟ در ميان علمای شيعه 

گاهی از دستور شارع استفاده  که پیش از آ در اين باره سه ديدگاه وجود دارد: برخی معتقدند 

که تصرف در ملک غير بدون اذن او عقاًل حرام است و انسان  از نعمت ها ممنوع است؛ چرا 

کند. در مقابل برخی  از آمدن شرع در ملک خدا تصرف  حق ندارد بدون اذن خدا و پیش 

پس  داده،  قرار  آنان  دسترس  در  را  نعمت ها  و  آفريده  را  انسان ها  خداوند  چون  که  معتقدند 

که در اين باره بايد توقف  بهره گيری از نعمت ها برای انسان مباح است. عده ای نيز معتقدند 

و به شرع مراجعه کرد. ظاهرًا مرحوم صدوق در اينجا به اين مسأله نظر ندارد و کالم ايشان ناظر 

ی اشياء در شرع است. از نظر ايشان در شرع همۀ اشياء حالل شده اند مگر اشيائی 
ّ
به اباحۀ کل

که دربارۀ آنها نهی وارد شده است.





]44[ باب االعتقاد في األخبار الواردة في الطب 

روايات  اين  در  می پردازد.  طب  موضوع  در  شده  وارد  روايات  به  باب  اين  در  صدوق  شيخ 

هستند  خصوصياتی  به  مقّيد  ائمه؟مهع؟  طبی  دستورات  از  برخی  دارد.  وجود   اختالفاتی 

گرفتن اين خصوصيات به  که در روايات ذکر نشده اند؛ لذا ممکن است برخی بدون در نظر 

درباره  نکاتی  بیان  به  مناسبت  همين  به  صدوق  مرحوم  نبينند.  اثری  و  کنند  عمل  دستور 

که مبادا غفلت از اين نکات سبب بروز مشکلی در اعتقادات  اين احاديث پرداخته است 

شيعيان نسبت به مقامات ائمه؟مهع؟ شود.

منت: قال الشيخ أبو جعفر؟هر؟: اعتقادنا يف األخبار الواردة يف الطب أّنا عل وجوه:

ة و الدينة، فال جيوز استعماله يف سائر األهوية.
ّ

مهنا: ما قيل عل هواء مك

كان  و مهنا: ما أخبر به العال؟ع؟ عل ما عرف من طبع السائل و ل َيْعُد موضعه، إذ 

أعرف بطبعه منه.

سه الخالفون يف الكتب لتقبيح صورة الذهب عند الناس.
ّ
و مهنا: ما دل

و مهنا: ما وقع فيه سهو من ناقله .

و مهنا: ما حفظ بعضه و نس بعضه.

كل  من  شفاء  أّنه  معناه  و  صحيح،  فهو  َداٍء   ِ
ّ

ُكل ِمْن  ِشَفاٌء  ُه 
َ
ّن

َ
أ َعَسِل 

ْ
ال يِف  ِوَي  ُر َما   َو 

داء بارد.

بواسيره  كان   إذا  ذلك  فإّن  َبَواِسير 
ْ
ال ِلَصاِحِب  َباِرِد 

ْ
ال اِء  َ ِبالْ اِلْسِتْنَجاِء  يِف  ِوَي  ُر َما   َو 

من حرارة.
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كل الرطب، دون  َفاِء فإّنه يف وقت ادراك الرطب لن يأ اِن ِمَن الّشِ َ ْ
َباَذن

ْ
ِوَي يِف ال َو َما ُر

غيره من سائر األوقات .

األدعية عل  و  و سوره  القرآن  آيات  مّئة؟ع؟ فهي  األ الصحيحة عن  العلل  أدوية  أّما  و 

ق الصحيحة. ثار باألسانيد القوية و الطر حسب ما وردت به اآل

 ،  ُموىَس؟ع؟: َيا َرّبِ
َ

َعاِلَج، َفَقال ُ ِبيُب: الْ ی الّطَ َكاَن ِفيَما َمَض ُيَسّمَ اِدُق؟ع؟:   الّصَ
َ

َو َقال

ا َيْصَنُع  َ َ
: ف

َ
. َقال : ِميّنِ

َ
َواُء؟ َفَقال

َ
ِن الّد ّمَ ِ

َ
، مف : َيا َرّبِ

َ
: ِميّنِ َيا ُموىَس. َقال

َ
اُء؟ َفَقال

َ
ِن الّد ِمَّ

ِبيُب ِلَذِلَك. َي الّطَ ْنُفُسُهْم ِبَذِلَك، َفُسّمِ
َ
: يطيب ]َتِطيُب [ أ

َ
َعاِلِج؟ َفَقال ُ اُس ِبالْ الّنَ

و أصل الطب التداوي.

َذا َو 
َ

ُح ِلك
ُ
ْصل

َ
: ُخْذيِن َفِإيّنِ أ

ُ
ِ َيْوٍم َحِشيَشٌة، َفَتُقول

ّ
ُكل َراِبِه يِف  َكاَن َداُوُد؟ع؟ َتْنُبُت يِف حِمْ َو 

وبية  َنا الر
َ
ْت: أ

َ
ِك، َفَقال ا: َما امْسُ َ  لَ

َ
َراِبِه، َفَقال ى آِخَر ُعُمِرِه َحِشيَشًة َنَبَتْت يِف حِمْ

َ
َكَذا، َفَرأ

ْم َيْنُبْت ِفيِه َشْ ٌء َبْعَد َذِلَك.
َ
ْحَراُب، َفل ِ

ْ
 َداُوُد؟ع؟: َخِرَب ال

َ
ْرُنوَبُة[ َفَقال ُ ]الْ

 َشَفاُه اهَّلُل َتَعاىَل.
َ

ـِه َفال
ّٰ
ْمُد ِلل َ ْ َتْشِفِه الْ ؟ص؟: َمْن لَ يِبُّ  الّنَ

َ
َو َقال

که در طب وارد شده این است  گوید: اعتقاد ما در باب احادیثی   ترجمه: ابن بابویه؟هر؟ 

که آن ها  بر چند وجه است. بعضی از آن ها متناسب با هوای مکه و مدینه وارد شده، 

پس استعمالش در غیر آن هوا جایز نیست.

و قسمتی هست که امام؟ع؟، بر اساس شناختی که از طبع شخص معین و مکان آن شخص 

داشته، بیان فرموده است چون امام به طبع آن شخص داناتر از خود اوست. قسمتی 

کرده اند  کتاب ها وارد  که مخالفان به دروغ در   دیگر از احادیث طّبی احادیثی هستند 

تا صورت مذهب حق را در نظر مردم زشت نمایند. 

گاه راوی قسمتی از روایت  و در بعضی روایات، سهوی از سوی راوی اتفاق افتاده است و 

کرده است. را حفظ و قسمتی را فراموش 

که شفاء هر دردی است، صحیح است و معنی اش آن است  آنچه دربارۀ عسل وارد شده 

که از سردی ناشی شده باشد و آنچه دربارۀ استنجاء با آب سرد  که شفای هر دردی است 

که ابتالی وی ناشی از حرارت باشد.   برای مبتال به بواسیر وارد شده در صورتی است 
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کسی  که شفا است مخصوص فصل رطب است برای  و آنچه در باب بادنجان وارد شده 

که خرما می خورد نه سائر اوقات.

که نسبت آن ها به ائمه؟مهع؟ صحیح است آیات و سوره های قرآنی  و اما دواهای امراضی 

که به سندهای قوی و طریق های صحیح وارد شده اند. و دعاهایی است 

می گفتند،  رامعالج  طبیب  گذشته  ایام  در  که  فرموده اند  امام صادق؟ع؟  و حضرت 

کرد:  از من، عرض  فرمود  تعالی  کیست: حق  از  پروردگارا درد  کرد:    موسی؟ع؟ عرض 

فرمود:  می کنند؟  چه  معالج  با  مردم  پس  کرد:  عرض  من.  از  فرمود  کیست:  از   دوا 

دلشان به آن خوش می شود. پس از این جهت معالج، طبیب نامیده شد، و اصل  معنی  

کردن است. طب  مداوا 

گیاه به داود  گیاهی می روئید و آن  که هر روز در محرابش  و حضرت داود چنان بود 

که در محراب  که در آخر عمرش دید  که براى چنان دردى خوبم تا آن  می گفت مرا بگیر 

گفت من خروبیه  گیاه  گیاه پرسید: نامت چیست؟ آن  گیاهی روئید، داود؟ع؟ از آن 

گیاهی نروئید. گفت: محراب خراب شد، و دیگر آنجا  )خرنوبه(ام. داود؟ع؟ 

که او را حمد شفا ندهد خدای تعالی او را شفا ندهد. و پیامبر؟ص؟ فرمود: هر 

شرح: مرحوم صدوق درباره روايات وارد شده در طب پنج نکته بیان می کند: اول اينکه 

يه  برخی دستورات طبی متناسب با آب و هوای مکه و مدينه صادر شده اند و نسخه ها و ادو

تجويز شده در آن آب و هوا در سرزمين های ديگر با آب و هوای متفاوت مناسب نيستند. 

نسخه  آنها  برای  اشخاص  طبع  به  توجه  با  گاهی  ائمه؟مهع؟  که  است  اين  دوم  نکته 

کارساز نخواهند بود. می پیچيدند و اينگونه نسخه ها برای افرادی با طبايع ديگر 

 نکته سومی که به اعتقاد مرحوم صدوق بايد مّد نظر قرار داد، وجود احاديث غير صحيحی است 

کرده اند تا چهره مذهب تشيع را زشت بنمايانند  که مخالفان شيعه به مجامع حديثی ما وارد 

و مقام علمی اهل بیت؟مهع؟ را زير سؤال ببرند.

