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ــدا  ــه خ ــتند ک ــردم هس ــی از م و گروه
را نــه بــر اســاس ایمانــی پایــدار وقلبــی بلکــه 
خویــش  منافــع  و  نفــس  هــوای  اســاس  بــر 
عبــادت می ککننــد. لــذا چنانچــه بــا ایــن عبــادت 
منافعــی بــه آنــان برســد، آرام می شــوند. ولــی 
اگــر ســختی بــه آنــان رســد، از اعتقــاد خویــش 
رویگــردان می شــوند. اینــان در دنیــا و آخــرت 

زیــان می بیننــد کــه زیانــی آشــکار اســت.
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مقدمه 
ِم ح�ی ْحم�ن الّرَ ْسِم اهلِل الّرَ �بِ

کتـــاب خـــدا و ســـنت رســـول خـــدا  نشـــأت  آموزه هـــای صحیـــح اســـامی، از 

می گیـــرد و در کام امامـــان معصـــوم؟مهع؟ می بالد، آنگاه به دســـت عاِلمان مخلص 

و مجاهـــد ایـــن مکتـــب گســـترش می یابد و اســـتوار می شـــود. ولی در مرحلـــۀ اجرا، 

گاهـــی بـــا  در نهـــری از عمـــل مؤمنـــان بـــه دیـــن جریـــان می یابـــد. در ایـــن مرحلـــه، 

صاحدیدهـــای خودخواســـته و خودســـاختۀ مـــردِم معتقـــد در می آمیـــزد و در ایـــن 

حالـــت، چهـــره ای تازه بـــه خـــود می گیرد. 

ایـــن چهـــرۀ جدید از یـــک آمـــوزۀ دینی اندک انـــدک در جایـــگاه  آمـــوزۀ اصلی و 

اصیـــل آغازیـــن می  نشـــیند و آیندگان تعلیـــم دینـــی را در همین آینـــه می بینند و بر 

همیـــن مبنـــا قضـــاوت می کنند. این فرآینـــد، همراه و همـــگام با تغییـــر تدریجِی آن 

بخـــش از تعالیـــم دینـــی پیش مـــی رود؛ یعنـــی از یک ســـوی چهرۀ عملی بخشـــی از 

دیـــن به دســـت اهل دیـــن اندک انـــدک تغییر می کنـــد و همزمان، قضـــاوت دیگران 

در مـــورد آن آموزه بر اســـاس این رفتار شـــکل می گیـــرد؛ با آنکه این رفتـــار، آمیخته ای 

از حقایـــق و افزوده ها اســـت. 

گونه قضاوت بر اهل انصاف روشـــن اســـت. بایـــد مبنای قضاوت  خطـــای این 
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در مـــورد یـــک محتوای فکـــری دینی، فقط درونمایۀ عقل ســـلیم و نقـــل معتبر )قرآن 

که  کنـــار حدیـــث معتبر( باشـــد، نـــه رفتارهـــای اهل ایمـــان  بـــا تفســـیر صحیـــح در 

درآمیختـــه ای از حق و باطل اســـت. 

کـــه مبنای قضـــاوت برخی از اهـــل نظر و فرهیختـــگان، چه  کرد  ولـــی چه بایـــد 

گاهی اوقـــات بر همین  دیدگاه هـــای بـــرون دینی و چـــه ابراز نظر هـــای درون دینـــی، 

عملکردها مبتنی می شود و فضای اندیشه و نقد عالمانه را با آفت ها و آسیب هایی 

کـــه به نـــام جنبش های اصاح  بـــه بیمـــاری و رنجوری می کشـــاند.  حرکات فکری 

دینـــی نامیـــده می شـــود نیـــز از این آســـیب در امـــان نمانـــد و بارها بر اســـاس همین 

عملکردهـــا بـــه قضـــاوت اندیشـــه ها نشســـت و گرفتار مغالطه شـــد. 

گـــروه از  نوشـــتن رفتارهـــای اهـــل ایمـــان به حســـاب یک آمـــوزۀ ایمانی بـــرای دو 

کـــه آن آموزۀ ایمانی  گروهی ســـبب می شـــود  گونه واکنش در پی دارد: برای  افراد، دو 

را بـــا همـــان افزوده ها و کاســـته ها بپذیرند و به آن تغییرات اصالـــت دهند و همانند 

اصـــل آن عقیـــده بپذیرنـــد؛ و گروهی دیگر بر اســـاس  آن تغییرات، اصـــل آن عقیده 

را زیـــر ســـؤال ببرند. دوگانـــۀ افـــراط و تفریط همواره به انســـان و قضـــاوت صحیح او 

زیان رســـانده است. 

گریز از دامچالـــۀ این افراط و تفریط، بازبینی عقایـــد و عملکردها در دو  راهـــکار 

گانه اســـت؛ نقـــد عملکردها و منش ها و رفتارها بـــا ضوابط خاّص خود  فضای جدا

از یـــک ســـوی، و تصحیح عقاید و بینش های دینی بر اســـاس قـــرآن و عترت، یعنی 

 دو یـــادگار مانـــدگار پیامبـــر رحمـــت و هدایـــت، از ســـوی دیگـــر. ایـــن دو برنامه باید 

 مســـتقّل از یکدیگر پیگیری شود، و دستاوردهای هر دو در مسیر بهینه سازی فکری

گرفته شود.  کار   و عملی فرد و جامعه به 
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در ایـــن کتاب، راهـــکار دوم در باب چند مورد از آموزه هـــای دینی مورد نظر بوده 

اســـت. آموزه هـــای مرتبط با حیات برزخی، شـــفاعت، توســـل و تعظیم مـــزار اولیای 

خـــدا، محـــور بحث بوده، که آیا با معیارهای برگرفته از قرآن و عترت ســـازگار اســـت 

یا نه. در این جهت،  به میراث فکری تشـــیع و تســـنن رجوع شـــده و دســـتاوردهایی 

گرامی عرضه شده است.  چند، از این ســـیر و ســـفر  اندیشـــگی به خوانندگان 

در هـــر مـــورد، نیـــم نگاهی بـــه بیانهای برخـــی از مخالفـــان تحت عنـــوان »چند 

کنـــد. این بیانها و پرســـش ها  کاملتر  پرســـش و پاســـخ« پیوســـت شـــده تا مطلب را 

از منابـــع متنـــوع برگرفتـــه شـــده که نیـــازی به ذکر مأخذ احســـاس نشـــد؛ بـــرای آنکه 

گفتگـــوی مـــا بر محـــور »ما قـــال« ســـامان گیرد نه بـــر محور »مـــن قال«. 

که ســـعی  گـــردش علمـــی پیش روی آزاداندیشـــان اســـت  اینـــک حاصـــل یک 

شـــده بـــدون درافتـــادن بـــه ورطۀ قلمبـــه گویی و دشوارنویســـی بـــه زبانی ســـاده ولی 

منطـــق اســـتوار ارائه می شـــود. 

کـــه ایـــن نوشـــتار را بـــا دقـــت می خواننـــد و با دقـــت در آن  از عزیـــزان اهـــل نظـــر 

می نگرنـــد و دیدگاه هـــای علمـــی خـــود را نّقادانـــه بـــرای مـــا می نگارند، پیشـــاپیش 

ســـپاس می گـــزارد. و توفیـــق همـــگان را به دعـــای خیر حضـــرت بقیـــة اهلل عجل اهلل 

تعالـــی فرجـــه از خداوند تعالی مســـئلت مـــی دارد. 

نویسنده 

خرداد 1400 

دمه م�ت
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سرآغاز 
یـارت  یـارت نوعـی رابطـه عاطفـی و پیونـد قلبـی میـان زائـر و مـزور اسـت. وادی ز ز

عاوه بر آنکه وادی معقوالت و محاسـبات عقلی می باشـد، در عین حال وادی دل 

و جذبـه درون اسـت. گام هـای محـب بـه فرمـان محبت و ارادت اسـت کـه به دنبال 

وادی محبـوب راه می پیمایـد، وادی ای کـه روزی محبوبـش پای بر آن نهاده و زمینی 

اهـل  و  پیامبـر؟ص؟  اسـت. چگونـه می شـود دوسـتدار  برگرفتـه  در  را  کـه عزیزترینـش 

یـارت  بیـت؟ع؟ و صالحیـن و صدیقیـن و شـهدا و اولیـاء خـدا بـود و شـوق دیـدار و ز

مزار و دیدن رّد پا و نشـان ازکویشـان نداشـت؟ زائر، یعقوب وار به دنبال یوسـفش بیم 

بادیـه و خسـتگی سـفر را بـه جـان می خـرد و آنچـه انـدک نشـانی از محبـوب می دهد، 

کـه پیامبـر عظیـم الشـان  می بویـد و می بوسـد و بـر چشـم می نهـد. ایـن همـان اسـت 

اسـام بـه بیـان امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: »هـل الدیـن اال الّحـب1« آیـا دیـن جـز محبـت 

]نسـبت بـه اولیـای خـدا[ چیـز دیگری اسـت؟

این جمات عارفانه حرف دل تمامی محبان و شـــیعیان اهل بیت اســـت. لذا 

1. الکافـــی)ط_ اســـالمیه(ج8، ص80؛ متـــن کامل تـــر این عبـــارت به صـــورت »هل الدین 
اال الحـــب و البغـــض( اســـت کـــه در کتاب بحـــار االنـــوار )ط_ بیـــروت(، ج65، ص63 

آمده اســـت.
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یـــارت برای هر اهـــل دلی کافی  کـــه در اثبات ز  گام نخســـت، برهـــان محبت اســـت 

و وافی است.

 بر اساس گزارشهای تاریخی از صدر اسام، از زمان صحابه نخستین و تابعین، 

یـــارت مضجع شـــریف پیامبراســـام؟ص؟ بوده اســـت.  ســـیره جاری مســـلمین بـــر ز

گزارشـــهای مورخـــان دربارۀ نهـــی برخی خلفای بنـــی امیه و بنی مـــروان از زیارت قبر 

یـــارت در میان پیروان دین اســـام  گواه بر ســـنت مســـتمر ز مطهـــر نبی اســـام، خود 

 می باشـــد. از شواهد مســـلم تاریخی، زیارت مداوم مرقد مطهر حسین بن علی سید 

الشـــهداء؟ع؟، در دوره حیات ســـایر ائمه؟ع؟ توســـط خود آن بزرگواران ویا شیعیان 

یـــه مانع از  بـــوده اســـت که مبارزه متوکل عباســـی با این ســـیره حســـنه و ســـنت جار

کربـــا نگردید.1  رفت و آمد شـــیعیان به 

کثـر فرقه هـای  نگاهـی بـه رفتارهـای مسـلمین در مسـجد النبـی نشـان می دهـد ا

اسـامی، نمـاز و دعـا خوانـدن در حـرم خاتم المرسـلین و تبـرک و توسـل جسـتن بـه 

آن وجـود نازنیـن را قبـول داشـته و بـا همـه تفاوت هـای مذهبـی، در ایـن مسـأله اتفـاق 

نظـر دارنـد. در قـرن هشـتم »ابـن تیمیـه« بـا ادعـای مبـارزه بـا بدعت و پیروی از سـلف 

صالـح بسـیاری از روایـات مقبـول بـزرگان اهـل سـنت را تضعیـف و سـنت جـاری و 

یارت حرام و این سـفر، سـفر  که مسـافرت به قصد ز کرد. وی فتوا داد  مسـتمر را انکار 

یـران سـاخت و آن را بـا زمیـن یکسـان کـرد و بـر آن  1. متـوکل عباسـی قبـر امـام حسـین؟ع؟ را و
آب بسـت. همچنیـن در زمـان او مالیاتهـای سـنگینی را وضـع کـرده بودند تا بدین وسـیله 
یـارت آن حضـرت جلوگیـری کننـد. بعـد از مدتـی دیدنـد کـه ایـن امر  از رفتـن شـیعیان بـه ز
یارت آن حضـرت صرفنظر کنند، بلکـه برتعداد  نـه تنهـا مانـع نشـد تـا شـیعیان از رفتن بـه ز
یارت کربال(.  زائریـن آن حضـرت افـزوده گردیـد . )بـه نقـل از کتاب تربت امام حسـین ع و ز
همچنیـن در  بحاراالنـوار )ج 45 ص 390( بابـی تحـت عنـوان »جـور الخلفـاء علـی قبـره 

الشـریف « )تجـاوز خلفـا بـر قبـر شـریف آن حضـرت( آمـده کـه می توانید مراجعـه کنید .
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معصیـت اسـت. علمـای هم عصـر و بسـتگان وی بـه مخالفـت بـا او برخاسـتند و به 

گفتنـد وکتـاب نوشـتند.1 از جملـه معاصـران او»ذهبـی« بـود  شـدت در رد او سـخن 

کـرد و در نامـه مفصلـی خطـاب به وی چنین نگاشـت: کـه او را از ایـن گمراهـی نهـی 

کـه چـون چـراغ هدایـت وگنجینـه خیـرات  »... افسـوس و انـدوه، بـر فقـدان آنـان 

یـغ از یـک درهـم حـال و بـرادری همـدم... تـا کـی خـار را در چشـم بـرادرت  بودنـد! در

تـا چنـد خـود را می سـتایی و  می بینـی و درخـت را در چشـم خویـش نمی بینـی؟! 

کـرم؟ص؟ فرمودنـد:  از علمـا بـد می گویـی و در پـی عیـوب دیگرانـی؟ بـا آنکـه پیامبرا

مـردگان را بـه نیکـی یـاد کنیـد... ای مـرد! تـو را بـه خـدا از مـا دسـت بـردار. تـا چند این 

کـور می کنـد؟ تـا چنـد بدگویـی بـه  کـه دل هـا را  کفریاتـی  همـه پرگویـی و پرحرفـی در 

کـه تـو بـه آنهـا  صالحـان و نیـکان؟ شمشـیر حجـاج و زبـان ابـن حـزم دو بـرادر بودنـد 

گرفته انـد.  کـه در پـی تـو افتاده انـد و در معـرض بـد بینـی قـرار  پیوسـتی... وای برآنـان 

کم خـردان یـا دروغ  کـه بد  سـواد و بی دیـن انـد. بیشـتر پیـروان تـو یـا  بـه خصـوص آنهـا 

 بافـان کودن انـد یـا حیله گـران یا سـاده دالن. تا چند خودسـتایی و بدگویی از نیکان و 

تحقیـر بنـدگان و دشـمنی بـا زاهدان؟ تا کی سـخن خود را بیـش از احادیث صحیح 

می سـتایی و احادیـث صحیحیـن را تضعیـف یـا تاویـل می کنـی؟... آیـا وقـت آن 

نرسـیده بـاز گـردی و توبـه کنـی؟ پـای تـو لـب گـور اسـت. هرچنـد فکـر نمی کنم بـه یاد 

مـرگ باشـی، یـا پنـد مـرا بـه گـوش بگیری، بلکـه خواهی کوشـید که ایـن چند صفحه 

که آشـکارا مرا ناسـزا  کنی... من به این راضیم  کتاب، نقض  نوشـته مرا با چند جلد 
بگویـی و در نهـان از سـخنم بهره گیـری...«2

 1. از جمله: محمد بن ابراهیم بن سعد اهلل بن جماعة الشافعی، محمد بن جریری حنفی،
محمد بن ابی بکر مالکی، احمد بن عمر مقدسی حنبلی.

یه«، شیخ مجد ظاهر کوثری، ص  2. »تکمله السیف الصقیل فی رد ابن تیمیه و ابن قیم جوز
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کـه دور از  دیگـران نیـز از ایـن سـو و آن سـو بـر او و بدعت هایـش تاختنـد و آراء او را 

قـرآن و حدیـث و اجمـاع و قیـاس بـود، بدعـت شـمردند و در دمشـق، علیـه او چنیـن 
فریـاد بر آوردنـد: »هرکـس پیـرو عقایـد ابـن تیمیـه باشـد، مـال و جانـش هدر اسـت.«1

گرچـه نظریـات ابـن تیمیـه تا مدتها پس از مرگش متروک و مطرود بود، اما در قرن  ا

دوازدهـم، دشـمنان اسـام ایـن تفکـر را بـرای نابـودی اسـاس اسـام مناسـب یافتنـد و 

درتسـلط ایـن فکـر بـر حرمیـن شـریفین همـت گماشـتند. توسـعه تفکـرات موسـوم بـه 

وهابیگـری در جهـان اسـام تـا حـدودی جامعـه شـیعه را نیـز تحـت تاثیـر قـرار داد بـه 

یارت ائمـه اطهار؟ع؟ و  طـوری کـه افـرادی با خاسـتگاه شـیعی به خود اجـازه دادند، ز

شـهدا و صالحیـن را خرافـه و بدعـت نام نهنـد و کوچک ترین وظیفه آدمی در احترام 

و ادب بـر ایـن بزرگـواران را شـرک قلمداد کننـد و عامان به آن را غالی بخوانند. حتی 

کـرم؟ص؟ و اوالد بزرگوارشـان؟ع؟  گذاشـته و بگوینـد پیامبـر ا پـای را از ایـن هـم فراتـر 

پـس از مـرگ، غافـل از دنیـای مـادی و بی خبـر از زائـران هسـتند. نـه می شـنوند و نـه 

می بیننـد و نـه نفعـی می رسـانند.

کـه وفـور آیـات و روایـات، حیـات برزخـی را دربـاره امـوات  ایـن در حالـی اسـت 

پـس از مـرگ اثبـات می کنـد چـه رسـد بـه آن بزرگوارانـی کـه بـه نقل قـرآن، زنـده و دارای 

کنـون در نـزد خـدا روزی می خورنـد و خداونـد متعـال نهی  حیـات ویـژه ای هسـتند و ا

کـه دربـاره آنهـا گمـان مـرگ و نیسـتی کنیـم. فرمـوده اسـت 

گاهـی و درک کامـل از چگونگـی زندگـی پـس از مـرگ جـز با مرگ و سـفر به  قطعـًا آ

 190. ایـن مطلـب از نوشـته برهـان الدیـن بن جماعه قاضی القضاة نقل شـده اسـت، او آن 
 را از نوشته شیخ حافظ ابوسعید بن عالئی و او از نوشته ذهبی نقل نموده و عزامی در الفرقان، 

کرده است. ر. ك: الغدیر، ج5، ص 137�  ص 129، بخشی از آن را نقل 
1. »الدرر الکامنه«، ابن حجر عسقالنی، ج 1، ص 147
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آن سـرا حاصـل نمی شـود؛ امـا وفـور آیـات و روایـات در خصـوص عالـم بـرزخ در حّدی 

یـارت قبـور بـه خصوص  اسـت کـه می تـوان بـه صحـت حیـات برزخـی و سـفارش بـر ز

قبـور اولیای خـدا پـی برد.

بـــر ایـــن اســـاس ابتدا بـــه بررســـی آیـــات و روایـــات در خصـــوص معنای بـــرزخ و 

چیســـتی آن پرداخته و بقا و حیات روح را در عالم برزخ مورد بررســـی قرار می دهیم. 

آنـــگاه پـــس از تحقیق دربـــارۀ امـــکان ارتبـــاط ارواح با این عالـــم، به بررســـی روایاتی 

کید دارنـــد. درانتهای فصل،  که به زیارت قبور انبیـــا و اوصیای الهی تأ یـــم  می پرداز

صحـــت اقامـــه نماز و دعـــا در حرم این بـــزرگان را مطـــرح می نماییم.

عالم برزخ و بقای روح پس از مرگ
 دالیـل عقلـی همـراه بـا آیـات قـرآن و روایـات به روشـنی گواهی می دهنـد که مرگ 

پایـان زندگـی نیسـت. و روایـات صحیـح داللـت دارنـد ارواح پـس از جدایـی از ابدان 

در عالمـی بـه نـام عالـم برزخ قـرار می گیرند.

1- معنی برزخ
ــع  کــه بیــن دو شــیئ واق ــل و واســطی اســت  ــه معنــی حائ ــرزخ« در اصــل ب واژه »ب

گوینــد. گیــرد، بــرزخ  کــه در میــان دو شــیئ یــا دو مرحلــه قــرار  می شــود1 و بــه هــر امــری 

کــه بیــن دنیــا و  کتــاب، منظــور از »بــرزخ«، عالمــی اســت  در زمینــۀ موضــوع ایــن 

ی در ایــن عالــم  گرفتــه و از هنــگام مــرگ یــک انســان، حیــات روحانــی و آخــرت قــرار 

شــروع شــده و تــا پدیــدار شــدن قیامــت ادامــه می یابــد.

وقتــی انســان می میــرد، بــدن او مــرده اســت؛ یعنــی تعلــق روح بــه بــدن از بیــن 

1. مفردات الفاظ قرآن، ج 1، ص  118
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مــی رود. بــدن بــدون روح، حیــات نــدارد ولــی روح بــه اراده الهــی، همــواره زنــده اســت. 

گوهــر  روح از عــوارض جســم نیســت تــا بــا مــرگ جســم، بمیــرد و فانــی شــود؛ بلکــه 

ــوارض  ــه از ع ک ــری  ــف دیگ ــم لطی ــه جس ــم، ب ــرگ جس ــد از م ــه بع ک ــت  ــتقلی اس مس

دنیــوی برکنــار اســت و بــه آن »قالــب یــا جســم مثالــی«1  گوینــد، تعلــق یافتــه و در عالــم 

بــرزخ وارد می شــود. 

2- تشبیه مرگ به خواب در قرآن و روایت
کـه محـدود بـه دنیـا هسـتیم، بـه طـور روشـن،  درک چگونگـی عالـم بـرزخ بـرای مـا 

یابیـم خـدای  میسرنیسـت؛ ولـی بـرای آنکـه تـا انـدازه ای ویژگیهـای مـاوراء دنیـا را در

متعـال پدیـده خـواب دیـدن را در انسـان قرار داده و در قـرآن و روایات نیز برزخ به عالم 

خواب تشـبیه شـده اسـت.

آیه 42 سوره زمر می فرماید:
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1. در روایـات اسـالمی بـه جسـم مثالـی تصریـح شـده اسـت. بـه عنـوان نمونـه شـخصی از 
امـام صـادق؟ع؟ پرسـید: »عـده ای معتقدنـد کـه ارواح مومنـان در چینه دان پرندگان سـبز 
رنگـی، در اطـراف عـرش قـرار دارنـد« امـام صـادق؟ع؟ فرمود:»ایـن اعتقاد درسـت نیسـت. 
مومـن در نـزد خـدا گرامی تـر از آن اسـت کـه خداونـد روحـش را در چینـه دان پرنـده ای جـای 
دهـد. ولکـن فـی ابـداٍن کابدانهم: »بلکه ارواح در بدن هایی شـبیه بدن های سـابق خواهد 

بـود.« الکافـی، ج 3، ص 244�
 نیـز فرمـود: فـاذا قبضـه اهلل عزوجـل صیر تلـک الروح فی قالب کقالبه فـی الدنیا: »هنگامی 
قـرار  دنیـا  در  قالبـش  هماننـد  قالبـی  در  را  او  می کنـد،  قبـض  را  مومـن  روح  خداونـد  کـه 
می دهـد« آنـگاه فرمـود: »ایـن ارواح می خورنـد و می آشـامند و هـرگاه شـخصی برآنهـا وارد 

کـه در دنیـا بـود می شناسـند« همـان، ص 245� شـد، آنهـا او را بـه همـان صورتـی 
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»خداونــد ارواح را بــه هنــگام فرارســیدن مــرگ، قبــض می کنــد و آنــگاه کــه مــرگ 
فــرا نرســیده اســت بــه هنــگام خــواب ارواح را می گیــرد. ســپس ارواح کســانی را 
کــرده نگــه مــی دارد و ارواح دیگــران را _ بــه بدنهایشــان_  کــه بــه مــرگ آنهــا حکــم 

بــاز می گردانــد تــا ســرآمد معینــی«

کـــه شـــخصی از امـــام باقـــر؟ع؟ پرســـید: »مـــرگ  در روایـــات اســـامی نیـــز می خوانیـــم 

ــر  کـــه هـ  چیســـت؟« آن حضـــرت در پاســـخ فرمودنـــد: »مـــرگ همیـــن خوابـــی اســـت 

گویـــا  کـــه مـــدت مـــرگ طوالنی تـــر اســـت.   شـــب بـــه ســـراغ شـــما می آیـــد. بـــا ایـــن تفـــاوت 

 کـــه انســـان در خـــواب دنیـــوی باقـــی می مانـــد وتـــا روز قیامـــت بیـــدار نمی شـــود. همانطـــور 

 کـــه افـــراد بشـــر در عالـــم خـــواب، تحـــرک دارنـــد و درآن حـــال بـــا انـــواع شـــادی ها و 

 یـــا دهشـــت ها و دشـــواری ها روبـــرو می شـــوند، در عالـــم بـــرزخ و پـــس از مـــرگ، نیـــز

 حـــوادث تلـــخ و شـــیرینی بـــرای انســـان رخ می دهـــد، مـــرگ همیـــن اســـت. خـــود را بـــرای 
کنید.«1 آن آماده 

3- عالم برزخ در قرآن
در قـرآن مجیـد، آیـه 100 سـوره مؤمنـون، بـا کمـال صراحـت، لفـظ بـرزخ بیان شـده 

کـه می فرماید: اسـت؛ آنجـا 

ݢ  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
ݩۚ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
٭
اݦݩݠٰٓ

ّ
ۚ َكل

ݩݩݦݩ
٭ �ݩݦݩقݦُ

ْ ݨݧ
ك رݩَ مٰا �قَ ی �ݫ ُل صٰاِلًحا �نٖ َ ْعمݨݧ

َ
ٓی ا ٖ

ّ
َعل

َ
*ل ݭݭِ ُو�ن ݧ ݧ عݧ بِ ݫ ْحݫ ݨݨݧ ِ ارݧ

ٰاَل َر�بّ َمْو�قُ �ق
ْ
َدُهمݨݨݦُ ال �ݨَ

َ
َء ا

ٓ اٰ ݢاٰ �ب ݢ ى ِا�ن
ݩٰٓ ݩݧ ݩݩݧ ݩݩݧ ݧ َح�قّݧ

� ُو�نَ ݧ ݩݩݒ �ݧ َ عݧ ݨْ بݧ ݫ ٮݫ ُ ݭِ �ی ݫ مݫ وݨْ ݦَ �نٌ ِالٰی �ی ْررنَ َ ْم �ب ِ هݫ ݩݘِ ݢىݧ ݢ
ٓ  َوِم�نݨْ َورݣݣاٰ

ݦۖ
هٰا٭

ُ
ل �ݘِ

ٓ
ٰا �قٌ ُهَو �ق َ هٰا َكِلمݧ

ِا�نَّ

»وقتــی کــه مــرگ یکــی از ایشــان فــرا رســد، می گویــد: پــروردگارا مــرا بــاز گــردان، تــا 

َمْوُت؟ 
ْ
ِد ْبـــِن َعِلی؟امهع؟: َما ال 1. معانی االخبار، ط انتشـــارات اســـالمی، ص 289.  ِقیَل ِلُمَحّمَ

ِقیاَمِة َفَمْن 
ْ
 یـــْوَم ال

َّ
 یْنَتَبُه ِمْنُه ِإال

َ
ُتـــُه ال

َ
یٌل ُمّد ُه َطِو ّنَ

َ
 أ

َّ
ـــٍة ِإال

َ
یل

َ
 ل

َ
ِتیُکْم ُکّل

ْ
ـــِذی یأ

َّ
ْوُم  ال : ُهـــَو الّنَ

َ
َقـــال

 یَقـــاِدُر َقْدَرُه 
َ

ْهَواِل َما ال
َ ْ
ْصَنـــاِف ال

َ
 یَقـــاِدُر َقـــْدَرُه َو ِمْن أ

َ
َفَرِح َما ال

ْ
ْصَنـــاِف ال

َ
ى ِفـــی َنْوِمـــِه  ِمْن أ

َ
َرأ

ُه.
َ
وا ل

ُ
َمْوُت َفاْســـَتِعّد

ْ
ا ُهَو ال

َ
ـــْوِم  َو َوَجٍل ِفیِه َهـــذ  َفَرٍح ِفی الّنَ

ُ
َفَکیـــَف َحـــال
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در آنچه به جای گذاشــتم _ و با مرگ در دسترســم نیســت- عمل شایســته ای 
کــه( نــه چنیــن نیســت؛ ایــن  بــه جــای آورم، )جوابــش را چنیــن می دهنــد 
گوینــده آن اســت پــس از مــرگ و پیــش روی ایشــان  کــه او فقــط  کالمــی اســت 

کــه بــرا نگیختــه می شــوند.« )عالــم( بــرزخ اســت تــا روزی 

در آیـه 45 و46 سـوره غافـر نیـز بـه عالمـی بعـد از مـرگ و قبـل از برپایـی قیامـت 

فرعونیـان سـخن می گویـد: دربـارۀ عذاب هـای  کـه  آنجـا  دارد؛  صراحـت 

هٰا  �یْ
َ
وݣݣ�نَ َعل ݣݣصنُ رݨݦَ عݦْ ݦُ ٰاُر �ی ل�نّ

ٱَ
*  ا �بِ اٰ َع�ن

ْ
ُء ال وݦݨݨٓ �نَ سݦݩُ وݨݨْ عݩَ رݨݦݨْ ݘـٰاِل �ݨنِ �قَ �بِ  َو�اٰ

ݦݦݦݦݩݩۖ
وا٭ ُ رݧ

َ
ٰا�قِ مٰا َمك ٮݘ ِ

ݦّ ُه َسىݪی ݩݩݧٰ��ݦُ اللّٰ
ݩ ݧ ݧ ݧ قݧ �ݧ وݨَ �نَ

�بِ  اٰ َع�ن
ْ
 ال

َ
�ّ َ سݒ

َ
�نَ ا وݨݨْ عݩَ رݨݦݨْ َل �ݨنِ ا ءاٰ وݦٓ

ُ
ل ْ��نِ

َ
وُم الّسٰاَع�قُ ا ڡقُ َم �قَ وݨْ ݦَ َو�ی  

ݦۖ
ا٭ �یًّ سݒِ َ ا َوعݧ ُدّوً عنُ

 »پــس خداونــد او _ مومــن آل فرعــون_ را از آســیب فریب هــای آنان نگه داشــت و 
شــام  و  صبــح  فراگرفــت.  را  آنهــا  و  شــد  وارد  فرعونیــان  بــر  ســخت  عذابــی 
ــر می شــود، آنهــا را در  ــروان فرعــون عرضــه می شــود و روز قیامــت ام ــر پی ــش ب  آت

سخت ترین عذاب ها درآورند.«

آیـه اول عـذاب  بـرای فرعونیـان دارد.  بـر سـه مرحلـه عـذاب  آیـات داللـت  ایـن 

فرعونیـان را در دنیـا نشـان می دهـد. و آیـه دوم مرحلـه دیگر از عذاب را نشـان می دهد 

مرحلـۀ  دو  شـامل  خـود  ایـن  می شـود.  واقـع  فرعونیـان  مـرگ  و  کـت  ها از  پـس  کـه 

که برخاف قیامت  متفاوت اسـت. یک مرحله بعد از مرگ و قبل از برپایی قیامت 

گـواه آیـه  کـه بـه  در آن صبـح و شـام وجـود دارد و مرحلـه بعـد، در خـود قیامـت اسـت 

عـذاب شـدید تـری نسـبت بـه دو مرحلـه قبـل بـرای آل فرعـون مهیـا می گـردد.

کـت فرعونیـان در ایـن دنیـا و قبـل از بـر  کـه بعـد از ها در آیـه 46، فاصلـه زمانـی 

گانـه ذکـر شـده و بـرای آن زمـان، عذابـی غیـر از  پایـی قیامـت وجـود دارد، بـه طـور جدا

عـذاب قیامـت بیـان شـده اسـت. ایـن دوران همـان بـرزخ اسـت.

همچنیـن آیـه 10 سـوره منافقـون از مقصرانـی یـاد می کنـد کـه بعـد از مـرگ و قبل از 
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برپایـی قیامـت از خـدا تقاضـای بازگشـت بـه دنیـا می کننـد. این آیه شـاهد دیگری بر 

وجـود عالم برزخ اسـت.

ی 
ٓ ٰ ٓى ِال �نٖ

�قَ رݦْ
حنَّ

َ
 ا

ٓ
لٰا وݩْ

َ
ِ ل

وَل َر�بّ قُ ڡݧ َ �یݨݧ
َمْو�قُ �نَ

ْ
ُم ال

ُ
ك َ�دݩَ

َ
�قَِی ا

ݩݘْ
ا �نْ �یَ

َ
ِل ا ْ ݧ �بݧ

ٰاُكْم ِم�نݨْ �قَ �ن
�قݨْ وا ِم�نݨْ مٰا َررنَ ُ قݧ ڡݧ نِ ڡݧ

ݨݨْ �نݧ
ݦَ

»َوا
» �نَ �ی ٖ ݫ �نݨْ ِم�نَ الّصٰاِلحݫ كݨُ

َ
�قَ َوا

َ
�ّ ّصَ

َ
ا ٖر�ی�بٍ �نَ

ٍل �قَ �بَ
َ
ا

»از آنچــه بــه شــما روزی داده ایــم در راه خــدا انفــاق کنیــد، قبــل از آنکــه مــرگ بــه 
ســوی یکــی از شــما آیــد و _ پــس از مــرگ _ بگویــد: پــروردگارا چــرا مــرگ مــرا مدتــی 

بــه تأخیــر نیانداختــی تــا صدقــه دهــم و از صالحان باشــم«

این آیه درخواسـت برخی از انسـانها را بعد از مرگشـان بیان می کند. قطعًا تمنای 

برگشـت از سـوی جسـم مدفـون نیسـت بلکـه از جانـب روحی اسـت که چشـمش باز 

شـده و حسـرت فرصت از دسـت رفته را می خورد.

کـه  نتیجـه اینکـه آیـات قـرآن وجـود عالمـی بـه نـام عالـم بـرزخ را نشـان می دهـد 

حـد فاصـل بیـن دنیـا و قیامـت اسـت. آغـاز آن مقـارن پایـان زندگـی در ایـن دنیـا و 

انتهـای زمـان آن قبـل از برپایـی قیامـت می باشـد. باید گفت، عالم بـرزخ اختصاص 

کافـر و چـه  کفـار هـم می گـردد. چـه  بـه صالحیـن و شـهداء نـدارد و شـامل مجرمیـن و 

مؤمـن، چـه سـعید و چـه شـقی، چـه مقتـول در راه خـدا و چـه آنکـه بـه مـرگ طبیعی از 

دنیـا رفتـه، در هـر صـورت ارواحِ همـه انسـانها باقـی اسـت و بـا مـرگ دنیایـی بـه وادی 

بـرزخ وارد می شـوند.

4- عالم برزخ در روایات
زندگی برزخی در روایات ائمه اطهار؟ع؟ نیز با جزئیات بیشتر بیان شده است. 

که فرمودند: شخصی از امام باقر؟ع؟ نقل می کند 

»قســم بــه خــدا، بــرای شــما _ مؤمنــان _ در عالــم بــرزخ نگرانــم.« آنــگاه در پاســخ 
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بــه ایــن پرســش کــه بــرزخ چیســت؟ فرمودنــد: »بــرزخ عالــم قبــر اســت؛ از هنــگام 
مــرگ شــخص تــا روز قیامــت«1

قطعـا عالـم قبـر اشـاره بـه قبـر دنیـوی کـه جسـم در آن مدفون اسـت نـدارد؛ زیرا قبر 

دنیـوی حـاوی جسـم اسـت و بخشـی از عالـم دنیاسـت. در حالـی کـه خصوصیـات 

ذکـر شـده بـرای بـرزخ، با عـوارض دنیـوی تطبیق نـدارد.

از امام صادق؟ع؟ نیز روایتی با همین مضمون نقل شده است.2

5- بهشت و جهنم برزخی
دانســـتیم ارواح همـــه انســـانها چـــه مؤمـــن و چه کافر، چـــه صالح و چه فاســـق، 

کـــه حیـــات دنیوی را تـــرک می گویند، به بـــرزخ گام می نهنـــد. عالم برزخ  از آن زمـــان 

 کـــه گاهـــی بـــه عالم قبر تعبیر می شـــود، مشـــتمل بر بهشـــت برزخی و جهنـــم برزخی 

است.

سـران کفـر در آتـش قهـر و غضـب پـروردگار عذاب می کشـند. همچنـان که آیات 

قـرآن را دربـاره فرعونیان بیان داشـتیم.

نیـکان و صالحـان خـاص بـا مـرگ بـه بهشـت برزخـی وارد شـده و از نعمت هـای 

نیکـوی الهـی بهـره منـد می گردنـد.
3» و�نَ

�قُ ْررنَ ِهْم �ی ِ
ّ َ� َرىب اٌء ِع�نْ ْح�ی

ݘَ
ْل ا َ  �ب

ً
ا ْموا�ق

ݘَ
ِه ا

َ
ِل الّل ٮی وا ڡنی  َسىب

ُ
ل �قِ

�نَ �قُ �ی �ن
َّ
�نَّ ال َ ْحَس�ب

»َو لا �قَ
یــد، بلکــه آنها زندگانند  و گروهــی را کــه در راه خــدا کشــته شــده اند مــرده مپندار

کــه نــزد پروردگارشــان روزی می خورند.

کافی، ج3، ص242�  .1
2. منازل اآلخره، شیخ عباس قمی، ص 37

3. آل عمران / 169
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»فرحین بما آتاهم اهلل من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم...«1
کــرم خــود بــه ایشــان داده اســت، خرســندند و بــرای  آنــان بــه آنچــه خداونــد از 

ــند. ــادمان می باش ــته اند ش ــا نپیوس ــه آنه ــه ب ک ــن _  ــانی _ از مجاهدی کس

کـه بـرای محمـد بـن ابـی بکـر  مولـی الموحدیـن امیـر المومنیـن؟ع؟ در نامـه ای 

می دارنـد: بیـان  نوشـتند، 

یــده نشــوند از خــود  کــه آمرز ــان  ــرای آن ــع بعــد از مــرگ ب »ای بنــدگان خــدا، وقای
یکــی  مــرگ شــدید تر اســت. از قبــر بترســید از ضیــق و تنگــی، از ظلمــت و تار
کــه قبــور همــه روزه می گوینــد: منــم خانــه  و از غربــت و تنهایــی آن. بــه راســتی 
غربــت و تنهایــی، منــم خانــه تــراب و خــاک، منــم خانــه بیــم و وحشــت، منــم 
ــودال و  گ ــا  ــت و ی ــای بهش ــت از باغ ه ــی اس ــا باغ ــر ی ــرات. قب ــرم و حش ک ــه  خان
حفــره ای اســت از حفره هــای آتــش. چــون بنــده مؤمــن را دفــن نمــوده و بــه خاک 
ســپارند، زمیــن بــه او خوشــامد و خیــر مقــدم عــرض می کنــد و می گویــد: تــو از 
ــر پشــت  ــر روی مــن راه رود و ب کــه مــن دوســت داشــتم ب جملــه کســانی بــودی 
کــه چــه  ــر دســت مــن افتــاده، می بینــی  کارت ب کــه  مــن قــدم بگــذارد. اینــک 
کار می کنــد قبــرش وســعت  رفتــار خوبــی بــا تــو خواهــم داشــت. پــس تــا چشــم 
کافــر را بــه خــاک ســپارند بــه جــای خیــر مقــدم و خوشــامد، بــه  می یابــد و چــون 
بــدی و رفتارغضــب آلــوده بــا او ســخن می گویــد و اظهــار مــی دارد: تــو از جملــه 
کســانی بــودی کــه قــدم نهادنشــان را بــر پشــتم بســیار دشــمن می داشــتم. اینــک 
کــه بــا تــو چــه می کنــم. پــس آنچنــان او را  کــه ســرو کارت بــا مــن افتــاده می بینــی 

کــه اســتخوان های ســینه اش بهــم رســند.«2 می فشــارد 

یـا حفـره آتـش وضیـق بـرای روح   واضـح اسـت تعبیـرات بـاغ بهشـت و وسـعت و

1. آل عمران / 170
2. بحار االنوار، ج6، ص 218
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شـخص در بـرزخ می باشـد نـه بـرای قبـر دنیایـی که جسـد در آن قرار گرفته اسـت ولی 

کـرم و وحشـت، ظهـور در مدفـن جسـد دارد. از  ک وخانـه  عبـارات خانـه تـراب و خـا

کـه پـس از دفـن جسـد، در لحظـات  برخـی تعبیـرات روایـی چنیـن حاصـل می شـود 

یـا مدتـی  خاصـی مجـددًا روح بـه بـدن بازگشـته و حاالتـی بـرای انسـان رخ می دهـد و

پـس از تدفیـن همچنـان روح تعلـق خویـش را بـه بـدن قطـع نمی کنـد. سـپس جدایی 

کامـل روح از بـدن انجـام و روح بـه عالـم بـرزخ منتقـل می گـردد.1 لـذا برخـی تعبیـرات 

ناظـر بـه ایـن دوره انتقالـی می باشـد.

امـام سـجاد؟ع؟ دربـارۀ تفـاوت مؤمـن و کافـر در ورود به بهشـت و جهنـم برزخی و 

در توصیـف قبـر می فرمایند:

 »بـــه راســـتی قبـــر یـــا باغـــی اســـت از باغ هـــای بهشـــت، یا حفـــره ای ســـت از 
چاله های جهنم.«2

6- نشانه هایی از شعور و حیات ارواح در عالم برزخ
 پس از آنکه به اختصار از کام اهل بیت؟ع؟ مطالبی در چیستی و کیفیت عالم 

یـــم کـــه آیـــا ارواح در عالم برزخ شـــعور و حیات   بـــرزخ آموختیـــم، بـــه ایـــن پرســـش می پرداز

دارند؟ و یا مدهوش و غافل و فاقد هرگونه احساس و درک هستند؟

مجمـوع روایـات در خصـوص چگونگـی تشـییع جنـازه و دفـن میـت، آداب بعـد 

گـواِه آن  کلـی وقایـع پـس از مـرگ، همگـی  از دفـن میـت و عذاب هـای قبـر و بـه طـور 

اسـت کـه پـس از مـرگ، برخـی ارواح در پـاره ای اوقات واجد شـعور شـده، می شـنوند، 

می بیننـد، خوشـحال می شـوند، ناراحـت و ترسـان می گردنـد، غفلـت و هوشـیاری 

1. بحار االنوار، ج 58 باب حقیقة النفس و الروح و احوالهما، ص50، ح25 و 28 و. . .
2. بحار االنوار، ج6، ص214
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گاهی  دارنـد و بـه طـور کلـی دارای حیـات وآثـار ناشـی از آن هسـتند. بـا این اوصـاف آ

و شـعور بـرای ارواح امـری بعیـد و دور از ذهـن نمی باشـد. بـرای درک بهتـر بـه برخـی از 

آنهـا اشـاره می کنیـم:

6- 1- حاالت روح در تشییع جنازه
 در خطبه 156 نهج الباغه )چاپ فیض االسام(، به روایت از امیرالمؤمنین؟ع؟

 چنین آمده است:1

»پـس همانـا هـر فـردی از شـما از زمیـن بـه منـزل تنهایـی و محـل زیـر زمینـی خـود 

می رسـد. پـس وای بـر او از خانـه تنهایـی و منـزل وحشـت و بی کسـی غریبانـه او، پـس 

آنگاه صیحـه آسـمانی بـر شـما فـرا می رسـد و قیامـت شـمارا در بـر می گیـرد.«

حضرت کاظم؟ع؟ در خصوص چگونگی تشییع جنازه فرموده اند:

کــه آمادگــی  »هــرگاه میــت را نزدیــک قبــرش آوردی، ســاعتی او را مهلــت ده 
کنــد.«2 پرســش پیــدا 

که: در مضامین احادیث آمده است 
کار را بــر  گهــان او را داخــل قبــر مکــن،  »چــون میــت را نزدیــک قبــر آوردی، نا
کــه قبــر را ترس هــای عظیــم اســت  گــران و ســنگین مکــن. بــه درســتی  او 
کــه میــت را داخــل قبــر می کنــد، او را در پنــاه حــق  و می بایســت شــخصی 
ــر آن نشــئه... و چــون  ــی درآورد از هــول آنچــه مشــرف اســت ب ســبحانه و تعال
نزدیــک قبــر می رســاند جنــازه بــر زمیــن می گــذارد و انــدک زمانــی صبــر می کنــد 
ــزد  کــه شــخصی را ن کــه بســیار اســت  ــا اســتعداد ورود در قبــر بگیــرد، چنــان  ت

کل امـری منکـم قـد بلـغ مـن االرض منـزل وحدتـه و مخـط حفرتـه، فیالـه مـن بیـت  1. فـکأن 
کان الصیحـه قـد أتتکـم، والسـاعه قـد غشـیتکم وحـده و منـزل وحشـه و مفـرد غربـه و 

2. فروع کافی، کتاب الجنائز، باب فی وضع الجنازه دون القبر، ح2
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گــر انــدک زمانــی صبر کنــد و آرام  ل می شــود و ا ظالمــی قهــار می برنــد از خــوف ال
کاهــش می یابــد و هرچنــد روح از بــدن مفارقــت  آرام بــرود آثــار خــوف و هــراس 
کــرده و روح حیوانــی مــرده اســت...، تعلــق او بــه کل زائــل نشــده اســت و خــوف 

قبــر و پرســش منکــر و نکیــر و... عــذاب بــرزخ هســت.«1

6- 2- گفتگوی روح بر فراز تابوت
رسول اکرم؟ص؟ فرمود:

»سوگند به آن کسی که جان محمد؟ص؟ در اختیار اوست، اگر شما موقعیت 
گفتــارش را بشــنوید، از تفکــر دربــاره او غافــل می شــوید  مــرده را بنگریــد و 
  و دربــاره وضــع خودتــان گریــه می کنیــد تا آن وقت که جنــازه میت را بر می دارند 

و حمل می کنند، روح او باالی تابوتش قرار می گیرد و چنین فریاد می زند:
کــه  ای بســتگان مــن! ای فرزنــدان مــن! دنیــا بــا شــما بــازی نکنــد، همانگونــه 
کــردم و همــه  کــرد، امــوال دنیــا را از راه مشــروع و غیــر مشــروع جمــع  بــا مــن بــازی 
ــرای دیگــران اســت و  گــذاردم. پــس عیــش و لــذت آن مــال ب ــرای شــما  آن را ب
مکافــات حســاب و بازخواســت و پیامد هــای آن بــرای مــن می باشــد. پــس 

بترســید و بــر حــذر باشــید از مثــل آنچــه بــر مــن وارد شــده اســت.«2

6- 3- نا امیدی روح
حضرت امیر المؤمنین؟ع؟ در خطبه 82 نهج الباغه می فرمایند:

ْکَفاِنِه ُمْبِلسًا
َ
ْدِرَج ِفی أ

ُ
ُثّمَ أ

او در کفن ها پیچیده می شود در حالت نومیدى

امید و نا امیدی نیز نشانی دیگر از وجود درک و شعور در ارواح مردگان است.

1. لوامع صاحبقرانی، ج2، ص400 با اندکی دخل و تصرف
2. بحار، ج6، ص161
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6- 4- اندوه و ناراحتی روح
از مولـی الموحدیـن امیـر المؤمنیـن؟ع؟ دربـاره احوال گنهـکاران در عالم قبر_ که 

همانـا عالـم برزخ اسـت _ نقل شـده:

گردنــد، )روح  کننــدگان برونــد و مصیبــت زدگان بــاز  کــه تشــییع  »هنگامــی 
گــودال قبــر نشســته و بــرای پرســش حیــرت آور و امتحــان لغــزش زا  میــت( در 
زمزمــۀ غــم آلــود دارد و بزرگتریــن بــالی آنجــا فــرود آمــدن در آتــش ســوزان دوزخ و 
گیــرد  کــه نــه یــک لحظــه آرام  بــر افروختگــی شــعله ها و نعره هــای آتــش اســت 
تــا اســتراحت کنــد و نــه آرامشــی وجــود دارد کــه از درد او بکاهــد و نــه قدرتــی کــه 
مانــع کیفــر او شــود نــه مرگــی کــه او را از ایــن همــه ناراحتی هــا برهانــد و نــه خوابی 

کــه اندوهــش را برطــرف ســازد...«1

6- 5- حضور ارواح مؤمنان در خانه هایشان در دنیا
کـــه ایشـــان بـــه صدقـــه  در جامـــع االخبـــار از حضـــرت رســـول؟ص؟ نقـــل شـــده اســـت 

کـــردن بـــرای امـــوات ســـفارش می کردنـــد و می فرمودنـــد: دادن و دعـــا 

»ارواح مؤمنیــن هــر جمعــه بــه آســمان دنیــا و در جــوار خانه هــا و منــازل  خویــش 
 می آینــد و هریــک از ایشــان بــه آواز حزیــن فریاد می کنند: ای اهــل من و اوالد من 
 و ای پــدر و مــادر مــن و ای خویشــان مــن، مهربانــی کنیــد بــر مــن. خــدا رحمــت 
کــه _ در دســت مــا بــود و عــذاب و حســاب او   کنــد شــما را بــه آنچــه _ از امــوال 
 برگــردن ماســت و هــم اکنــون نفعــش برای غیر ما اســت و هریک فریاد می کنند 
کــه مهربانــی کنیــد بــر مــا بــه درهمــی، یــا بــه قــرص نانــی یــا بــه  خویشــان خــود را، 

کــه بــه ازاء آن خداونــد بپوشــاند شــما را از جامــه بهشــت...«2�  جامــه  ای، 

1. نهج البالغه، ترجمه دشتی، ص 139
یارت قبور مؤمنین 2. محدث قمی، مفاتیح الجنان، بخش ز
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6- 6- اجتماع ارواح مؤمنین در وادی السالم
شخصی به حضرت صادق؟ع؟ عرضه داشت:

ــد:  کنــد. حضــرت فرمودن ــات  ــرادرم در بغــداد اســت، می ترســم در آنجــا وف »ب

کــی نداشــته بــاش، باقــی نمانــد مؤمنــی در شــرق و غــرب زمیــن، مگــر اینکــه  با

کنــد. پرســید وادی الســالم کجاســت؟ خــدا روح او را در وادی الســالم محشــور 

گــرد یکدیگــر  کــه حلقــه حلقــه  گویــا می بینــم ایشــان را  کوفــه،  فرمودنــد: پشــت 
نشســته اند و ســخن می گوینــد.«1

محـل  بیـن  خاصـی  نسـبت  کـه  می شـود  نتیجـه  چنیـن  روایـات  مجموعـه  از   

دارد. وجـود  السـام  وادی  دنیایـی  مـکان  و  بـرزخ  عالـم  در  مومنیـن  ارواح  اجتمـاع 

6- 7- سرور اهل قبور از دیدن زوار
گوید: محمد بن مسلم2 

»به حضرت امام صادق؟ع؟ عرض کردم:
گفتــم: آیــا آنــان نســبت بــه مــا  یــم؟ فرمودنــد: آری.  یــارت امــوات برو آیــا بــه ز
یارتشــان رفتیــم؟ حضــرت فرمودنــد:  کــه بــه ز گاهــی دارنــد و متوجــه می شــوند  آ
آری، بــه خــدا ســوگند آنــان از شــما بــا خبرنــد و از رفتــن شــما خوشــحال و 

ــد.«3 ــس می گیرن ــما ان ــا ش ــده و ب ــرور ش مس

کافی، ج3، ص243، ح2- 4735   .1
یـاح ثقفـی کوفـی، از چهره هـای درخشـان و فقیهان شـیعه بـوده که  2. محمـد بـن مسـلم بـن ر
از حضـرت امـام باقـر و حضـرت امـام صـادق؟ع؟ حدیـث شـنیده و دانـش سرشـاری را از 
کـه از او  آنـان فراگرفتـه اسـت. وی نـزد محدثیـن اهـل سـنت نیـز مـورد وثـوق بـوده بطـوری 

حدیـث نقـل نموده انـد.
3. مستدرک الوسایل، 129/1، باب 45، احکام الدین، ح2
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حضرت امام صادق؟ع؟ نیز فرمودند:

کــه بــا جمعــی از اصحابــش عصر هــای پنــج  »ســیره پیامبــر اکــرم؟ص؟ ایــن بــود 

یــارت قبرســتان بقیــع می رفتنــد و ســه مرتبــه می فرمودنــد: الســالم  شــنبه بــه ز

علیکــم یــا اهــل الدیــار... و ســه مرتبــه می فرمودنــد: رحمکــم اهلل. خــدا شــما را 

مشــمول رحمتــش بــدارد«1� 

حضرت امام باقر؟ع؟ نیز در این زمینه فرمودند:

یرا هرکــدام از آنها کــه در ضیق و تنگی  ید، ز یــارت اهــل قبــور برو »جمعه هــا بــه ز

 بــوده و مشــکلی داشــته باشــند، در فاصلــه طلــوع فجــر تــا طلــوع خورشــید روز 

یارتشــان   جمعه وســعت و گشایشــی به آنان ارزانی می شــود و از جمعی که به ز

 می روند، با خبر می گردند. راوی عرض کرد: مســرور می شــوند؟ فرمودند: آری، 
همان گونه که وحشت زده می شوند وقتی زائرشان مراجعت می کند.«2

6- 8- رؤیت امیرالمؤمنین؟ع؟ در هنگام مرگ
گــواه دیگــری بــر حیــات و ارتبــاط  کــه  یــم  کالم دیگــری از مــوال علــی؟ع؟ دار
ــه حــارث  ــرزخ می باشــد. مضمــون کالم حضرتــش خطــاب ب ــم ب ارواح در عال

ــه نظــم در آمــده اســت: ــه ب گون بدیــن 

ُقُبـــاًلیـــا َحـــاِر َهْمَداَن َمـــْن یُمْت یَرِنی ُمَناِفـــٍق  ْو 
َ
أ ُمْؤِمـــٍن   ِمـــْن 

ْعِرُفـــُه 
َ
أ َو  َطْرُفـــُه   ِبَنْعِتـــِه َو اْســـِمِه َو َمـــا َعِمـــاَل 3یْعِرُفِنـــی  

ــق،  ــه مناف ــد و چ ــن باش ــه مؤم ــرد، چ ــه می می ک ــی  ــی! کس ــارث َهمدان »ای ح
مــرا در مقابــل می بینــد. او مــرا در یــک لحظــه می شناســد و مــن او را بــه اســم و 

کــه انجــام داده اســت می شناســم.« یژگی هــا و آنچــه را  و

کامل الزیارات، ص320، باب 105، ح6  .1
2. جامع احادیث الشیعه، ج3، ص 530

3. تفسیر قمی، ج2، ص 266
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 به عبارت دیگر، حتی منافق در آستانه انتقال از دنیا به عالم برزخ، قادر می شود

کند.  امیر مومنان را نظر 

خاصـه اینکـه ارواح در عالـم بـرزخ دارای حیات و شـعور هسـتند، برخی عذاب 

می کشـند، برخـی روزی می خورنـد، می بیننـد، می شـنوند، خوشـحال و اندوهگیـن 

گروهـی از ارواح نیـز در  کـه بـر اسـاس آیـات و روایـات  گفتـه نمانـد  می شـوند. البتـه نا

غفلتـی خواب گونـه بـه سـر می برنـد1 تـا آن زمـان کـه بـا دمیدن در صور توسـط اسـرافیل 

گویند ای وای بر ما چه کسـی  هشـیار و بیدار می گردند. در سـوره یاسـین می خوانیم: 

مـا را از خوابگاهمـان برانگیخـت.
وَن2

ُ
ُمْرَسل

ْ
ْحمُن َو َصَدَق ال نا َمْن َبَعَثنا ِمْن َمْرَقِدنا هذا ما َوَعَد الّرَ

َ
یل وا یا َو

ُ
قال

6- 9- ماجرایی پندآموز
پایـان  بـه  سـجاد؟ع؟  امـام  از  آمـوز  عبـرت  حکایتـی  بیـان  بـا  را  قسـمت  ایـن 

: نیم سـا می ر

امام سجاد؟ع؟ به جمعی از مسلمانان فرمودند:

»نمــی دانیــم بــا مــردم چگونــه رفتــار کنیــم، اگر آنچــه را از پیامبر؟ص؟ شــنیده ایم، 

کنیــم بــر  برایشــان بازگوکنیــم، می خندنــد )و مســخره می کننــد( و اگــر ســکوت 

گفــت: برایمــان بگوییــد. امــام؟ع؟ فرمــود: آیــا  مــا روا نیســت« ضمــره بــن معبــد 

گفــت:  می دانیــد وقتــی جنــازه دشــمن خــدا حمــل می شــود چــه می گویــد؟ 

کــه جنــازه او را حمــل می کننــد می گویــد:  نــه. حضــرت فرمونــد: بــه کســانی 

آیــا ســخن مــرا نمی شــنوید؟ مــن در مــورد دشــمن خــدا )شــیطان( بــه شــما 

1. مدرک در ادامه متن آمده است: یس/ 52
2. یس/ 52
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شــکایت می کنــم، او مــرا فریــب داد و بــه اینجــا رســانید و بــرای نجــات مــن 

کــه مــرا بــه  اقــدام نکــرد و بــه شــما دربــاره بــرادران و خواهــران شــکایت می کنــم 

ــان  ــه از آن ک ــم  ــکایت می کن ــدان ش ــورد فرزن ــما در م ــه ش ــتند و ب ــودم واگذاش خ

حمایــت کــردم ولــی آنــان مــرا رهــا کردنــد و بــه شــما شــکایت می کنــم از خانه ای 

کــه اموالــم را بــرای ســاختن آن صــرف کــردم ولــی غیــر مــن در آن ســکونت گزید. 

کنیــد و در مــورد مــن شــتاب نکنیــد.« بــا مــن مــدارا 

ضمره )از روی تمسخر( گفت:

ــد می بایســت برگردن هــای  گــر مــرده ایــن ســخن ها را می گوی ــا الحســن! ا ــا اب »ی
کننــدگان بجهــد!« حضــرت علــی بــن الحســین؟ع؟ عرضــه داشــت:  حمــل 
گــر ضمــره حدیــث رســول خــدا؟ص؟ را مســخره می کنــد، او را بــه  »خداونــدا! ا

عذابــی ســخت بگیــر.«

 ضمره پس از چهل روز درگذشت. هنگامی که دفن شد امام سجاد؟ع؟ با غام

کرد و به او فرمود: که در مراسم تدفین او حضور داشت، ماقات  ضمره 

»فالنــی! از کجــا می آیــی؟ عــرض کــرد: از دفــن جنــازه ضمــره، وقتی جنــازه او را 

در میــان قبــر نهادیــم صورتــم را روی جنــازه نهادم، صدایش را شــنیدم، ســوگند 

کــه در حیاتــش می شــناختم.« او  گونــه  بــه خــدا، صدایــش را شــناختم؛ همــان 

کــرده و می گفــت: »وای بــر تــو ای ضمــره بــن معبــد! امــروز هــر  بــه خــود خطــاب 

ــو را تنهــا بــه خــودت واگذاشــت، و رهســپار دوزخ گشــتی و همــان  دوســتی، ت

گردیــد.« امــام ســجاد؟ع؟ فرمــود:  محــل، ســکونت و خوابــگاه و بازگشــتگاه تــو 

کــه  کیفــر آن کســی  »از درگاه خــدا درخواســت عافیــت می کنــم. ایــن اســت 

کنــد1.« حدیــث رســول خــدا؟ص؟ را مســخره 

1. الکافی ط_ اسالمیه، ج3، ص234؛ بحار االنوار، ج 6، ص 259�
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گـر خـدا بخواهـد و حکمتـش اقتضـاء نمایـد سـخن ارواح   مطابـق ایـن روایـت، ا

گـوش زنده هـا می رسـاند. مـردگان را بـه 

7- عالم قبر و حیات برزخی در برخی خطب نهج البالغه

7- 1- حیات برزخی در خطبۀ 82 نهج البالغه
در ایـن خطبـه پـس از پند و هشـدار پیرامون دنیا، حضـرت امیر؟ع؟ به چگونگی 

مـرگ و عالم قبـر می پردازند:

ْحُبِلَها 
َ
ْرُجِلَهــا َو َقَنَصْت ِبأ

َ
ِکُرَهــا َقَمَصــْت ِبأ ّنَ َنا

َ
ِنــَس َناِفُرَهــا َو اْطَمــأ

َ
ــی ِإَذا أ ... َحّتَ

َمِنیة
ْ
ْوَهاَق ال

َ
َمــْرَء أ

ْ
َقــِت ال

َ
ْعل

َ
ْســُهِمَها َو أ

َ
ْقَصــَدْت ِبأ

َ
َو أ

کــه ازآن _ قبــر _ فــرار می کنــد یــا از آن نفــرت دارد و از آن بیــزاری  کــس  تــا آن 
کــه آن را انکارمی کنــد بــه آن مطمئــّن  می جویــد بــا او مانــوس می شــود و کســی 
کــرده، ســوار را بــر زمیــن می کوبــد  می شــود. چونــان اســب چمــوش پاهــا را بلنــد 
گرفتــار می کنــد و تیر هــای خــود را ســوی آنهــا پرتــاب  و بــا دام هــای خــود آنهــا را 

می کنــد.
ــَواِب  َمَحــّلِ َو َث

ْ
ــِة ال َمْرِجــِع َو ُمَعایَن

ْ
َمْضَجــِع َو َوْحَشــِة ال

ْ
ــِك ال ــی َضْن

َ
ــُه ِإل

َ
ــَدًة ل َقاِئ

ــل ... َعَم
ْ
ال

گــور تنــگ و جایــگاه  گــردن انســان می افکنــد بــه ســوی  طنــاب مــرگ را بــه 
وحشــتناک می کشــاند تــا در قبــر محــل زندگــی خــود و پــاداش عمــل خــود را 

کنــد...« مشــاهده 

گرفتن  کام امیر المؤمنین؟ع؟ سـخن از انس  همچنانکه مشـاهده می شـود، در 

مرده با قبر، وحشـت او از قبر و »معاینه« اعمال در قبر اسـت. این سـخنان داللت بر 

حیات برزخی ارواح و درک و شـعور آنان دارد.

 امیرالمومنین علی؟ع؟ در ادامه فرمایش های خود از احوال و رفتار مردم در دنیا 



یارت قبور 39فول اور: ز

کـه داشـته اند و توصیـه بـرای روز حسـاب و  فـرا رسـیدن مـرگ و چگونگـی  و مهلتـی 

 برانگیخته شـدن سـخن می گویند. حضرت لحظات فرارسـیدن مرگ و ورود به برزخ 

را چنین توصیف می فرمایند:

ُقَرَناِء
ْ
ِة َو ال ِعّزَ

َ ْ
ْقِرَباِء َو ال

َ ْ
َحَفَدِة َو ال

ْ
ِت ااِلْسِتَغاَثِة ِبُنْصَرِة ال

ُ
ّف

َ
َو َتل

ى جســتن از  و چشــم بــه اطــراف داشــتن بــراى درخواســت فریادرســی و یــار
خدمتگــزاران وخویشــان و دوســتان و همســران

َواِحُب ْو َنَفَعِت الّنَ
َ
َقاِرُب أ

َ ْ
 َفَهْل َدَفَعِت ال

پــس آیــا خویشــان_ عذابــی را از او_ دفــع می کننــد؟ و آیــا شــیون آنهــا ســودى 
دارد؟

َمْضَجِع َوِحیدًا
ْ
ْمَواِت َرِهینًا َو ِفی ِضیِق ال

َ ْ
ِة ال

َّ
 َو َقْد ُغوِدَر ِفی َمَحل

او را در ســرزمین مــردگان می گذارنــد و در خوابــگاه تنــگ )قبــر( تنهــا خواهــد 
مانــد.

از کام حضـرت علـی؟ع؟ ایـن گونـه بـر می آیـد کـه روح پس از دفن شـدن بدن در 

قبر، دچار تنگی و فشـار و تنهایی اسـت.

َعَواِصــُف آَثــاَرُه َو 
ْ
َتــُه َو َعَفــِت ال

َ
َواِهــُك ِجّد ــِت الّنَ

َ
ْبل

َ
َدَتــُه َو أ

ْ
َهــَواّمُ ِجل

ْ
َقــْد َهَتَکــِت ال

ِعَظــاُم َنِخــَرًة 
ْ
ِتَهــا َو ال

َ
ْجَســاُد َشــِحَبًة َبْعــَد َبّض

َ ْ
َحَدَثــاُن َمَعاِلَمــُه َو َصــاَرِت ال

ْ
َمَحــا ال

ِتَها ــَد ُقّوَ َبْع
حشــرات درون زمیــن پوســت تنــش را پــاره پــاره می کننــد و خشــت و خــاک 
بــدن او را می پوســاند و بادهــاى ســخت آثــارش را محــو می کنــد و مصائــب 
دوران نشــانه هاى او را نابــود می کنــد و بدن هــا پــس از آنهمــه طــراوت متالشــی 
می گردنــد و اســتخوان ها بعــد از آنهمــه قــدرت و مقاومــت پوســیده می شــوند.

 ُتْســَتَزاُد ِمــْن َصاِلــِح 
َ

ْنَباِئَهــا ال
َ
ْعَباِئَهــا ُموِقَنــًة ِبَغیــِب أ

َ
ْرَواُح ُمْرَتَهَنــًة ِبِثَقــِل أ

َ ْ
 َو ال
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ِلَهــا
َ
 ُتْســَتْعَتُب ِمــْن َســیِئ َزل

َ
َعَمِلَهــا َو ال

ــان  ــرار پنه ــه اس ــه ب ک ــت  ــد. و در آنجاس گناهانن ــار  ــنگینی ب ــرو س گ و ارواح در 
یقیــن می کننــد امــا نــه بــر اعمــال درستشــان چیــزی افــزوده می شــود و نــه عــذر 

ــان از اعمــال زشتشــان پذیرفتــه می گــردد. خواهــی آن

امیر المؤمنین؟ع؟ می فرمایند بدنها پوسیده می شوند و ارواح، بارگناه را بر دوش 

می کشند. حضرت در ادامه خطبه حالت احتضار و مرگ را وصف می کنند:

او هــر روز بــه ســختی درد می کشــد و هــر شــب رنــج و بیمــاری بــه ســراغش 
کننــده ای بــی  بــرادری غمخــوار و پــدری مهربــان و نالــه  مــی رود. در میــان 
گریــان افتــاده اســت. امــا در حالــت بیهوشــی و  کوبنــده ای  طاقــت و بــر ســینه 

ســکرات مــرگ اســت.