يان ناشی شده اند. که از اشتباه و سهو راو نکته چهارم وجود خطاهايی است 
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کامل دستورات ائمه؟مهع؟ است.  و باالخره پنجمين نکته خطاهای ناشی از عدم ضبط 

شيخ صدوق؟هر؟ سپس ديدگاه خود را دربارۀ برخی روايات خاص بیان می کند، از نظر 

ايشان آنچه دربارۀ شفای هر بیماری بودن عسل وارد شده، صحيح است، اما منظور مطلق 

که  بیماری نيست؛ بلکه اين روايات ناظر به بیماری های ناشی از سردی مزاج هستند چنان 

نه درمان  و   گرمی مزاج توصيه شده است،  از  ناشی  بواسير  برای درمان  با آب سرد  استنجا 

 همه انواع بواسير؛ خاصيت درمانی ذکر شده برای بادمجان نيز مربوط به سرزمين هايی است 

که اين محصول همزمان با رطب برداشت و عرضه می شده است؛ چرا که استفاده از بادمجان 

گرمی و رطوب ناشی از رطب را اصالح می کند. اما در شرايط زمانی و مکانی و اقليمی متفاوت 

نبايد چنين خواصی را از بادمجان انتظار داشت.

نيز معتقد  مأثوره  ادعيه  و  آيات  واسطه  به  بیماری ها  برخی  دربارۀ درمان  مرحوم صدوق 

که آنچه در اين باره از طرق صحيح و با اسانيد محکم به دست ما رسيده، صحيح  است 

يشه يابی  است. شيخ همچنين با استناد به حديثی از امام صادق؟ع؟ اصطالح طبيب را ر

کار  به  معالج  واژۀ  طبيب،  کلمه  جای  به  ابتدا  شريف  حديث  اين  اساس  بر  است.  کرده 

معالج  نقش  از  موسی؟ع؟  حضرت  سؤال  پاسخ  در  متعال  خدای  اينکه  تا  است،   می رفته 

مراجعه  با  مردم  اما  است،  خداوند  ناحيه  از  دو  هر  درمان  و  درد  فرمود:  بیماری ها  درمان   در 

به معالج طيب خاطر پیدا می کنند و از اينجا به معالج، طبيب اطالق شد.
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گر دو حديث از ائمه  که ا شرح: شيخ صدوق؟هر؟ در اين باب به اين موضوع پرداخته است 

کرد. نقل شده و ميان آن دو اختالفی وجود داشته باشد، چه موضعی بايد اتخاذ 

أّنا  مّئة؟مهع؟  األ عن  الصحيحة  األخبار  يف  اعتقادنا  جعفر؟هر؟:  أبو  الشيخ  قال  منت:  

يق   موافقة لكتاب اهَّلل تبارك و تعاىل، مّتفقة العاين غير خمتلفة، ألّنا مأخوذة من طر

يكون  ل  و  خمتلفة.  لكانت  تعاىل  اهَّلل  غير  عند  من  كانت  لو  و  تعاىل،  اهَّلل  عن  الوحي 

 لعلل خمتلفة:
ّ

اختالف ظواهر األخبار إل

ين متتابعني.  رقبة. و جاء يف خبر آخر صيام شهر الظهار عتق  كّفارة   مثل ما جاء يف 

ها صحيحة، فالصيام لن ل جيد العتق، 
ّ
كل و جاء يف خبر آخر إطعام سّتني مسكينا. و 

وي  أّنه يتصّدق مبا يطيق، و ذلك حممول عل  و اإلطعام لن ل يستطع الصيام. و قد ر

من ل يقدر عل اإلطعام.

كّفارة اليمني  ِإْطعاُم َعَشَرِة   واحد مهنا مقام اآلخر، مثل ما جاء يف 
ّ

كل و مهنا ما يقوم 

ْد َفِصياُم  ْ جَيِ ْن لَ َ َ
يُر َرَقَبٍة ف ِر ْ َ

ْو ت
َ
ْم أ ِكْسَوُتُ ْو 

َ
ْم أ

ُ
ْهِليك

َ
ْوَسِط ما ُتْطِعُموَن أ

َ
ِكنَي ِمْن أ َمسا

بالكسوة،  ثانهيا  و  باإلطعام  أحدها  أخبار  ثة  ثال اليمني  كّفارة  يف  ورد  فإذا  اٍم  ّيَ
َ
أ  َثالَثِة 

 واحدة من 
ّ

كل كان ذلك عند اجلّهال خمتلفا، و ليس مبختلف، بل  ير رقبة  و ثالثا بتحر

ى. هذه الكّفارات تقوم مقام الخر

و يف األخبار ما ورد للتقّية.

وارد  ائمه؟مهع؟  از  که  احادیث  صحیحه   در  ما  اعتقاد  گوید:  بابویه؟هر؟  ابن  ترجمه: 

دارند  اتفاق  با هم  آن ها  معانی  و  است  کتاب خدا  موافق  آنها  که  است  این   گردیده 
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گر از ناحیۀ  که جملگی به وحی از حق تعالی اخذ شده اند و ا و مختلف نیستند؛ زیرا 

ى احادیث علت های مختلفی  غیر خداوند می بود اختالف داشت. و اختالف ظاهر

کردن بنده است، و در حدیث  که آزاد  کفاره ظهار وارد شده  دارد: مثل آنکه در باب 

کفاره آن دو ماه پی در پی روزه است، و در حدیث دیگر بیان شده  دیگر آمده است 

کفارۀ آن اطعام شصت مسکین است، و همه این ها صحیح است و روزه براى  که  است 

که قادر بر  کسی است  کردن بنده نیست، و طعام دادن براى  که قادر بر آزاد  کسی است 

که او به آنچه در توان دارد تصّدق  گرفتن نیست و روایت شده است  شصت روز روزه 

که قادر بر اطعام شصت مسکین نباشد. کسی است  کند و این براى 

ى یکدیگر است مثل آنکه در باب  که حکم آنها بدل اختیار  و بعضی از احادیث هست 

که به طور  کفاره قسم در قرآن وارد شده: طعام دادن ده مسکین از غذاهای متوسطی 

 معمول به اهل و عیال خود می دهد، یا جامه دادن به ده مسکین یا آزاد نمودن یک بنده 

کفاره قسم سه  گاه در  گر هیچ یک از این ها را نیافت سی روز روزه بگیرد، پس هر  و ا

کردن،  گردد یکی به طعام دادن و دوم به جامه دادن و سوم به بنده آزاد  حدیث وارد 

احادیث در نظر جهال مختلف می نماید و حال اینکه مختلف نیست؛ بلکه هر یک 

کفاره ها بدل یکدیگرند.  از این 

که از باب تقیه وارد شده اند. و در احادیث مواردی هست 

که از ائمه؟مهع؟  که به اعتقاد ما اخبار صحيحی  کيد می کند  شرح: مرحوم صدوق ابتدا تأ

که  کتاب خدا موافق و با يکديگر سازگار و هم معنا هستند؛ چرا  به دست ما رسيده همگی با 

که در ميان روايات صحيحی  اين اخبار همه مستند به وحی الهی هستند. اما بايد دانست 

که قطعًا از ائمه؟مهع؟ صادر شده اند، نيز ممکن است اختالفاتی وجود داشته باشد. سبب اين 

کرد. برخی روايات منقول از ائمه؟مهع؟ به  اختالفات را بايد در جهت صدور احاديث جستجو 

يه وجود دارد و ... . جهت رعايت تقيه از ايشان صادر شده است و در برخی روايات تور

مرحوم صدوق نيز دربارۀ سبب اختالف ظاهری ميان برخی احاديث با ذکر مثال هايی، 

 وجوهی ذکر کرده است؛ ايشان روايات مختلفی را که دربارۀ کفارۀ ظهار وارد شده اند، مثال می زند 
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که جمع اين روايات ممکن است. يعنی از ميان احکام مختلف ذکر شده،  و يادآور می شود 

گر امکان آزاد کردن بنده وجود  بسته به شرائط مکلف هر يک از آنها را می توان انجام داد. مثاًل ا

 داشت، کّفاره گناه آزاد کردن بنده است، در غير اين صورت مرتکب گناه بايد دو ماه روزه بگيرد 

که در قرآن نيز برای  کند، چنان  کار را نداشت، بايد شصت فقير را اطعام  و چنانچه توان اين 

کفارۀ قسم چهار چيز بیان شده است.

در  ف 
ّ
مکل گاه  و  هستند  ترّتبی  صورت  به  گاه  مختلف  احکام  که  است  توجه  خور  در 

انتخاب هر يک از آنها مخّير است.

ْؤِمِننَي؟ع؟: ُ ِميِر الْ
َ
ُت أِل

ْ
: ُقل

َ
ُه َقال

َ
ّن

َ
ِلّيِ أ

َ
ال ِ

ْ
مْيِ ْبِن َقْيٍس اهل

َ
ِوَي َعْن ُسل منت: َو ُر

َحاِديِث 
َ ْ
األ ِمَن  َو  ُقْرآِن 

ْ
ال َتْفِسيِر  ِمْن   

ً
َشْيئا َذّرٍ  يِب 

َ
أ َو  ِمْقَداَد  َو  َماَن 

ْ
َسل ِمْن  ْعُت  مَسِ  ِإيّنِ 

ْيُت 
َ
ْم، َو َرأ ْعُت ِمهْنُ ْعُت ِمْنَك َتْصِديَق َما مَسِ َّ مَسِ ُ

اِس، ث ْيِدي الّنَ
َ
؟ص؟ َغْيَر َما يِف أ ِ

يِبّ َعِن الّنَ

ْم  اِلُفوَنُ َ ُ
ْنُتْ خت

َ
ِ أ

يِبّ َحاِديِث َعِن الّنَ
َ ْ
ُقْرآِن َو ِمَن األ

ْ
َكِثيَرًة ِمْن َتْفِسيِر ال ْشَياَء 

َ
اِس أ ْيِدي الّنَ

َ
يِف أ

ِديَن   َرُسوِل اهَّلِل ُمَتَعّمِ
َ

ِذُبوَن َعل
ْ

اَس َيك ى الّنَ  َفَتَر
َ
، أ

ٌ
ُه َباِطل

َّ
ُكل ّنَ َذِلَك 

َ
ِفهَيا َو َتْزُعُموَن أ

ْم؟ ُقْرآَن ِبآَراهِئِ
ْ
وَن ال ُر َو ُيَفّسِ

 ،
ٌ

َباِطل َو  َحّقٌ  اِس:  الّنَ ْيِدي 
َ
أ يِف  َما  ِإّنَ  َواَب:  َ اجلْ َفاْفَهِم  َت 

ْ
ل

َ
َسأ َقْد  ؟ع؟:  َعيِلٌّ  

َ
َفَقال  :

َ
 َقال

ِحْفٌظ  َو  ُمَتَشاِبٌه،  َو  ٌم 
َ

ك حُمْ َو   ، َعاّمٌ َو  َخاّصٌ  َو  َمْنُسوٌخ،  َو  َناِسٌخ  َو  َكِذٌب،  َو  ِصْدٌق   َو 

َو َوَهٌم.