ْکَفاِنِه ُمْبِلســًا َو ُجِذَب 
َ
ْدِرَج ِفی أ

ُ
َبٍة ُمْکِرَبٍة َو َســْوَقٍة ُمْتِعَبٍة ُثّمَ أ

ْ
ٍة ُموِجَعٍة َو َجذ ّنَ

َ
 َو أ

ْعَواِد َرِجیَع َوَصٍب َو ِنْضَو َسَقٍم
َ ْ
ی ال

َ
ِقی َعل

ْ
ل
ُ
ُمْنَقادًا َسِلسًا ُثّمَ أ

 و مــرگ بــرای او حالتــی بی تابانــه و کششــی غمگینانه و حرکتی رنج آور اســت. 
می شــود  وکشــیده  نومیــدى  حالــت  در  می شــود  پیچیــده  کفن هــا  در  او 
تابــوت  ى تخته هــاى  را رو او  بعــد  اســت.  آرام  و  فرمانبــردار  کــه  در حالتــی 
می اندازنــد، وا مانــده و از حــال رفتــه، ماننــد شــتر از ســفر بــاز گشــته و رنجــور کــه 

ى الغرگردیــده اســت. از جهــت بیمــار

انسـان مـرده  که بـدن  امیرالمومنیـن؟ع؟ توصیـف می فرماینـد  فـوق  در قسـمت 

ـَداِن«. 
ْ
ِول

ْ
ـُه َحَفـَدُة ال

ُ
اسـت، ولـی روح انسـان این حـاالت را می فهمـد. جملـه »َتْحِمل

کـه روح از آن  فرمایـش بعـدی مـوال علـی؟ع؟، مربـوط بـه حمـل بـدن می باشـد. بدنـی 

نـا امیـد شـده اسـت. حـس نـا امیـدی بـرای روح اسـت که بر خـاف بدن، زنده اسـت 

و احسـاس دارد.
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َرِتــِه َو ُمْفَرِد  ــی َداِر ُغْرَبِتــِه َو ُمْنَقَطــِع َزْو
َ
ْخــَواِن ِإل ِ

ْ
ــَداِن َو َحَشــَدُة ال

ْ
ِول

ْ
ــُه َحَفــَدُة ال

ُ
َتْحِمل

َوْحَشِتِه
فرزنــدان و بــرادران او را بــه دوش کشــیده تــا ســر منــزل غربــت، آنجــا که دیگــر او را 

نمی بیننــد و آنجــا کــه جایــگاه تنهایــی ترســناک اســت پیــش می برند.

ْقِعــَد ِفــی ُحْفَرِتــِه َنِجیــًا ِلَبْهَتــِة 
ُ
ــُع أ ُمَتَفّجِ

ْ
ُمَشــیُع َو َرَجــَع ال

ْ
ــی ِإَذا اْنَصــَرَف ال َحّتَ

الپرســش
گردنــد، بــرای  کننــدگان برونــد و مصیبــت زدگان بــاز  کــه تشــییع  امــا هنگامــی 

گــودال قبــر می نشــانند. پرســش حیــرت آور و امتحــان لغــزش زا او را در 

ایـــن عبـــارات از خطبه امیرالمؤمنین نیـــز گواه حیات برزخی و عـــذاب قبر برای 

که روح انســـان های  گنهکاران اســـت. امـــا از عبارات امیرالمؤمنین مشـــهود اســـت 

گـــر چـــه در بـــرزخ حیـــات و شـــعور دارند امـــا وضـــع و حـــال آنها به  مؤمـــن و بـــا تقـــوا ا

گونـــه ای دیگر اســـت. آنهـــا در قبر خود آســـوده و ایمن هســـتند. گذرگاه دنیـــا را عبور 

کرده و ســـتوده شـــده اند.

َمَخاِلــَج 
ْ
ــَب ال

َ
َبــُه..... َو َتَنّک

ْ
ــُر َقل

ُ
َفّک ــّبٍ َشــَغَل الّتَ

ُ
ُقــوا اهلَل ِعَبــاَد اهلِل َتِقیــَة ِذی ل َفاّتَ

ــْم 
َ
ــوِب َو ل

ُ
َمْطل

ْ
ْهــِج ال ــی  الّنَ

َ
َمَســاِلِك ِإل

ْ
ْقَصــَد ال

َ
َك أ

َ
ــِبیِل َو َســل َعــْن َوَضــِح الّسَ

ُمــوِر
ُ ْ
یــِه ُمْشــَتِبَهاُت ال

َ
ــْم َتْعــَم َعل

َ
ِر َو ل ُغــُرو

ْ
ــاَلُت ال ــُه َفاِت

ْ
َتْفِتل

کــه فکــر و  پــس اى بنــدگان خــدا! از خــدا بترســید، ماننــد ترســیدن خردمنــدى 
اندیشــه، دل او را مشــغول ســاخته؛ 

کــه او را از راه راســت و آشــکار بــاز دارد، چشــم پوشــیده؛  ى  کــردار گفتــار و  و از 
کــه مطلــوب اســت در راســت ترین راههــا  و بــراى رســیدن بــه راه راســت روشــن 
کــه مانــع بزرگــی اســت _ او را بــاز نداشــته و مشــتبهات بــر او  کــرده و غــرور _  ســیر 

پنهان نیســت.
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ــَر  ــْد َعَب ــِه َو َق ــِه َو آَمــِن یْوِم ْنَعــِم َنْوِم
َ
ْعَمــی ِفــی أ ُبْشــَرى َو َراَحــِة الّنُ

ْ
ــرًا ِبَفْرَحــِة ال َظاِف

ــِة َســِعیدًا
َ
ِجل

ْ
َم َزاَد ال

َ
ــّد ــِة َحِمیــدًا َو َق

َ
َعاِجل

ْ
ــَر ال َمْعَب

ــیار در  ــی بس ــایش و خوش ــه آس ــت و ب ــادى بهش ــه ش ــت ب ــند اس ــر و خرس مظّف
آســوده ترین خوابــگاه خــود )کــه در بهشــت برایــش در نظــر گرفتــه  شــده( و ایمــن 
از روزش، از گــذرگاه دنیــا گذشــته در حالــی کــه ســتوده شــده و توشــه آخــرت را 

گردیده اســت. پیــش فرســتاده و خوشــبخت 

7- 2- حیات برزخی در خطبۀ 110 نهج البالغه
خطبـــه 110 نهـــج الباغـــه بـــا نکوهـــش دنیـــا آغـــاز می شـــود. حضـــرت مولـــی 

الموحدین؟ع؟، بســـیار محکم و بلیغ و رســـا و ادیبانه از دنیا و خصوصیات آن یاد 

گریـــه گلوگیر یاد کرده،  بارش پی در پی ابرهای  می کننـــد. از موقعیت دنیا به عنوان 

  با را هشـــدار می دهند و پس از تذّکرات و هشـــدارها در رابطـــه با  نزدیک بودن مرگ 

و یـــادآوری اینکـــه تقوی بهترین توشـــه آخرت می باشـــد، به بحث جدائـــی از دنیا و 

روانه شـــدن انســـان به ســـوی قبر می پردازند:

َبِد
َ ْ
ی َظَعُنوا َعْنَها ِلِفَراِق ال ... َحّتَ

تا اینکه از آن براى همیشه جدا گشته و کوچ کردند

ْو 
َ
َمــَة أ

ْ
ل

ُ
 الّظ

َّ
ُهــْم ِإال

َ
َرْت ل ــّوَ ْو َن

َ
ْنــَك أ

َ
 الّض

َّ
ْتُهــْم ِإال

َّ
َحل

َ
ــَغَب ْو أ  الّسَ

َّ
َدْتُهــْم ِإال َو َهــْل َزّوَ

َداَمــَة  الّنَ
َّ

ْعَقَبْتُهــْم ِإال
َ
أ

آیــا جــز جائــی تنــگ )گــور( چیــزی بــه آنها داده شــده و آیا جز گرســنگی توشــه اى 
ى بایشــان داده می شــود یــا در پــی آنــان، عاقبتــی جــز  یکــی )قبــر( نــور و جــز تار

پشــیمانی است؟

ْجــَداَث  َفــاَل یْدَعــْوَن ِضیَفانًا  َو 
َ ْ
ــوا ال

ُ
ْنِزل

ُ
ــی ُقُبوِرِهــْم َفــاَل یْدَعــْوَن ُرکَبانــًا  َو أ

َ
ــوا ِإل

ُ
ُحِمل

َفــاِت ِجیَراٌن ْکَفــاٌن َو ِمَن الّرُ
َ
ــَراِب أ ْجَنــاٌن َو ِمــَن الّتُ

َ
ِفیــِح أ ُهــْم ِمــَن الّصَ

َ
ُجِعــَل ل
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بــه ســوی قبرها حمــل می شــوند در حالــی کــه آنــان را ســواره نمی خواننــد و اینهــا 
کــه از اینهــا مثــل مهمــان پذیرایــی نمی شــود  گورهــا می کننــد و در حالــی  را وارد 
کفن هــا و از اســتخوان هاى  کــف زمیــن قبرهــا و از خــاك  و بــراى ایشــان از 

پوســیده و شکســته، همســایگان قــرار داده می شــود.

فهم جیرة الیجیبون داعیًا وال یمنعون ضیمًا  والیبالون مندبًة،
ــد و  ــخ نمی دهن ــده ای را پاس ــچ خوانن ــه هی ک ــتند  ــایگانی هس ــا همس ــس آنه پ

ــد. ــه توجــه ندارن ــه وگری ــه نال ــد و ب ــاز نمی دارن هیــچ ســتمی را ب

ــَرٌة َو  ـــْم یْقَنُطـــوا َجِمیـــٌع َو ُهـــْم آَحـــاٌد َو ِجیـ
َ
ـــْم یْفَرُحـــوا َو ِإْن ُقِحُطـــوا ل

َ
ِإْن ِجیـــُدوا ل

ــْت  ــْد َذَهَبـ ــاُء َقـ َمـ
َ
ــوَن ُحل ُبـ  یَتَقاَر

َ
ــوَن ال یُبـ ُروَن َو َقِر ــَزاَو  یَتـ

َ
ــوَن ال ــاٌد ُمَتَداُنـ ْبَعـ

َ
ــْم أ ُهـ

 یْرَجـــی 
َ

 یْخَشـــی َفْجُعُهـــْم َو ال
َ

ْحَقاُدُهـــْم ال
َ
ْضَغاُنُهـــْم َو ُجَهـــاَلُء َقـــْد َماَتـــْت أ

َ
أ

ـــوِر  ِبالّنُ ـــًة َو ـــِل ُغْرَب ْه
َ ْ
ـــًا َو ِبال ـــَعِة ِضیق ـــًا َو ِبالّسَ ْرِض َبْطن

َ ْ
ـــِر ال وا ِبَظْه

ُ
ـــَتْبَدل ـــْم اْس َدْفُعُه

ـــی 
َ
ْعَماِلِهـــْم ِإل

َ
َکَمـــا َفاَرُقوَهـــا ُحَفـــاًة ُعـــَراًة َقـــْد َظَعُنـــوا َعْنَهـــا ِبأ َمـــًة َفَجاُءوَهـــا 

ْ
ُظل

ــٍق  ـ
ْ
 َخل

َ
ل ّوَ

َ
ــا أ نـ

ْ
ــا َبَدأ ــْبَحاَنُه )َکمـ  ُسـ

َ
ــال ــا َقـ َکَمـ ــِة  َباِقیـ

ْ
اِر ال

َ
ــّد ــِة َو الـ اِئَمـ

َ
ــاِة الّد َحیـ

ْ
ال

ـــا فاِعِلیـــَن” ُکّنَ ـــا  ینـــا ِإّنَ
َ
ُنِعیـــُدُه َوْعـــدًا َعل

کنـــار هـــم قـــرار  نـــه از بـــاران خوشـــحال و نـــه از قحـــط ســـالی نومیـــد می گردنـــد. 
دارنـــد و تنهاینـــد. همســـایه یکدیگرنـــد و از هـــم دورنـــد. فاصلـــه ای بـــا هـــم 
گاه بـــه دیـــدار یکدیگـــر نمی رونـــد. نزدیکنـــد ولـــی از هـــم  ندارنـــد ولـــی هیـــچ 
کـــه  کینه هـــا از دل آنهـــا رفتـــه، بی خبرانـــی  کـــه  دورنـــد. بردبارانـــی هســـتند 
ـــاع آنهـــا  ـــه دف ـــه ب ـــان آنهـــا ترســـی و ن ی ـــه از ز ـــرده اســـت. ن ـــرو م حســـد در دلشـــان ف

امیـــدی وجـــود دارد.
ــد و خانه هــای  کردن ــدن انتخــاب  ــرای مان ــه جــای ســطح آن ب درون زمیــن را ب
یــک را بــه جــای خانه هــای وســیع برگزیدنــد. بــه جــای زندگــی  تنــگ و تار
بــا خویشــاوندان، غربــت را و بــه جــای نــور، ظلمــت را برگزیدنــد. بــه زمیــن 
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کــه در آغــاز آن را پــا برهنــه و عریــان تــرک گفتنــد و بــا اعمــال  بازگشــتند، چونــان 
کــه  کردنــد. آنگونــه  کــوچ  یــدان و خانــه همیشــگی  خــود بــه ســوی زندگــی جاو

ــود: ــبحان فرم ــدای س خ
»چنــان کــه آفرینــش را آغــاز کردیــم، آن را بــاز می گردانیــم، وعــده ای بــر ماســت و 

همانــا ایــن کار را انجام خواهیــم داد.«

 ماحظه می شـــود که در این خطبه موالی متقیـــان و امام مفلحان و امیرمومنان

 در مقـــام توصیـــف حـــاالت جســـدی بی جـــان، ایـــن گونـــه فصیـــح وبلیـــغ ســـخن 

که بی خبری و تنهایی و تنگی و تاریکـــی مکان و نزدیکی و دوری،   نمی گوینـــد؛ چرا

ک و احســـاس دارد. الجرم   تنها برای موجودی معنی دارد و عذاب آور اســـت که ادرا

کام امیرکام، ناظر بر حیات برزخی بســـیاری از انسانهاســـت که در آن شرایط به سر 

 می برنـــد تا آنگاه که حضرت اســـرافیل در صور خویش بدمـــد وارواح با تعلق به بدن 

گردند. دنیوی خویش، به سوی محکمه قیامت روانه 

پرسش و پاسخ 
اینک به دو پرسش در این زمینه پاسخ می دهیم. 

سؤال اول: نفی حیات برزخی در آیات؟

یکـی از مخالفـان ادعـا می کنـد بنـا برآیاتـی از قـرآن کریـم، مـردگان حیـات دیگری 

کـه بـه  نداشـته، لـذا نـه می بیننـد و نـه می شـنوند وحتـی پیامبـر؟ص؟ نیـز توانایـی ایـن 

مـردگان سـخنی برسـاند نـدارد.

آیات 80 و 81 سوره نمل چنین می فرماید:

 . �نَ ِر�ی  ُمْ��بِ
ْ
ْوا

َّ
ا َول

�نَ َعاَء اإِ
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ا �قُ

َ
َمْو�قَی  َو ل

ْ
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ا �قُ
َ
َك ل

�نَّ اإِ
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َ
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َ
ل ُعْمِى َع�ن صنَ

ْ
ِهاِ�ى ال �ن�قَ �ب

ݘَ
َو َما ا
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که نسـبت به دعوت  گنگان را _  همانا تو_ ای پیامبر_ مردگان را شـنوا نمی کنی و 

کردن به تو، از تو روی برمی گردانند. که با پشـت  تو ناشـنوایند_ شـنوا نمی کنی، آنگاه 

کـه بـه  وتـو هدایتگـر کـوران از گمراهـی کـه در آن هسـتند نیسـتی. تـو فقـط کسـی را

آیـات مـا ایمـان دارد شـنوا می کنـی و اینـان تسـلیم شـوندگان هسـتند.

درآیات 52 و53 سوره روم نیز مشابه همین عبارات آمده است.

کـــه خداونـــد خطاب بـــه پیامبر؟ص؟  در ســـوره فاطـــر آیـــات 22و 23 می خوانیـــم 

می فرمایـــد:

�ن ڡنِی  ُمْسِمٍع ّمَ �ن�قَ �بِ
ݘَ
اُء َو َما ا َ سݒ ْسِمُع َم�ن �ی َه �ی

َ
�نَّ الّل  اإِ

ْمَوا�قُ
اݘَ

ْ
ا ال

َ
اُء َو ل ْح�ی

اݘَ
ْ
ِوى ال ْس�قَ  َو َما �ی

ٌر.  �ی �نِ ا �نَ
َّ
ل  اإِ

�ن�قَ
ݘَ
�نْ ا وِر.  اإِ �بُ

ڡقُ
ْ
ال

 زنده هـا و مـردگان یکسـان نیسـتند همانـا خـدا هرکـه را بخواهـد شـنوا می کنـد وتو 

کـه در قبرنـد، نیسـتی. تو فقط هشـدار دهنـده ای. کنندۀ آنـان  شـنوا

حال این آیات چگونه با ادعای حیات برزخی قابل جمع هستند؟

پاسخ:

در پاسخ به این پرسش می گوییم:

1( چنانکـه از ظهـور آیـات مذکـور روشـن اسـت، خطـاب پیامبـر و بیـان خـدای 

که تعمدًا از پذیرش کام حق سـر باز زده  متعال به انسـانهای زنده ای اسـت 

و از پیامبر؟ص؟ روی برمی گردانند. محتوای آیات در رابطه با هدایت پذیری 

گروه هـای مختلـف می باشـد و  انسـانها و مسـئولیت پیامبـر؟ص؟ نسـبت بـه 

اساسـًا آیـه در مقـام بیـان حـاالت مردگان و ویژگیهای آنان نیسـت. هیچ گاه 

پیامبـر مامـور بـه تبلیـغ مردگان نبـوده و پرونده مردگان عمدتًا پس از مرگشـان 

بسـته می شـود و ایمـان وکفـر، تـا قبـل از مـرگ بـرای انسـانها موضوعیـت دارد. 
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آیـات،  ایـن  اسـت.  مـردود  ـی 
ّ
کل بـه  کننـده  اشـکال  اسـتنتاجات  بنابرایـن 

گـوش نمی سـپردند و طـوری عمـل  کـه بـه نـدای پیامبـر؟ص؟  دل مردگانـی را
کام پیامبـر را نمی شـنود، بـه مردگانـی  گوششـان  گویـی اصـًا  کـه  می کردنـد 
اسـت،  واضـح  نمی شـنود.  شـان  فیزیکـی  گـوش  کـه  اسـت  کـرده  تشـبیه 
کیفیـت شـنیدن ارواح مـردگان نیسـت ونسـبت بـه ایـن  آیـات در مقـام بیـان 
کار افتـاده و بـه مـرور  کت اسـت وگـوش فیزیکـی نیـز بـا مـرگ از  حقیقـت سـا

ک از بیـن مـی رود. زمـان درون خـا

کـوردل و مـردگان "ناشـنوا  کافـران  کـه در آیـه، وجـه تشـبیه  2( گاهـی ذکـر می شـود 
از  پـس  انسـانها  کـه  می کنـد  اثبـات  مطلـب  وایـن  می باشـد  دو  هـر  بـودن" 
مرگشـان ارتباطـی بـا عالـم دنیا نخواهند داشـت. در پاسـخ می گوییم کافران 
کـوردل بـه بـدن مـردگان تشـبیه شـده اند نـه بـا ارواح ایشـان. تردیـدی نیسـت 
کـه تمـام سـخن مـا  کـه بـدن و جسـد مـرده توانایـی شـنیدن نـدارد. در حالـی 
در عالـم بـرزخ مربـوط بـه ارواح مـردگان می باشـد و نـه اجسـاد ایشـان. البتـه 
کـه همـراه بـا علـم و  کـه در قبـل اشـاره شـد، ادعـای حیـات برزخـی  چنـان 
شـعور و هوشـیاری باشـد مربوط به تمام ارواح نیسـت. طبق روایات می توان 
گاهـی و ارتبـاط برخـی از ارواح در برخـی اززمانهـا مطمئـن بـود و قطعـًا  بـه آ

ارواح برخـی انسـانها از ایـن هوشـیاری و علـم وشـعوربرخوردار نیسـتند.

کافــران عنــود بــه »مــن فــی القبــور« تشــبیه شــده اند. واضــح  3( در ســوره فاطــر 
کــه آنچــه در درون قبــور جــای می گیــرد اجســاد می باشــند نــه ارواح.  اســت 
کافــری کــه نســبت بــه انــذار هیــچ واکنشــی نــدارد همچون جســد فاقــد حواس 
کــور دل اگرچــه حــواس ظاهریشــان  کافــران  اســت، لــذا در فرهنــگ قرانــی 

ســالم اســت ولــی در ردیــف امــوات نامگــذاری می شــوند.

4( در آیه سـوره فاطر شـنوا شـدن اموات، موکول به خواسـت و مشـیت خدا شـده 
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اسـت. "ان اهلل یسـمع مـن یشـاء". بنابرایـن نفـی مطلـق درموضـوع شـنیدن 

بـه  حکـم  روایـات  بـر  مبتنـی  شـیعه  گـر  ا اسـت.  ناصـواب  حکمـی  امـوات، 

امـکان ارتبـاط بـا امـوات وحتـی وقـوع آن می نمایـد سـخنی برخـاف قـران بـه 

زبـان نرانـده اسـت.

پرسش دوم: بی خبری ارواح در برزخ

گفته انـد: از کلمـات حضـرت علـی؟ع؟در نهـج الباغه این گونه به نظر می رسـد 

کـه عالـم پـس از مـرگ، عالمـی خالـی از حـرکات حیاتـی بـوده و در آنجـا، ارتبـاط مرده 

بـا دنیـا قطـع می گـردد. لـذا از وقایـع دنیا خبـری ندارد؛ زیـرا آن حضـرت فرموده اند:

»تحمله حفده الولدان و حشده اإلخوان إلی دار غربته  ومنقطع زورته« 

تـا خانـۀ  جنـازۀ میـت را  فرزنـدان مهربـان و برادرانـش بـه دوش می گیرنـد و او را 

قطـع می شـود می برنـد1. دیـدارش  و  یـارت  ز کـه  و جایـی   غربتـش 

و فرمـوده: »فهـم جیـره الیجیبـون داعیـًا وال یمنعـون ضیمـًا  والیبالـون مندبـًة، إن 

إن قحطـوا لـم یقنطـوا، جمیـع وهـم آحـاد، وجیـره وهـم أبعـاد،  جیـدوا لـم یفرحـوا، و

یتـزاورون« ال  متدانـون 

آنـان را بخواننـد پاسـخی نمی دهنـد و  مـردگان، همسـایگانی هسـتندکه هـرگاه 

گر در حق  ظلم و سـتمی را دفع نمی کنند، و متوجه ناله و زاری نمی شـوند، ا

گـر قحطی شـود ناامید نمی شـوند، در  ایشـان نیکـی شـود شـاد نمی گردنـد،  و ا

کنـار هـم هسـتند امـا در واقـع تنهاینـد، همسـایه اند در حالـی  کـه  عیـن حـال 

یـارت یکدیگـر نمی روند2. کـه از هـم دورنـد، نزدیکنـد ولـی بـه ز

1. نهج البالغه، خطبۀ 83�
2. نهج البالغه، خطبۀ 110
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همچنین امیر المؤمنین؟ع؟؛ بر سر قبر حضرت زهرا؟اهع؟ می نالند و می  فرمایند:

که  چه شـده! من بر سـرقبرها ایسـتاده ام بر آنها سـام می گویم. بر سـر قبر دوسـتی 
جـواب مـرا نـداد. ای دوسـت مـن، تـو را چه شـده که جواب مـرا نمی دهی؟1

 و نیز با توجه به آنچه در روایات آمده است، در روز اربعین جابر بن عبداهلل انصاری 

یـارت قبـر امـام حسـین؟ع؟رفته و سـام می کند و سـه بار آن حضـرت را صدا زده  بـه ز

و می گویـد »یـا حسـین«، سـپس خـود پاسـخ می دهـد: »حبیـب ال یجیب حبیبـه...« 

دوسـتی کـه جـواب دوسـت خـود را نمی دهـد، چگونـه می توانـی جـواب مـرا بدهـی در 

حالـی کـه رگهـای گـردن تـو پاره شـده و سـرت از تنت جدا گشـته اسـت.

پاسخ:

می گوییم:

یـــارت به نحـــوی که فرد  1( مقتضـــای مـــرگ و رفتـــن از ایـــن دنیـــا آن اســـت که ز

در دوران حیاتـــش بـــه دیـــدن کســـی بـــرود و هر دو طـــرف یکدیگـــر را ببینند 

قطع می شـــود، امکان شـــنیدن با گوش فیزیکی و صحبـــت کردن و جواب 

دادن بـــا زبـــان فیزیکی وجـــود ندارد. لذا حضـــرت می فرماینـــد جنازۀ میت 

یـــارت بـــا او قطـــع می شـــود. یعنی با  کـــه ز را  فرزندانـــش بـــه جایـــی می برنـــد 

گـــذاردن میـــت در قبر دیگـــر او را کســـی نمی بیند. همچنیـــن جابر خطاب 

بـــه پیکـــر بی جـــان امـــام حســـین؟ع؟ عـــرض می کنـــد: چگونـــه می توانـــی 

گردنـــت پـــاره شـــده اســـت و  کـــه رگ هـــای  جـــواب مـــرا بدهـــی در حالـــی 

ســـرت از تنـــت جدا شـــده اســـت و منظورش عدم جـــواب با زبـــان فیزیکی 

اســـت. زیرا اشـــاره بـــه رگ و گردن می کنـــد. امیر المؤمنیـــن؟ع؟ در کنار قبر 

1. بحار االنوار، ج43، ص 217
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کنار او نیســـت  که همســـرش در  حضـــرت زهرا؟اهس؟، از این غمگین اســـت 

تـــا همانند گذشـــته جواب او را بدهـــد. صحبت کردن امیـــر المؤمنین؟ع؟ 

بـــا پیامبـــر؟ص؟، هنگام دفن حضرت زهرا؟اهس؟ در تاریکی شـــب و شـــکایت 

گواه خوبی بر آن اســـت که ایشـــان قائل به شـــنوا  کردن نزد ایشـــان از قومش، 
بـــودن ارواح آن بزرگـــواران بوده اند.1

2( بـــا خوانـــدن دقیق ســـخنان امیـــر  المومنیـــن؟ع؟ در نهج الباغـــه در می یابیم 

کـــه داِر غربـــت و بی کســـی و قطـــع دیـــدار و »منقطع زورتـــه«، متعلـــق به نوع 

یـــا گنهـــکارانمیباشـــد. و ربطـــی به  انســـان ها و خصوصـــًا غیـــر مؤمنیـــن و

حیات امامان؟ع؟ ومقتولین فی ســـبیل اهلل وحتی برخـــی از مؤمنین ندارد. 

انقطـــاع زیارت مربوط به روح فرد کافر اســـت و او باید در وحشـــت و تنهائی 

گناهانشـــان  که باید عقوبت  گناهکارانی  بماند و بســـوزد و یا مربوط به ارواح 

کافرانـــی را  کننـــد. عبـــارات قبلـــی حضـــرت در همیـــن خطبـــه،  را تحمـــل 

که برخـــاف ارواح مؤمنین، از نعمت دیدن و شـــنیدن در  توصیـــف می کند 

برزخ برخوردار نیســـتند.

3( در عبـارت »فهـم جیـرة الیجیبـون داعیـًا، ...، متدانـون ال یتـزاورون« همانطـور 

کامـل خطبـه آشـکار می شـود، فاعـل اجابـت نکـردِن فریـاد  کـه بـا خوانـدن 

 یِجیُبـوَن َداِعیـًا(، مـردگان درقبـور مجـاور می باشـند، نـه 
َ

خواهـی مـردگان )ال

زنـدگان روی زمیـن. همسـایگان، مدفونیـِن سـایر قبـور می باشـندکه به ندبه و 

 
َ

یَك یا َرُســـول
َ
ـــاَلُم َعل 1. نهـــج البالغه چاپ فیض االســـالم صفحه ى 651 خطبه 193: الّسَ

 اهلِل َعْن 
َ

 یا َرُســـول
َ

َحـــاِق ِبَك َقّل
َّ
یَعِة الل ـــِر ِة ِفـــی ِجَواِرَك َو الّسَ

َ
اِزل ـــی َو َعـــِن اْبَنِتـــَك الّنَ اهلِل َعّنِ

ـــی ِبَعِظیـــِم ُفْرَقِتـــَك َو َفاِدِح  ّسِ
َ
أ ّنَ ِلـــی ِفـــی الّتَ

َ
 أ

َّ
ـــِدی ِإال

ُّ
 َعْنَهـــا َتَجل

َ
َصِفیِتـــَك َصْبـــِری َو َرّق

ُمِصیَبِتَك َمْوِضـــَع َتَعز. . .
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فریـاد مـردگان غیـر مؤمن بی اعتناء هسـتند. امیر المومنیـن؟ع؟ نمی خواهند 

نمی شـنوند.  را  خـود  زنـده  بسـتگان  وگریـۀ  نوحـه  که مـردگان،  بفرماینـد 

کـه قـادر بـه  همچنانکـه در خطبـه خواندیـم حضرتـش، همسـایگان مـرده را 

اجابـت همجـواران خویـش نیسـتند، اینگونه توصیف میکننـد که آنها گرد 

هـم قـرار دارنـد و تنهاینـد. همسـایه یکدیگرنـد امـا از هـم دورنـد. فاصلـه ای 

بـا هـم ندارنـد ولـی هیـچ گاه بـه دیـدار یکدیگـر نمی رونـد. بنابرایـن، سـخن 

در زمینـۀ خـود مـردگان و اجسـاد آنهاسـت؛ نـه رابطـۀزنـدگان دنیـوی و ارواح 

مـردگان.
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1- ارتباط ارواح با دنیا

 پس از دانستن این مطلب که دنیای پس از مرگ و عالم برزخ دنیای بی هوشی و 

بی خبری نیست، اینک به بررسی ارتباط ارواح پس از مرگ با این عالم می پردازیم.

که قطعًا برخی ارواح  با اسـتفاده از قرآن و روایات معصومین؟ع؟ روشـن می شـود 

بـا دنیـا ارتبـاط دارنـد و بـه خواسـت الهـی برخـی ارواح می تواننـد ببیننـد و بشـنوند و 

گاهـی تمامی  بـر ایـن عالـم و بـر جسـم خـود اشـراف یابنـد. بـه عنـوان مثال، حضـور و آ

کـه بـدن  کننـدگان، ازلحظـه مـرگ تـا هنگامـی  ارواح بـر بدن هایشـان و بـر مشـایعت 

کننـدگان بـاز می گردنـد، اشـراف ارواح مؤمنیـن بـر خویشانشـان  دفـن شـده و تشـییع 

یـارت قبـور ایشـان می آینـد. همچنیـن در بخـش قبـل  کـه بـه ز در شـب و روز جمعـه 

قبرشـان  سـر  بـر  او  آمـدن  از  و  می بیننـد  را  خـود  قبـر  زائـر  مؤمنیـن،  ارواح  کـه  آوردیـم 

کـه خـدا بـرای مومنیـن قـرار داده  خوشـحال می شـوند و ایـن از جملـه نعماتـی اسـت 

اسـت. بنابراین امکان ارتباط ارواح با این دنیا حداقل در رابطه با برخی از ارواح، به 

خصـوص مؤمنیـن قطعـی اسـت. امـا اینکه آیـا ارواح کافران نیز در ارتبـاط با این عالم 

کـه بـا ایـن  هسـتند یـا خیـر، و اینکـه دقیقـٌا ارواح مـردگان چـه هنـگام اجـازه می یابنـد 

کیفیـت دیـدن و شـنیدن و نحـوه زندگـی و تـرس و خوشـحالی  عالـم ارتبـاط یابنـد و 

گـزارش نشـده اسـت. آنهـا در آن عالـم بـه چـه صـورت اسـت، بـه تفصیـل در روایـات 

ی )2(
ف
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کـه در بخـش قبـل بیـان شـد، روح پـس از مـرگ و تـا مدتـی پـس  بـر اسـاس روایاتـی 

از دفـن، بـر بدنی کـه سـالها بـا آن خـو داشـته و بـا آن بـدن همـراه بـوده اسـت بـه اذن و 

اجـازه خـدا، مشـرف می شـود، آن را می بینـد و سـخن های اطرافیـان را نیـز می شـنود. 

کید  خوانـدن تلقیـن هنـگام دفـن میـت، سـفارش بـر خوانـدن قـران کنـار قبـر میـت، تا

کـم شـدن وحشـت قبـر و انـس مـرده بـا قبـر و روایـات دال بـر  بـر حمـل آرام جنـازه بـرای 

گاهی،  قطـع تعلـق ارواح مؤمنیـن در روز سـوم و هفتـم و چهلـم پـس از مـرگ، نشـان ازآ

شـنیدن و دیـدن روح دارد.

بـا نگاهـی بـه آیـات قـرآن و روایـات در می یابیـم؛ برخـی پیامبـران بـا درگذشـتگان 

گـر ارواح مـردگان در آن مـوارد چیـزی نمی شـنیدند،  گفتگـو می کردنـد. ا از ایـن دنیـا 

کـه در  سـخن گفتـن بـا آنـان امـری بیهـوده بـود. قطعـا سـخنان و عملکـرد انبیـاء الهـی 

گـزارش شـده همگـی مطابـق حـق اسـت و از بـاب سـرگرمی و یـا زبـان  قـرآن و روایـات 

حـال و یـا اسـتعاره و مجـاز ادبـی نیسـت. بـه نمونـه هایـی از آن اشـاره می کنیـم:

1- 1- سخن گفتن پیامبر اکرم؟ص؟ با کشتگان بدر
در روایات آمده است:

»رســول اهلل؟لص؟ درجنــگ بــدر امــر فرمودنــد اجســاد بیســت و چهــار نفــر از 
یختنــد. آن حضــرت  کشــته شــدگان قریــش را در چاهــی از چاه هــای بــدر ر
پــس از ســه روز در حالــی کــه همــراه اصحــاب بودنــد، تشــریف آوردنــد، کنار آن 
چــاه ایســتادند، یکایــک کشــتگان رابــه اســم و اســم پــدر صــدا زدنــد و فرمودنــد: 
گــر خــدا و رســول خــدا را اطاعــت  ای فــالن پســرفالن! آیــا مســرور نمی شــدید ا
ــود،  ــه مــا وعــده داده ب کــه مــا حقانیــت آنچــه را خــدا ب ــه درســتی  می کردیــد؟ ب
یافتیــم. آیــا شــما حقانیــت آنچــه را خــدا بــه شــما وعــده داده بــود، یافتیــد؟ عمــر 
گفــت: یــا رســول اهلل! بــا اجســاد بــی روح ســخن می گویــی؟ حضــرت فرمودنــد: 
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کــه جــان محمــد در دســت اوســت، شــما در شــنیدن آنچــه  قســم بــه آن کســی 
مــن می گویــم شــنواتر از آنــان نیســتید؛ ولــی قــدرت بــر جــواب دادن ندارنــد.«1

1- 2- خطاب امیر المؤمنین به پیامبر؟ص؟ به هنگام غسل و تجهیز آن حضرت
گرامـی اسـام؟ص؟، موضـوع غسـل آن حضـرت پیـش  بعـد از درگذشـت پیامبـر 

آمـد. طبـق وصیـت رسـول خـدا؟ص؟، امیرمؤمنـان؟ع؟ غسـل دادن آن جنـاب را بـه 

کفـن، بـه مـدت سـه روز بـدن پیامبـر؟ص؟ دفـن  گرفـت. بعـد از اتمـام غسـل و  عهـده 

ک آن حضرت خم می شـدند و  نگردیـد. گاهـی اوقـات حضـرت علی؟ع؟ بر جسـم پا

بـا ایشـان درد دل می کردنـد. از جملـه سـخنان امیرالمؤمنیـن ایـن بـود:

ــو رشــته نبــوت قطــع  ــا مــرگ ت ــاد. ب ــه فدایــت ب ــدر و مــادرم ب اى پیامبــر خــدا! پ
گردیــد، بــا مــرگ تــو چیــزى قطــع شــد کــه بــا مــرگ پیامبــران دیگــر قطــع نشــد و آن 
گــر مــرا امر  گاهــی از آســمانها بــود. یــا رســول اهلل! ا  نبــوت و وحــی الهــی و اخبــار و آ
گریه می کردم   به صبر نکرده و از بی تابی منع ننموده بودى، آن قدر در فراق تو 
یختــم تــا اشــکم تمــام و سرچشــمه آن خشــك شــود. ایــن درد  و اشــك می ر
جانــکاه و حــزن و انــدوه، دائمــًا باقــی اســت و این هــا در مصیبــت تــو کم اســت، 
کــرد و جــز ایــن چــاره اى  کــه نمی تــوان مــرگ را بازگردانــد و آن را دفــع  امــا حیــف 
نیســت. یــا رســول اهلل! پــدر و مــادرم بــه فــداى تــو بــاد! مــا را در ســراى دیگــر و در 

کــن، بــه فکــر مــا بــاش و هرگــز مــا را فرامــوش   نکــن«.2 پیشــگاه پــروردگارت یــاد 

کـــه امیرمومنـــان خطاب بـــه پیامبر  چـــه جملـــه اى از ایـــن صریحتـــر و روشـــن تر 

کـــرم؟ص؟ می فرماینـــد: »یا رســـول اهلل! ما را پیش پروردگار، در ســـراى دیگـــر یاد کن و  ا

به خاطر بســـپار.«

کنز العمال، ج 10، ص 377�  .1
2. نهج البالغه فیض، خطبه 226�
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آیـا انسـان عاقـل و خردمنـد، بـه خـود اجـازه می دهد کـه بگوید: امام ایـن جمله را 

درمقـام درد دل و بـه عنـوان تسـکین آالم خویـش گفته و اصطاحـًا َمجازگویی نموده 

و در واقع پیامبر؟ص؟ سـخنان او را نمی شـنیده اسـت؟!

1- 3- سخن گفتن حضرت علی؟ع؟ با جنازه کعب و طلحه
کـه  کشـته ها عبـور می کردنـد  پـس از جنـگ جمـل1 امیر المؤمنیـن؟ع؟ در میـان 

گمـراه بصـره( افتـاد،  گاه چشـمان مبارکشـان بـه جنـازه »کعـب بـن سـوره« )قاضـی  نـا

کرد و با بسـتگان خود در صف دشـمن به جنگ  گردن خود آویزان  که قرآن بر  کسـی 

کت رسـید. بـا سـپاه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پرداخـت و سـر انجام در همین جنگ به ها

امیرالمؤمنین؟ع؟ به حاضران فرمودند:
کعــب را بنشــانید. او را نشــاندند. حضــرت؟ع؟ خطــاب بــه او فرمــود: »ای 
کــه خداونــد بــه مــن وعــده داده بــود، بــه حــق یافتــم. آیــا تــو  کعــب! مــن آنچــه را 
نیــز بــه آنچــه خدایــت وعــده داده بــود بــه حــق یافتــی؟« ســپس فرمــود: »جنــازه 
گاه چشــم امیــر المؤمنیــن؟ع؟  کردنــد. نــا کعــب را بخوابانیــد« از آنجــا عبــور 
بــه جنــازه طلحــه افتــاد. فرمــود: او را بنشــانید. او را نشــاندند. حضــرت؟ع؟ 
همــان ســخن را بــه او نیــز فرمــود. ســپس دســتور دادنــد، جنــازه او را نیــز بــه زمیــن 
کــرد: »ای امیــر مؤمنــان! بــه دو کشــته ای  خواباندنــد. یکــی از حاضــران عــرض 
کــه نمی شــنوند، چــه گفتیــد؟« حضــرت؟ع؟ بــه او فرمودنــد: »ســوگند بــه خدا، 
آنهــا ســخن مــرا شــنیدند؛ چنانکــه کشــته شــدگان افتــاده در میــان چــاه بــدر، 

ســخن رســول خــدا؟ص؟ را شــنیدند.2

بیر، در  1. جنـگ جمـل در عصـر خالفـت حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ با سـپاه طلحـه و ز
 بصره رخ داد.

 2. ارشاد، ج1، ص256؛ احتجاج، ج1، ص239؛ بحاراالنوار، ج6، ص255؛ الفصول المهمه 
ئمه ع )ابن صباغ مالکی(، ج1، ص428� فی معرفة اال
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1- 4- سخن گفتن حضرت صالح و شعیب با اجساد قوم خویش
گفتـن حضـرت صالـح بـا اجسـاد  آیـات 77 تـا 79 سـوره اعـراف نیـز از سـخن 

کـه از وی تبعیـت نکردنـد و بـر اثـر صاعقـه آسـمانی در خانه هایشـان مردنـد،  قومـش 

کـه می فرمایـد: آنجـا  خبـر می دهـد. 

ْم 
ُ
ك �قُ عنْ

َ
ل �بْ

ݘَ
ْ� ا ڡقَ

َ
ْوِم ل ا�قَ اَل �ی ْهْم َو �قَ َولَی  َع�ن �قَ . �نَ �نَ ِم�ی ا�ݒِ  ڡنِی َ�اِرِهْم �بَ

ْ
ُحوا ْص�بَ

ݘَ
ا �قُ �نَ ڡنَ ْ حب ىقُْهُم الّرَ

دنَ �نَ
ݘَ
ا �نَ

 . �نَ اِصِح�ی
و�نَ ال�نَّ ُح�بُّ ا �ق

َّ
ِك�ن ل

َ
ْم َو ل

ُ
ك

َ
َصْح�قُ ل �قَ َر�بّی  َو �نَ

َ
ِرَسال

آنــگاه زمیــن لــرزه ســختی )در اثــر صیحــه شــدید آســمانی( آنهــا را فراگرفــت و 

همــه در خانه هــای خــود بــه زانــو درآمــده، بی جــان شــدند. صالــح؟ع؟ روی 

ــه راســتی  ــوم مــن! ب گفــت: ای ق ــه اجســاد آنهــا(  ــر تافــت و)خطــاب ب از آنهــا ب

کــردم. ولــی شــما خیــر  پیــام پــروردگارم را بــه شــما رســاندم و شــما را نصیحــت 

یــد. خواهــان را دوســت نمی دار

آیـات 91 تـا 93 اعـراف نیـز صریـح اسـت براینکـه حضرت شـعیب قـوم خویش را 

پـس از نـزول عـذاب و نابـودی آنـان مـورد خطـاب قـرار دادند و مذمـت کردند:

 
ْ
ْوا �نَ عنْ ْم �ی

َّ
�ن ل

ݘَ
ا َكا ٮبً َع�ی ُ  سݒ

ْ
وا ُ �ب

�نَ َك�نَّ �ی ِ �ن
َّ
. ال �نَ ِم�ی ا�ݒِ  ڡنِی َ�اِرِهْم �بَ

ْ
ُحوا ْص�بَ

ݘَ
ا �قُ �نَ ڡنَ ْ حب ىقُهُم الّرَ

دنَ �نَ
ݘَ
ا  �نَ

 . �نَ اِسِر�ی حنَ
ْ
 ُهُم ال

ْ
وا �نُ

َ
ا كا ٮبً َع�ی ُ  سݒ

ْ
وا ُ �ب

�نَ َك�نَّ �ی ِ �ن
َّ
َها ال �ی �نِ

�نَ َءاسَى  َعلَی   �ی
َ
ك

ْم �نَ
ُ
ك

َ
َصْح�قُ ل ا�قِ َر�بّی  َو �نَ

َ
ْم ِرَسال

ُ
ك �قُ عنْ

َ
ل �بْ

ݘَ
ْ� ا ڡقَ

َ
ْوِم ل ا�قَ اَل �ی ُهْم َو �قَ َولَی  َع�نْ �قَ  �نَ

 . �نَ ِر�ی ْوٍم َكا�نِ �قَ

که _  »..... کسـانی که شـعیب را تکذیب می کردند _ چنان دچار عذاب شـدند 

گویـا در آن مـکان زندگـی نمی کردنـد. سـپس شـعیب از ایشـان روی برگردانید وگفت: 

ای قـوم بـه تحقیـق مـن رسـالت های پـروردگارم را رسـاندم و بـرای شـما خیرخواهـی 

کـردم؛ حـال چگونـه بـر قوم کافـر اندوهگین باشـم«
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کـــه دو پیامبر الهی به قـــوم خویش که به  ظهـــور آیـــات مذکور، در این معناســـت 

گر  کـــرده و با آنان ســـخن می گویند. ا   عـــذاب دچار شـــده و جـــان باخته اند خطاب 

ارواح کافران شنوای سخنان این دو پیامبر نبودند چگونه مورد خطاب قرار  گرفته اند؟

کامـا قطـع نیسـت. قـدر متیقـن ایـن  بنابرایـن رابطـه ارواح بـا دنیـا پـس از مـرگ 

کـه آنـان در شـرایط و زمانهـای خاصـی، سـخن ها را می شـنوند و خوشـحال  اسـت 

و غمگیـن می گردنـد. ایـن ارتبـاط بـرای ارواح مؤمنـان موجـب شـادی آنهـا می شـود 

کافریـن موجـب انـدوه و حسـرت و  و نعمتـی از جانـب خـدا بـرای آنـان اسـت و بـرای 

کـه مقـرب درگاه  بـه منزلـه عـذاب می باشـد. لـذا ارواح مقـدس انبیـاء و اولیـای الهـی 

بـوده و برتریـن مخلوقـات پـروردگار هسـتند، بـی تردیـد از ایـن نعمـت ایـزدی  خـدا 

محـروم نخواهنـد بـود؛ بلکـه در باالتریـن حـد از آن برخـوردار می گردند. بـه ویژه افضل 

انبیـاء و مرسـلین حضـرت خاتـم النبیین؟ص؟ که حتی سـاِم سـام کننـدگان و کام 

مخاطبـان را می شـنوند و پاسـخ می گوینـد.

گـواه ایـن مطلـب آیـه ای از قـرآن اسـت کـه ما را به صاه و سـام بـر پیامبراکرم؟ص؟ 

امـر می کند.

1- 5- صلوات و سالم بر نبی اکرم؟ص؟
کریم آیۀ 56 سورۀ احزاب می فرماید: خداوند در قرآن 

.
ً
ما ْسل�ی

ُموا �قَ ِ
ّ
ِ� َو َسل �ی

َ
وا َعل

ُّ
وا َصل َم�نُ

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال �ی

ݘَ
ا ا ى �ی �بِ

ی ال�نَّ
َ
و�نَ َعل

ُّ
َصل ُ� �ی �قَ

َ
ك َه َو َملا�ݘِ

َ
�نَّ الّل اإِ

»همانــا خداونــد و مالئکــه او بــر پیامبــر درود می فرســتند ای کســانیکه ایمــان 
کردنــی.«  کنیــد ســالم  بــر ایشــان ســالم  آوردیــد بــر پیامبــر درود بفرســتید و

گرفته اند. موا تسلیما« را در این آیه به همین معنا 
ّ
عموم مفسران عبارت »و سل

 امـر حـق متعـال در مهمتریـن عمـل عبادی مسـلمانان بارز شـده اسـت آنگاه که 
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کـرم؟ص؟ بـه صـورت خطابی سـام می دهند: بـه پیامبرا

»السالم علیک ایها النبی و رحمه اهلل و برکاته«
سـام در نمـاز، محکـم تریـن شـاهد بـر پیونـد میـان امـت اسـام بـا روح مقـدس 
کیـد  تا تسـنن،  اهـل  تاییـد  مـورد  روایـات  در  براینکـه  اسـت. مضافـا  پیامبـر خویـش 
کـه بـه پیامبـر سـام دهـد خـدا روح آن حضـرت را بـه بدنـش  کسـی  شـده اسـت: »هـر 
بازگردانـده و ایشـان پاسـخ سـام را می دهـد«1. صـرف نظـر از نحـوه حیـات کـه در این 
اینکـه مسـلمانان در  بـه  بـا توجـه  و  ایـن روایـات  بیـان شـده، مطابـق  روایـت خـاص 
سراسـر جهـان همـواره بـه حضرتـش سـام وتحیـت دارنـد، نتیجـه می شـود کـه پیامبـر 
کیـد می کنیـم نـه هماننـد زنـدگان در دنیـا(،  عظیـم الشـان نـه تنهـا زنده انـد )البتـه تأ

گاهـی مسـتمر بـا امـت خویـش نیـز دارنـد. بلکـه ارتبـاط و آ

پاسخ به دو پرسش

پرسش اول: آیا ُعزیر پیامبر از وضعیت خودش بی خبر بود؟
ماجـــرای حضـــرت ُعزیـــر با ادعـــای اثبـــات ارتبـــاط ارواح بـــا دنیا چگونـــه قابل 
جمـــع اســـت؟ در این آیه پیغمبر خـــدا از دنیا رفته و در مدت صد ســـالی که وفات 
یافتـــه بـــود، نـــه از بدن خود خبر داشـــت و نـــه از مرکبـــش. حتی مدت مـــرگ خود را 
 نمی دانســـت. پس چگونه می شـــود ادعـــا کرد که انبیای الهی پـــس از مرگ، از دنیا و 

احواالت آن با خبر اند؟

پاسخ:
ایـــن واقعـــه یک مورد خاّص اســـت و تعمیم آن بـــه موارد دیگر دلیـــل  می طلبد. 

1. اهـل تسـنن، حتـی خـود ابـن تیمیـه و سـلفی های متاخـر نظیـر بـن بـاز اعتـراف  کرده انـد کـه 
 پیامبر؟ص؟ سـالم  زائر خود را می شـنوند و خداوند روح ایشـان را به  جسدشـان بازمی گرداند 
ابـن تیمیـه، ج13، ص 235؛  وجـواب  سـالم  زائریـن  خـود را می دهنـد. مجمـوع فتـاوی 

صـالة المؤمـن القحطانـی، ص1391�
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کـــه در قـــرآن آمده اســـت، حضـــرت عزیر پس از صد ســـال مـــرگ، بر  زیـــرا همانطـــور 

خـــاف ســـنت جـــاری و طبیعـــی مجددًا بـــه دنیا باز گشـــتند. ســـالم مانـــدن آب و 

غـــذا و بـــدن حضرت عزیـــر و در مقابل مردن و پوســـیدن مرکب ایشـــان نیز نشـــان از 

خـــاّص بـــودِن این واقعه دارد. در حقیقـــت، خداوند متعال با ایـــن واقعه می خواهد 

 کیفیـــت معـــاد را بـــر عزیـــر بنمایاند و ایـــن حادثه را آیـــه حقانیت معاد بـــرای دیگران 

قرار دهد.

کریـــم نظیـــر آیـــات  45و 46 ســـوره غافـــر  از ســـوی دیگـــر، بـــر اســـاس آیـــات دیگـــر قـــرآن 

ـــات موجـــود  ـــدر و روای ـــاره شـــهدای ب ـــۀ 170 ســـوره آل عمـــران درب ـــاره آل فرعـــون و آی درب

کـــه توضیـــح آن مفصـــا بیـــان شـــد _ حیـــات برزخـــی و ارتبـــاط  در منابـــع فریقیـــن  _  

کـــه  گرفـــت  ـــه نتیجـــه  گون ـــوان ایـــن  ـــکار نیســـت، پـــس می ت ـــل ان ـــم قاب ـــا ایـــن عال ارواح ب

کـــردن مـــردگان و   خداونـــد در داســـتان حضـــرت عزیـــر می خواهـــد قـــدرت خـــود در زنـــده 

حتمـــی بـــودن معـــاد را نشـــان دهـــد و در ایـــن راه از روشـــی خـــاّص اســـتفاده شـــده 

اســـت. لـــذا مـــورد عزیـــر قابـــل تعمیـــم بـــه دیگـــران وحتـــی بـــه خـــود ایشـــان پـــس از مـــرگ 

مجددشـــان نیســـت.

کـه پـس از صـد سـال زنـده شـدند، در  ضمـن اینکـه جنـاب عزیـر در شـرایطی 

دنیـا نسـبت بـه پیشـامد های صـد سـال گذشـته اظهـار عدم اطـاع کردنـد و آیات در 

کت اسـت. ای بسـا ایـن فراموشـی  گاهـی روح ایشـان در عالـم بـرزخ سـا مـورد میـزان آ

در انتقـال از نشـئه آخـرت بـه دنیـا و بـه خواسـت خـدا حاصـل شـده باشـد تـا تذکـر بـه 

گیـرد. کیفیـت معـاد بـه نحـو موثـری انجـام 

بـه هـر حـال اسـتدالل بـه ایـن آیـات در نفـی علم وشـعور در عالـم برزخ اسـتداللی 

تاّم نیسـت.
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پرسش دوم: آیا حضرت عیسی؟ع؟ از امت خویش بی اطالع بود؟
قرآن در سوره مائده آیات 116 و 117 می فرماید:
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ا  ً�ا ّمَ َه�ی ْهْم سݒ �ی
َ
�قُ َعل ْم َو ُك�ن

ُ
ك َّ َه َر�بّی  َو َر�ب

َ
 الّل

ْ
ُ�وا �نِ اْع�بُ

ݘَ
ِ� ا �نِى �بِ َمْر�قَ

ݘَ
ا َما ا

َّ
ل �قُ لَهْم اإِ

ْ
ل َما �قُ

 .�ٌ َه�ی َى ٍء سݒ �ن�قَ َعلَی  كل سݒ
ݘَ
ْهْم َو ا �ی

َ
�بَ َعل �ی �قِ �ن�قَ الّرَ

ݘَ
�قَ ا �نِى ُك�ن ٮقَ �ی

َو�نَّ ا �قَ ّمَ
َ
ل ِهْم �نَ �ی ُ�ْم�قُ �نِ

کــه: »ای عیســی آیــا  در روز قیامــت بــه حضــرت عیســی خطــاب می شــود 
ــه )معبــود( برگزینیــد؟«  ــه عنــوان دو ال کــه مــن و مــادرم را ب گفتــی  ــه مــردم  ــو ب ت
عیســی عــرض می کنــد: »خدایــا تــو منزهــی و شایســته نیســت کــه من بــه ناحق 
ــه آن امــر  ــرا ب ــو م ــه ایشــان چیــزی نگفتــم مگــر آنچــه ت ــم... مــن ب ســخنی بگوی
کــردی، بــه ایشــان گفتــم خدا را که پروردگـــار مـــن و شمـــاست عبـــادت کنیـــد« 
ــان  ــان ایش ــه می ک ــی  ــا وقت ــن ت ــد(: »م ــرض می کن ــی ع ــرت عیس ــپس حض )س
کــه  گرفتــی ایــن تــو بــودی  کــه جــان مــرا  بــودم شــاهد و ناظرشــان بــودم، و وقتــی 

ــر همــه چیــز نظــارت داری«. ــو ب مراقــب و ناظرشــان بــودی و ت
ــس از  ــزرگ اســت پ ــران ب کــه از پیامب ــات، حضــرت عیســی؟ع؟  ــن آی  طبــق ای
کلــی از امــت خــود بی خبــر می باشــد، حــال چگونــه ممکــن اســت  وفــات، بــه 
گردنــد؟! کــه امــام و امامــزاده پــس از مرگشــان از دنیــا و پیــروان و زائرانشــان مطلــع 

پاسخ:
کلمــۀ »شــهادت« از ریشــه »ش ه د« بــوده و بــه معنــای علــم همــراه بــا حضــور 

ــرده،  ک ــاهده  ــرا مش ــخص آن ــه ش ک ــه  ــر دادن ازآنچ ــاوت، خب ــه قض ــت. در محکم اس

شــهادت نــام دارد.1 لــذا اقامــه هــر شــهادتی نیازمنــد ســه رکــن حضــور، علــم و اعــام 

کریـم، مصطفـوی: هـو التعلیـم بالحضـور عنـد المعلـوم و  کلمـات القـرآن  1. التحقیـق فـی 
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اســت. فــرد غایــب نمی توانــد نســبت بــه چیــزی شــاهد باشــد و شــهادت فــرد غایــب 

در هیــچ دادگاهــی پذیرفتــه نمی شــود.

الهـی  در دادگاه  امـت خویـش  بـه  نسـبت  نیـز هرکـدام  امامـان؟ع؟  و  پیامبـران   

شـهادت می دهنـد. یعنـی در دورانـی کـه آنان حجت حی در زمین بوده اند شـاهدان 

بـر امـت نیـز هسـتند.

کـه هـر پیامبـری نسـبت بـه »امـت خـودش« شـاهد اسـت.  در قـرآن نیـز ذکـر شـده 

گروهـی از مومنـان )کـه ائمـه؟مهع؟ هسـتند( شـاهدان امـت اسـام  و پیامبـر اسـام و 

می باشـند.
1 

ً
�ا ه�ی َ لاِء سݒ َک َعلی  هوݘُ ا �بِ ٮن �ݘْ ٍ� َو حبِ ه�ی َ سݒ �قٍ �بِ

ّمَ
ݘُ
ا ِم�نْ ُكّلِ ا ٮن �ݘْ ا حبِ �ن  اإِ

�نَ �ی
َ
ك �نَ

یم  کـــه از هـــر امتـــی گواهـــی بیاور پـــس چگونـــه اســـت )حـــال مـــردم( آن گاه 
یم( و  )پیامبرشـــان را بـــرای گواهی به ایمان و کفر و طاعت و فســـق آنهـــا بیاور

یم؟! گـــواه آور تـــو را نیز بـــر اینان 

و�نَ 2 ٮبُ ْع�قَ س�قَ ُروا َو لا ُهْم �ی �نَ كڡنَ �ی �نِ
َّ
�نُ ِلل �نَ وݘْ ّمَ لا �ی

ُ  �ݒ
ً
�ا ِه�ی �قٍ سݒ

ّمَ
ݘُ
َع�ݒ ِم�ن كلّ  ا ٮبْ

ْوَم �نَ َو �ی

روزی کــه از هــر امتــی گواهــی برانگیزیــم آن وقــت بــه کســانی کــه کافــر بوده اند نه 
اجــازه )ســخن گفتــن( دهنــد، نــه می تــوا ننــد به مقــام اعتــذار برآیند.

لاِء َو   َعلی َهوݘُ
ً
�ا ِه�ی ا �بِك سݒ

ٮنَ �ݘْ ِسِهْم َو حبِ ڡنُ �ن
ݘَ
�نْ ا ِهم ّمِ �ی

َ
 َعل

ً
�ا ِه�ی �قٍ سݒ

ّمَ
ݘُ
َع�ݒ ڡنی كلّ  ا ٮبْ

ْوَم �نَ َو �ی
�نَ 3 ُمسِلِم�ی

ْ
َری ِلل ُسݒ  َو �ب

ى ٍء َو ُهً�ی َو َرْحَم�قً كلّ  سݒ ِ
ّ
 ل

ً
ا �ن ٮی ىبْ �ب �قِ ِك�قَ

ْ
ك ال �ی

َ
ا َعل �نَ

ْ
ل رنَّ �نَ

گواهــی بــر علیــه خودشــان برانگیزیــم و تــرا بــر اینــان  کــه از هــر امتــی  روزی باشــد 

معاینـه؛ لسـان العـرب: اصـل الشـهاده االخبـار بمـا شـاهده و المشـاهده و المعاینـة. 
1. نساء/ 41

2. نحل/ 84�
3. همان/ 89�
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کرده ایــم توضیــح همــه چیــز و هدایــت و  کــه بــر تــو نــازل  کتابــی  یــم. ایــن  گــواه آر
رحمــت و بشــارت بــرای مســلمانان اســت.

کـه در آیـات روشـن اسـت، خداونـد پیامبـران و امامان را شـاهد بر قوم و  همانطـور 

امـت خویش قرار داده اسـت.

لـذا حضـرت عیسـی نیـز تـا وقتـی در میـان امـت خـود بودنـد بـر آن امـت شـاهد 

بـوده انـد؛ امـا پـس از ایشـان شـمعون صفـا وصـی حضـرت عیسـی شـاهد بـر قـوم بنـی 

کـرم؟ص؟ و ائمـه اطهـار؟ع؟ چـه در دوران حیاتشـان و  اسـرائیل اسـت. البتـه پیامبـر ا

گاه بر امت اسـام هسـتند. رکن علم  چـه پـس از مماتشـان بـه خواسـت خـدا، عاِلم وآ

بـه قـوت خـود پـا برجـا بـوده و لیکـن خـدا حجـت و امـام حـی را در هـر زمـان بـه عنـوان 

شـاهد بـر آن امـت قـرار داده اسـت.

گاهی حضرت عیسی؟ع؟ پس از توفی نفی نشده،   مضافًا بر اینکه در آیه علم وآ

بلکـه بـه طـور طبیعـی حضور و مراقبت حضرت عیسـی؟ع؟ برای جلوگیری از شـرک 

گردیده اسـت. جواب آن حضرت نیز به همین نکته اشـاره دارد  ورزی امت، منتفی 

کـه خدایـا پـس از اینکـه مـرا توفی کردی تـو مراقب و ناظر بر آنهـا بوده ای.

زیارت قبور در احادیث
که ارواح برخی مردگان در دوران حیات برزخی دارای علم و احسـاس  دانسـتیم 

کنند. این  گاهی و حتی ارتباط پیدا  هستند و به اذن الهی می توانند به عالم دنیا، آ

ادعا فقط در حد امکان عقلی نیست بلکه به داللت آیات و روایات، وقوع خارجی 

روایـات از مسـلمیات  گردیـد.  ارائـه  ایـن زمینـه  قبـًا نمونه هایـی در  و دارد.   داشـته 

کننـدگان خـود را  کـه ارواح همـه مـردگان صـدای پاهـای تشـییع    فریقیـن ایـن اسـت 

می شنوند و حاضرین در مراسم را می بینند و از دعا و خیرات آنان خشنود می گردند.
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یارت قبور از دیدگاه احادیث اسامی می پردازیم. کنون به بررسی جواز ز هم ا

کـرده انـد، اسـتفاده  کـه نویسـندگان صحـاح هـم آن را نقـل  از برخـی احادیـث 

یـارت قبـور نهـی  می شـود کـه پیامبـر گرامـی؟ص؟ بنـا بـه عللـی و آنهـم بـه طورموقـت از ز

یـارت قبـور  ز بـه  کردندکـه مـردم  امـر  کـرده بودنـد، )ولـی سـپس اجـازه دادنـد و بلکـه 

برقعـی  ابوالفضـل  آقـای  از مخالفـان ماننـد  ایـن روایـات مستمسـک برخـی  برونـد.( 

یـارت قبـور را جـز در مـوارد خاص ممنوع دانسـته اسـت.  قـرار گرفتـه و بـه اسـتناد آن، ز

کام را  کام پیامبـر؟ص؟ بایـد شـرایط زمانـی و مکانـی صـدور  کـه مـا در فهـم  در حلـی 

یـارت قبـور آمـده  در نظـر بگیریـم. خصوصـًا اینکـه پـس از ایـن نهـی، مجـددًا امـر بـه ز

گذشـتگان آن سـرزمین، غالبًا مشـرک و  که اموات  اسـت. شـاید علت نهی این بوده 

بـت پرسـت بوده انـد و اسـام خواسـتار قطـع عاقـه و پیونـد بـا جهـان شـرک می باشـد 

یـارت قبـر تـوام بـا  و همیـن طـور مـردم مکـه بـر قبـور اجـداد خویـش بتخانـه سـاخته و ز

بـت پرسـتی بـود.

َر«1 در نفی زیارت قبور استداللی  ا�بِ
َمڡقَ

ْ
ُم ال ْر�قُ ُر، َح�قَّى رنُ

ُ كَا�ݒ
َهاُكُم ال�قَّ

ْ
ل
ݘَ
  استدالل به آیه »ا

کان  کـه بـه پـدران و نیـا کسـانی اسـت  درسـت نیسـت. زیـرا آیـات فـوق در نکوهـش 

خویـش فخـر می کردنـد و دائمـًا خویشـان و بـزرگان فامیـل و قبیله یکدیگـر را به رخ هم 

می کشـیدند. از قبیـل اینکـه می گفتنـد: فـان شـاعر عمـوی مـن اسـت. پـس از اینکـه 

زنده هایشـان تمـام می شـد بـه سـراغ مرده هـا و قبرها می رفتند و به تفاخـر خود اینگونه 

ادامـه می دادنـد: فـان مـرده از شـخصیت های قبیلـه مـا بـوده اسـت.

یـارت قبـور توسـط اهالـی مکـه و مشـرکان را توضیـح می دهـد.  آیـه اول، انگیـزه ز
یعنـی می فرمایـد: شـما مشـرکان مکـه آنقـدر در افـزون طلبـی گرفتـار و سـرگرم هسـتید 

کـه بـرای نیـل بـه آن )تفاخـر و تکاثـر(  بـه زیارت قبرهـا می روید. واضح اسـت که آیات 

کرد تا اینکه به دیدار قبر ها رفتید«.  1. تکاثر/ 1 و 2. »افزون طلبی شما را سرگرم 
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یـارت )یعنـی  یـارت قبـور نیسـت؛ بلکـه هـدف آنـان از ز فـوق در مقـام نفـی مطلـق ز

تفاخـر( را کـه عـادت مشـرکان مکـه بـوده، مـورد نکوهـش قـرار می دهـد. بدیـن جهات 

یـارت قبـور نهـی کردنـد و علـت ایـن نهی  کـرم؟ص؟ در دوران مکـه، مـردم را از ز پیامبـر ا

یـاده طلبـی و تفاخـر بـه مـردگان بـوده اسـت. هـم، منـع از ز

که پس از گسترش اسام و پا بر جایی نهال   اما از روایات دیگری روشن می شود 

ایمـان در دل افـراد و نابـودی بتخانه هـا، این نهی برداشـته شـد. پیامبـر گرامی؟ص؟ امر 

که مردم به زیارت قبور بشـتابند. کردند 

خود ایشان به زیارت قبر مادرشان رفته و فرمودند:

کنــم. شــما نیــز قبرهــا را  یــارت  کــه قبــر مــادرم را ز گرفتــه ام  »از خدایــم اجــازه 
یــارت آنهــا مایــه یــادآوری خداســت.«1 یــرا ز کنیــد؛ ز یــارت  ز

یارت آنها مایه یادآوری آخرت است.«2 یرا ز یارت کنید، ز »قبور را ز

 نویسندگان سنن و صحاح از قول رسول خدا؟ص؟ چنین نقل می کنند:

ــد.  کنی ــارت  ی ــد ز ــه بع ــن ب ــودم. از ای ــرده ب ک ــی  ــور نه ــارت قب ی ــما را از ز ــن ش »م
ــه  ــی اعتنــا می ســازد و آخــرت را ب ــه دنیــا ب ــارت قبــور، شــما را نســبت ب ی ــرا ز ی ز

یــاد مــی آورد«.3

یـاره قبـر امـه«، ص 65؛  1. صحیـح مسـلم، ج 3، بـاب »اسـتئذان النبـی ربـه عزوجـل فـی ز
صحیـح ابـن ماجـه، ج 1، ص 114�

یـاره قبـر امـه، ص 65؛  2. صحیـح مسـلم، ج 3، بـاب »اسـتئذان النبـی ربـه عزوجـل فـی ز
ابـن ماجـه، ج1، ص 114� صحیـح 

یـاره القبـور«، ج1، ص 114، طبـع هنـد؛ صحیـح  3. سـنن ابـن ماجـه، بـاب »مـا جـاء فـی ز
ترمـذی، ابـواب الجنائـز، ج 3، ص274، همـراه بـا شـرح ابن العربـی المالکی طبع لبنان. 
ترمـذی پـس از نقـل حدیـث از بریـده می گویـد: حدیـث بریده صحیح اسـت و اهل علم به 
یارت قبور مانعی نمی اندیشند. این است نظریه گروهی مانند:  آن عمل می کنند و برای ز
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کـه پیامبر خـدا؟ص؟، زیارت قبور  در کتـب اهـل تسـنن از عایشـه نیز منقول اسـت 
یـارت قبـور را بـه مـن تعلیم کرد.2 را اجـازه داد1 و کیفیـت ز

یـارت قبور آمـده و عمـل معصومین؟مهع؟ نیز  کـّرات تذکـر بـه ز در روایـات شـیعه بـه 

مؤیـد آن اسـت. بـه عنـوان نمونـه به روایـت ذیل توجـه فرمایید:

ُهــْم  ُکــْم َفِإّنَ ُروا َمْوَتا ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟: ُزو
ْ
ِمیــُر ال

َ
 أ

َ
: َقــال

َ
ِبــی َعْبــِد اهلِل؟ع؟ َقــال

َ
 َعــْن أ

ــِه ِبَمــا  ّمِ
ُ
ِبیــِه َو ِعْنــَد َقْبــِر أ

َ
َحُدُکــْم َحاَجَتــُه ِعْنــَد َقْبــِر أ

َ
ــْب أ

ُ
یْطل

ْ
یاَرِتُکــْم َو ل یْفَرُحــوَن ِبِز

ُهَما.3
َ
یْدُعــو ل

کنیـــد  یـــارت  امـــام صـــادق؟ع؟ از قـــول امیـــر مومنـــان می فرماینـــد: مـــردگان را ز
یـــارت شـــما شـــاد می شـــوند و هـــر یـــک از شـــما بایـــد نـــزد قبـــر پـــدر  ـــا ز کـــه ایشـــان ب
ـــب  ـــدا_ طل ـــود را _ از خ ـــت خ ـــر آن دو، حاج ـــای ب ـــا دع ـــراه ب ـــش هم ـــادر خوی و م

نمایـــد.