َكُثَرِت  َقْد  اُس،  الّنَ ا  َ هّيُ
َ
أ  :

َ
َفَقال  

ً
َخِطيبا َقاَم  َحّتَ  َعْهِدِه   

َ
َعل اهَّلِل  َرُسوِل   

َ
َعل ُكِذَب  َقْد  َو 

ْيِه ِمْن َبْعُد.
َ
ُكِذَب َعل  َّ ُ

اِر، ث  َمْقَعَدُه ِمَن الّنَ
ْ
أ َيَتَبّوَ

ْ
 َفل

ً
دا َّ ُمَتَعّمِ َ

َكَذَب َعيل ْن  َ َ
َّ  ف َ

اَبُة َعيل
َ

ّذ
َ

ك
ْ
ال

ْم َخاِمٌس: ُ ْيَس لَ
َ
َبَعٍة ل ْر

َ
ِديُث ِمْن أ َ ُكُم الْ َتا

َ
ا أ َ َّ

َو ِإن

 
َ

َعل ِذَب 
ْ

َيك ْن 
َ
أ ُج   َيَتَحّرَ  

َ
ل َو   ُ َّ

ث
َ
َيَتأ  

َ
ل ِم، 

َ
ْسال ِ

ْ
ِباإل ٌع  ُمَتَصّنِ َياِن،  ِ

ْ
ِلل ُمْظِهٌر  ُمَناِفٌق   

ٌ
َرُجل

ُقوُه،  ُيَصّدِ  ْ لَ َو  ِمْنُه  وا 
ُ
َيْقَبل  ْ لَ اٌب 

َّ
َكذ ُمَناِفٌق  ُه 

َ
ّن

َ
أ اُس  الّنَ َعِلَم  ْو 

َ
َفل  .

ً
دا ُمَتَعّمِ اهَّلِل   َرُسوِل 

َيْعِرُفوَن   
َ

ل ُهْم  َو  َعْنُه  وا 
ُ

َخذ
َ
َفأ ِمْنُه،  َع  مَسِ َو  َرآُه  َو  اهَّلِل   

َ
َرُسول ا َصِحَب  

َ
َهذ وا: 

ُ
َقال ْم  ُ ِكهّنَ

َ
ل َو 

 :
َ

َفَقال َوَصَفُهْم،  ا  ِبَ َوَصَفُهْم  َو  ْخَبَر، 
َ
أ ا  ِبَ َناِفِقنَي  ُ الْ َعِن  َتَعاىَل  اهَّلُل  ْخَبَر 

َ
أ َقْد  َو  ُه. 

َ
 َحال
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ُبوا  ْعَدُه﴾1، َفَتَقّرَ َ وا �ب
�تُ َ�ّ �نَ ّمَ �تَ

ُ ْوِلِهْم �ش ْسَمْ� ِل�تَ
وا �تَ

ُ
ول �تُ َ �نْ �ی ساُمُهْم  َو اإِ حبْ

أَ
َك ا �بُ ْعحبِ ُهْم �تُ �تَ ْ �ی

أَ
ا َرا دن ﴿َو اإِ

 ،
َ

ْعَمال
َ ْ
األ ْوُهُم 

َّ
َفَول َتاِن،  هُبْ

ْ
ال َو  ِذِب 

َ
ك

ْ
ال َو  وِر  ِبالّزُ اِر  الّنَ ِإىَل  َعاِة 

ُ
الّد َو  ِة 

َ
ل

َ
ال

َ
الّض ِة  مِئَّ

َ
أ  ِإىَل 

 َمْن 
َّ

ْنَيا ِإل
ُ

وِك َو الّد
ُ
ل ُ اُس َمَع الْ ا الّنَ َ َ

اِس، َو ِإّن  ِرَقاِب الّنَ
َ

وُهْم َعل
ُ
ل ْنَيا، َو َحَ

ُ
ُم الّد وا هِبِ

ُ
َكل

َ
َو أ

َبَعِة. ْر
َ ْ
َحُد األ

َ
َعَصَم  اهَّلُل. َفَهَذا أ

 ،
ً
َكِذبا ْد  ْ َيَتَعّمَ  َوْجِهِه َو َوِهَم ِفيِه، َو لَ

َ
َفْظُه َعل ْ َيْ  لَ

ً
َع ِمْن َرُسوِل اهَّلِل  َشْيئا  آَخٌر مَسِ

ٌ
َو َرُجل

َعِلَم  ْو 
َ
َفل اهَّلِل .  َرُسوِل  ِمْن  ْعُتُه  مَسِ َنا 

َ
أ  :

ُ
َيُقول َو  يِه،  ِو َيْر َو  ِبِه   

ُ
َيْعَمل َو  ِبِه   

ُ
َيُقول َيِدِه  يِف  َفُهَو 

َرَفَضُه.
َ
ُه َوِهَم ل

َ
ّن

َ
ْو َعِلَم ُهَو أ

َ
وُه، َو ل

ُ
ْ َيْقَبل ُه َوِهَم لَ

َ
ّن

َ
ْسِلُموَن أ ُ الْ

ی  َعُه َيهْنَ ْو مَسِ
َ
ُم، أ

َ
 َيْعل

َ
ی َعْنُه َو ُهَو ل َّ َنَ ُ

َمَر ِبِه، ث
َ
 أ

ً
َع ِمْن َرُسوِل اهَّلِل َشْيئا  َثاِلٌث مَسِ

ٌ
َو َرُجل

ُه 
َ

ّن
َ
أ َعِلَم  ْو 

َ
َفل اِسَخ.  الّنَ َفِظ  َيْ  ْ َو لَ َمْنُسوَخُه  َفَحِفَظ  ُم، 

َ
َيْعل  

َ
ُهَو ل َو  ِبِه  َمَر 

َ
أ  َّ ُ

َعْن َشْ ٍء، ث

َرَفُضوُه.
َ
ُه َمْنُسوٌخ ل

َ
ّن

َ
ُعوُه أ ْسِلُموَن ِإْذ مَسِ ُ ْو َعِلَم الْ

َ
َرَفَضُه، َو ل

َ
َمْنُسوٌخ ل

 ِلَرُسوِل 
ً
 ِمَن اهَّلِل َو َتْعِظيما

ً
ِذِب َخْوفا

َ
ك

ْ
 َرُسوِل اهَّلِل، ُمْبِغٌض ِلل

َ
ِذْب َعل

ْ
ْ َيك  َراِبٌع لَ

ٌ
َو َرُجل

ْ  َيْنُقْص، َو َعِلَم 
َ

ْ َيِزْد َو ل َع، لَ َكَما مَسِ  َوْجِهِه، َفَجاَء ِبِه 
َ

َع َعل  َحِفَظ َما مَسِ
ْ

ْ َيْسُه  َبل اهَّلِل، لَ

ْنُسوَخ. َ اِسِخ َو َرَفَض الْ  ِبالّنَ
َ

ْنُسوَخ، َفَعِمل َ اِسَخ َو الْ الّنَ

ٌم َو ُمَتَشاِبٌه. 
َ

ك ، َو حُمْ ُقْرآِن ، َناِسٌخ َو َمْنُسوٌخ، َو َخاّصٌ َو َعاّمٌ
ْ
 ال

ُ
؟ص؟ ِمْثل ِ

يِبّ ْمَر الّنَ
َ
َو ِإّنَ أ

 ، َخاّصٌ ٌم 
َ

َكال َو  َعاّمٌ  ٌم 
َ

َكال َوْجَهاِن:  ُه 
َ
ل ُم 

َ
ال

َ
ك

ْ
ال اهَّلِل؟ص؟  َرُسوِل  ِمْن  وُن 

ُ
َيك َكاَن  َقْد   َو 

ُهوا﴾2  �تَ ا�نْ َ �ن  �ُ َع�نْ ْم 
ُ
هاك �نَ ما  َو  وُه 

دنُ �نُ
نَ
� ُسوُل  الّ�َ ُم 

ُ
اك �ت

آ
ا ما  ﴿َو  َتَعاىَل:  اهَّلُل   

َ
َقال ُقْرآِن، 

ْ
ال  

ُ
ِمْثل

وَنُه 
ُ
ل

َ
ْصَحاِب َرُسوِل اهَّلِل َيْسأ

َ
 أ

ُّ
ُكل ْيَس 

َ
ُه، َو ل

ُ
ْ َيْعِرْف َما َعىَن اهَّلُل َو َرُسول  َمْن لَ

َ
َفاْشَتَبَه َعل

اُهْم َعِن  ّنَ اهَّلَل َتَعاىَل َنَ
َ
 َيْسَتْفِهُموَنُه، أِل

َ
وَنُه َو ل

ُ
ل

َ
َكاُنوا َيْسأ  

ً
ّنَ ِفهِيْم َقْوما

َ
َو َيْسَتْفِهُموَنُه، أِل

ُكْم  ُسوأْ
ْم �تَ

ُ
ک

َ
َد ل �بْ

�نْ �تُ اَء اإِ �ی
ْ سش

أَ
وا َع�نْ ا

ُ
ل ْس�أَ

وا لا �تَ َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا : ﴿�ی

ُ
َؤاِل، َحْيُث َيُقول  الّسُ

 * ٌم  َ�ِل�ی وٌر  �نُ عنَ ُه  اللّٰ َو  ها  َع�نْ ُه  اللّٰ ا  َ َع�ن ْم 
ُ
ک

َ
ل َد  �بْ

�تُ �نُ 
آ
ْ�ا �تُ

ْ
ال ُل  �نَّ �نَ ُ �ی �نَ  ِح�ی ها  َع�نْ وا 

ُ
ل ْس�أَ

�تَ �نْ  اإِ  َو 

�نَ ﴾3. ِ��ی ها كا�نِ ُحوا �بِ ْ��بَ
أَ
ّمَ ا

ُ ْم �ش
ُ
ِلک �بْ

ْوٌم ِم�نْ �تَ ها �تَ
َ
ل

أَ
ْد َسا �تَ

1. سورۀ منافقون، آيۀ 4.
2. سورۀ حشر، آيۀ 7.