سفارش بر زیارت در روایات
 وضعیـــت ارواح انســـان های عـــادی در عالـــم بـــرزخ در آیینـــه قـــرآن و روایـــات، مـــورد

گروهـــی از ارواح )اعـــم از مؤمنـــان و  کـــه در عالـــم بـــرزخ  یافتیـــم  گرفـــت. در   بررســـی قـــرار 

 کافـــران( حداقـــل در برهـــه ای از زمان هـــا، دارای شـــعور و احســـاس بـــوده و از عالـــم دنیـــا 

کـــه  گاه می گردنـــد. ولـــی در مـــورد دیگـــران، از مجمـــوع قـــرآن و روایـــات چنیـــن بـــر می آیـــد   آ

 ارواح آنـــان بـــه نوعـــی غفلـــِت شـــبیه خـــواب دچـــار بـــوده و بـــا نفـــخ صـــور بیـــدار و 

هشیار می شوند.

 ابـن المبـارک و شـافعی و احمـد و اسـحاق . نیـز بنگریـد: صحیـح مسـلم، ج3، ص 65؛
 صحیح ابوداوود، ج 2، ص 195؛ صحیح مسلم، ج 4، ص 73�

1. صحیح ابن ماجه، ج1، ص114�
2. سنن نسائی، ج 3، ص76؛ صحیح مسلم، ج 3، ص 64� 

3. الکافی )ط _ السالمیة(، ج 3، ص230
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یــارت قبــور افــراد عــادی، نــه تنهــا از نظــر شــرع بــا اشــکال  همچنیــن دانســتیم ز

اســت، بلکــه مــورد ســفارش از جانــب نبی گرامــی اســام؟ص؟و امیر المومنیــن؟ع؟ نیــز 

ــاد مــرگ و  ــده شــدن ی ــارت قبــور موجــب زن ی ــه فرمــودۀ ایشــان، ز کــه ب می باشــد؛ چــرا 

یــارت قبــور حاصــل  گنــاه اســت وثمــرات دیگــری نیــز در فضــای ز آخــرت و دوری از 

می گــردد.

یـارت قبـور اولیـاء و اوصیـای الهـی، همـه  امـا در خصـوص ارواح مقدسـه یعنـی ز

یـارت قبـور ذکـر شـد، قطعـًا در اینجـا نیـز مصـداق  کـه بـرای ز آن ویژگی هـا و ثمـرات 

دارد. مضافـًا بـر اینکـه خـدای متعـال تعبیـرات منحصـر بـه فـردی را بـرای ارواح اولیاء 

کیـد نمـوده اسـت.  یـارت قبـور ایشـان تا کـرده و روایـات نیـز آثـار متعـددی را در ز ذکـر 

کریـم نهـی خـاص  کـه بـه فرمـودۀ خداونـد زنـده هسـتند و خداونـد در قـرآن  ارواحـی 

کـه آنهـا را مـرده بنامیـم. فرمـوده اسـت 
1� ُعُرو�نَ ْ سݒ

اٌء َو لِك�نْ لا �قَ ْح�ی
ݘَ
ْل ا َ ْموا�قٌ �ب

ݘَ
ِه ا

َ
ِل الّل ٮی ُل ڡنی  َسىب �قَ ڡقْ وا ِلَم�نْ �ی

ُ
ول ڡقُ َو لا �قَ

 و کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مردگان نخوانید، بلکه آنان زنده اند
 ولی شما در نمی یابید.

که آیه فوق درباره کشـته شـدگان در راه خدا نازل شـده اسـت.  الزم به ذکر اسـت 

قطعًا پیامبر؟ص؟ و ائمه معصومین؟ع؟ از دیگر مقتوالن در راه خدا برتر بوده و حداقل 

مشـمول ایـن آیـه هسـتند. لـذا بـا توجـه بـه آیـات و روایـات باید اذعـان کرد ایـن بزرگان 

کـه خداونـد بـه آنـان عنایـت فرمـوده، بیـش از  در حقیقـت زنده انـد و بواسـطۀ قدرتـی 

گاهـی آنهـا بـه ایـن دنیـا از روح مؤمـن تریـن  ارواح عـادی قـدرت داشـته و ارتبـاط و آ

گـر یـک مؤمـن عـادی زائـر قبـر خویـش را می بینـد  افـراد عـادی امـت، افزونتـر اسـت. ا

1. بقره/ 154
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یـارت قبورشـان  کـه بـه ز کسـانی را  و می شناسـد بـه نحـو اولـی ایـن برگزیـدگان الهـی 

می رونـد، می بیننـد، صـدای آنهـا را می شـنوند، آنـان را اجابـت می کننـد و نـزد خـدا 

بـرای حوائـج دنیـوی و اخـروی آن هـا شـفاعت می نماینـد. بـه همیـن دلیـل، خداونـد 

نهـی فرمـوده کـه ایشـان را مـرده بنامیـم و قضاوت درباره ایشـان همچون سـایر مردگان 

گرچـه تمـام ارواح حیـات دارنـد. باشـد، ا

یـارت ایـن بـزرگان نیـز نشـان از حکمـت دیگـری عـاوه بر تذکـر به مرگ  کیـد بـر ز  تأ

و آخـرت دارد. زنـده نـگاه داشـتن آیـات عظمـای الهی در اذهان مـردم و جلب برکتی 

کـه در ایـن رفـت و آمـد از ناحیـه حـق متعـال مقرر گردیده ثمره زیارت مشـاهد مشـرفه 

حقـی  تریـن  کوچـک  ادای  و  سپاسـگزاری  ائمـه؟ع؟،  و  پیامبـر؟ص؟  یـارت  ز اسـت. 

که ما می دانیم  که آن بزرگواران بر مسـلمانان دارند و بیشـمار حکمتهای دیگر  اسـت 

کـرم؟ص؟ و  یـارت قبـر پیامبـر ا کیـد بـر ز و نمی دانیـم، می توانـد از علت هـای سـفارش ا

ائمـه معصومین؟ع؟ باشـد.

 تعداد بسیاری از این روایات منابع معتبر حدیثی تحت عنوان فضیلت زیارت

 بیان شده است. اینک به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم:

1- فضیلت زیارت حضرت رسول؟ص؟
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

یــارت آن  کــه تــرک ز کنیــد،  یــارت حضــرت رســول؟ص؟ تمــام  »حــج خــود را بــه ز
حضــرت بعــد از حــج، جفــا و خــالف ادب اســت و شــما را امــر بــه ایــن کرده انــد 
گردانیــده اســت  ــر شــما الزم  ــی حــق آنهــا را ب کــه حــق تعال ــارت قبــری  ی ــه ز و ب

کنیــد.«1 یــد و نــزد آن قبرهــا از حــق تعالــی روزی طلــب  برو

ـی 
َ
ُکـْم ِإَذا َخَرْجُتـْم ِإل ـوا ِبَرُسـوِل اهلِل ص َحّجَ ِتّمُ

َ
1. بحـار النـوار )ط _ بیـروت(؛ ج 10؛ ص94 . . . أ
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بـزرگان سـنی مذهـب دربـارۀ  اهـل تسـنن و جمـات  روایـات موجـود در منابـع 

کیـد  کـرم؟ص؟، داللـت بـر اسـتحباب و تأ یـارت قبـر پیامبـر ا یـارت، بـه خصـوص ز ز

یـارت می کنـد. تمامـی مسـلمانان اعـم از شـیعه و سـنی، بـر زیارت قبـر انبیا و  آنـان بـر ز

اولیـاء الهـی اتفـاق نظـر دارنـد. نظریـات جدیـد مطـرح شـده در زمینـه حرام بودن سـفر 

کـه از درون اهـل تسـنن رشـد  یـارت مربـوط بـه فرقه هـای نوظهـوری اسـت  بـه قصـد ز

کـرده؛ امـا ایـن تفکـرات از فرهنـگ اسـام فرسـنگ ها فاصلـه دارد.1 

روایـات اهـل سـنت در ایـن زمینـه بـه قـدری فـراوان اسـت کـه بـزرگان اهـل سـنت 

یـارت پیامبـر؟ص؟ و لـو به »شـّد رحال« )تحّمل مشـّقت  بـر اسـتحباب وبلکـه وجـوب ز

کتـاب »اتفـاق االئمـه« )آن چـه ائمـه چهارگانـه  کرده انـد. ابـن هبیـره در  سـفر( حکـم 

اهـل سـنت بـر آن متفقنـد( می نویسـد:

ــاِفِعی  ــٌك َوالّشَ ــَق َماِل َف : اّتَ
َ

ــال ــِة َق ِئّمَ
َ ْ
ــاِق ال َف ــاِب اّتِ ِکَت ــی  ــَرَة ِف ــُن ُهَبی ــَل اْب ــْد َنَق َوَق

ــی 
َّ
ِبــی َصل یــاَرَة الّنَ ّنَ ِز

َ
ــی أ

َ
ــی َعل

َ
ْحَمــُد ْبــُن َحْنَبــٍل َرِحَمُهــْم اهلُل َتَعال

َ
ُبــو َحِنیَفــَة َوأ

َ
َوأ

ِبــی 
َ
اِلــِب َعــْن أ َحــّقِ ِفــی َتْهِذیــِب الّطَ

ْ
 َعْبــُد ال

َ
ٌة، َوَنَقــل َم ُمْســَتَحّبَ

َّ
یــِه َوَســل

َ
اهلُل َعل

َحّقِ 
ْ
 َعْبــُد ال

َ
َم َواِجَبــٌة َقــال

َّ
یــِه َوَســل

َ
ــی اهلُل َعل

َّ
ِبــی َصل یــاَرَة الّنَ ّنَ ِز

َ
َفارِســی أ

ْ
ِعْمــَراَن ال

ــَدِة.
َ
ُمَؤّک

ْ
ــَنِن ال یــُد ُوُجــوَب الّسُ یِر

یاَرَتَها  َها َو ِز
َ

 َحّق
َ

َزَمُکُم اهلُل َعّزَ َو َجـّل
ْ
ل

َ
ِتی أ

َّ
ُقُبـوِر ال

ْ
ِمْرُتـْم َو ِبال

ُ
ِلـَك أ

َ
َبیـِت اهلِل َفـِإّنَ َتْرَکـُه َجَفـاٌء َو ِبذ

ْزَق ِعْنَدَها. . . ُبـوا الـّرِ
ُ
َو اْطل

گسـترش  کـه بنیان گـذار فکـری آن ابـن تیمیـه و  1. نـام ایـن فرقـه »سـلفیه و یـا وهابیـه« اسـت 
کـه مسـافرت بـه قصـد  دهنـدۀ آن محمـد بـن عبدالوهـاب می باشـد . ابـن تیمیـه فتـوا داد 
و  وی  بسـتگان  و  عصـر  هـم  علمـای  اسـت.  معصیـت  سـفر  سـفر،  ایـن  و  حـرام  یـارت  ز
دانشـمندان بـزرگ اهـل سـنت بـه مخالفـت بـا او برخاسـتند و بـه شـدت در رد او سـخنها 
کـرد و در نامـه  کـه او را تکفیـر  کتابهـا نوشـتند. از جملـه معاصـران او»ذهبـی« بـود  گفتنـد و 

گمراهـی نهـی نمـود. مفصلـی او را از ایـن 
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َهـــا ِبَغیِرَهـــا َفَتْنَفـــِرُد 
َ
ـــَق ل

ُّ
 َتَعل

َ
وَبـــٌة ِلَنْفِســـَها ال

ُ
َهـــا ُقْرَبـــٌة َمْطل ّنَ

َ
ْقَواِلِهـــْم أ

َ
َحاِصـــُل ِمـــْن أ

ْ
َوال

یَهـــا ُدوَن َغیِرَهـــا َفُهـــَو ِفـــی 
َ
یَهـــا، َوَمـــْن َخـــَرَج َقاِصـــًدا إل

َ
ـــاِل إل ّحَ َقْصـــِد َوَشـــّدِ الّرَ

ْ
ِبال

 َتْحِرْمَنـــا ِمـــْن َذِلـــَك 
َ

ُهـــّمَ ال
َّ
ـــُه الل

َ
ـــُه، ُثـــّمَ َهِنیًئـــا ل

َ
ْعاَلَهـــا َفَهِنیًئـــا ل

َ
اَعـــاِت َوأ َجـــّلِ الّطَ

َ
 أ

یُم. ك یا َکِر ِبَمّنِ

کـرم؟ص؟  یـارت پیغمبـر ا کـه ز کرده انـد  »سـران چهـار مکتـب فقهـی تسـنن اتفـاق 

مسـتحب اسـت و عبـد الحـق در تهذیـب الطالـب از عمـران فارسـی نقـل می کند که 
یـارت پیامبـر واجـب اسـت... . و نتیجـه آنکـه... برتریـن طاعـات اسـت...«1 ز

در همین منبع نویسنده این چنین می نگارد:

 »کســی کــه توســل بکنــد بــه او یــا طلــب حاجــات از او نمایــد ناامیــد نمی شــود. 
پــس توســل بــه پیغمبــر _ کــه درود و رحمــت خــدا بــر او بــاد_ باعــث از بیــن رفتــن 

بــار گناهــان و کاهــش ســنگینی گناهــان و خطــا اســت.«

کتـاب خویـش چنیـن  کـه معاصـر ابـن تیمیـه اسـت در  شـیخ االسـام سـبکی 

یسـد: می نو
یارت است«2  »اجماع علما و مسلمانان بر استحباب ز

در قرون متاخر دانشمندان منصف اهل سنت نظیر سمهودی عقیده دارند:
 »بوسیدن قبر و َمّس آن مجاز است و عمل علمای صالح بر این بوده است«.3

ابوالحســـن احمـــد بـــن محمـــد محاملـــی شـــافعی )متوفـــی 425( در »التجریـــد« 

1. المدخل للعبدری باب التوسل بالنبی، جزء1، ص390، به نقل از مکتبه الشامله
یـارة خیـر االنـام در صفحـات 59، 63 و  2. تقـی الدیـن سـبکی شـافعی در شـفاء  السـقام فـی ز
کیـد نمـوده و در صفحـه  یـارت قبـر پیغمبـر تا گونـی بـر اسـتحباب ز 187 ضمـن ابـواب گونا

91 از قـول نـووی »شـارح صحیـح مسـلم« هـم ذکـر کرده اسـت.
3. سمهودی در وفاء الوفاء، ج 2، ص 444، به نقل از محب الدین طبری
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گفتـــه اســـت:

»بــراى حاجــی بعــد از فراغــت از مکــه مســتحب اســت قبــر پیامبــر اکــرم؟ص؟ را 
کنــد«1 یــارت  ز

گفته است: قاضی ابو الطیب طاهر بن عبد اهلل طبرى )متوفی 450( 

ــارت  ی »بعــد از فراغــت از حــج و عمــره مســتحب اســت پیامبــر اکــرم؟ص؟ را ز
کنــد.«2

السـلطانیه«  »االحـکام  در   )450 )متوفـی  مـاوردى  ابوالحسـن  القضـاه  قاضـی 

اسـت: گفتـه   105 صفحـه 

ــان را از راه  ــت آن ــوب اس ــردد، خ ــاز می گ ــه ب ــج از مک کاروان ح ــه  ک ــی   »هنگام
یارت خانه  یــارت کنند و توفیــق ز مدینــه عبــور دهنــد تــا قبر پیامبــر اکرم؟ص؟ را ز
ى از زحماتــش،  یــارت قبــر پیامبــر اکــرم را بــه خاطــر احتــرام و شــکرگذار خــدا و ز
گــر از واجبــات حــج نباشــد از مســتحبات و عبــادات نیکــوى  در یابنــد. ایــن ا

حاجیان اســت.«3

ابو محمد عبد الکریم بن عطا اهلل مالکی )متوفی 612( در مناسکش گفته است:

»هنگامــی کــه حــج و عمــره ات بــه طریــق شــرعی اتیــان شــد، دیگــر چیــزى جــز 
رفتــن بــه مســجد رســول خــدا بــراى درود فرســتادن بــر او و دعــا کــردن در برابــرش 
ــان و  ــه و تابع ــور صحاب ــارت قب ی ــع و ز ــه بقی ــن ب ــش و رفت ــر مصاحبان ــالم ب و س
نمــاز در مســجد پیامبــر اکرم؟ص؟باقــی نمی مانــد و کســی کــه قــدرت بــر ایــن کار 

دارد آن را تــرك نکنــد.«4

1. ترجمه الغدیر، ج9، ص191
2. ترجمه الغدیر، ج 9، ص 191

3. االحکام السلطانیه، ص105، به نقل از ترجمه الغدیر، ج9، ص191
4. ترجمه الغدیر، ج9، ص193
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 ابــو عبــد اهلل محمــد بــن عبــد اهلل بــن حســین ســامرى حنبلــی، معــروف بــه ابــن 

کــرم  یــارت قبــر پیامبــر ا کتــاب »المســتوعب« بــاب ز ابــی ســنینه )متوفــی 616( در 

گفتــه اســت:

کــه بــراى دخــول در  کــه بــه ســوى مدینــه مــی رود مســتحب اســت  »هنگامــی 

کــرده  یــارت و چگونگــی درود و دعــا و وداع را ذکــر  آن غســل کنــد، آنــگاه آداب ز
اســت.«1

ابن الجوزی مورخ مشـهور و متوفای قرن ششـم از بیان ابن خال، شـیخ مذهب 

حنبلی چنیـن نقل می کند:

»مشــکلی بــرای مــن پیــش نیامــد مگــر بــه ســوی قبــر موســی بــن جعفــر؟ع؟ رفتــم 
و بــه او توســل جســتم و خداونــد بــر مــن آســان فرمــود.«2

کتـاب »الوفـاء فـی فضائـل المصطفـی« دو بـاب بـه نام هـای   همچنیـن وی در 
بـاب »التوسـل بالنبـی« و بـاب »االستشـفاء بقبـره« دارد.3

یــارت پیغمبــر  کــه علمــای اهــل تســنن در بــاب ز کتبــی  گــر بخواهیــم فهرســت  ا

یــا توصیه هــا و  کرده انــد و یــارت ذکــر  کــه در هنــگام ز کــرم؟ص؟ نگاشــته اند و آدابــی  ا

فتــاوای آنهــا را بــر جــواز توســل و استشــفاء بــه قبــر رســول اهلل؟ص؟ نقــل نماییــم، قطعــًا از 

کتــاب و خواننــدگان محتــرم خــارج خواهــد بــود. حوصلــه ایــن 

1. ترجمه الغدیر، ج9، ص193
2. المنتظـم ج 9 ص 89؛ محمـد الحسـن بـن الحسـین السـتراباذی قـال: أخبرنـا أحمـد بـن 
جعفـر بـن حمـدان القطیعـی قـال: . . . إبراهیـم الخـالل یقول: ما أهمنی أمـر، فقصدت قبر 

 سـهل اهلل لـی مـا أحب.
ّ

موسـی بـن جعفـر، فتوسـلت بـه إال
3. ترجمه الغدیر، ج 9، ص246
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سفارش پیامبر اکرم؟ص؟ بر زیارت قبر شریفشان

کـرم؟ص؟ در صحـاح و مسـانید اهـل تسـنن از طـرق  یـارت قبـر پیغمبـر ا احادیـِث ز

کتفـا  یـاد نقـل شـده اسـت؛ در ذیـل بـه ذکـر چنـد نمونـه ازآن ا مختلـف و بـه تعـداد ز

می کنیـم:

یارت  از عبــداهلل بــن عمــر از پیغمبــر اکــرم؟ص؟  نقــل شــده: »کســی کــه مرقــد مــرا ز
کنــد شــفاعت من بــر او الزم اســت«1

همچنیــن از عبــداهلل بــن عمــر از پیغمبــر اکــرم؟ص؟ نقــل شــده: »کســی کــه حــج 
کــه در حیاتــم مــرا  کنــد مثــل آن اســت  یــارت  کنــد وبعــد از وفــات، قبــر مــرا ز

کــرده اســت.«2 ــدار  دی
همچنیــن ازعبــداهلل بــن عمــر از رســول خــدا؟ص؟ نقل شــده که فرمودند: »کســی 

یــارت نکنــد بــر من جفــا کرده اســت«3 یــارت خانــه خــدا کنــد و مــرا ز کــه ز
ــارت  ی کــه مــرا بعــد از مرگــم ز از ابوهریــره از رســول خــدا؟ص؟ نقــل شده:»کســی 
کــس مــرا  کــرده اســت و هــر  کــه در زندگــی مــرا دیــدار  کنــد ماننــد کســی اســت 

ــود.«4 کنــد مــن شــاهد و شــفیع او در روز قیامــت خواهــم ب ــارت  ی ز

2- فضیلت زیارت امیر المؤمنین؟ع؟
از حضـرت صـادق؟ع؟  بـن مسـلم  از محمـد  بـه سـند صحیـح  شـیخ طوسـی 

ـُه َشـَفاَعِتی«؛ ایـن حدیـث را بیش از 40 نفر از علماء  اهل سـنت در 
َ
1. »َمـْن َزاَر َقْبـِری َوَجَبـْت ل

کتـب خـود نقـل کرده انـد. چنـان کـه گروهـی از فقهـا و علمای مذاهـب چهارگانـه، در ج1، 
ص590 کتـاب »فقـه در مذاهـب چهارگانـه« آورده انـد؛ الغدیر، ج5، ص93

2. سنن بیهقی، ج 5، ص246
3. »مـن حـج البیـت و لـم یزرنی فقد جفانی«؛ قسـطالنی در مواهب اللدنیه، شـوکانی درنیل 

االوطـار، ج 4، ص325، ابـن عـدی در الکامل و. . .
کنـت لـه شـهیدا و شـفیعا یـوم  4. »مـن زارنـی بعـد موتـی فکانمـا زارتـی و انـا حـی و مـن زارنـی 

القیامـه«؛ وفـاء الوفـاء، ج 2، ص400
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فرمـود: کـه  کـرده  روایـت 
کــه  عــارف بــه حــق آن  کنــد در حالــی  یــارت  »هرکــس امیــر المؤمنیــن؟ع؟ را ز
ــارت نیامــده باشــد، حــق تعالــی  ی ــه ز حضــرت باشــد و از روی تجبــر و تکبــر ب
گناهــان گذشــته دور و نزدیــک او  ــرای او اجــر صــد هــزار شــهید را بنویســد و  ب
کــه ایمــن از اهــوال آن روز،  کســانی اســت  را بیامــرزد و روز قیامــت از جملــه 
ــتقبال  ــه او را اس ــد و مالئک گردان ــان  ــاب را آس ــر او حس ــدا ب ــردد. خ گ ــوث  مبع
یــارت بــر می گــردد او را تــا بــه خانــه خــود مشــایعت نماینــد.  نماینــد و وقتــی از ز
گــر بمیــرد جنــازه او را تــا قبــرش تشــییع  گــر بیمــار شــود بــه عیــادت او بیاینــد و ا ا

می نماینــد و بــرای او طلــب آمــرزش می کننــد.«1

3- فضیلت زیارت امام حسن مجتبی؟ع؟ در بقیع
که در حدیث معتبر از عبداهلل بن عباس منقول اسـت  عامه مجلسـی فرمودند 

که حضرت رسـول؟ص؟ فرمودند:

یــارت نمایــد قدمــش بــر صــراط ثابــت  کــس امــام حســن؟ع؟ را در بقیــع ز »هــر 
کــه قدم هــا از آن بلغــزد.«2 باشــد در روزی 

4- فضیلت زیارت امام حسین؟ع؟
یـارت امـام حسـین؟ع؟ از حیطـه بیـان بیرون اسـت و در اخبار بسـیار   فضیلـت ز

کـه معـادل حـج و عمـره و جهـاد بلکـه باالتـر و افضـل از آن اسـت. باعـث  وارد شـده 

مغفـرت و آسـانی حسـاب و اجابـت دعـوات و موجـب طـول عمـر و حفظ بـدن و مال 

و رفـع همـوم و کربـات اسـت. تـرک آن سـبب نقصـان دیـن و ایمـان اسـت و تـرک حـق 

که به زائر آن قبر شـریف می رسـد، آن  کمتر ثوابی  بزرگی از حقوق پیغمبر؟ص؟ اسـت. 

1. االمالی )للطوسی(، ص214
2. بحار االنوار ط_ بیروت، ج28، ص 39
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گناهانش آمرزیده می شود و آنکه حق تعالی جان و مالش را حفظ می کند  که   است 

تا او را به اهل خود بازگرداند و چون روز قیامت شود، حق تعالی او را حافظ است.

یـارت آن حضرت غـم را زایل می کند. شـّدت جان  کـه ز در روایـات بسـیار اسـت 

یارت آن حضرت خرج شود،  که در راه ز کندن و هول قبر را برطرف می کند. هر مالی 

هـر درهمـش، هـزار درهـم بلکـه ده هـزار درهـم حسـاب می شـود. هنـگام رفتـن بـه قبـر 

مطهـر آن حضـرت، چهـار هـزار ملـک زائـر را اسـتقبال می کنند و چون بر می گـردد او را 

ئکـه  مشـایعت می نماینـد. پیغمبـران و اوصیـای ایشـان و ائمـه معصومیـن؟ع؟ و ما

را  زائـران  و  می کننـد  حضـرت  آن  زوار  بـرای  دعـا  و  می آینـد  حضـرت  آن  یـارت  ز بـه 

بشـارت  می دهنـد. حـق تعالـی بیـش از اهل عرفات به سـوی زائرین امام حسـین؟ع؟ 

کرامـت و بزرگـواری امـام  کـه  نظـر رحمـت می فرمایـد. افـراد در روز قیامـت هنگامـی 

کاش از زوار آن حضـرت بودنـد. کـه  حسـین؟ع؟ را مشـاهده می کننـد، آرزو می کننـد 

روایات در باب فضیلت زیارت قبر امام حسین؟ع؟ بی حد و حصر است.

5- فضیلت زیارت امام محمد باقر؟ع؟
ـــی از هشـــام بـــن ســـالم از حضـــرت  ـــارات حدیـــث طوالن کامـــل الزی ـــه در  ـــن قولوی اب

ـــت: ـــای آن اس ـــه بخش ه ـــه از جمل ک ـــت  ـــرده اس ک ـــت  ـــادق؟ع؟ روای ص
»مــردی بــه خدمــت حضــرت صــادق؟ع؟ شــرفیاب شــد و عــرض کــرد: آیــا باید 
یــارت  کــه او را ز کــرد: بــرای کســی  کــرد؟ فرمــود: بلــی. عــرض  یــارت  پــدرت را ز
گــر اعتقــاد بــه امامــت او داشــته باشــد و  کنــد چــه منفعتــی اســت؟ فرمــود: ا
یــارت او  کــه از ز کــرد: کســی  کنــد، بهشــت از بــرای اوســت. عــرض  متابعــت او 
اعــراض کنــد چــه خواهــد شــد؟ فرمــود: بــرای او در یــوم الحســره کــه روز قیامت 

اســت حســرت خواهــد بــود.«1

1. کامل الزیارات، ص194



واکاوی آموزه های دیین؛ حیات برزخی، توسل، شفاعت، بنای قبور 76

که مشـتاقان  در فضیلت زیارت دیگر ائمه معصوم نیز چنین مطالبی وارد شـده 

کامـل الزیارات رجوع کنند.  بـه کتاب معتبر 

پاسخ به دو پرسش

پرسش اول: منظور از »عند ربهم« چیست؟
 » و�نَ �قُ ْررنَ �ی ِهْم  ِ

ّ َرىب  �َ ِع�نْ اٌء  ْح�ی
ݘَ
ا ْل  َ �ب  

ً
ا ْموا�ق

ݘَ
ا ِه 

َ
الّل ِل  ٮی َسىب ڡنی   وا 

ُ
ل �قِ

�قُ �نَ  �ی �ن
َّ
ال �نَّ  َ ْحَس�ب

�قَ لا  »َو  آیـــۀ  در 

ـــه مـــکان خاّصـــی  ـــا لزومـــا ایـــن واژه _ عنـــد رب _ ب کجاســـت؟ آی منظـــور از »عنـــد رب« 

ـــرب  ـــر بگوییـــم چـــون خـــدا همـــه جـــا هســـت پـــس همـــه جـــا عنـــد ال گ ـــت دارد؟ ا  عنای

کافـــر  می باشـــد، در ایـــن صـــورت مقتولیـــن فـــی ســـبیل اهلل چـــه مزیتـــی دارنـــد؟ زیـــرا هـــر 

ـــه دوزخ  ـــم ب ـــت و ه ـــه بهش ـــم ب ـــدا ه ـــت و خ ـــزد خداس ـــرد ن ـــه بمی ک ـــی  ـــق و ظالم و مناف

احاطـــه دارد.

پاسخ:
قـرب و بعـد مـا نسـبت بـه خداونـد، از سـنخ دوری و نزدیکـی معنـوی اسـت نـه 

گفتـه می شـود شـهدا »عنـد رب«  کـه  مکانـی و ظاهـری و مـادی. پـس منظـور از ایـن 

هسـتند، مقـام قـرب خداسـت نـه مکانـی خـاص. البتـه ایـن نکتـه منافـات بـا ایـن 

مطلـب نـدارد کـه خدای متعـال برخی مکان ها را در نشـئات مختلف، مکان تقرب 

بـه سـوی خـودش قـرار دهـد. امـکان قـرب بـه خـدا و دوری از او در هـر سـه عالـم دنیا و 

بـرزخ و قیامـت وجـود دارد. بنابرایـن تعبیـر »عنـد رب« محدودیت مکانی بـرای ارواح 

مقتولیـن در راه خـدا، ایجـاد نمی کنـد. البتـه قـرب بـه خـدا در هـر نشـئه، آثـار وثمـرات 

ویـژه ای داردکـه برخـی از آن، در آیـه اشـاره شـده اسـت.

گاهی شهداء از دنیا موجب حزن آنان می شود؟ پرسش دوم: آیا آ
�نَ  ِرح�ی ، �نَ و�نَ �قُ ْررنَ ِهْم �ی ِ

ّ َ� َرىب اٌء ِع�نْ ْح�ی
ݘَ
ْل ا َ  �ب

ً
ا ْموا�ق

ݘَ
ِه ا

َ
ِل الّل ٮی وا ڡنی  َسىب

ُ
ل �قِ

�نَ �قُ �ی �ن
َّ
�نَّ ال َ ْحَس�ب

در آیـه »َو لا �قَ
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ِهْم  �ی
َ
ْو�نٌ َعل  حنَ

َّ
لا

ݘَ
ِهْم ا ڡنِ

ْ
ل ِهْم ِم�نْ �نَ وا ىبِ

َحڡقُ
ْ
ل ْم �ی

َ
�نَ ل �ی �ن

َّ
ال ُرو�نَ �بِ سݒِ ىبْ

ْسىقَ ِلِ� َو �ی صنْ
ُه ِم�نْ �نَ

َ
اُهُم الّل �ق

آ
ما ا �بِ

1»... و�ن �نُ ْحرنَ َو لا ُهْم �ی

عبـارت »فرحیـن... اال خـوف علیهـم...« داللت دارد که شـهداء از همه جا خبر 

ندارنـد و بـه جایـی می رونـد کـه »ال َخـْوٌف« بوده و ترس واندوهی برای ایشـان نیسـت. 