3. سورۀ مائده، آيات 102-101. 
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ُهْم  َو   
َ

ل
َ
َفَيْسأ َبَدِوّيُ 

ْ
ال َو  ْعَرايِبُّ 

َ ْ
األ ي َء  جَيِ ْن 

َ
أ وَن  ّبُ ُيِ َكاُنوا  ِإْن  َحّتَ  َؤاِل  الّسُ ِمَن  َفاْمَتَنُعوا 

َيْسَمُعوَن.

ا  يُبيِن َعّمَ َوًة، جُيِ
ْ
ِ َيْوٍم َخل

ّ
ُكل و ِبِه يِف 

ُ
ْخل

َ
ًة، َو أ

َ
ٍة َدْخل

َ
ْيل

َ
ِ ل

ّ
ُكل  َرُسوِل اهَّلِل يِف 

َ
 َعل

ُ
ْدُخل

َ
ُكْنُت أ َو 

َحٍد 
َ
ْن َيْصَنُع َذِلَك ِبأ

ُ
ْ َيك ُه لَ

َ
ّن

َ
ْصَحاُب َرُسوِل اهَّلِل أ

َ
ُدوُر ِبِه َحْيُثَما َداَر، َو َقْد َعِلَم أ

َ
، َو أ

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ

َكاَن َذِلَك يِف َبْييِت. ا  َ َ
ّب َغْيِري، َو ُر

ْم َيْبَق َغْيِري َو َغْيُرُه، 
َ
َقاَم ِنَساَءُه، َفل

َ
 يِب  َو أ

َ
ْيِه يِف َبْعِض َمَناِزِلِه َخال

َ
ُت َعل

ْ
ُكْنُت ِإَذا َدَخل َو 

َحَد ِإْبَناَي .
َ
 أ

َ
ا َفاِطَمَة َو ل ْ ُيِقْم َعّنَ َقاَم َمْن يِف َبْييِت لَ

َ
َوِة َو أ

ْ
َخل

ْ
َتايِن ُهَو ِلل

َ
َو ِإَذا أ

يِن.
َ
ّتُ َو َنِفَدْت َمَساِئيِل اْبَتَدأ

َ
َجاَبيِن، َو ِإَذا َسك

َ
ُتُه أ

ْ
ل

َ
ُكْنُت ِإَذا َسأ َو 

ْو َحَراٍم، 
َ
ٍل أ

َ
َمُه اهَّلُل َتَعاىَل ِمْن َحال

َّ
 َشْ ٌء َعل

َ
ُقْرآِن، َو ل

ْ
 َرُسوِل اهَّلِل آَيٌة ِمَن ال

َ
ْت َعل

َ
ا َنَزل َ َ

 ف

ِنيِه، 
َ
ْقَرأ

َ
َمِنيِه َو أ

َّ
 َو َقْد َعل

َّ
وُن، ِإل

ُ
ْو َيك

َ
َكاَن أ ْو َشْ ٍء 

َ
ْو َمْعِصَيٍة، أ

َ
ْو َطاَعٍة أ

َ
ٍي، أ ْو َنْ

َ
ْمٍر أ

َ
ْو أ

َ
أ

 ْ لَ  َّ ُ
َفَحِفْظُتُه ث َبْطِنِه،  َو  َظْهِرِه  َو  َذِلَك  يِل  ِو

ْ
ِبَتأ يِن  ْخَبَر

َ
أ َو  ي،  ّطِ خِبَ َكَتْبُتُه  َو   َّ َ

َعيل ُه 
َ

ْمال
َ
أ َو 

.
ً
ْنَس ِمْنُه َحْرفا

َ
أ

ُهّمَ 
َّ
الل  :

ُ
َيُقول  َّ ُ

 َصْدِري، ث
َ

َيَدُه َعل َيَضُع  ِه  ِ
ّ
ُكل ِبَذِلَك  يِن  ْخَبَر

َ
أ ِإَذا  اهَّلِل؟ص؟   

ُ
َرُسول َكاَن  َو 

ُه، َو اْحَفْظُه 
ْ
ل ّهِ َ ُ

 ت
َ

ْمُه َو ل ِ
ّ
 َو َعل

ً
 َو ِإَيانا

ً
ا

ْ
، َو ُحك

ً
ما

ْ
، َو ِحل

ً
، َو ُنورا

ً
، َو َفْهما

ً
ما

ْ
َبُه ِعل

ْ
 َقل

ْ َ
اْمل

 َتْنَسُه.
َ

َو ل

ْسَياَن؟ َّ الّنِ َ
ُف َعيل  َتَتَخّوَ

ْ
 اهَّلِل، َهل

َ
ي َيا َرُسول ّمِ

ُ
ْنَت َو أ

َ
يِب أ

َ
ُه َذاَت َيْوٍم: ِبأ

َ
ُت ل

ْ
َفُقل

ُه 
َ

ّن
َ
يِن اهَّلُل َتَعاىَل أ ْخَبَر

َ
، َو َقْد أ

َ
ْهل َ  اجلْ

َ
ْسَياَن َو ل ْيَك الّنِ

َ
ُف َعل ّوَ َ َ

خت
َ
ْسُت أ

َ
ِخي، ل

َ
: َيا أ

َ
 َفَقال

وُنوَن َبْعَدَك.
ُ

ِذيَن َيك
َّ
َقِد اْسَتَجاَب ِلي ِفيَك  َو ِلُشَرَكاِئَك ال

 اهَّلِل، َو َمْن ُشَرَكايِئ؟
َ

ُت: َيا َرُسول
ْ
ُقل

ْم ِبَطاَعِتِه َو ِبَطاَعيِت. َن اهَّلُل َطاَعهَتُ ِذيَن َقَر
َّ
: ال

َ
َقال

 اهَّلِل؟
َ

ُت: َمْن ُهْم َيا َرُسول
ْ
ُقل

ولِیی 
أُ
ُسوَل َو ا ُعوا الّ�َ ِط�ی

أَ
َه َو ا ُعوا اللّٰ ِط�ی

أَ
وا ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا  اهَّلُل َتَعاىَل ِفهِيْم: ﴿�ی

َ
ِذيَن َقال

َّ
: ال

َ
َقال

ْم ﴾1.
ُ
ک ْمِ� ِم�نْ

أَ
ا

ْ
ال

1. سورۀ نساء، آيۀ 59.
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ُت: َيا َنيِبَّ اهَّلِل، َمْن ُهْم؟ 
ْ
ُقل

نَي،  َمْهِدّيِ َهاِديَن  ْوَض،  َ الْ  َّ َ
َعيل َيِرُدوا  َحّتَ  ُقوَن  َيَتَفّرَ  

َ
ل َو  َبْعِدي ،  ْوِصَياُء 

َ ْ
األ ُهُم   :

َ
َقال

َمَعُهْم،  ُقْرآُن 
ْ
ال َو  ُقْرآِن 

ْ
ال َمَع  ُهْم  ْم،  ُ َخَذلَ َمْن  ُن 

َ
ِخْذل  

َ
ل َو  َكاَدُهْم،  َمْن  َكْيُد  ُهْم  َيُضّرُ  

َ
ل

ْم  ُء، َو هِبِ
َ

َبال
ْ
ْم ُيْدَفُع ال وَن، َو هِبِ َطُر ْم ُيْ يِت َو هِبِ ّمَ

ُ
ْم َتْنَتِصُر أ  ُيَفاِرُقُهْم، هِبِ

َ
 ُيَفاِرُقوَنُه َو ل

َ
ل

َعاُء.
ُ

ُم الّد ُ ُيْسَتَجاُب لَ

ِهْم ِلي.  اهَّلِل، مَسِّ
َ

ُت: َيا َرُسول
ْ
ُقل

َّ اْبيِن َهَذا، َو َوَضَع َيَدُه  ُ
َسِن، ث َ ِس الْ

ْ
 َرأ

َ
َّ اْبيِن َهَذا، َو َوَضَع َيَدُه َعل ُ

، ث ْنَت َيا َعيِلُّ
َ
: أ

َ
َقال

َباِقَر   ،
ً
دا ّمَ ی حُمَ اْبُنُه ُيَسّمَ  َّ ُ

َعاِبِديَن، ث
ْ
ال ُد  ِخي َسّيِ

َ
َك َيا أ ّيُ اْبُنُه مَسِ  َّ ُ

، ث َسنْيِ ُ ِس الْ
ْ
َرأ  

َ
َعل

ُة اْثيَنْ 
َ
ل ِ

ْ
َ  َتك

ُ
َم، ث

َ
ال ُه ِميّنِ الّسَ

ْ
ِخي َفاْقَرأ

َ
ُد يِف َزَماِنَك َيا أ

َ
َن َوْحِي اهَّلِل، َو َسُيول ِمي َو َخاِز

ْ
ِعل

َكَما   
ً

 َو َعْدل
ً
ْرَض ِقْسطا

َ ْ
 األ

ُ َ
ل ِذي َيْ

َّ
ٍد؟ص؟، ال ّمَ ِة حُمَ ّمَ

ُ
ِدَك ِإىَل َمْهِدّيِ أ

ْ
 ِمْن ُول

ً
َعَشَر ِإَماما

َقاِم،  َ ْكِن َو الْ - َحْيُث ُيَباَيُع َبنْيَ الّرُ مْيُ
َ
ْعِرُفُه- َيا ُسل

َ َ
. َو اهَّلِل ِإيّنِ أل

ً
 َو َجْورا

ً
ما

ْ
ُه ُظل

َ
ُمِلَئْت َقْبل

ُهْم.
َ
ْنَصاِرِه َو َقَباِئل

َ
اَء أ مْسَ

َ
ْعِرُف أ

َ
َو أ

َيُة،  ُمَعاِو َك 
َ
َمل َما  َبْعَد  ِديَنِة  َ ِبالْ ؟امهع؟  َسنْيَ ُ الْ َو  َسَن  َ الْ ِقيُت 