گـر شـرایط آنـان بـه گونـه ای باشـد کـه از حـال مـردم بیچـاره و گرفتـار مطلـع شـوند  لـذا ا

گـر از دردها و رنجها  دچـار غـم و انـدوه و ناراحتـی می گردنـد. همین طورامامان؟مهع؟، ا

و گرفتـاری زّوارشـان مطلـع گردنـد دیگر خوشـحال نخواهند بود.

پاسخ:
که در پاسخ به این پرسش باید یادآور شد 

اواًل؛ در ترجمـه و تفسـیر آیـات، بایـد بـه آیـات و روایـات مرتبـط در آن زمینـه نیـز 

که قبًا بیان شـد آیات و روایات، ارتباط ارواح با این عالم  توجه داشـت. همان طور 

کـه اثبـات می کنـد پیامبـر اکرم؟ص؟ و  را تأییـد کرده انـد. روایـات بسـیاری وجـود دارنـد 

گاهـی دارنـد. ایـن  اهـل بیـت ایشـان پـس از وفـات نسـبت بـه حـال زائرانشـان علـم وآ

مطلـب در کتـب معتبـر شـیعیان و اهـل تسـنن وجـود داشـته و نمی تـوان آن روایـات را 

گرفت. نادیـده 

کـه  « واژه خـوف، بدیـن معناسـت  ݩنُو�نَ ݧ ݣݣ�ݧ رݦݩنَ حݦْ یݦݨَ �ݫ َولٰا ُهمݨݦݨْ  ِهْم  �یْ
َ
َعل  ٌ ݧ �نݧ وݨݦْ لٰا حنَ آیـه »  ثانیـًا؛ در 

اولیـای الهـی پـس از شهادتشـان »نسـبت بـه وضع خودشـان« در عالم بـرزخ و قیامت 

تـرس و نگرانـی ندارنـد. »خـوف« یعنـی نگرانی نسـبت بـه آینده و حزن یعنی حسـرت 

گذشـته بودند.  که در  و اندوه ناشـی از نابود شـدن مال و جان و سـایر مواهب دنیوی 

مسـلمًا ایـن دو حالـت دربـاره شـهدا پـس از مـرگ دنیـوی وجـود نـدارد و ایـن فضلـی از 

1. آل عمران / 170
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که جان خود را در راه خدا داده اند. اما اینکه برای  کسـانی اسـت  جانب پروردگار به 

آنـان بـه جهـات دیگـری انـدوه و غـم حاصـل نشـود، حداقـل در عالـم بـرزخ، دلیلـی 

که نشـان می دهد غم شـهادت  نداریم؛ بلکه بالعکس در منابع ما شـواهدی هسـت 

سـاالر شـهیدان و مصائـب آن حضـرت تـا زمـان قیـام امـام عصـر؟ع؟ و یـا رجعـت، بـر 

قلـوب همـه اهـل بیـت سـنگینی می کند.

کـه اولیـاء خـدا وشـهدا نسـبت بـه وضعیـت  روایـت ذیـل مویـد ایـن نکتـه اسـت 

خودشـان خـوف و حـزن ندارنـد:

کـــرم؟ص؟ در حالـــت احتضـــار بودند، حضـــرت زهرا؟اهس؟  کـــه پیامبـــر ا هنگامـــی 

کـــرم؟ص؟ فرمودنـــد: »پـــدرت را از ایـــن  فرمودنـــد: »آه از ایـــن رنـــج و انـــدوه!« پیامبـــر ا

کـــس را از آن  که هیچ  پس ســـختی نیســـت؛ پدرت بـــه حالتی )مـــرگ( دچار شـــده 
نیســـت.«1 چاره ای 

کـــه  کـــه از رنج هـــا و عذاب هایـــی  یافـــت  کام پیامبـــر؟ص؟ می تـــوان در از ایـــن 

دشمنانشـــان در طـــول حیـــات، بـــر ایشـــان روا می داشـــتند، آســـوده  شـــدند.

حاصـل اینکـه مسـلمًا در رابطـه بـا شـرایط و احـواالت خودشـان، بـه هیـچ وجـه 

ترسـان و اندوهگیـن نخواهنـد شـد.

کنار قبور ائمۀ اطهار؟ع؟ نماز خواندن و دعا در 
که زیارت حرم های مطهر اهل بیت عصمت و طهارت؟ع؟  کنون معلوم شـد  تا 

بسـیار نیکو و مورد سـفارش اسـام اسـت. اینک به بررسـی حکم نماز خواندن و دعا 

خوانـدن در حرم هـای مطهر می پردازیم.

1. توتیای دیدگان، زندگانی خاتم پیامبران، حاج شیخ عباس قمی، ص 411�
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کنـار مقابـر نهـی نشـده   کلـی، در شـرع )فقـه اسـامی(، نمـاز خوانـدن در   بـه طـور 

گـر چـه دربـاره زمـان نمـاز، اوقاتـی را معیـن نمـوده اسـت؛ امـا  کریـم نیـز ا اسـت. قـرآن 

دربـاره مـکان نمـاز، قیـدی بیـان نداشـته اسـت. لـذا بـه مقتضـای اطـاق ادلـه، در هـر 

نقطـه از زمیـن می تـوان نمـاز خوانـد. روایاتی نیز از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شـده اسـت که 

همیـن معنـا را می رسـاند. در روایـت نبـوی می خوانیـم:

»االرض کلها مسجد«1
 زمین، تماما مسجد است.

 همچنین در صحیح مسلم نقل شده:
»اینما ادرکت الصاله، فصل، فهو مسجد«2

 هنگامــی کــه وقــت نمــاز رســید هــر جــا بــودی نمــاز بخــوان کــه همانجا مســجد 
است.

گـر دلیلی وجود داشـت که خواندن  البتـه در توضیـح قاعـده اطـاق بایـد گفت: ا

نمـاز را در بعضـی مکان هـا منـع می کـرد، آن مکان هـا از عمـوم و اطـاق ادلـه خـارج 

می شـوند. مثـًا خوانـدن نمـاز در بعضـی از مکان هـا ماننـد حمـام، روبـروی آتـش، 

نیـز  روایـات، مکـروه اسـت. در بعضـی مکان هـا  روبـروی عکـس و مجسـمه، طبـق 

ماننـد محـل غصبـی، بـر طبـق اجمـاع عامـه، باطـل اسـت.

روی  و  عـادی  قبرسـتان های  در  خوانـدن  نمـاز  دربـاره  علمـا  از  بعضـی  البتـه 

کنـار قبـور  کـردن در  کراهـت هسـتند؛ امـا دربـاره نمـاز خوانـدن و دعـا  قبرهـا، قائـل بـه 

ائمـه اطهـار؟ع؟ و بـزرگان دیـن، نـه تنهـا در قـرآن و سـنت نهـی نشـده، بلکـه روایـات 

1. بحار االنوار، ج 80، ص 292، ح6�
2. سنن کبری)بیهقی(، ج2، ص433؛ صحیح مسلم بشرح النووی، ج5، ص2�
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متعـددی بـر ثواب هـای بی کـران در انجـام ایـن اعمـال کنـار قبـور ائمـه اطهـار؟ع؟ وارد 

کـن متبرکه  شـده اسـت. همیـن امـر موجـب شـده کـه مسـلمانان بـه نمـاز و دعـا در اما

اهتمـام بورزنـد.

کنار  بـــرای اثبـــات ادعـــا، ابتدا شـــواهدی در خصـــوص جـــواِز خواندن نمـــاز در 

قبور بزرگان بیان می شـــود و ســـپس به بیان فضیلت ها و ثواب های روایت شـــده در 

کـــه خداوند نظر ویـــژه ای بر آنها   خصـــوص نماز خوانـــدن در مکان هـــا و زمین هایی 

دارد می پردازیم.

کنار قبور بزرگان: شواهدی چند در جواز نماز خواندن در 

 1_ نمـــاز خوانـــدن حضـــرت فاطمه زهـــرا؟اهس؟ در کنـــار قبر عمویش حمـــزه و قبور 

شهدای احد.

کــه حضــرت  گواهــی می دهــد  یــخ و منابــع حدیثــی مســلمانان بــه روشــنی  تار

کــم، روایتــی  گزارده انــد. بیهقــی و حا کنــار قبــور شــهدای احــد نمــاز  صدیقــه طاهــره در 

کــه ترجمــه آن چنیــن اســت: ــد  کرده ان نقــل 
»حضــرت فاطمــه؟اهس؟ دختــر پیامبــر؟ص؟ قبــر عمویــش حمــزه را در هــر جمعــه 

کنــار آن نمــاز می گــزارد و می گریســت.«1 یــارت می کــرد و در  ز

در بعضی روایات نیز چنین آمده است:

یــارت  »حضــرت فاطمــه؟اهس؟ هــر دو یــا ســه روز یــک بــار، قبــور شــهدای احــد را ز
گریــه می کــرد«2 می کــرد و در آنجــا نمــاز می خوانــد و 

کـــه دختـــر پیامبـــر؟ص؟ هســـتند و توصیفـــات  قطعـــًا عمـــل حضـــرت زهـــرا؟اهس؟ 

کم، ج1، ص377؛ سنن بیهقی، ج4، ص 78� 1. مستدرک حا
2. کشف االرتیاب، ص339�
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ک فهم  کرم؟ص؟ وارد شـــده اســـت1، ما  بســـیاری در فضایل ایشـــان از شـــخص رســـول ا

سنت است2.

2_ نمـــاز خوانـــدن مســـلمانان در مســـجد الحـــرام _ کنار قبـــور مطهر بســـیاری از 

انبیـــاء الهی.

 در »مسـجد الحـرام« از زمـان رسـول خـدا؟ص؟ تـا امـروز نمـاز خوانـده می شـود، در 

کـه قبـر هاجـر و اسـماعیل در حجـر اسـماعیل و قبـور مطهـر برخـی از انبیـای  حالـی 

الهـی در اطـراف خانـه کعبـه اسـت. شـیعه و سـنی از ابتدا، در داخل حجـر و بیرون از 

آن نمـاز خوانـده و می خواننـد و هیـچ عالـم شـیعه و سـنی منعـی بـر آن نـدارد.

کنار قبر پیامبر؟ص؟ 3_  نماز خواندن عایشه در 

کتـاب آقـای برقعـی آمـده اعتمـاد نماییـم،  کـه در  گـر بـه نقـل ضعیفـی از عامـه،   ا

آن  قبـر  کنـار  در  او  و  اسـت3  بـوده  عایشـه  خانـه  داخـل  در  پیامبـر؟ص؟  قبـر 

ک. بحـار االنـوار، ج43، بـاب الثالث؛کتـاب فاطمـه الزهـراء )آقـای رحمانـی همدانـی  1. ر. 
ترجمـه آقـای دکتـر افتخـار زاده(.

2. محمـد مـرادی در مقالـه »فاطمـه بانـوی برتـر« چندیـن مـورد از چنـد فقیـه اهـل تسـنن نقـل 
می کنـد کـه بـه عمـل حضـرت زهـرا به عنـوان مبنایی بـرای فتـوا دادن اسـتناد کرده اند. این 
یـر آمـده اسـت: فاطمـه بانـوی برتـر، نوشـته محمـد مـرادی و نهلـه غـروی  مقالـه در کتـاب ز

نایینـی، تهـران: ابصـار، 1392، ص 36-7� 
3. بر طبق اعتقاد شیعیان، پیامبر اسالم؟ص؟ در خانه خود و در اطاق خودشان که مختص 
بـه امـور شـخصی و اطـاق پذیرایـی از مهمانـان ایشـان بوده اسـت به خاک سـپرده شـده اند 
و بـر روی دامـن مبـارک تنهـا دخترشـان_ حضـرت صدیقـه فاطمـه؟اهس؟ _ و در کنـار علی بن 
ابـی طالـب؟ع؟ بی آنکـه شـخص دیگـری در اطـاق ایشـان باشـد جـانِ مبـارک، بـه جـان 
کـه گفتـه می شـود در خانـه عایشـه. خانه هـای همسـران  گونـه  کردنـد؛ نـه آن  آفریـن تسـلیم 
پیامبـر هـم در ملکیـت پیامبـر بـود و هیـچ کـدام از همسـران، خود مالک منزلشـان نبودند. 
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حضـرت سـالیان متمـادی زندگـی می کـرده و نمـاز می خوانـده اسـت. بعد از 

پیامبـر؟ص؟ نیـز دو قبـر بـه همـان مـکان افـزوده شـد و بـاز هم عایشـه تا سـال ها 

در آنجـا زندگـی می کـرده و نمـاز می خوانـده اسـت. عـاوه بـر آن هیچکـس از 

اصحـاب نیـز بـه وی اعتـراض ننمـوده اسـت. پـس چگونـه آقـای برقعـی ادعا 

کنـار قبـر جایز نیسـت؟ می کنـد نمـاز خوانـدن در 

فضیلت خواندن نماز در حرم های مطهر
 افضلیت یک مکان برای نماز، مطلبی عجیب و دور از ذهن نیست؛ همچنانکه

 آیه 125 سوره مبارکه بقره می فرماید:

ݦ...«
ݩݩݩ
ی٭

ݩًّ
ل َ َم ُمصݧ ٖه�ی راٰ ݨْ ݧ ٰاݣݣِم ِا�ب وا ِم�نݨْ َمڡݨق

ݩُ �ݦنݧ حݨنِ
»...  َوا�قَّ

از مقام ابراهیم، مکانی را برای نماز گزاردن بر گزینید.

مقـــام ابراهیم، ســـنگی اســـت که حضـــرت ابراهیـــم؟ع؟ هنگام ســـاختن خانه 

 کعبه روی آن می ایســـتاد. قرآن کریم دستور می دهد که محل ایستادن وی را مصلی 

 و محـــل نماز قرار دهید. وقتی به اذن خدا، ســـنگی چنیـــن ارزش پیدا می کند، چه 

اســـتبعادی دارد زمینـــی که جســـم پیامبـــر؟ص؟ یا اولیای خـــدا را در برگرفته شـــرف و 

 فضیلـــت یابد؟ مضافًا بر اینکه نصوص معتبره بر این شـــرافت داللـــت دارند. از آن 

پس از درگذشـت پیامبر؟ص؟، خلفا مسـجد ایشـان را مصادره کرده و عایشه، دختر خلیفه 
جدیـد، مدعـی شـد کـه پیامبـر، جایـی را کـه در آن دفـن شـده بـه او بخشـیده بـوده اسـت و 
سـپس پیـروان خلفـا ادعـا کردنـد کـه اصـاًل آنجـا خانـه خـود عایشـه بـوده اسـت. حکومـت 
نیـز سـخن عایشـه را تاییـد کـرد و بـر خـالف قوانیـن صحیـح ارث، مرقـد و خانه پیامبـر را در 
اختیـار وی گذاشـت و خانـه هـر یـک از زنـان را بـه خـود آنها بخشـید. برای مطالعـه بیش تر 
رجـوع شـود بـه کتـاب مصـادره قبـر پیامبـر؟ص؟ تالیـف علـی کورانـی؛  نیـز: واپسـین روزهای 
عمـر پیامبـر خـدا و ماجـرای فـدک، بـر اسـاس درس گفتارهـای آیةاللــه شـیخ محمـد رضـا 

جعفـری، تهران: نبـأ، 1400� 
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 جمله وصیت امام حسن مجتبی؟ع؟ است که سفارش کردند کنار جد بزرگوارشان 
مدفون گردند.1

وصیـت و نهایتـًا قـرار گرفتـن اجسـاد خلیفـه اول و خلیفـه دوم در کنـار قبر پیامبر 

که ارتکاز ذهنی مسـلمانان بر شـرافت و فضیلت مکانی  اکرم؟ص؟ نیز نشـان می دهد 

ک سـپرده شـده اند وگرنـه دلیلـی بـر ایـن همـه  کـه پیامبـر؟ص؟ در آنجـا بـه خـا اسـت 

اصـرار در دفـن شـدن در آن مـکان خـاص دیـده نمی شـد.

قــران می فرمایــد: »فــی بیــوت اذن اهلل ان ترفــع و یذکــر فیهــا اســمه«2 خــدای متعــال 

ــرار داده اســت و ایــن بیــوت غیــر  برخــی از بیــوت را مکان هــای اســتجابت دعاهــا ق

از مســاجد هســتند، زیــرا بیــت همــواره دارای ســقف اســت ولــی اصــل در مســاجد 

نداشــتن ســقف اســت. خانه هــای ائمــه؟مهع؟ کــه برخــی از آنها مقابر ایشــان می باشــد، 

از جملــه ایــن بیــوت بــه حســاب می آینــد. لــذا در مجــاورت قبــور ائمــه؟ع؟ نــه تنهــا 

کــرد، بلکــه ظــّن اســتجابت دعــا در ایــن مکان هــا بیــش از ســایر امکنــه  می تــوان دعــا 

کنیــد. اســت. در ایــن مــورد می توانیــد بــه منابــع حدیثــی مراجعــه 

تمامــی شــواهدی کــه تــا کنــون بیــان کردیــم، در زمینــۀ دعا کــردن در مجــاورت قبور 

نیــز صــادق اســت. بعــاوه قبــل از نمــاز و بعــد از نمــاز و در حــال نمــاز، همــواره دعــا و 

مناجــات واقــع می شــود. لــذا درخواســت از خداونــد و دعــا در هــر جــا از جملــه در کنــار 

کــه شــرافت خاصــی دارنــد نظیــر  قبــور، نــه تنهــا حــرام نیســت، بلکــه در مکان هایــی 

مشــاهد مشــرفه، ایــن فضیلــت افــزون می گــردد.

 1. البته بنی امیه به خیال خود مانع از آن شدند که امام حسن؟ع؟ با دفن شدن در آن مکان 
مقدس ارزش و فضیلت بیشتری پیدا کند.

2. نور /36
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معنای توسل

توسـل در لغـت بـه معنـای »وسـیله جویـی« اسـت و در اصطـاح شـرع »وسـیله 

قـرار دادن پیامبـر؟ص؟ و ائمـه؟ع؟ بـرای رسـیدن بـه حوائـج مشـروع« می باشـد. اصـل 

مطلب، به بدیهۀ عقل، روشـن اسـت. بعاوه بسـیاری از بزرگان تشـیع و تسنن دربارۀ 

یـم.  گفته انـد. در اینجـا فقـط بـه یـک نکتـۀ اضافـی می پرداز آن بـه تفصیـل سـخن 

گزیریم  در موضوع توسـل، از سـوی مخالفان تشـیع، شـبهاتی طرح می شـود لذا نا

بـه پرسـش های زیر پاسـخ دهیم:

1. آیـا درخواسـت حاجـت از اولیـاء الهـی در حیات دنیوی و پس از وفات ایشـان 

شرک است؟

2. آیـا ارواح اولیـاء الهـی پـس از مـرگ، حیـات ویـژه ای دارند و می تواننـد از احوال 

گاهـی یابند؟ مردم آ

گاهـی، قـادر بـر رفع حاجتی از حاجات درخواسـت کنندگان  3. آیـا در صـورت آ

هستند؟

4. آیـا توسـل بـه ارواح اولیـاء و درخواسـت حاجـت از ایشـان، مـورد تاییـد عقـل و 

شـرع می باشـد؟
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پاسـخ برخـی از ایـن پرسـش ها در فصـل قبـل بیـان شـد. بـرای پـی بردن به پاسـخ 

سـایر شـبهات، ابتـدا بـه بررسـی جـواز عقلـی و شـرعی توسـل می پردازیم.

جواز عقلی توسل
بـر آن، نظـاِم اسـباب و وسـائط اسـت.  کـم  قانـون حا و  نظـام موجـود در جهـان 

تردیـدی نیسـت کـه انسـان بـرای دسـتیابی بـه کمـاالت مـادی و معنـوی بـه غیـر خـود 

نیـاز دارد. هـزاران موجـود از جمـاد و نبـات و حیـوان و انسـان از زمیـن و آسـمان بایـد 

دسـت انـدرکار باشـند، تـا آدمـی بتوانـد نقایـص و کمبود  هـای خـود را، اعـّم از مـادی و 

معنـوی، بـر طـرف سـازد. هیـچ عاقلـی ایـن قانونمندی در نظـام موجود جهـان را انکار 

نمی کنـد.

کارند          ابر و باد و مه و خورشید و فلک در 

کف آری و به غفلت نخوری                 تا تو نانی به 

کـــه مـــا انســـانها امـــور خودمـــان را بـــا توســـل بـــه  گونـــه اراده فرمـــوده  خداونـــد ایـــن 

کـــه وقتـــی  گونـــه اراده نمایـــد  اســـباب و وســـایل انجـــام دهیـــم. خـــدا می توانســـت آن 

انســـان تشـــنه شـــود، بی آنکـــه آب بنوشـــد، از خـــدا بخواهـــد تشـــنگی اش را بـــر طـــرف 

کنـــد و او نیزچنیـــن نمایـــد و دیگـــر نیـــازی بـــه نوشـــیدن آب و طراحـــی انـــدام خـــاص 

ـــرای رفـــع تشـــنگی نداشـــته باشـــد. همیـــن طـــور وقتـــی بیمـــار شـــود، از خـــدا بخواهـــد  ب

ـــه دکتـــر و دارو پیـــدا نکنـــد. امـــا از شـــواهد امـــور دانســـته می شـــود  ـــد و نیـــازی ب شـــفا یاب

کـــردن تشـــنگی، غـــذا  ـــر طـــرف  کـــه خداونـــد اینگونـــه اراده نکـــرده بلکـــه آب را وســـیلۀ ب

گـــر  گرســـنگی و طبیـــب را وســـیلۀ شـــفای بیمـــاری قـــرار داده اســـت. ا را وســـیلۀ رفـــع 

ــد،  ــه خداونـ کـ ــم  ــا می دانیـ ــت؛ امـ ــای ماسـ ــع نیازهـ ــرای رفـ ــور، بـ ــن امـ ــی ایـ ــه تمامـ چـ

کـــه بـــه ایـــن وســـائط خاصیـــت  ایـــن تأثیـــرات را در اشـــیاء نهـــاده و در واقـــع اوســـت 
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و اثربخشـــی داده اســـت. لـــذا پـــس از رفـــع حاجاتمـــان، خـــدا را شـــکر می کنیـــم. 

ـــا فاقـــد  ـــا از خـــود اختیـــار و قـــدرت دارنـــد و ی حســـب ظاهـــر، ایـــن اســـباب و وســـایل، ی

اختیـــار هســـتند. امـــا بـــه هـــر صـــورت تاثیـــر بخشـــی آنـــان در طـــول خواســـت و اراده 

خـــدا می باشـــد؛ نـــه آنکـــه بـــا وجـــود آنهـــا دیگـــر از خـــدا بی نیـــاز باشـــیم. حضـــرت 

ـــد، او را رافـــع تشـــنگی  ـــه همیـــن حقیقـــت در توصیـــف خداون ابراهیـــم؟ع؟ نیـــز ناظـــر ب

وگرســـنگی و شـــفادهنده بیمـــاری خـــود می دانـــد و می فرمایـــد:
»و الذی هو یطعمنی و یسقین، و اذا مرضت فهو یشفین.«1

»و اوســـت کـــه مـــرا غـــذا می دهـــد و ســـیراب می کنـــد و هنگامی کـــه مریض 
می شـــوم، شـــفا می بخشـــد.«

تأثیـر ایـن اسـباب و وسـایل همگـی بـه ارادۀ خداونـد متعال اسـت و این اسـباب 

گـر دارویـی  گـذاری خـود، مسـتقل و جـدای از تأثیـر ذات خـدا نمی باشـند. ا در اثـر 

اراده  گرسـنگی می کننـد، مطابـق  رفـع تشـنگی و  گـر آب و غـذا  ا اثـر بخـش اسـت، 

کند.  که امور جهان را از طریق اسـباب و علل اداره  گونه خواسـته  خداسـت و او این 

یـم: در روایـت شـریف دار
»ابی اهلل ان یجری االشیاء اال باالسباب«2

»خداونــد نخواســته اســت امــور را جریــان بدهــد مگــر بــه وســیله اســباب و 
وســایل«

کـه تدبیـر و تقسـیم امـورش از طریـق  گونـه خواسـته اسـت  یـا مثـا خداونـد ایـن 

کاری توانـا اسـت وکسـی  کـه او خـود بـر انجـام هـر  گیـرد. در صورتـی  ئکـه صـورت  ما

منکـر ایـن امـر نیسـت.

1. شعراء/ 79 و80
2. بحار االنوار، ج2، ص90 و 168؛کافی، ج1، ص183، باب معرفه االمام و الرد الیه، ح7�
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ا «1 رݦً مݦْ
َ
�قِ ا راٰ ِ

ّ ُمَ��ب
ْ
ال

»�نَ
قسم به فرشتگان تدبیر کننده

ا«2 رݦً مݦْ
َ
مٰا�قِ ا ّسِ ُمڡقَ

ْ
ال »�نَ

قسم به فرشتگان مقسم و تقسیم کننده

 همچنین خدا خواسته است که جان بندگانش را از طریق َمِلکی به نام حضرت

ئکـه تحـت امـر وی بگیـرد. امـا بـر همه واضح اسـت کـه خداوند این   عزرائیـل و یـا ما

ئکه  ئکـه داده و خـود، بـه آنـان امر می کند که جانهـا را توّفی کنند. ما قـدرت را بـه ما

مجریـان اوامـر الهـی هسـتند و مسـتقل از فرمـان خـدا فعالیـت نمی کننـد؛ بلکـه بـه 

کـه خـدا بـه آنهـا داده، همـۀ امـور را سـامان می دهنـد. لـذا قـرآن  امـر خـدا و بـه قدرتـی 

کریـم، قبـض روح انسـان را یـک بـار به حضرت عزرائیل و بـار دیگر به خداوند عزوجل 

نسـبت می دهـد.

» ُعو�نَ َ ْرحب ْم �قُ
ُ
ك ِ

ّ ّمَ ِالٰی َر�ب
ُ ْم �ݒ

ُ
ك  �بِ

ݩَ لݧ ِ
كݨّ ی وݩݩݦُ ٖ �ن

ݩَّ
َمْو�قِ ال

ْ
ُك ال

َ
ْم َمل

ُ
ݩݩٰ�ك

ݩݩݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ نّ َو�ݧ ٮقَ َ ْل �ی
»�قُ

گمــارده شــده  ــر شــما  کــه ب ــاز می ســتاند  ــی ب »بگــو روِح شــما را آن ملــک الموت
ــوید.«3 ــده می ش گردان ــاز  ــان ب ــوی پروردگارت ــه س ــپس ب ــت و س اس

هٰا« قِ ݧ �ݧ ْ �نَ َموݧ َس ٖح�ی ُ ڡنݧ ݩنݨْ �ݧ
اݦݨَ

ݨْ
ی ال

َّ ڡنݧ وݩَ ٮݩقَ ݦَ ُه �ی للّٰ
ٱَ

»ا
»خداوند جان ها را در هنگام مرگشان باز می گیرد.«4

کــه ائمــۀ  ــا نصــوص قرانــی هــم متناقــض نیســت  ــدارد و ب بنابرایــن اســتبعادی ن

گونــه قدرتمنــد باشــند. دارا بــودن چنیــن قدرتــی،  اطهــار؟ع؟ در رفــع حوائــج مــا، ایــن 

1. نازعات/5
یات/4 2. ذار

3. سجده/ 11
4. زمر/ 42
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هیــچ خللــی در ِملــک و قــدرت خــدا ایجــاد نمی کنــد؛ زیــرا آنهــا بــه خواســت خــدا، 

قــدرت بــر ایــن امــر یافتنــد و هــرگاه خداونــد اراده نمایــد، ایــن قــدرت را از آنهــا می گیرد. 

خواســت آنهــا خواســت خــدا و ارادۀ آنهــا در طــول اراده خداســت؛ نــه در مقابــل و 

مســتقل از او.

بــه همیــن جهــت خداونــد بــه پیامبــرش می فرمایــد: »بگــو مــن مالــک هیــچ ضــرر و 

نفعــی بــرای خــود نیســتم؛ مگــر آنچــه خــدا بخواهــد.« یعنــی ِمــن دون اهلل، پیامبــر؟ص؟ 

کــرم؟ص؟  کاری نــدارد. بــه همیــن دلیــل قــدرِت اعطــا شــده بــه پیامبــر ا قــدرت بــر هیــچ 

نــه تنهــا خللــی در ربوبّیــت خداونــد وارد نمی کنــد، بلکــه در راســتای نظــام طولــی 

خداســت.

نعمت قدرت
وقتـی ثابـت شـود خـدا به فردی قدرت و توانایی انجـام کاری را عطا کرده، رجوع 

کـه خواهیـم داد، امـری عقایـی و بلکـه یـک ضـرورت عقلـی  بـه وی بـا توضیحاتـی 

کـه بعضـًا مطـرح می گـردد، ایـن  اسـت و حتـی نیـاز بـه حکـم شـارع نـدارد. پرسشـی 

اسـت کـه آیـا وجـود قدرت هـای فـوق طبیعـی در انبیـا و اوصیاء، امکان پذیر اسـت یا 

اینکـه قدرت هـای غیرعـادی وفرابشـری تنهـا از آن خداسـت؟

آِن  از  و قـدرت و شـوکت وعـزت و ملـک و ملکـوت،  مـا می گوییـم: همـۀ علـم 

ُك َوُهَو َعلٰی ُكّلِ 
ْ
ُمل

ْ
ِ�ِه ال ٮیَ ی �بِ ٖ �ن

ݩَّ
ٰاَرَك ال ٮب

خداونـد اسـت و بـس؛ چنانچـه قـرآن می فرمایـد: �قَ
1. ٌر  ٖ��ی

�قَ ٍء  ىݦْ
َ سݒ

 هیـچ مخلوقـی اعـّم از جـّن و انـس و َمِلـک، بـدون اذن خداونـد تبـارک و تعالـی و 

فضـل او نمی توانـد ایـن کمـاالت را واجد شـود.

1. ملک / 1
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کـه بـه هـر میـزان از ایـن نعمـات بهـره منـد اسـت، آن را از خداونـد  هـر مخلوقـی 

کمـال بـا خداونـد مسـاوی شـده باشـد و یـا انـدک  کـرده اسـت؛ بی آنکـه در ایـن  اخـذ 

ذره ای مشـابهت با خداوند پیدا کند، زیرا اصل عقلی »عدم مشـابهت و مسـانخت 

گـر خـدا هراندازه  بیـن خالـق و مخلـوق« همـواره برقـرار اسـت. هـر عاقلـی می دانـد که ا

علـم و قـدرت بـه انسـان عطـا فرمایـد، قطعـًا ایـن علـم و قـدرت هیـچ شـباهتی با علم 

و قـدرت خداونـد عزوجـل نـدارد. مثـًا خداونـد بـه فضـل خویـش بـه انسـان علـم عطا 

که علم از آِن خداوند اسـت و با اعطای علم به انسـان، از علم  کرده اسـت؛ در حالی 

کمـال علـم بـا خـدا مشـابه نشـده  کـه انسـان در  کاسـته نمی شـود. نیـز می دانیـم  خـدا 

کـه علـم خـدا ذاتـِی خداسـت و علـم انسـان مخلـوق حـق اسـت. البتـه  اسـت؛ چـرا 

لفـظ »عالـم« در وصـف خـدا و انسـان بـا اشـتراک لفظـی بـه کار گرفته می شـود؛ اما در 

کامـًا متفـاوت و متبایـن بـرای انسـان و خـدا دارد. حقیقـت، دو معنـای 

خداونـــد ســـمیع و شـــنوا اســـت. از طرفـــی خداوند به انســـان قدرت شـــنیدن با 

گـــوش داده اســـت. امـــا آیا انســـان در صفت ســـمیع و شـــنوا بودن، با خـــدا  همگون 

کـــه این، تنها یک اشـــتراک لفظی و اســـمی مشـــترک برای  شـــده اســـت؟ خیر، چرا 

کامـــًا متفاوت اســـت. نه آنکه انســـان به ابـــزار  گوش می شـــنود وخدا  دو حقیقـــت 

بـــه طریقی دیگر، بلکه اساســـًا شـــنیدن خـــدا هیچ نحوه مشـــابهت و مســـانخت با 

شـــنیدن انســـان ندارد و فقط در لفظ »شـــنیدن« مشـــترک اســـت. خدا بـــرای اینکه 

کنـــد تا انســـان ها او را بخواننـــد، الفاظ مشـــترک را بـــرای توصیف خویش  راهـــی باز 

برگزیده اســـت.

خداونـــد مدّبـــر اســـت و تدبیر امور به دســـت او اســـت. از طرف دیگـــر، خداوند 

ئکـــۀ خود »مدّبـــرات امر« نیز داده اســـت؛  توانایـــی بـــر تدبیـــر عالم را بـــه بعضی از ما

بی آنکـــه آنها را شـــریک خود قـــرار دهد.
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کاری قـدرت دارد. خـدا بـه انسـان و حیـوان  خداونـد قدیـر اسـت و بـر انجـام هـر 

یـدن، خـوردن و دفـاع کـردن از  نیـز قـدرت داده اسـت. بـه حیـوان قـدرت راه رفتـن و دو

خودش را داده اسـت. به انسـان نیز صد ها برابر حیوانات قدرت داده اسـت. قدرت 

کارکـردن، تکلـم، فکـر کردن، اختراع چیزهای جدید، خلق آثاری مثل مجسـمه های 

کـه خداوند، از  گـون، سـلطنت بـر ممالـک مختلـف و هزاران هزار قـدرت دیگری  گونا

میـان مخلوقـات خـود فقـط به انسـان عطا کرده اسـت. 

 با درک ناقصی که برخی از مخالفان نسبت به عظمت الهی دارند، تصور می کنند 

گیـر و تسـلط بـر جـّن و   محـال اسـت مخلوقـی واجـد قـدرت خلـق و احاطـه علمـِی فرا

 انس باشد. غافل از اینکه دارا بودِن چنین صفاتی به اعطاء خدا، برای یک مخلوق، 

 محال عقلی نیست و آن مخلوق را به مقام الوهیت ارتقاء نمی دهد. چرا که مخلوق 

 همواره محدود است و بالطبع کماالتش، آغاز دارد ولی خدا بی ابتداء و ازلی است. 

مخلـوق در حـدوث و اسـتمرار توانمنـدی هایـش محتـاج خداسـت. امـا خداونـد، 

حـّی و قیـوم و صمـد اسـت. همانطورکـه تذکـر دادیـم، کماالت الهی و صفات بشـری 

هیـچ نحـوه سـنخیتی بـا هـم ندارنـد تـا اینکـه مـورد مقایسـه واقـع شـوند.

بـرای حیـوان، قـدرت نطـق و تفکـر یک قـدرت فوق العاده و غیر عادی محسـوب 

می شـود؛ امـا محـال عقلـی نیسـت که حیوانی به سـخن درآیـد و کامی حکمت آمیز 

کـه حیـوان بـه  گـر چنیـن شـود بـه لحـاظ عـرف، نمی گوینـد  و عاقانـه بـر زبـان رانـد. ا

کـه واجـد توانایـی ویـژه ای شـده  انسـان تبدیـل شـده، بلکـه می گوینـد حیوانـی اسـت 

گرچـه ایـن مثـال در بیـان وجـه تمایـز انسـان و خـدا عاجـز اسـت، لیکـن برای  اسـت. ا

تقریـب بـه ذهـن مثـال خوبی اسـت.

و  امکانــات  بــه مخلوقــات مختلــف،  علــم وحکمتــش  بــر  بنــا  لــذا خداونــد، 
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ئکــه، جنیــان، انســانها و حیوانــات  قدرت هــای متفاوتــی عطــا نمــوده اســت. ما

ــر  ــا ب ــز بن در بهــره منــدی از فضــل الهــی یکســان نیســتند. حتــی در بیــن انســان ها نی

کــه همــۀ ایــن نعمت هــا  کــرده اســت. از آنجایــی  فضلــش بــه فــردی عنایــت بیشــتری 

از فضــل خداونــد ناشــی می شــود نــه ازلیاقــت و اســتحقاق خــود شــخص، بنابــر ایــن 

کنــد. خداونــد »ال ُیســَئُل  کــس نمی توانــد در عطایــای خداونــدی چــون و چــرا  هیــچ 

عمــا یفعــل« اســت. کســی نمی توانــد لــب بــه اعتــراض و اظهــار نظــر درکارهــای خدای 

تعالــی بگشــاید و بگویــد فــان توانایــی را نبایــد بــه مخلــوق بدهــی؛ ایــن خداونــد 

ــا مخلوقاتــش  کــه »یفعــل مــا یشــاء و یحکــم مــا یریــد« اســت. خــود می دانــد ب اســت 

کنــد. چگونــه رفتــار 

که برگزیدگان خاص خدا هستند همین امر ساری و جاری  درباره انبیا و اولیاء 

اولیائـش  انبیـا و  بـه  را  کمـاالت خـاص و ویـژه  اراده فرمـوده برخـی  اسـت. خداونـد 

کـه بـه سـایرین نـداده اسـت. بدهـد. علـم و قـدرت فراوانـی 

گـر چـه در دیـد بشـر، فـوق العـاده و مـا فـوق طبیعـی اسـت، امـا در  ایـن قدرت هـا ا

قیـاس بـا خداونـد بـزرگ، ناچیـز و کمتـر از ناچیز اسـت. گزارش های قطعـی تاریخی و 

یـد الهـی شـاهد تحقـق چنین امری اسـت. بیـان صریـح کام جاو

خـدا بـه نفـخ حضرت عیسـی؟ع؟ چنان تاثیری می بخشـد که مجسـمه ای گلی 

را بـه پرنـده ای زنـده تبدیـل می کنـد، کـور مـادر زاد و مبتـا بـه پیسـی را با لمس دسـت 
شـفا می بخشـد، مـرده زنـده می کنـد و از پنهانی هـا خبـر می دهد.1

که به امر او حرکت نماید.2 همچنین باد را مسخر حضرت سلیمان قرار داده 

1. آل عمران/49
2. انبیاء/81
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بـه آصـف بـن برخیـا قـدرت می دهـد تـا تخـت بلقیـس را درچشـم برهـم زدنـی بـه 
دیـاری دیگـر جـا بـه جـا نمایـد.1

کریـم بـرای انبیـا و اولیـاء الهـی، قدرت هـای  کـه دیـده می شـود، قـرآن  همانطـور 

بلکـه  تنهـا محـال نیسـت،  نـه  کـه  توانمندی هایـی  کـرده اسـت؛  گـزارش  را  فراوانـی 

نعمتـی از نعمـات الهـی اسـت. بـا ایـن دارایـی، مخلـوق خدا بـه مقام الوهیـت ارتقاء 

نیافتـه و نمی یابـد و همچنـان در نهایـت فقـر و گدایـی نسـبت بـه خداونـد قـادر باقـی 

می مانـد.

را  کماالتـی  چنیـن  دارنـدۀ  عاقـل،  انسـان  اسـت  صحیـح  آیـا  اوصـاف،  ایـن  بـا 

کنـد؟! آیـا اساسـًا و بـه حکـم عقـل می تـوان بیـن قـدرت خـدا و  شـریک خـدا قلمـداد 

قـدرت مخلـوق ادنـی شـباهت و سـنخیتی قائـل شـد؟

کـه مـردگان را زنـده می کنـد بـه سـاحت ربوبـی قـدم  گفـت عیسـایی  آیـا می تـوان 

گردیـده اسـت؟ نهـاده و شـریک رّب االربـاب 

پاسـخ همـه ایـن پرسـش ها منفـی اسـت. خداونـد تبـارک و تعالـی، خالـق همـۀ 

ایـن کمـاالت اعطایـی اسـت. قبـل از ایجـاد آنهـا بـوده وعلـم و قدرتـش ذاتـِی اوسـت. 

آنچـه بشـر واجـد می شـود، آفریـده خداسـت. بـا ایـن بیـان هیـچ نحـوه تشـابهی میـان 

خالـق و مخلـوق، ولـو مخلوقـی بـا صفـات خـارق العـاده رخ نمی دهـد. پـس چگونـه 

آفریـده بـا آفریـدگار خویـش برابـر می شـود؟!

حضرت امام باقر؟ع؟ در نکوهش این نوع اندیشه می فرمایند:

»قــدرت و توانایــی مورچــه در دو شــاخک اوســت و ایــن دو هرچه قوی تر باشــد، 

1. نمل/40
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ــت؟  ــدا چیس ــد خ ــه بگوین ــه مورچ ــر ب گ ــاال ا ــت. ح ــتر اس ــه بیش ــدرت مورچ ق
کــه دو شــاخش ده برابــر شــاخ مــن اســت.«1 می گویــد خــدا کســی اســت 

 نهایـت درک و فهـم مدعیـان بـه اصطـاح قرانـی مشـابه درک مورچـه فرضـی در 

باقرالعلـوم؟ع؟ اسـت. کام 

کـه خداونـد از سـر  انبیـا و ائمـه؟ع؟ نیـز مخلوقـات خداونـد هسـتند؛ مخلوقاتـی 

کـرده؛ آن مقدارکـه بـه هیـچ  یـاد عطـا  لطـف و فضلـش بـه آنهـا قدرت هـای بسـیار ز

مخلـوق دیگـری نـداده اسـت. لـذا آنـان از دیگران برترنـد و برگزیدۀ آفرینش محسـوب 

انسـان های  فهـم  در  کـه  دارنـد  یـادی  ز بسـیار  مقامـات  و  امتیـازات  آنهـا  می شـوند. 

عـادی نمی گنجـد. ولـی توجـه بـه دو نکتـه بسـیار مهـم اسـت: 

بـا  متفـاوت  صفاتشـان  و  قـدرت  جنـس  باشـند  قدرتمنـد  انـدازه  هـر  آنهـا  اوال؛ 

خداسـت.

کـرده و آنـان از خـود هیـچ ندارنـد و   ثانیـا؛ خداونـد ایـن صفـات را بـه ایشـان عطـا 

هـر لحظـه خـدا اراده نمایـد، بـاز می سـتاند. بـه عبـارت دیگـر، هر انـدازه ایـن بزرگواران 

ـم قدرتمنـد و برتـر هسـتند، در برابـر ذات اقدس 
َ
در برابـر انسـان ها و کّل مخلوقـات عال

بـه  کـه خداونـد فقـط  ناتواننـد. داشـتن صفـات واالیـی  و  خداونـد، فقیـر، ضعیـف 

کرده اسـت، آنها را به هیچ وجه با خداوند تبارک و تعالی برابر نمی کند.  ایشـان عطا 

ائمـه اطهـار؟ع؟ ناظـر بـه همیـن حقیقت، نسـبت ربوبیت را از خویش به شـدت نفی 

کـرده  و فرموده انـد:

ــا هــر چــه  ــا را رّب نخوانیــد، ام ــا بنــده ای از بنــدگان خداییــم. م ــه راســتی م »ب
ــه  ک ــه را  ــت آنچ ــما نهای ــه ش ــتی  ک ــه درس ــد. ب ــا بگویی ــل م ــد در فض می خواهی

1. المحجه البیضاء، ج1، ص 219- 220� 
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خداونــد از فضیلــت بــه مــا داده اســت، درک نخواهیــد کــرد و بــه یــک صــدم آن 
هــم دســت نمی یابیــد.«1

مخالفـان ایـن حقایـق گاهـی در مقـام پاسـخ بـه این مطلـب، نفی فاعلیـت برای 

اولیـاء الهـی می کننـد و می گوینـد: در فعالیت هـای فرابشـری و خـارق العـاده، اولیـاء 

خـدا همـواره فاقـد اختیارنـد و خـدا فاعـل حقیقـی اسـت و بدین شـکل اعطـاء علم و 

قـدرت ویـژه بـه آنـان را نفـی می کننـد. جـدا از اینکـه ادعـای مدعیـان قرآنـی بـا ظواهـر 

و صراحـت آیـات سـازگار نیسـت، بیـان چنیـن نظریاتـی در شـرایط علمـی امـروز و 

شـواهد گـزارش شـده از برخـی مرتاضـان کـه برگزیـده خـدا هـم نیسـتند از کوتـه فکـری 

قائـان آن حکایـت می کنـد.

اصل اباحه
گاهــی پیامبــر؟ص؟ و ائمــه؟مهع؟،  پــس از اثبــات حیــات و امــکان توانمنــدی و آ

بدیهــی اســت هــرگاه مــا فــردی را بــر فعلــی قدرتمنــد یافتیــم، عقــًا می توانیــم از او 

کســی بتوانــد بــا توســل بــه  کمــک بخواهیــم و نیــازی بــه امــر شــریعت نــدارد. چنانچــه 

کمــک نخواســتن و عــدم توســل، غیــر  کنــد،  کســی یــا چیــزی، نیــاِز خــود را بــر طــرف 

عقایــی اســت.

طبــق اصــل عقلــی اباحــه، اســتفاده از هــر نــوع وســیله بــرای رســیدن بــه مطلــوب 

مبــاح می باشــد، مگــر اینکــه منعــی از جانــب شــرع رســیده باشــد و یــا عقــل اســتفاده 

گــر نصــی در نهــی از  کنــد. بــه عبــارت دیگــر، ا از ایــن وســیله را قبیــح شــمرده و یــا نفــی 

کارایــی  کمــک خواســتن و مددجویــی از دیگــران وجــود داشــته باشــد، اصــل اباحــه از 

ــا  ــراد ســاحر و ی ــه رعایــت شــرع اســت. مثــًا اف ســاقط می گــردد و مســلمان موظــف ب

1. بحار االنوار، ج26، ص6
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گــر چــه قــدرت بــر انجــام امــوری را دارنــد، امــا بــه علــت نهــی صریــح در  جن گیــر، ا

روایــات، توســل بــه آنــان مجــاز نمی باشــد.

کاری  امــا در غیــر مــوارد نهــی شــرعی، مددجویــی بــرای رســیدن بــه مطلــوب، 

کــه خداونــد بــه او علــم و قــدرت  عاقانــه اســت. مراجعــه نکــردن بــه طبیــب حــاذق_ 

بــر درمــان را داده _  غیــر عقایــی اســت. همیــن طــور مراجعــه نکــردن بــه طبیــب روح و 

گرفتــاری بشــر قدرتمنــد ســاخته _  کــه خداونــد او را بــرای رفــع حوائــج و  روان _ امامــی 

کــدام از ایــن مــدد جویی هــا مصــداق  نیــز، غیــر عقایــی اســت. از طــرف دیگــر هیــچ 

کــه  ــا تمــام قدرت هایــی  گفتــه شــد، امــام ب کــه قبــًا  ــه دالیلــی  ــرا ب شــرک نیســت؛ زی

یتــی اســت. دارد، شــبیه خــدا نمی شــود و قــدرت او اعطــای الهــی و عار

کتــاب و ســنت در  زمینــۀ توســل، مددجویــی از ارواح مقدســه  در ادامــه، دیــدگاه 

کــه شــرع مطهــر نــه تنهــا آن را نهــی نکــرده،  را مــورد بررســی قــرار می دهیــم تــا روشــن شــود 

بلکــه ســفارش بــر آن نیــز دارد.

جواز شرعی توسل
کـه نـه تنهـا در شـرع مقـدس اسـام، منعـی  بـا بررسـی آیـات و روایـات درمی یابیـم 

بـرای توسـل بـه ائمـه اطهـار؟ع؟ وجـود نـدارد؛ بلکـه توصیه هـا و سـفارش های فراوانـی 

یـم: کـه بـه بررسـی آنهـا می پرداز هـم در ایـن خصـوص وجـود دارد 

توّسل از دیدگاه قرآن کریم

 امر و نهی قرآن کریم با فطرت انسان و نظام عقایی بشری سازگاری دارد. موضوع

م و روشـن برای نیل به »قرب خدا«، از اموری اسـت 
ّ
 توسـل به عنوان یک طریق مسـل

کتاب الهی به آن امر شـده اسـت: که در 
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کــه ایمــان آورده ایــد از خــدا پــروا نمــوده و بــه ســوی او_ بــرای تقــرب   ای کســانی 
بــه او _ »وســیله« بجوییــد.

کـه بـه واسـطۀ آن  کلمـه »الوسـیله« در لغـت عـرب، بـه معنـای آن چیـزی اسـت 

یشـه )و، س، ل( بـه معنـی  بـه سـوی دیگـری تقـرب می جوییـم2 و اصـل معنـای آن از ر
رغبـت و طلـب چیـزی اسـت.3

ــیره  ــل و سـ ــری، عقـ ــور بشـ ــیاری از امـ ــل، طلـــب قربـــت اســـت؛ در بسـ پـــس توسـ

کـــه عقـــل آدمـــی  عقـــا، اســـباب و وســـائل را بـــرای مـــا معرفـــی می کننـــد. امـــا از آنجـــا 

کـــه مرضـــی رضـــای  گونـــه  بـــرای یافتـــن چگونگـــی تقـــرب جســـتن بـــه ســـوی خـــدا آن 

او باشـــد، راهـــی نـــدارد،4 لـــذا خداونـــد عزوجـــل، خـــودش بایـــد وســـایل تقـــرب بـــه 

ســـوی خـــودش را بـــه مـــا معرفـــی نمایـــد. در آیـــه مذکـــور چیســـتی و نـــوع وســـیله بیـــان 

نشـــده وکلمـــه »الوســـیله« بـــه صـــورت مطلـــق آمـــده اســـت. امـــا در آیـــه دیگـــری، خـــدای 

متعـــال دعـــای رســـول را یکـــی از وســـیله های تقـــرب مســـلمانان بـــه ســـوی خـــودش 

معرفـــی می کنـــد.
5 ��� 
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گاه باشید که دعای رسول سبب تقرب آنهاست... آ

1. مائده/ 35
2. صحاح جوهری

3. معجم مقائیس اللغه )ابن فارس همدانی(
4. همان گونه که هر عاقلی شـکر منعم را واجب می داند؛ ولی در چگونگی شـکرگزاری _ آن 
کت می مانـد تا خـوِد منعـم راه و روش شـکرگزاری  گونـه کـه مـراد و مرضـّی منعـم باشـد_ سـا

را بیـان کند.
5. توبه/ 99
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ِصـرف همیـن معرفـی از جانـب حق متعال، ما را موظف می دارد به سـوی رسـول 

کنند. خدا؟ص؟ برویم و از ایشـان در خواسـت نماییم تا برای ما دعا 

در اینجـا برخـی وهابیـان درخواسـت مسـتقیم از وسـائط را جائـز ندانسـته، بلکـه 

وایـن  باشـد  خـدا  خـود  از  بنـده  درخواسـت  بایـد  می کننـد  ادعـا  و  می داننـد  شـرک 
که مسـتقیما، یا با اسـتفاده از وسـائط، خواسـته بنده را برآورده می سـازد.1 خداسـت 

در پاسـخ می گوییـم: همیـن کـه خـدا دعای پیامبر را به عنوان وسـیله تقرب ما به 

کفایت می کند تا ما خواسته خویش را به ایشان  سوی خودش معرفی می کند، عقًا 

کنیـم؛ وگرنـه بـه طریـق عـادی چگونـه حضرتـش از نیـاز مـا مطلـع می شـوند  عرضـه 

گـر فرزنـدان یعقـوب بـه پـدر مراجعـه  تـا بـرای مـا در پیشـگاه خـدا دعـا نماینـد؟ مثـا ا

نمی کردنـد، بـه طـور طبیعـی، چگونـه پـدر بـرای آنـان از خـدا طلب مغفـرت می کرد؟! 

از طرفی همین درخواسـت دعا از پیامبر، خود نوعی رجوع به وسـیله اسـت و اساسـًا 

ابتغـاء وسـیله مقدمـه رجـوع بـه وسـیله اسـت، وگرنـه جسـتجوی وسـائط و صیغـه امـر 

»وابتغـوا«، هـر دو، بیهـوده و لغـو خواهنـد بود.

بـرای یافتـن و شناسـایی وسـایل تقـرب و مصادیـق »الوسـیله«، بـه داللـت عقـل، 

مـان و مفّسـران حقیقـی قـرآن مراجعـه می کنیـم و چیسـتی وسـایل را از 
ّ
بـه قـران ومعل

آنـان جویـا می شـویم.

توسل از دیدگاه احادیث و اقوال علما
کلمه »الوســـیله« بیان شـــده اســـت. در  در روایـــات، مصادیـــق متعـــددی برای 

بعضـــی روایات، بـــه ایمان به خدا و رســـول؟ص؟، جهاد کردن، نمـــاز خواندن، زکات 

دادن، روزه گرفتـــن، حـــج رفتـــن و صدقـــه دادن اشـــاره شـــده اســـت؛ چنانکـــه امام 

1. مجموعه رساالت بن باز
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المتقیـــن، امیـــر المؤمنیـــن؟ع؟ فرموده اند:

کـه متوّسـالن و وسـیله جویـان، می تواننـد بـه سـبب آن بـه  »بهتریـن چیـزی 
خداوند سـبحان نزدیک شـوند، ایمان به خدا و رسـول او و جهاد در راه اوسـت 
الـه اال اهلل( و اقامـه نمـاز و دادن زکات و روزه مـاه رمضان و  و کلمـه اخـالص )ال
حج و عمره بیت و صله رحم و صدقه پنهان و صدقه آشکار و کارهای نیک 

کـه همـه وسـیله اند و سـبب رسـیدن به قـرب خدا می باشـند.«1

معرفــی  اطهــار؟ع؟«  »ائمــه  خــدا،  قــرب  وســیلۀ  روایــات،  از  دیگــر  برخــی  در   

کــه مــا در ایــن جــا از  شــده اند. درکتــب روایــی شــیعه، روایــات متعــددی آمــده اســت 

بــاب نمونــه، چنــد روایــت را ذکــر می کنیــم:

ــه از  ک ــه از رســول اکــرم؟ص؟ شــنیدم  ک 1. از ســلمان فارســی نقــل شــده اســت 
قــول خداونــد تبــارک و تعالــی می فرمودنــد:

کــه چــه بســا کســی حاجــات بزرگــی از شــما  »بنــدگان مــن! آیــا چنیــن نیســت 
یــد، مگــر اینکــه نــزد شــما کســی را  می خواهــد و شــما حوائــج او را بــر نمی آور
یــد، آنــگاه حاجــات او را  شــفیع قــرار دهــد کــه بیــش از همــه او را دوســت می دار
گاه باشــید و بدانیــد کــه گرامــی ترین  یــد؟! حــال آ بــه احتــرام آن شــفیع بــر می آور
و برتریــِن آفریــدگان نــزد مــن، محمــد؟ص؟ اســت و بــرادر وی علــی؟ع؟ و امامــان 

کــه »وســیله ها« ی مــردم بــه ســوی مــن هســتند. پــس از وی، همانــان 
ــه  ــا آنک ی ــت و ــب اس ــی را طال ــی دارد و نفع ــس حاجت ــر ک ــه ه ک ــد  ــک بدانی این
یــان بــار گشــته اســت و رفــع آنهــا را خواهــان اســت،  دچــار حادثــه ای ســخت و ز
کــش بخوانــد تــا بــه نیکوتریــن وجــه  بایــد مــرا بــه حــّق محمــد و خانــدان پا

حاجــت او را بــرآورم...«2

1. شرح نهج البالغه، ابن میثم، ج 3، ص 72، خطبه 107
ّرام، ج 2، ص 100 2. مجموعه و
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ݢا  ٓوݢ ُ عنݧ ݩقَ ٮݧ ْ 2. ابــن شــهر آشــوب از امــام علــی؟ع؟ نقــل می کنــد کــه ذیــل آیــه شــریفه »َوا�ب
 « فرموده انــد: »منــم وســیله خــدا«1

�قَ
َ
ل �ی ٖ ݫ َوسݫ

ْ
ِ� ال ْ �یݧ

َ
ِال

شریفشــان  خطبــه  ضمــن  زهــرا؟اهس؟  فاطمــه  طاهــره  صدیقــه  حضــرت   .3
ــورش ایجــاب می کنــد  کــه عظمــت و ن کنیــد خدایــی را  می فرماینــد: »حمــد 
کــه اهــل آســمان ها و زمیــن بــه ســوی او وســیله بجوینــد؛ و مــا وســیلۀ او در میان 

خلقــش هســتیم.«2

4. از امام رضا؟ع؟ منقول است که رسول خدا؟ص؟ فرمودند:
»امامــان از فرزنــدان حســین؟ع؟ می باشــند. هرکــس اطاعــت آنــان نمایــد، 
کــرده و هــر کــس ســر از فرمــان آنهــا بپیچــد، تحقیقــًا ســر  تحقیقــًا اطاعــت خــدا 
از فرمــان آنــان پیچیــده اســت. آناننــد دســتگیره محکــم، و آناننــد »وســیله« بــه 

ســوی خداونــد تعالــی.«3

کتـب روایـی خویـش نمونه هایـی از توسـل را ذکـر  دانشـمندان اهـل تسـنن نیـز در 
کـرده انـد، از جملـه:

1. ترمذی در سنن خویش از عثمان بن حنیف روایت می کند:
مــردی نابینــا نــزد رســول اکــرم؟ص؟ آمــد و گفــت: برایــم دعــا کنیــد تا خدا مرا شــفا 
کنــی  گــر بخواهــی، دعــا می کنــم؛ ولــی اگــر صبــر  دهــد. آن حضــرت فرمودنــد: »ا
برایــت بهتــر اســت.« آن مــرد گفــت: دعــا کنیــد. رســول خــدا؟ص؟ دســتور دادنــد 
کــه خــود فرمودنــد، بخوانــد. هنــوز افــراد  ــا دقــت وضــو بگیــرد و دعایــی را  کــه ب

پراکنــده نشــده بودنــد کــه مــرد شــفا یافــت.4

1. تفسـیر قمـی، ج1، ص168؛ تفسـیر المیـزان، ج 5، ص333؛ مسـتدرک سـفینة البحـار، 
ص301 ج10، 

2. شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص 211�
3. تفسیر نور الثقلین، ج1، ص626�

4. سنن ترمذی، ج5، ص229؛ مسند احمد، ج4، ص138�
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کم نیشابوری در مستدرک خود آورده است: 2. حا
ــن الخطــاب در یــک خشکســالی، از عبــاس عمــوی پیامبــر خــدا؟ص؟  عمــر ب
ــاران فرســتاد. 1 کنــد و خــدا برایشــان ب ــاران  ــا او از خــدا طلــب ب کــرد ت درخواســت 

بـر همیـن اسـاس و بـر اسـاس سـایر روایـات، برخـی دانشـمندان سـنی مذهـب 

کرده انـد. پیشـوایان مذاهـب چهارگانـۀ اهـل تسـنن، توسـل بـه  بـر جـواز توسـل حکـم 

کـرم؟ص؟ را، چـه پیـش از خلقـت دنیایـی، چـه در طـول حیـات دنیـوی و چـه  پیامبـر ا

کتـاب »الوفـاء  پـس از وفاتشـان جایـز می داننـد.2 دانشـمندانی ماننـد ابـن جـوزی در 

کتـاب »شـفاء السـقام« وسـمهودی  فـی فضائـل المصطفـی«، تقـی الدیـن ُسـبکی در 

گفته انـد. قسـطانی در »المواهـب  کتـاب »وفـاء الوفـاء« در تأییـد توسـل مطالبـی  در 

می نویسـد: ُدنّیـه« 
َّ
الل

کــه بــه دعــا، تضــرع، اســتغاثه،  »بــرای زائــر رســول خــدا؟ص؟ شایســته اســت 
شــفاعت طلبیــدن و توســل بــه آن حضــرت بپــردازد.«3

یکی از بزرگان مالکی به نام َقیَروانی می نویسد:

یــارت رســول اکــرم؟ص؟ بــرود یــا بــه ســاحت او متوســل و پناهنده  »کســی کــه بــه ز
کام و نومیــد نخواهد شــد«.4 شــود یــا از درگاهــش حاجــت بخواهــد، نــا

بـه خـدا،  تقـرب  کـه وسـایل  گرفـت  نتیجـه  گونـه  ایـن  فـوق می تـوان  از مطالـب 

پیامبـر؟ص؟ و ائمـه اطهـار؟ع؟ و اعمـال صالحـه نظیر نماز و روزه وصدقه و... را شـامل 

کـردن وسـیله بـه عبـادات و اعمـال، دلیلـی نـدارد، ضمـن اینکـه  می شـود؛ محـدود 

کم نیشابوری(، ج3، ص334� 1. مستدرک )حا
2. الغدیر، ج5، ص145�

3. همان، ص144�
4. همان، ج5، ص111- 112�
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میـزان کارایـی و ارزشـمندی هـر یـک از وسـائل فـوق در تقـرب بـه سـوی خـدا، بـه بیـان 

شـرع مقـدس معلـوم می گـردد. امـا بـر خـاف تقـرب  بـه خـدا که طـرق آن محتـاج بیان 

شـارع اسـت؛ در حاجت خواهـی و رفـع نیازهـا _ همانطـور کـه ذکر گردیـد_ اصل اباحه 

جـاری اسـت. یعنـی از هرکـس و هـر چیز می توان برای رفع حاجت بهره جسـت؛ تنها 

کـه بـه کارگیـرِی آن وسـیله، قبـح عقلی و نهی شـرعی نداشـته باشـد. با  بـه ایـن شـرط 

حفـظ ایـن شـرط، عقـل و شـرع حکـم می کند می توان از هرکس و هـر چیزی که بتواند 

نیـازی از مـا را برطـرف سـازد، بهـره گرفـت و بـه آن متوسـل شـد.

پیامبر؟ص؟ و ائمه؟ع؟ وسـیله رسـیدن به قرب الهی هسـتند. ما برای درخواسـت 

از خـدا می توانیـم ایـن ذوات مقدسـه را واسـطه قـرار دهیـم. عـاوه بـر ایـن و در عیـن 

کـه عقـًا  حـال، خـدای متعـال بـه ایـن بـزرگان امکانـات و اختیاراتـی عطـا فرمـوده 

بـه  نماییـم.  حاجـت  طلـب  دارایی هایشـان،  حـوزه  در  ایشـان  خـود  از  می توانیـم 

کـه بـرای رفـع نیـاز خویـش بـه دِر خانـه اهـل بیـت  ماننـد آن مسـکین و یتیـم و اسـیری 

کردنـد و از خـود ایشـان غـذا خواسـتند. پیامبـر؟ص؟ رجـوع   

بنابراین برای حاجت خواهی، هم می توان از آن ذوات مقدسـه به نحو مسـتقیم 

که نیاز ما را به خدای بی نیاز عرضه نمایند  کنیم  کرد؛ هم از آنان درخواست  طلب 

کـه در پیشـگاه خدای قاضـی الحاجات اولیاء گرامـش را به همراه  یـم  و هـم جـواز دار

ببریـم. بـرای هـر سـه مورد، شـواهد از آیات و روایات و اقـوال بزرگان فریقین ذکر گردید.

جـواز شـرعی توسـل از ارواح مقدسـه را بـا بیانـی از سـمهودی )از علمـای شـافعی 

گـردد توسـل بـه انبیـا و مرسـلین شـیوه تمامـی  مذهـب( بـه پایـان می رسـانیم تـا روشـن 

علمـای شـیعه و برخـی علمـای اهـل سـنت بـوده اسـت.

سـمهودی در فصل سـوم کتاب خود که در موضوع توسـل زائر به رسـول خدا؟ص؟ 
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و شـفیع قرار دادن وی به پیشـگاه خدا نوشـته، چنین می گوید:

کــه اســتغاثه بــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ و جــاه و منزلــت او را در پیشــگاه  »بدانیــد 
کار انبیــا و مرســلین بــوده و ســیره و رفتــار صلحــای  خــدا بــه شــفاعت بــردن، 
پیشــین در همــه حــال، اســتقرار بــر همیــن داشــته اســت؛ چــه در حــال حیــات 
آن حضــرت و چــه بعــد از ممــات، چــه در عالــم بــرزخ و چــه در عرصــات 

قیامــت...«1

پاسخ به چند پرسش در موضوع توّسل

پرسش اول: قرآن، خواندن غیر خدا را نهی می کند.

در نـگاه نخسـت برخـی از آیـات قـرآن را مخالـف توسـل و مددجویـی از غیـر خدا 

می یابیـم. مثـًا آیـات 18/ جـن، 40/ فاطر، 194/اعـراف و5/ احقاف بدین مضمون 

کسـی بـه جـز خـدا را نخوانیـد. همچنیـن در قـرآن خوانـدن غیـر خـدا، بـا  کـه  اسـت 

عنـوان شـرک عبـادی معرفـی شـده اسـت. معنـای دقیـق ایـن آیـات چیسـت؟

پاسخ:

در پاسـخ بـه ایـن پرسـش، ابتـدا بایـد معنـای »نهـی از خوانـدن غیـر خـدا« را در 

آیـات بررسـی نماییـم.

معانی نادرست:

زدن عرفـی  آیـات، صـدا  ایـن  در  از خوانـدن غیـر خـدا«  »نهـی  قطعـًا معنـای   •

نیسـت. در زندگـی روزمـره، مـا انسـان ها را بـا خطابهایـی نظیـر: یـا رضـا، یـا 

علـی، ای مریـم و... صـدا می زنیـم. در بـاور عمـوم مسـلمانان چنیـن ندایـی 

بـه مخاطبـان حاضـر و غایـب موجـب ابتـاء بـه شـرک نیسـت.

1. وفاء الوفاء، ج 2، ص 419- 431 )به نقل از ترجمه الغدیر ج 9 ص247(
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کـه بـا مـدد جویـی و کمـک  گـر بگوینـد: آنچـه نهـی شـده، خوانـدن غیـر اسـت  • ا
خواسـتن از وی همراه باشـد. این ادعا هم صحیح نمیتواند باشـد، زیرا هر 
روز افـراد بارهـا همدیگـر را صـدا زده و از هم کمک می طلبند، بعاوه در قرآن 
نیـز شـاهد مددجویـی پیامبـران از اشـخاص و اشـیاء هسـتیم. مثًا حضرت 

سـلیمان از اطرافیانـش خواسـت تخـت بلقیس را بـرای او بیاورند.