َ
ل  َّ ُ

ث َقْيٍس:  ْبُن  مْيُ 
َ
ُسل  

َ
َقال

َذا  هِبَ ْؤِمِننَي  ُ الْ ِميُر 
َ
أ َثَك 

َ
َحّد َقْد  »َصَدْقَت،  َقال:  ِبهِيَما، 

َ
أ َعْن  ِديِث  َ الْ َذا  هِبَ َما  ْثهُتُ

َ
َفَحّد

 
ً
ْم َيِزْد ِفيِه َحْرفا

َ
َثَك، َفل

َ
َكَما َحّد وٌس، َو َقْد َحِفْظَنا َذِلَك َعْن َرُسوِل اهَّلِل 

ُ
ُن ُجل ْ َ

ِديِث َو حن َ الْ

.
ً
ْ َيْنُقْص ِمْنُه َحْرفا َو لَ

َباِقُر 
ْ
ال  ٍ

َعيِلّ ْبُن  ُد  ّمَ حُمَ اْبُنُه  ِعْنَدُه  َو  َسنْيِ  ُ الْ ْبَن  َعيِلَّ  ِقيُت 
َ
ل  َّ ُ

ث َقْيٍس:  ْبُن  مْيُ 
َ
ُسل  

َ
 َقال

 : َسنْيِ ُ  َعيِلُّ ْبُن الْ
َ

ْؤِمِننَي، َفَقال ُ ِميِر الْ
َ
ْعُتُه ِمْن أ ِبيِه َو َما مَسِ

َ
ْعُت ِمْن أ ا مَسِ ْثُتُه ِبَ

َ
ُبو َجْعَفٍر، َفَحّد

َ
 أ

يِن 
َ
ْقَرأ

َ
ُبو َجْعَفٍر: َو أ

َ
 أ

َ
َّ َقال ُ

، ث َنا َصيِبٌّ
َ
يٌض َو أ ْؤِمِننَي ِمْن َرُسوِل اهَّلِل َو ُهَو َمِر ُ ِميُر الْ

َ
يِن أ

َ
ْقَرأ

َ
َقْد أ

. َنا َصيِبٌّ
َ
ي ِمْن َرُسوِل اهَّلِل َو أ َجّدِ

 ، ِلّيِ
َ

ال ِ
ْ

مْيِ ْبِن َقْيٍس اهل
َ
ِه َعْن ُسل ِ

ّ
ُكل َذا  َسنْيِ هِبَ ُ ْثُت َعيِلَّ ْبَن الْ

َ
اٍش: َفَحّد يِب َعّيَ

َ
َباُن ْبُن أ

َ
 أ

َ
َقال

ِإىَل  َتِلُف  خَيْ ُهَو  َو  ٍد  ّمَ حُمَ اْبيِن  ِإىَل  ّيُ  ْنَصاِر
َ ْ
األ اهَّلِل  َعْبِد  ْبُن  َجاِبُر  َجاَء  َقْد  َو  : َصَدَق، 

َ
َفَقال

َم ِمْن َرُسوِل اهَّلِل.
َ

ال ُه الّسَ
َ
ْقَرأ

َ
ُه َو أ

َ
ل اِب، َفَقّبَ ّتَ

ُ
ك

ْ
ال

َد  ّمَ َبا َجْعَفٍر حُمَ
َ
ِقيُت أ

َ
، َفل َسنْيِ ُ ِ ْبِن الْ

اٍش: َفَحَجْجُت َبْعَد َمْوِت َعيِلّ يِب َعّيَ
َ
َباُن ْبُن أ

َ
 أ

َ
َقال
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 :
َ

َقال َو  َعْيَناُه  ْوَرَقْت  َفاْغَر  ، مْيٍ
َ
ُسل َعْن  ِه  ِ

ّ
ُكل ِديِث  َ الْ َذا  هِبَ ْثُتُه 

َ
َفَحّد َسنْيِ  ُ الْ ْبِن   ِ

َعيِلّ ْبَن 

ِديِث  َ َذا الْ هِبَ َثُه 
َ

َفَحّد ِعْنَدُه،  َنا 
َ
أ َو  َسنْيِ  ُ َي الْ َجّدِ َقْتِل  َبْعَد  يِب 

َ
أ ىَت 

َ
أ َقْد  َو  مْيٌ ، 

َ
ُسل َصَدَق 

ِميِر 
َ
أ َعْن  يِب 

َ
أ ِديِث  َ الْ َذا  هِبَ َثيِن 

َ
َحّد َقْد   - مْيُ

َ
ُسل َيا  اهَّلِل-  َو  َصَدْقَت  يِب: 

َ
أ ُه 

َ
ل  

َ
َفَقال ِبَعْيِنِه، 

ْؤِمِننَي. ُ الْ

گفت  خدمت   که   کوفی( روایت شده است  ى  ترجمه: از سلیم بن قیس هاللی )عامر

از  ى  چیز ذر  ابو  و  مقداد  و  سلمان  از  من  که  کردم  عرض  امیرالمؤمنین؟ع؟  حضرت 

 تفسیر قرآن و احادیثی چند از پیامبر اکرم؟ص؟ شنیده ام غیر آنچه در دست مردم است، 

مردم  دست  در  و  شنیده ام  بودم  شنیده  ایشان  از  که  را  همان ها  تصدیق  شما  از  و 

آنها خالف  که شما در باب  از احادیث نبوى دیده ام  و  از تفسیر قرآن  بسیار چیزها 

 
ً
که مردم عمدا  مردم می فرمائید و همۀ آنها را باطل می دانید آیا نظر شما چنین است 

به رسول خدا؟ص؟ دروغ می گویند و قرآن را به رأى خود تفسیر می کنند؟!!

که در  کردى حال جواب را بفهم. به درستی  که: سؤال  آن حضرت در جواب فرمودند 

 دست مردم حقی است و باطلی، و راستی و دروغی، و ناسخی و منسوخی، و عامی 

که بر پیامبر اکرم؟ص؟  و خاصی، و محکمی و متشابهی، و حفظی و سهوى و به تحقیق 

مردم  ای  فرمود:  و  ایستاد  خطبه  به  آنکه  تا  شد  بسته  دروغ  ایشان  حیات  حال   در 

گوید باید   بر من دروغ 
ً
که عمدا گویندگان بر من بسیار شده اند، پس هر  که دروغ  به تحقیق 

کند و باز بعد از رحلت آن حضرت نیز به ایشان   نشیمنگاه خود را از آتش جهنم منزل 

شدند  دسته  چهار  احادیث  که  نیست  این  از  غیر  و  است  این  و  شد  بسته   دروغ 

که پنجمین ندارند.

 مرد منافقی که اظهار ایمان می کند، و به صورت ساختگی خود را مسلمان جلوه می دهد، 

گوید مضایقه نمی کند   دروغ بر رسول خدا؟ص؟ 
ً
گناه احتراز نمی کند و از اینکه عمدا  از 

نمی کنند.  و تصدیقش  نمی پذیرند  او  از  کذاب است  و  منافق  که  بدانند  گر مردم  ا  و 

دیده  را  حضرت  آن  و  شده  مشرف  پیغمبر  همراهی  به  مرد  این  که  می گفتند   لیکن 

که حالش را نمی شناختند. کردند در حالی  و از ایشان شنیده، پس از او اخذ 
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کرده آنها را  که خبر داده حق تعالی از منافقان آنچه خبر داده و وصف  و به تحقیق 

کرده و فرموده: »چون منافقان را ببینی جسمهاى آنها تو را به شگفت  به آنچه وصف 

گویا آنها چوبهائی وانهاده بر دیوار  گویند سخنانشان را می شنوی  گر سخن  می آورد، و ا

هستند« تا آخر آیه ؛ و بعد از رحلت پیامبر اکرم؟ص؟ مردم متفرق شدند و به سوى امامان 

تقرب  بهتان  و  و دروغ  تزویر  واسطه  به  آتش  به سوى  و دعوت کنندگان خلق  گمراهی 

گماردند و به واسطه ایشان دنیا را خوردند و ایشان را  جستند، پس آنها را بر منصب ها 

که مردمان با ملوک و دنیائند  گردن هاى مردمان مسلط ساختند و غیر از این نیست  بر 

که مذکور شد یک صنف از آن  که خدا حفظش نموده باشد، و این مردى  کسی  مگر 

چهار صنف است.

ى شنیده و درست به خاطرش نمانده و در آن  که از پیغمبر؟ص؟ چیز  و مردى دیگر است 

 دروغ نگفته و آن در دست او است به آن معتقد می شود و به آن 
ً
کرده و عمدا سهو 

گر  عمل می کند و آن را روایت می کند و می گوید خودم این را از رسول خدا؟ص؟ شنیدم و ا

گر خودش هم می دانست  که این سهو است از او قبول نمی کردند و ا  مسلمانان می دانستند 

هر آینه آن را دور می انداخت.

کرده  که به چیزی امر فرموده و سپس از آن نهی  که از پیغمبر؟ص؟ شنیده   و سوم مردى است 

کرده و سپس بدان  که آن حضرت از چیزى نهی   و این مرد مطلع نشده یا آنکه شنیده 

گر  ا و  را ندانسته  کرده و ناسخ  را حفظ  او مطلع نیست پس منسوخش  و  امر فرموده 

گر خودش  که آن منسوخ است هر آینه آن را دور می انداختند و ا مسلمانان می دانستند 

که منسوخ است هر آینه طرحش می کرد. می دانست 

که بر خدا و رسول؟ص؟ دروغ نمی گوید و از ترس خدا و به سبب  و چهارم مردى است 

تعظیم رسول خدا؟ص؟ دروغ  را دشمن می دارد و سهو نکرده و درست شنیده و همان نحو 

کرده است و ناسخ و منسوخ را دانسته و به ناسخ  کم، روایت  که شنیده، بدون زیاد و 

که امرهاى پیغمبر؟ص؟ نیز مثل قرآن  کرده است و به درستی  کرده و منسوخ را طرح  عمل 

 ناسخی و منسوخی و خاصی و عامی و محکمی و متشابهی، دارند و اتفاق می افتاد 
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کالمی  کالمی عام و  که رسول خدا؟ص؟ سخنی می فرمود و مثل قرآن دو وجه داشت، 

آنچه منعتان  و  کنید  آورد اخذ  برای شما  آنچه پیغمبر؟ص؟  تعالی فرموده  خاص حق 

که معنای مراد خدا و رسول؟ص؟ از آن سخن را  کسی  فرمود از آن دست بدارید و آن بر 

کنند و  که همه اصحاب رسول؟ص؟ سؤال  نمی دانست سخن مشتبه می شد و چنان نبود 

که در میان اصحاب قومی  کنند؛ زیرا  بعد از سؤال تفهیم جواب را از آن جناب طلب 

استدعا  بودند  شنیده  که  را  تفسیر جوابی  و  می کردند  سؤال  آن حضرت  از  که  بودند 

که در قرآن می فرماید:  که حق تعالی از سؤال منعشان فرموده بود آنجا  نمی کردند؛ چرا 

می کند  بدحالتان  شما  براى  شود  بیان  گر  ا که  از چیزهائی  مکنید  سؤال  مؤمنان   »اى 

که  کرده می شود بیان خواهد شد براى شما  که قرآن نازل  گر سؤال نمائید در آن وقتی  و ا

که سؤال از آنها نمود  خداوند از آن عفو فرموده و خدا آمرزنده و بردبار است، به تحقیق 

گردیدند« و به همین جهت آن جماعت  کافر  قومی پیش از شما و بعد از جواب به آن 

یا  اعرابی  که  بودند  راغب  اینکه  تا  بازایستادند  سؤال  از  اکرم؟ص؟  پیامبر  اصحاب  از 

کند و ایشان بشنوند. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: اما من چنان بود  صحرائی بیاید و سؤال 

 که هر شب یک مرتبه بر آن حضرت؟ص؟ داخل می شدم و با ایشان خلوت می کردم 

که می گردید  کجا  و آنچه سؤال می کردم به من جواب می داد و با آن جناب می گردیدم هر 

با احدى غیر من نمی کرد  را  کار  این  که   و همه اصحاب رسول خدا؟ص؟ می دانستند 

که وقتی من در برخی منزل های ایشان  که این امر در منزل من می بود و چنان بود  و بسا بود 

 بر آن حضرت وارد می شدم، خانه را براى من خلوت می کرد و زنانش را برمی خیزانید 

 و سواى من و او کسی نمی ماند، و وقتی آن حضرت برای خلوت به خانۀ من تشریف می آورد 

که چون سؤال می کردم  فاطمه و هیچ یک از دو پسران مرا برنمی خیزانید و چنان بود 

با من سر  تمام می شد، خود  و سؤالهاى من  و چون ساکت می شدم  جوابم می فرمود 

آن حضرت  که  را  ى  و هیچ چیز نشد  نازل  قرآن  از  آیه  برمی داشت، پس هیچ   سخن 

از حالل یا حرام یا امر یا نهی یا طاعت یا معصیت می دانست و هیچ یک از چیزهایی 

که درگذشته رخ داده بود یا در آینده رخ می داده، نبود مگر آنکه به من تعلیم داد و مرا به 

خواندن آن داشت و بر من امالء فرمود و من آن را به خط خود نوشتم و مرا به تأویل آن 
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کردم و دیگر هیچ حرفی از آن را فراموش  و ظاهر آن و باطن آن خبر داد. پس من حفظش 

که چون ایشان مرا به این همه خبر می داد دست مبارکش را بر سینه ام  نکردم و چنان بود 

کن   می نهاد و می فرمود خداوندا دلش را از علم و فهم و نور و حکمت و ایمان مملو 

ى به خدمتش  و عالمش فرما و نادانش منما و بیادش بدار و فراموشکار مسازش، پس روز

ى؟  کردم یا رسول اهلل پدر و مادرم فدایت باد آیا در دل خوف فراموشی بر من دار عرض 

که خداوند به من خبر  فرمود ای برادر تشویش فراموشی و نادانی تو را ندارم و به تحقیق  

که بعد از تو هستند. که دعاى مرا در حق تو مستجاب فرموده و در حق شریکان تو  داده 

که خداوند  کسانند  کیستند؟ فرمود: آن  کردم: ای رسول خدا؟ص؟ شریکان من  عرض 

کیستند؟ کردم ایشان  اطاعت ایشان را قرین طاعت من ساخته است، عرض 

که حق تعالی فرموده: »اى مؤمنان از خدا فرمان ببرید و از رسول و صاحبان  فرمود: آنانند 

کیستند؟ فرمود: اوصیاء بعد  کردم یا نبی اهلل آنها  کنید« عرض   امر از خودتان اطاعت 

کوثر بر من وارد شوند هدایت کنندگان،  کنار حوض  تا در  که متفرق نمی شوند  از من 

به  که  کسانی  یاری  عدم  و  می کنند.  مکر  ایشان  با  که  کسانی  مگر  هدایت شدگان، 

ایشان یاری نمی رسانند به آن بزرگواران ضرر نمی رساند، ایشان با قرآنند و قرآن با ایشان 

نه قرآن از ایشان جدا می شود و نه ایشان از آن جدا می شوند. به برکت ایشان امت من 

یاری می شوند و به طفیل ایشان باران می بارد، و به واسطه ایشان بال دفع می شود، و به 

کردم یا رسول اهلل اسامی ایشان را  وسیله ایشان دعاى امت مستجاب می گردد، عرض 

گذارد،   بفرما. فرمود: تو یا علی سپس این پسرم، و دست مبارک بر سر امام حسن؟ع؟ 

باز فرمود  بر سر امام حسین؟ع؟ نهاد و  این پسرم، و دست شریف  باز فرمود سپس   و 

سپس همنام تو اى برادر من او آقاى عبادت کنندگان است، سپس پسر او محّمد باقر و 

که در زمان تو متولد شود، پس سالم مرا به او برسان، و  خازن وحی الهی است و زود باشد 

که محّمد در حیات تو متولد شود پس از جانب من سالمش بگو،  ای حسین زود باشد 

کامل می کند خداوند عدد دوازده امام را از اوالد تو تا مهدى، اسمش محّمد  بعد از آن 

که خداوند به برکت ظهور او زمین را از انصاف و عدل پر می کند،  کسی   است، همان 
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که بیعت با او  که اى سلیم در آنجا  که از جور و ظلم مملو شده، به خدا قسم   چنان 

 می شود میان رکن و مقام او را می شناسم و نامهاى یاوران او را و قبیله هاى هر یک را می دانم. 

گوید: بعد از آن پس از هالکت معاویه به خدمت امام حسن و امام حسین؟امهع؟  سلیم 

کردم،  که از پدر بزرگوارشان داشتم به ایشان عرض   در مدینه رسیدم، و همین حدیث را 

گفتی امیر المؤمنین؟ع؟ تو را به این حدیث خبر داد و ما در حضورش   فرمودند راست 

 نشسته بودیم، و به تحقیق که از رسول خدا؟ص؟ حفظ کرده ایم آنچه را که امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کاسته است. کرده و نه حرفی از آن  به تو خبر داده و نه حرفی در آن زیاد 

که پسرش امام  سلیم می گوید بعد از آن به خدمت علی بن الحسین؟امهع؟ رسیدم وقتی 

محّمد باقر؟ع؟ در نزد پدر بزرگوارش بود و آنچه را از پدرش شنیده بودم و آنچه را از امیر 

کردم پس حضرت علی بن الحسین؟امهع؟ فرمود،  المؤمنین؟ع؟ شنیده بودم به ایشان عرض 

که بیمار بودند و من طفل بودم این حدیث  که امیر المؤمنین؟ع؟ در حالی  به تحقیق 

را از رسول خدا؟ص؟ بر من خواند، بعد از آن امام محّمد باقر؟ع؟ فرمود: جد من از رسول 

که من طفل بودم این حدیث را بر من خواند. خدا؟ص؟ در حالی 

گوید: بعد از آن من تمام این حدیث را از سلیم بن قیس به خدمت  ابان بن ابی عیاش 

گفتی و فرمود: به  کردم آن حضرت فرمود: راست  حضرت علی بن الحسین؟امهع؟ عرض 

ى نزد پسر من محّمد آمد در وقتی که به مکتب می رفت،   تحقیق که جابر بن عبد اهلل انصار

پس او را بوسید و از جانب رسول خدا بر او سالم خواند.

کرده است، حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟  که مرحوم صدوق نقل  شرح: در حديث بلندی 

دربارۀ سبب اختالف روايات منقول از رسول خدا؟ص؟ وجوهی را بیان فرموده اند، بنابر فرمايش 

کرم؟ص؟ نسبت می دهند،  ا پیامبر  به  که مردم )سنيان(   اميرالمؤمنين؟ع؟ در ميان احاديثی 

 برخی حق و راست و برخی باطل و دروغ است. همچنين برخی ناسخ و برخی منسوخ اند، 

يان احاديث را درست  برخی خاص و برخی عام اند؛ برخی محکم و برخی متشابهند. برخی راو

کرم؟ص؟   حفظ کرده اند و برخی توهمات خود را به عنوان حديث نقل می کنند. برخی نيز به پیامبر ا

گونه ای که  به  داشته  رواج  نيز  حضرت  آن  شريف  حيات  زمان  در  امر  اين  و  می بندند   دروغ 
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رسول خدا؟ص؟ را به عکس العمل وا داشته تا به عواقب اين کار هشدار دهند، اما هشدار ايشان 

هم منافقان را از دروغ بستن به حضرت باز نداشته است. حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ بعد از 

يان احاديث نبوی منحصر در چهار طايفه اند: که راو يادآوری اين مطلب بیان می فرمايند 

که از دروغ بستن به رسول خدا؟ص؟ هيچ ابايی ندارند؛ از اين . 1 منافقاِن متظاهر به ايمان 

گناه و حرجی نمی کنند و به عمد به پیامبر؟ص؟ دروغ می بندند. عده ای از  کار احساس 

مسلمانان نيز فريب ظاهر منافقان را می خورند، آنان را صحابی رسول اهّلل؟ص؟ می پندارند 

و به روايتشان اعتماد می کنند.

ی عمد بلکه به خاطر ضعف در حفظ، مطلبی را به غلط و اشتباه . 2 که نه از رو کسانی 

کرم؟ص؟ نسبت می دهند و توهمات خود را به عنوان حديث روايت می کنند. به پیامبر ا

نهی . 3 اما  می کنند،  نقل  و  شنيده  را  امری  به  کرم؟ص؟  ا پیامبر  ابتدايی  دستور  که  يانی  راو

بعدی ايشان را نشنيده اند و بالعکس؛ يعنی از ناسخ و منسوخ اطالع ندارند.

که نه دروغ می گويند و نه دچار سهو می شوند؛ بلکه حديث . 4 يان با ورع و مورد اعتماد  راو

نقصانی  و  ياده  ز هيچ  بدون  شنيده اند،  خدا؟ص؟  رسول  از  که  صورتی  همان  به   را 

نقل می کنند و به ناسخ و منسوخ نيز عالمند.

که از دسته چهارم به دست ما رسيده باشد صحيح و مورد اعتماد  فقط و فقط رواياتی 

که خداوند به دعای رسول خدا؟ص؟  است و الغير و اين دسته چهارم معصومان؟مهع؟ هستند 

که جهل و  گونه ای  کرده است به  قلب ايشان را از علم، فهم، نور، حلم، حکمت و ايمان پر 

نسيان در ايشان راه ندارد.

كتاب اهَّلل ما يسبه اجلاهل خمتلفا متناقضا و ليس مبختلف و ل متناقض.   منت:  و يف 

قوله  و  ا﴾1.  هدن ْوِمِهْم  َ �ی اَء  ِل�ت ُسوا 
�نَ َكما  ساُهْم  �نْ �نَ ْوَم  �یَ

ْ
ال َ ﴿�ن تعاىل:  قوله  مثل  ذلك  و 

ُهْم ﴾2. ِس�یَ
�نَ َه �نَ ُسوا اللّٰ

تعاىل: ﴿�نَ

1. سورۀ اعراف، آيۀ51.
2. سورۀ توبه، آيۀ 67.
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وُح  الّ�ُ وُم  �تُ َ �ی ْوَم  َ ﴿�ی تعاىل:  قوله  مثل  و  ا.  َنِسّيً َك  ّبُ َر كاَن  ما  َو  ذلك:  بعد  يقول   ث 

﴾1. و مثل قوله تعاىل:  ً
ا اَل َ�وا�ب ْ�م�نُ َو �ت ُه الّ�َ

َ
�نَ ل دنِ

أَ
ا َم�نْ ا

َّ
ل  اإِ

ُمو�نَ
َّ
كَل �تَ َ ا لا �ی

ً �تُ َ��نّ
َ
ک َملا�أِ

ْ
َو ال

تعاىل:  قوله  و   .2﴾ ً
ا ْع�ن َ �ب ْم 

ُ
ک ْع�نُ َ �ب َع�نُ 

ْ
ل �یَ َو  ْع�نٍ  �بَ �بِ ْم 

ُ
ک ْع�نُ َ �ب  �ُ �نُ

ْ
ک َ �ی اَم�تِ  �ی �تِ

ْ
ال ْوَم  َ �ی ّمَ 

ُ  ﴿�ش
ْم�تُ 

َ
ّد ْد �تَ َّ َو �تَ

َ��ی
َ
ِ�ُموا ل �تَ �نْ

اِر﴾3. ّث يقول تعاىل: ﴿لا �تَ
َ ْهِل ال�نّ

أَ
ا اُ�ُم  �ن

َ��تٌّ �تَ
َ
ِلَك ل �نَّ دن ﴿اإِ

َهُد  ْ سش
ِهْم َو �تَ ِد�ی �یْ

أَ
ا ا ُم�ن ِ

ّ
ل
كَ واِهِهْم َو �تُ �نْ

أَ
ُم َعلی  ا �تِ

�نْ
ْوَم �نَ �یَ

ْ
ِد﴾4. و يقول تعاىل: ﴿ال َوِع�ی

ْ
ال ْم �بِ

ُ
ک �یْ

َ
ل اإِ

ها  ِ
ّ َر�ب لی   اإِ َ�هتٌ  ا�نِ �ن دنٍ  ْوَم�أِ َ �ی وٌه  ُ ﴿ُوحب تعاىل:  قوله  مثل  و   .5﴾ و�نَ ِس�بُ

ْ
ک َ �ی وا  كا�نُ ما  �بِ ُهْم 

ُ
ل ْر�بُ

أَ
ا

تعاىل:  قال  و  �اَر﴾7.  �بْ
اأَ

ْ
ال ْدِرُك  �یُ ُهَو  َو  �اُر  �بْ

اأَ
ْ
ال  �ُ

ُ
ْدِرك �تُ ﴿لا  تعاىل:  يقول  ﴾6. ث  َ�هتٌ ِ اطن  �ن

ول:  �ت �ی م  �ش  .8﴾ ا�بٍ ِح�ب َوراِء  ِم�نْ  ْو 
أَ
ا  

ً
ا َوْح�ی ا 

َّ
ل اإِ ُه  اللّٰ َمُ�  ِ

ّ
كَل ُ �ی �نْ 

أَ
ا  �ٍ َ سش ِل�بَ كا�نَ  ما   ﴿َو 

َما 
ُ
ک

ْ
ل ما َع�نْ �تِ

ُ
َهک �نْ

أَ
ْم ا

َ
 ل

أَ
ُهما ا ُّ اداُهما َر�ب ﴾9. و قال تعاىل: ﴿َو �ن ً

ما كِْل�ی ُه ُمو��  �تَ َم اللّٰ
َّ
﴿َو َكل

ُسوُل﴾12. َها الّ�َ ُّ �ی
أَ
ا ا َ ﴾11 و ﴿�ی ُّ �ی �بِ

َها ال�نَّ ُّ �ی
أَ
ا ا َ ﴾10. و قال تعاىل: ﴿�ی َ�هتِ َ حب

َّ السش

ْر�نِ 
اأَ

ْ
ال �نِیی  لا  َو  ماوا�تِ  الّسَ �نِیی  هتٍ  ّرَ دنَ اُل  �ت ْ ِم�ش  �ُ َع�نْ �بُ  ْع�نُ َ �ی لا  �بِ  �یْ

عنَ
ْ
ال ﴿عاِلِم  قوله:  مثل   و 

 �ُ طنُ �نْ َ �ی لا  ﴿َو  ﴾13 .ث يقول تعاىل:  �نٍ �ی ُم�بِ ا�بٍ  �نِیی ِك�ت ا 
َّ
ل اإِ  �ُ ْك�بَ

أَ
ا لا  َو  ِلَك  دن ُ� ِم�نْ  ْ�عنَ

أَ
ا لا   َو 

دنٍ  ْوَم�أِ َ �ی ِهْم  ِ
ّ َر�ب َع�نْ  �نَُّهْم  اإِ ا 

َّ
﴿َكل يقول:  ث  ِهْم ﴾14.  �ی ّكِ �نَ ُ �ی لا  َو  اَم�تِ  �ی �تِ

ْ
ال ْوَم  َ �ی ِهْم  �یْ

َ
ل اإِ

1. سورۀ نبأ، آيۀ 38.
2. سورۀ عنکبوت، آيۀ 25.

3. سورۀ ص، آيۀ64.
4. سورۀ ق، آيۀ 28.

5. سورۀ يس، آيۀ 65.
6. سورۀ قيامت، آيات 23-22.

7. سورۀ انعام، آيۀ 103.
8. سورۀ شوری، آيۀ 51.
9. سورۀ نساء، آيۀ 164.

10. سورۀ اعراف، آيۀ 22.
11. سورۀ انفال، آيۀ 64.
12. سورۀ مائده، آيۀ 41.

13. سورۀ سبأ، آيۀ 3.
14. سورۀ آل عمران، آيۀ 77.
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ْر�نَ 
اأَ

ْ
ال ُم 

ُ
ک �بِ ِس�نَ  �نْ َ �ی �نْ 

أَ
ا ماِء  �نِیی الّسَ ْم َم�نْ  �تُ ِم�نْ

أَ
ا  

أَ
﴿ا و�نَ ﴾1. و مثل قوله تعاىل:  ُ و�ب ُ َمْححب

َ
ل

وى ﴾3. و قوله تعاىل: ﴿َو ُهَو  َعْ�سشِ اْس�تَ
ْ
ی ال

َ
ْ�م�نُ َعل ُموُر﴾.2 و قوله تعاىل: ﴿الّ�َ َ �تَ ا ِه�ی دن اإِ

َ �ن

و�نُ 
ُ
ک َ ْم﴾4. ّث يقول تعاىل: ﴿ما �ی

ُ
ْهَ�ك َ ُكْم َو حب ُم ِسّ�َ

َ
ْعل َ ْر�نِ �ی

اأَ
ْ
ماوا�تِ َو �نِیی ال ُه �نِیی الّسَ

اللّٰ

 �َ َ ْك�ش
أَ
ِلَك َو لا ا ْد�نی  ِم�نْ دن

أَ
ا ُهَو ساِدُسُهْم َو لا ا

َّ
ل ْمَس�تٍ اإِ

ُعُهْم َو لا �نَ ا ُهَو را�بِ
َّ
ل �تٍ اإِ

َ لا�ش
َ وى  �ش ْ �ب

ِم�نْ �نَ

ُكْنُتْ ﴾6.  ْيَن ما 
َ
ْم أ

ُ
: ﴿َو ُهَو َمَعك

ّ
وا﴾5. و يقول تعاىل عّز و جل �نَ ما كا�نُ ْ �ی

أَ
ا ُهَو َمَعُهْم ا

َّ
ل اإِ

ُ�و�نَ  طنُ �نْ َ ِد﴾7. و يقول تعاىل: ﴿َهْل �ی ِر�ی َو
ْ
ِل ال ِ� ِم�نْ َح�بْ �یْ

َ
ل َ��بُ اإِ �تْ

أَ
ْ��نُ ا

: ﴿َو �نَ
ّ

و يقول عّز و جل

َك ﴾8. و مثل قوله تعاىل:  ِ
َر�بّ ا�تِ  �ی

آ
ا ْع�نُ  �بَ  َ ِیی

�ت
أْ
ا َ �ی ْو 

أَ
ا َك  َر�بُّ  َ ِیی

�ت
أْ
ا َ �ی ْو 

أَ
ا �تُ 

َ
ک َملا�أِ

ْ
ال ُهُم  �یَ �تِ

أْ
ا َ �ت �نْ 

أَ
ا ا 

َّ
ل  اإِ

ُهْم  َو  ا  �ن
ُ
ُرُسل  �ُ �تْ

َو�نَّ ﴿�تَ تعاىل:  يقول  ْم﴾9. ث 
ُ
ک �بِ َل  ُوّكِ �ی  ِ �ن

َّ
ال َمْو�تِ 

ْ
ال ُك 

َ
َمل ْم 

ُ
اك

َو�نَّ �تَ َ �ی ْل   ﴿�تُ
ُه  ﴿اللّٰ تعاىل:  يقول  و   .11﴾ �تُ

َ
ک َملا�أِ

ْ
ال اُهُم 

َ َو�نّ �تَ �تَ �نَ  �ی ِ �ن
َّ
﴿ال تعاىل:  يقول  و  ُطو�نَ ﴾10.  ِ�ّ

�نَ ُ �ی لا 

ها﴾12. �نَ َمْو�تِ َس ِح�ی �نُ �نْ
اأَ

ْ
ی ال

َو�نَّ �تَ َ �ی

كثير. و مثله يف القرآن 

معاين  اتفاق  بوجوه  فأخبره  الؤمنني؟ع؟  أمير  الزنادقة  من  رجل  عنه  سأل  قد   و 

هذه اآليات، و بنّي له تأويلها. و قد أخرجُت البر يف ذلك مسندا بشرحه يف كتاب التوحيد.

كتابا يف ذلك مبشيئة اهَّلل و عونه إن شاء اهَّلل تعاىل. و ساجّرد 

ىل  َو ِنْعَم  ْو َ  ، ِنْعَم الْ
ُ

َوِكيل
ْ
ين، َحْسُبَنا اهَّلُل َو ِنْعَم ال  اهَّلل عل حممد و عترته الطاهر

ّ
و صل

1. سورۀ المطففين، آيۀ 15.
2. سورۀ ملک، آيۀ 16.

3. سورۀ طه، آيۀ 5.
4. سورۀ انعام، آيۀ 30.

5. سورۀ مجادله، آيۀ 7.
6. سورۀ حديد، آيۀ 4.

7. سورۀ ق، آيۀ 16.
8. سورۀ انعام، آيۀ 158.

9. سورۀ سجده، آيۀ 11
10. سورۀ انعام، آيۀ 61.

11. سورۀ نحل، آيۀ 32.
12. سورۀ زمر، آيۀ 42.
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ُموُر.
ُ ْ
ل ِإىَل اهَّلِل َتِصيُر األ

َ
ِصيُر *، أ الّنَ

که جاهالن آن ها را مختلف  ى  چند هست   کتاب خداوند عز و جل چیز  ترجمه: و در 

 و متناقض می پندارند و حال آنکه نه مختلف است و نه متناقض، مثل اینکه فرمود:

کردند«،  کافران را چنانکه مالقات این روز خود را فراموش    »پس امروز فراموش می کنیم 

 و مثل این سخن خدای تعالی: »و خدا را فراموش کردند پس خداوند هم آنها را فراموش کرد« 

سپس بعد از آن می فرماید: »پروردگارت فراموشکار نبوده است«. و مثل اینکه فرمود: 

کسی  که روح و مالئکه در صفی به پا می ایستند و اصاًل سخن نمی گویند مگر  ى  »روز

گوید« و مثل اینکه فرمود: »روز قیامت بعضی  که خداوند اذنش دهد و سخن صواب 

کافر می شوند به بعضی و لعن  می کنند بعضی از آنها بعضی را« و فرمود: »به درستی که 

این هر آینه حق است تخاصم اهل آتش با هم « و باز می فرماید: »اى اهل جهنم نزد 

من با هم نزاع نکنید و حال آنکه پیش آوردم بسوى شما وعید و تهدید را« و می فرماید: 

شهادت  و  دستهاشان  می گوید  سخن  ما  با  و  آنها  دهنهاى  بر  می گذاریم  مهر  »امروز 

فرمود:  اینکه  مثل  و  می کرده اند«  کسب  را  آن  که  بوده اند  آنچه  به  پاهاشان   می دهد 

نظرکننده اند«  پروردگارشان  سوى  به  درخشنده اند  قیامت  روز  در  چند   »رویهائی 

می کند  ادراک  را  چشمها  او  و  چشمها  را  خداوند  نمی کند  »ادراک  می فرماید:  باز   و 

ى  اینکه فرمود: »نبوده براى هیچ بشر گاهی است« و مثل  و او صاحب لطافت  و آ

که فرستاده اى را  گوید مگر به طریق وحی یا از پس پرده یا آن  اینکه خداوند با او سخن 

گفتنی« و می فرماید:  گفت  سخن  بفرستد«. و باز می فرماید: »خداوند با موسی سخن 

»ندا فرمود آدم و حوا را پروردگارشان« و می فرماید: »اى پیغمبر و ای رسول« مثل اینکه 

فرمود: »داناى غیب است و مثقال ذره اى به سنگینی مورچه در آسمانها و نه در زمین  

قیامت  روز  در  باز می فرماید: »خداوند بسوى آن جماعت  و  او مخفی نمی شود«  از 

از  که آن جماعت  تزکیه نمی کند« و می فرماید: »به درستی  را  ایشان  و  نگاه نمی کند 

پروردگارشان در روز قیامت محجوب و مستورند« و مثل اینکه فرمود: »آیا ایمن هستید 

که زمین را بر شما فرو برد« و فرمود: »خداوند رحمان بر  که در آسمان است  کسی را 

گرفته است«  و فرمود: »او است خداوند در آسمانها و در زمین نهان شما   عرش قرار 

نیست  ى  نفر سه  هیچ  خلوت  راز  »هیچ  می فرماید:  باز  و  می داند«  را  شما  آشکار   و 
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ى مگر آنکه او ششم ایشان  است   مگر آنکه خداوند چهارم ایشان است و نه هیچ پنج نفر

باشند«  کجا  هر  است  ایشان  با  او  آنکه  مگر  این  از  بیشتر  نه  و  این  از  کمتر  نه   و 

گردن  به شما  کجا هستید« و می فرماید: »ما از رگ  و می فرماید: »او با شماست هر 

که فرشتگان یا پروردگار  نزدیکتریم« و مثل اینکه فرموده: »آیا انتظار می برند جز این را 

 تو یا بعضی نشانه های پروردگارت برای ایشان بیاید« و باز فرمود: »ای محمد پروردگار تو 

اینکه  و مثل  نیست  او  فرمود: »چیزی مانند  باز  و  آمدند«  و مالئکه صف به صف  

کامل  طور  به  را  شما  شده  شما  موکل  که  مرگی  فرشته  که  بگو  محمد!  »ای  فرمود: 

قبض روح می کند« و باز می فرماید: »فرستادگان ما او را قبض روح می کنند و زیاده روی 

باز هم  را قبض روح می کنند«  آنان  که فرشتگان   کسانی  نمی کنند« و می فرماید: »آن 

می فرماید: »خداوند جان ها را در وقت مردنشان  می گیرد« و نظیر اینها در قرآن بسیار 

کرد  المؤمنین؟ع؟ دربارۀ آن ها سؤال  امیر  از حضرت  زندیقان  از طایفه  است و مردى 

کرد  حضرت وجه جمع معانی این آیات را به او خبر داد وتأویل آن ها را برای وی بیان 

کتاب توحید  که در این باب است بر سبیل استقصاء با شرح آن در  و من حدیثی را 

ى او خواهم نوشت  کتابی مختص همین باب به مشیت الهی و یار آورده ام و به زودی 

کفایت می کند  را  پاکش، خداوند ما  بر محمد و عترت  تعالی و صلوات   ان شاء اهلل 

که بازگشت امور به سوی  گاه باشید  کنندۀ خوبی است آ و چه وکیل و سرپرست و یاری 

خداوند است.

به ظاهر متناقض  آيات  التوحید حديث مفصلی دربارۀ  کتاب  شرح: مرحوم صدوق در 

اميرالمؤمنين؟ع؟  از  زنديقی  حديث  آن  بنابر  است.1  کرده  روايت  اميرالمؤمنين؟ع؟   از 

ی ميان آنها تهافت وجود دارد، سؤال می کند و اميرالمؤمنين؟ع؟  دربارۀ آياتی از قرآن که به نظر و

اين  ميان  اينکه  بر  کيد  تأ ضمن  باب  اين  انتهای  در  صدوق  شيخ  می دهند.  پاسخ  ی  و به 

که اين گونه آيات   آيات تناقضی وجود ندارد برخی از آن ها را مطرح ساخته و يادآور شده است 

در قرآن فراوانند. شيخ سپس خوانندگان را به حديثی که در کتاب التوحید از اميرالمؤمنين؟ع؟ 

کرده است، ارجاع می دهد. روايت 

1. توحيد صدوق، باب 36، باب الرد علی الثنوية والزنادقة، ح 5، ص254 - 269.
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