�نَ  ِلٖم�ی ݫٖی ُمسݨْ
و�ن ُ �قݧ

ݩݘْ
ا �نْ �یَ

َ
َل ا ْ �بݧ

هٰا �قَ َعْرسݒِ ى �بِ �نٖ ٮی �قٖ
ݩݘْ
ا ْم �یَ

ُ
ك ُّ �ی

َ
اُ ا

َ
َمل

ْ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
 ا

ٓ
ٰا ٰاَل �ی �ق

1 �نٌ ٖم�ی
َ
یݩّݨٌ ا وݪِ

َ قݧ ڡݧ
َ
ِ� ل �یْ

َ
ݫٖی َعل

نّ  ِاَو�ݧ
ݦݩݩۖ
٭ ٰاِمكݩَ ڡق وَم ِم�نݨْ مݦَ ڡقُ �نْ �قَ

َ
َل ا ْ �بݧ

ٖ� �قَ َك �بِ ٮی �قٖ ا ءاٰ �نَ
َ
ِ ا

�نّ حبِ
ݨْ
ٖر�ی�قٌ ِم�نَ ال ٰاَل ِعڡنْ �ق

کــدام یــک از شــما تخــت  »)حضــرت ســلیمان(گفت: ای اشــراف و ســران، 
کــه همگــی در حــال تســلیم بــر مــن وارد شــوند، بــرای مــن  آن زن را، پیــش از آن 
گفــت: مــن آن را پیــش از آنکــه از مجلــس خــود  مــی آورد؟ یکــی از جنیــان 

کار نیرومنــد و امیــن  هســتم.« ــر ایــن  ــو مــی آورم و البتــه مــن ب ــزد ت برخیــزی ن

امــور  از خوانــدن غیــر خــدا« در خصــوص خواســتن  »نهــی  گوینــد: معنــای   •
یــا امــور معنــوی از یــک فــرد و یــا شــئ می باشــد.  غیرطبیعــی و نامتعــارف و
ــم، حضــرت ســلیمان از  ــاال دیدی ــات ب کــه در آی پاســخ می دهیــم: همانطــور 
کــه تخــت بلقیــس را بــرای او از دیــاری دیگــر  کــرد  زیردســتانش درخواســت 
ــم زدن، در  ــر ه ــم ب ــر در چش ــار دیگ ــه دی ــار ب ــک دی ــت از ی ــد. آوردن تخ بیاورن
زمــان حضــرت ســلیمان یــک اقــدام فــوق العــاده و در زمــان مــا خواســته ای 
ــه ایــن معنــا،  ــا التــزام ب نامتعــارف و غیــر طبیعــی محســوب می شــود. پــس ب
مثــال  اســت.  شــده  شــرک  دچــار  بــاهلل_  نعــوذ  نبــی_  ســلیمان  حضــرت 
کــه در زمــان حضــرت عیســی؟ع؟، از ایشــان تقاضــا  دیگــر، مردمــی هســتند 
ــه طریقــی غیــر عــادی شــفا دهــد. در زمــان پیامبــر  ــا بیمــاری را ب ــد ت می کردن

کــرم؟ص؟ نیــز امــت، ایشــان را واســطه اســتغفار برگناهــان خــود در نــزد خــدای  ا

1. نمل/ 38 و39



107فول سوب:  توسل

غفــور قــرار می دادنــد. و ایــن دو پیامبــر خــدا، آن مــردم را مشــرک نمی خواندنــد 

گونــه درخواســتها برحــذر نمی داشــتند. طبــق ادعــای مذکــور، همــه  و از ایــن 

ــرک  ــودی ش ــرای ناب ــه ب ک ــی  ــه پیامبران ــال آنک ــد، و ح ــرک بودن ــردم مش ــن م ای

مبعــوث شــده اند، نــه تنهــا بــا تقاضــای مــردم مخالفــت نکردنــد، بلکــه طبــق 

ــان پاســخ مثبــت داده انــد. مفــاد آیــات، بــه درخواســت آن

گوینـد: معنـای آیـات »نهـی از خوانـدن غیـر خـدا«، نهـی از خوانـدن مـردگان   •

اسـت وخوانـدن افـراد زنـده بـه طـور طبیعـی اشـکال نـدارد. می گوییـم:

کثریت قریب به اتفاق این آیات سخنی از مرده و زنده وجود ندارد، بلکه  اواًل؛ در ا

  به نحو اطاق، از خواندن غیر خدا نهی شـــده اســـت. همانند آیه 18/جن 

"فا تدعوا مع اهلل احدا"

کـــس. به عبـــارت دیگر، نهی  »احـــدًا« نکـــره در ســـیاق نهی اســـت، یعنی هیچ 

گـــر کســـی  آیـــه هـــم مـــردگان را می گیـــرد و هـــم زنـــدگان را شـــامل می شـــود. ا

کنـــد، نیازمنـــد قرائـــن عقلی یا نقلی اســـت. بخواهـــد آیـــه را مقید 

ثانیـــًا؛ همانطورکـــه در قســـمت ارتبـــاط ارواح با دنیـــا، احادیثی آوردیـــم، پیامبر 

اکرم؟ص؟ تک تِک کشـــته شـــدگان جنگ بدر را به اســـم خوانده و ایشـــان را 

که در  مـــورد خطاب قـــرار میدادند. پـــس قرائن نقلـــی، خواندن مـــردگان را_ 

واقـــع ارواح آنـــان مورد خطاب هســـتند _ شـــرک نمی داند.

 آیـــات نهـــی، تنهـــا ناظر بـــه مخاطبـــاِن وفات یافته نیســـت، لـــذا قطعـــا »نهی از 

خوانـــدن غیر خـــدا« معنای دیگـــری دارد.

 البته در آیات 20 تا22 سوره نحل، خدای متعال گروهی از مشرکان را مورد خطاب 

قرار داده و خدایان آنان را »اموات« می نامد:
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ْحیاٍء َو 
َ
ْمَواٌت َغیُر أ

َ
ُقوَن. أ

َ
ُقوَن َشیئا َو ُهْم ُیخل

ُ
 َیخل

َ
ِذیَن یْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل ال

َّ
 َو ال

وبُهم 
ُ
 یْؤِمُنـوَن ِبااَلِخَرِة ُقل

َ
ِذیَن ال

َّ
ٌه َواِحٌد َفال

َ
یـاَن یْبَعُثوَن. ِإلُهکـم ِإل

َ
َمـا یْشـُعُروَن أ

ْسَتْکبِروَن.  نِکَرٌة َو ُهم ّمُ ّمُ

در ایـن آیـات بـه وضوح روشـن اسـت که جهت شـرک این مشـرکان، خطـاب قرار 
دادن امـوات نیسـت، بلکـه چنانکـه در آیـه 22 روشـن اسـت، علـت شـرک، 
کـه مشـرکان صـدا می زدنـد،  کسـانی را  »الـه« قـرار دادن مدعویـن می باشـد. 
کـه بـه اعتقـاد آنـان در عـرض خـدای متعـال بـوده و قـادر  معبودهایـی بودنـد 
بـه خلـق وآفرینـش اسـتقالی هسـتند. در حالی کـه خداوند عالمیـان آنان را 

فاقـد حیـات و شـعور معرفـی می کنـد.

معنای صحیح »نهی از خواندن غیر خدا«

کـه بـرای این عبارت، صحیح به نظر می رسـد وآیـات و روایات هم  تنهـا معنایـی 

کـه »کسـی یـا چیـزی را )بـه غیـر از اهلل( بـه خدایـی و  آن را تاییـد می کننـد، ایـن اسـت 

الوهیـت بخوانیـم.« یعنـی کسـی یـا چیـزی را بخوانیـم و از وی حاجتـی طلـب کنیـم، 

کنیـم. بـه عبـارت  کـه او را مسـتقل و قائـم بـه ذات و در عـرض اهلل فـرض  در حالـی 

دیگـر، کسـی را دارای قـدرت ذاتـی و مسـتقل هماننـد خـدای عـز وجل بدانیـم یا یکی 

از شـؤون ذاتـی خـدا را عینـًا بـرای آن قائـل باشـیم؛ هماننـد نصـاری و مشـرکان زمـان 

پیامبر؟ص؟کـه حضرتـش مأمـور بـر مبـارزه بـا آنـان شـدند.

ا  ُهوا َعّمَ ٮقَ ىنْ ْم �ی
َ
�نْ ل لٌ� واِ�ٌد َو اإِ  اإِ

َّ
لا لٍ� اإِ �قٍ َو ما ِم�نْ اإِ

َ لا�ݒ
َ  �ݒ

ُ اِل�ݒ َه �ݒ
َ
�نَّ الّل وا اإِ

ُ
ال �نَ �ق �ی �ن

َّ
َر ال ْ� َكڡنَ ڡقَ

َ
ل

ٌم1 ل�ی
ݘَ
ا�بٌ ا ُهْم َعدن ُروا ِم�نْ �نَ َكڡنَ �ی �ن

َّ
�نَّ ال َمّسَ �ی

َ
و�نَ ل

ُ
ول ڡقُ �ی

کافــر  گفتنــد: خداونــد یکــی از ســه )معبــود( اســت،  کــه  بــی تردیــد کســانی 
ــر از آنچــه  گ شــدند و حــال آنکــه هیــچ خدایــی جــز خــدای واحــد نیســت. و ا

1. مائده/73
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کافــران عذابــی دردنــاک  می گوینــد، دســت بــر ندارنــد، بــه تحقیــق بــر ایــن 
خواهــد رســید.

1 َرُمو�ن
ْ
اٌ� ُمك ْل ِع�ب َ ُ� �ب

حا�نَ  ُس�بْ
ً
�ا

َ
ْحم�نُ َول  الّرَ

�نَ حنَ
وا ا�قَّ

ُ
ال َو �ق

ــت  ــزه اس ــت. من ــه اس گرفت ــد  ــه( فرزن ــد )از مالئک ــه خداون ک ــد  گفتن ــرکان  مش
کرامــت و مقــرب هســتند. خداونــد )از چنیــن عملــی( بلکــه آنــان بندگانــی با

ُهْم ْع�نُ َ َعلا �ب
َ
�قَ َو ل

َ
ل ما �نَ لٍ� �بِ  اإِ

َه�بَ ُكّلُ �نَ
َ
 ل

ً
ا �ن لٍ� اإِ ٍ� َو ما كا�نَ َمَعُ� ِم�نْ اإِ

َ
ُه ِم�نْ َول

َ
 الّل

�نَ حنَ
 َما ا�قَّ

2 و�ن ِصڡنُ ا �ی
ِه َعّمَ

َ
حا�نَ الّل ْع�نٍ ُس�بْ  َعلی  �بَ

خداونـــد فرزنـــدی نگرفته اســـت و با او خدایی نیســـت. در این صـــورت )اگر 
چنیـــن بـــود( هر خدایی آنچـــه را که خلق کـــرده بود می بـــرد و بی تردید بعضی 
 بـــر بعـــض دیگـــر برتـــری می جســـتند. منـــزه اســـت خداونـــد از آنچـــه وصف 

می کنند.

کـه معیـار شـرک، اعتقـاد بـه ذاتـی و اسـتقالی بـودن شـؤون و   مشـاهده می شـود 

کسـی یـا چیـزی اسـت. سـخن از اعتقـاد بـه سـه خـدای هـم عـرض و  صفـات بـرای 

کـه آن خدایـان بـرای  مسـتقل و یـا خـدای دارای فرزنـد و خدایـی در ردیـف اهلل اسـت 

خـود، مخلوقـات و قـدرت مسـتقل دارنـد.

گاهـی ایـن توهـم پیـش می آیـد که صفاتی نظیر »سـامع کل صـوت« و »حاضر فی 

کسـی چنیـن  گـر  کل مـکان« و...، صفـات خـاص مقـام الوهیـت و ربوبیـت بـوده و ا

گردیـده اسـت. حـال آنکـه مـا  صفاتـی را بـرای مخلـوق قائـل شـود، بـه شـرک مبتـا 

کـه ِصـرف اعتقـاد بـه اشـتراک لفظـِی  کردیـم  در مبحـث نعمـت قـدرت مفصـًا بیـان 

یـک صفـت بیـن خـدا و مخلـوق مسـتوجب شـرک نیسـت. همچنانکـه مثـال زدیـم، 

1. انبیا/26
2. مؤمنون/91
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صفـات عالـم، سـمیع، بصیـر و حلیـم میـان خالـق و مخلـوق، تنها در لفظ، اشـتراک 

دارد. آنچـه موجـب شـرک اسـت، اعتقـاد بـه هـم معنایـی ایـن صفـات در خالـق و 

کمـاالت می باشـد. مخلـوق و مالکیـت اسـتقالی و ذاتـی مخلـوق نسـبت بـه ایـن 

کسـی را بـه  ِصـرف احاطـه علمـی و اشـراف بـه مجموعـه وسـیعی از مخلوقـات 

سـاحت الوهـی داخـل نمی کنـد. لذا اعتقاد به فضایل بیشـمار  برای ائمـه هرگز آنها را 

هـم عـرض اهلل قـرار نمی دهـد و شـیعیان معتقـد را، مشـرک نمی سـازد.

پرسش دوم: توسل به پیامبر فقط در زمان حیات ایشان مجاز است؟

 آیـه 64 سـوره نسـاء واسـطه جویـی از پیامبـر؟ص؟ را در نـزد خـدا بـه منظـور آمـرزش 

گناهـان مطـرح می کنـد:

ُروا  ڡنَ عنْ اْس�قَ َك �نَ اوݘُ َسُهْم �ب ڡنُ �نْ
ݘَ
ُموا ا

َ
ل �نْ �نَ ىنَُّهْم اإِ

ݘَ
ْو ا

َ
ِه َو ل

َ
ِ الّل �ن �نْ اإِ طاَع �بِ  ِل�ی

لاَّ ا ِم�نْ َرُسوٍل اإِ �ن
ْ
ْرَسل

ݘَ
َو ما ا

ً
ما  َرح�ی

ً
ا ا�ب ّوَ َه �قَ

َ
ُدوا الّل َو�بَ

َ
ُسوُل ل ُهُم الّرَ

َ
َر ل ڡنَ عنْ َه َو اْس�قَ

َ
الّل

»و مــا هیــچ رســولی را نفرســتادیم مگــر آنکــه بــه اذن خــدا از وی اطاعــت شــود. 
ــگاه  ــد، آن ــو می آمدن ــزد ت ــد، ن کردن ــه خویشــتن ســتم  کــه ب ــر آنهــا هنگامــی  گ و ا
ــرزش  ــب آم ــا طل ــرای آنه ــز ب ــدا نی ــول خ ــتند و رس ــرزش می خواس ــد آم از خداون

ــان می یافتنــد« ــر و مهرب ــه پذی ــد خــدا را بســیار توب ــی تردی می کــرد، ب

مخالفان دربارۀ استناد به این آیه می گویند:

گناهـی  کـس مرتکـب  اواًل؛ ایـن آیـه در وصـف منافقـان اسـت وخـدا نفرمـوده هـر 

شـد نـزد رسـول بـرود.

کـه مـردم امـکان مراجعـه  ثانیـًا؛ حکـم ایـن آیـه بـرای زمـان حیـات رسـول اسـت 

حضـوری بـه ایشـان را داشـتند. پـس از وفـات رسـول خـدا، خـود بـه خـود رجـوع بـه آن 

حضـرت منتفـی می گـردد.
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کـــه آن حضرت  ثالثـــًا؛ رجـــوع بـــه پیامبـــر؟ص؟ پـــس از مرگ مســـتلزم این اســـت 

را حاضـــر در همـــه مکانهـــا و شـــنوای همـــۀ ســـخنها بدانیـــم و ایـــن ویژگـــی، خاّص 

. ست ا خد

پاسخ:

1- آیۀ شریفه اطاق دارد.

با قرائت آیات 59 تا 65 سـورۀ نسـاء روشـن می شـودکه حکم آیۀ 64 این سـوره به 

صـورت کلـی و خطـاب بـه تمامـی اهـل ایمـان بیان شـده اسـت. آیـۀ 59 سـوره مبارکه 

کـه از  ݢا« شـروع شـده و بـه تمـام مؤمنـان امـر می کنـد  ٓوݢ َم�نݨُ �نَ ءاٰ �ی ٖ �ن
َّ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
 ا

ٓ
ٰا نسـاء بـا عبـارت »�ی

خـدا و رسـول خـدا و اولـی االمـر اطاعت کنند و هنگام اختـاف، مورد نزاع را نزد خدا 

و رسـول او ببرند.

ڡنی   ْم  ْع�قُ ارنَ ٮن �قَ �نْ  اإِ
�نَ ْم 

ُ
ك ِم�نْ ْمِر 

اݘَ
ْ
ال ولِی 

ݘُ
ا َو  ُسوَل  الّرَ ُعوا  ��ی

ݘَ
ا َو  َه 

َ
الّل ُعوا  ��ی

ݘَ
ا وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی �ن

َّ
ال َها  �ی

ݘَ
ا ا  �ی

َو  ٌر  �ی
حنَ ِلَك  �ن ِر  حنِ اآ

ْ
ال ْوِم  �ی

ْ
ال َو  ِه 

َ
الّل �بِ و�نَ  ِم�نُ وݘْ �قُ ْم  ٮقُ ُك�نْ �نْ  اإِ ُسوِل  الّرَ َو  ِه 

َ
الّل ی 

َ
ل اإِ وُه 

ُ
ُرّ� �نَ ى ٍء 

سݒَ

لا و�ی
ݘْ
ا �قَ ْحَس�نُ 

ݘَ
ا

کنیــد و از رســول و صاحبــان  کــه ایمــان آورده ایــد خــدا را اطاعــت  »ای کســانی 
گــر دربــاره چیــزی  امرتــان )جانشــینان معصــوم پیامبــر( پیــروی نماییــد. پــس ا
گــر ایمــان بــه خــدا و روز  نــزاع داشــتید آن را بــه خــدا و رســولش برگردانیــد؛ ا

ــر اســت.« ــرای شــما بهتــر و خــوش عاقبــت ت ــد. ایــن ب ی واپســین دار

مثـال  را  پیامبـر؟ص؟  زمـان  منافقـان  ایمـان،  اهـل  بـرای  سـوره،  ادامـه  در  سـپس 

کمـه خـود را نـزد طاغـوت )غیـر پیامبـر(  کـه ادعـای ایمـان داشـتند، ولـی محا می زنـد 

بردنـد و قـرآن آنهـا را نکوهـش می کنـد کـه شـیطان آنهـا را بـه گمراهـی کشـانده اسـت و 

کـه از آنهـا روی برگردانـد و بـه آنهـا پنـد دهـد. سـپس در آیـۀ  خـدا از پیامبـر می خواهـد 

گـر منافقـان پـس از  کـرم؟ص؟ مثالـی را ذکـر می کنـد: ا 64 ایـن سـوره خطـاب بـه پیامبـر ا
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آنکـه بـه خـود سـتم کردنـد نزد تـو می آمدند و تو بـرای آنها نزد خدا آمرزش می خواسـتی 
خـدا آنهـا را می بخشـید.

سـپس در آیـۀ 65 سـوره نسـاء مجـددًا از مثـال خـارج شـده و بـه نحـو کلـی، شـرط 
ایمـان افـراد را مراجعـه بـه پیامبـر؟ص؟ و تسـلیم قلبی در برابر حکـم حضرتش می داند.

کردیم آیات این سوره اواًل؛ ناظر به همه اهل ایمان است.  که مشاهده   همانطور 
ثانیـًا؛ بـا بیـان عملکـرد منافقان، ویژگـِی آنان را، در عدم مراجعـه به پیامبر؟ص؟ متذکر 
می شـود. ایـن خـود بـدان معناسـت کـه اهـل ایمـان طبیعتـًا بـه رجـوع بـه پیامبـر مامـور 

بـوده و عمـل می کرده اند.

 ابتـدای آیـه 64 نیـز دربـاره همـه رسـوالن سـخن می گویـد: »و مـا ارسـلنا من رسـول 
اال لیطـاع بـاذن اهلل، و مـا هیـچ رسـولی را نفرسـتادیم مگـر آنکـه بـه اذن خـدا اطاعـت 

شـود«، گویـا حکـم آیـه بـرای تمـام رسـوالن جـاری بـوده اسـت.

 ثالثـــًا؛ منافقـــان دشـــمن مســـلمانان بودنـــد. آنـــان پـــس از ارتـــکاب بـــه عمـــِل 
خطـــا، پیامبـــر را از خـــود رنجانـــده و موجـــب نارضایتـــی خـــدا شـــدند، امـــا بـــا دعـــای 
کـــه بـــا  پیامبـــر مـــورد غفـــران خـــدا قـــرار می گیرنـــد. حـــال، بـــه طریـــق اولـــی، مؤمنانـــی 
گناهانشـــان موجـــب نارضایتـــی خـــدا و پیامبـــرش می گردنـــد، نیـــز بـــه دعـــای پیامبـــر 

بخشـــیده می شـــوند.

آمـرزش  بـرای  خـدا  نـزد  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  از  جویـی  واسـطه  زمـان،  آن  در  رابعـا؛   
بـوده اسـت. پـس  کیـد خـدا در قـرآن  گناهـان و خطاهـا، شـرک نبـوده بلکـه مـورد تأ
کـرم؟ص؟ بـرای واسـطه وشـفیع قـرار دادن آن وجـود نازنیـن  هیچـگاه رفتـن نـزد پیامبـر ا
کیـد و رضایـت حـق متعـال می باشـد. نـزد خـدا شـرک نبـوده بلکـه همـواره مـورد تأ

کرم؟ص؟ نیست. 2- آیه محدود به زمان حیات پیامبر ا

کـه بیـان شـد ایـن آیـه بـر رفتـن نـزد پیامبـر و واسـطه جویـی از ایشـان در   همانطـور 
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کـه قـرآن بـرای همـه اعصـار و نسـلهای پـس از پیامبـر  کیـد دارد. از آنجـا  نـزد خـدا تأ

فرامیـن دیـن در  و  لـذا احـکام  پیامبـر خاتـم اسـت،  نیـز  پیامبـر اسـام  و  نـازل شـده 

شـان نزولـش محـدود نشـده و تنهـا در محـدوده حیـات دنیـوی پیامبـر؟ص؟، منحصـر 

نمی گـردد. همچنانکـه تمامـی مذاهـب چهارگانـه اهـل تسـنن نیـز همیـن تفسـیر را از 

آیـه ارائـه کـرده و درکتـب معتبـره خویـش1 امـر نموده انـد تـا زائرمضجع شـریف نبوی در 

1.مفسـر بـزرگ اهـل سـنت، ابن کثیـر، در ضمـن تفسـیر آیه مذکـور، این حکایت مشـهور را نقل 
کـرده اسـت کـه شـیخ ابومنصـور صبـاغ از عتبـی نقـل می کنـد. او می گویـد: مـن نزدیک قبر 
کـه مـردی اعرابـی آمـد و گفـت: السـالم علیـک یـا رسـول اهلل.  نبـی اکـرم؟ص؟ نشسـته بـودم 

 مـن ایـن قـول خـدا را شـنیده ام که می فرماید: ولو انهم اذ ظلموا انفسـهم جـاءوک... آمده ام 
در حالـی کـه از گناهـم طلـب آمـرزش کـرده، تـو را در پیشـگاه خداوند عالم شـفیع خود قرار 
کـرد و رفـت. در ایـن هنـگام خـواب بـر مـن غالـب  می دهـم... آن مـرد ایـن اشـعار را انشـاد 
کـه فرمـود: ای عتبـی خـودت را بـه اعرابـی برسـان و  شـد. رسـول خـدا را در خـواب دیـدم 
مختصـر  محمدعلـی،  صابونـی،  اسـت.  بخشـیده  را  او  خداونـد  کـه  بـده  بشـارت  او  بـه 
یـد، تفسـیر ثعالبـی، ج 2، ص257. قرطبـی  تفسـیر ابن کثیـر، ج1، ص410؛ ثعالبـی، ابوز

ابن عبـداهلل محمـد احمـد انصـاری، تفسـیر جامـع االحـکام القـرآن، ج 5، ص265�
ــن  النعمــان، از علــی)ع( نقــل  ــن  موســی  ب ــه نقــل از حافــظ عبــداهلل محمــد  ب ســمهودی ب
کــرم اعرابــی ای آمــد و خــود را بــر قبــر نبــی  ز بعــد از رحلــت رســول ا کــه فرمــود: ســه رو می کنــد 
گفتــی و مــا شــنیدیم. آنچــه را تــو از خــدا  گفــت: تــو  گرفــت و  انداخــت و خــاک بــر ســر خــود 
ُءوَك 

ٓ اٰ مݨْ �ب هݩُ َ سݧ ڡنُ �ݩنݨْ
ݨَ
ا ا وݨݨݨݦٓ مݦُ

َ
ل مݦْ ِا�نْ �نَ ُ ݧ هݧ

ݩنَّ �ݧ
َ
ْ ا وݧ

َ
گرفتیــم و ایــن )آیــه( بــر شــما نــازل شــد: »َوݠل گرفتــی، مــا از تــو 

ــم  ــودم ظل ــس خ ــر نف ــن ب ــون م ًما«.  اکن �ی ٖ ݫ ا َرحݫ �بً ݢاٰ ݢ ݢ ݢ ݩّ وݩݧ َه �قَ وا اللّٰ دݩُ بݩَ �ݭݫ َ وݨݧ
َ
وُل ل ُ ݧ سݧ ُ اݠلرݩّݨَ ݧ ݩُمݧ ݠهݧ

َ
َر ل ڡنَ عݦݩݩنݨْ �ݦݩݦقݨَ َه َواسݦْ ُروا اللّٰ ڡنَ عنْ اْس�قَ �نَ

کنــی. ســمهودی، نورالدیــن، وفــاء الوفــاء، ج 4،  ــا تــو بــرای مــن اســتغفار  کــردم و آمــده ام ت
ــارت  ی ــاره آداب ز ــه272، درب ــد8 صفح ــوع، جل ــووی درالمجم ــن ن ص 1361؛ محی الدی
ــر می گشــت داخــل مســجد نبــوی می شــد و  قبــر نبــی می نویســد: ابن عمــر هــرگاه از ســفر ب
در نــزد قبــر پیامبــر اکــرم؟ص؟ می گفــت: »الســالم علیــک یــا رســول اهلل« و نیــز از بیهقــی نقــل 
یــارت خانــه خــدا مســتحب مؤکــد اســت، بــه طــرف مدینــه بــرود بــه قبــر  می کنــد: بعــد از ز
کــرده  کــه عتبــی از اعرابــی نقــل  نبــی اکــرم؟ص؟ متوســل شــود و بهتریــن کالم همــان اســت 
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گناهان قرائت نماید. مقابل قبر آن بزرگوار ایستاده و این آیه را برای بخشش 

که آن حضرت  3- رجوع به پیامبر؟ص؟ پس از وفات ایشان، مستلزم این نیست 

کـه اعطـاء  کردیـم  گردنـد زیـرا در قبـل اسـتدالل  بـه صفـات الهـی متصـف 

علـم وقـدرت فـراوان از جانـب خدا به مخلوق، هیچ محذور عقلی و شـرعی 

نـدارد. مضافـًا بـر اینکـه روح پیامبـر؟ص؟ محدودیت هـای جسـم را در ابعـاد 

کسـب  زمـان و مـکان دنیـوی نـدارد و بالقـوه می توانـد علـم واحاطـه وسـیعی 

کـرده، بطوری  کـه خـدا به شـیطان عطا  کنـد. نمونـۀ عینـی آن، قدرتـی اسـت 

گاه باشـد  کـه می توانـد هـم بـر قلـوب و نیـات تعـداد کثیـر انسـانها، محیط  و آ

گـر ایـن علـم و قـدرت اعجاب آور  و هـم در ذهـن آنـان وسوسـه انگیـزی کنـد. ا

گاهی و  که شـیطان را از حدود مخلوقیت خارج سـازیم پس آ موجب نشـده 

علم پیامبر؟ص؟ بر خواسـته های مسـلمانان، ایشـان را نیز متصف به صفات 

ربوبـی نخواهـد کرد.

پرسش سوم: آیا امامان هم توسل می جویند؟

 دربـــاره مصادیـــق و معنـــای آیـــه »وابتغوا الیـــه الوســـیله« این پرســـش نیز مطرح 

شـــده است:

ُءوَك 
ٓ اٰ مݨْ �ب هݩُ َ سݧ ڡنُ �ݩنݨْ

ݨَ
ا ا وݨݨݨݦٓ مݦُ

َ
ل مݦْ ِا�نْ �نَ ُ ݧ هݧ

ݩنَّ �ݧ
َ
ْ ا وݧ

َ
اســت: الســالم علیــک یــا رســول اهلل ســمعت یقــول اهلل »َوݠل

یــادی  ًما« . . . همیــن مطلــب را تعــداد ز �ی ٖ ݫ ا َرحݫ �بً ݢاٰ ݢ ݢ ݢ ݩّ وݩݧ َه �قَ وا اللّٰ دݩُ بݩَ �ݭݫ َ وݨݧ
َ
وُل ل ُ ݧ سݧ ُ اݠلرݩّݨَ ݧ ݩُمݧ ݠهݧ

َ
َر ل ڡنَ عݦݩݩنݨْ �ݦݩݦقݨَ َه َواسݦْ ُروا اللّٰ ڡنَ عنْ اْس�قَ �نَ

کتــب خــود نقــل نموده انــد. نظیــر ابــن قدامــه، المغنــی،  از دانشــمندان اهــل ســنت در 
ج3، ص59؛ ابــن  ابی الحدیــد، شــرح نهج البالغــه، ج6، ص188؛ ســبکی، الســیف 
کنزالعمــال، ج2، ص386؛ ســعید الممــدوح،    الصیقــل، ج5، ص 180؛ متقــی هنــدی، 
جالل الدیــن  ص533؛  ج1،  ابن کثیــر،  تفســیر  کثیــر،  ابــن  45؛  ص  الرفع المنــاره، 
ســیوطی، درالمنثــور، ج1، ص238؛ ثعالبــی، تفســیر الثعالبــی، ج2، ص257؛ دمیاطی، 

ص257� ج2،  اعانة الطالبیــن، 
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 آیۀ شریفه می فرماید:
»ای کســانی کــه ایمــان آورده  ایــد تقــوای الهــی پیشــه کنید و به ســویش، وســیله 

)منزلــت( بجوییــد و در راه خــدا جهــاد کنید تا رســتگار شــوید.«

 مخاطـب آیـه، مؤمنـان هسـتند. بدیهـی اسـت پیامبـر؟ص؟ و ائمـه؟مهع؟ خـود از 
کـرم؟ص؟ و ائمـه اطهـار؟ع؟  کنـون می پرسـیم وسـیله تقـرب پیامبـر ا مؤمنـان هسـتند. ا

بـه سـوی خداونـد چیسـت؟ آیـا احـکام دیـن در مـورد امـام و مأمـوم فـرق دارد؟

پاسخ:
قبـًا اشـاره  کـه  الوسـیلة«. همانطـور  الیـه  آمـده اسـت: »وابتغـوا  آیـه   در عبـارت 

کردیـم کلمـه »الوسـیلة« بنـا بر روایات شـامل ایمـان، تقوا، عمل صالح و... و شـخص 

پیامبـر؟ص؟ و حضـرات ائمـه؟ع؟ می باشـد. لـذا:

اواًل وسایل تقرب به سوی خدا مختلف اند.

بـه یقیـن ائمـه؟ع؟ و خود پیامبر؟ص؟ به وسـایل مختلفـی از جمله ایمان و اعمال 
صالحـی نظیـر نمـاز و روزه و صدقـه و جهـاد در راه خـدا و... بـه سـوی خـدا تقـرب 

حاصـل می کردنـد.

 امیر المؤمنین؟ع؟ فرموده است:
کــه متوســالن بــرای تقــرب بــه پــروردگار بــه آن توســل جســته  »برتریــن وســیله  ای 
کــه قلعــۀ رفیــع   انــد، ایمــان بــه خداونــد و رســولش و جهــاد در راه خداســت 
کــه  کلمــۀ توحیــد می باشــد و مقتضــای فطــرت اســت، و اقامــۀ نمــاز  اســالم و 
کــه از واجبــات می باشــد، و  ]عالمــت[ دیــن اســالم اســت، و پرداخــت زکات 

کــه ســپری در برابــر عقــاب اســت وحــج  خانــه خــدا«.1 روزۀ مــاه رمضــان 

ثانیًا همۀ انبیا و ائمۀ اطهار؟ع؟ به رسول اکرم؟ص؟ متوسل می شدند.

1. نهج البالغه خطبه 110
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و  انبیـا  از  بسـیاری  کـه  شـدیم  متذکـر  سـمهودی  کتـاب  در  منقـول  روایـت  در 

مرسـلین بـه حضـرت خاتـم؟ص؟ اسـتغاثه نمـوده و وی را وسـیله قـرار می دادنـد. زیـرا 

خـدا ایـن وجـود مقـدس را بـه همـه انبیـاء معرفـی کـرده بـود. در قیامـت کبری، شـفیع 

همـه مـردم وحتـی انبیـاء عظـام، شـخص خاتم النبیین اسـت. همچنیـن در روایات 

یـم امـام سـجاد؟ع؟ خمسـه طیبـه را وسـیله تقـرب و رفع حوائـج خویش نزد  شـیعه دار

خـدای متعـال قـرار می دهـد.

بنابـر ایـن امـر آیـه در« ابتغـاء وسـیله« بـرای همـه اسـت وخـدا وسـائل و اسـباب 

مختلفـی بـرای تقـرب فراهـم آورده که محبوبترین آنـان در نزد خدا محمد وآل محمد 

می باشـند.

کـه آیـه نفرمـوده اسـت: »ادعـوا الوسـیلة« یعنـی وسـیله را  گاهـی اشـکال می کننـد 

کـه »ابتغاء« غیر از  بخوانیـد؛ بلکـه فرموده: »وسـیله را جسـتجو کنید« و بدیهی اسـت 

»دعـوت« و »دعـاء« اسـت، پـس مـا نبایـد امامـان را مـورد خطـاب قـرار دهیم.

 پاسخ می دهیم:

جسـتجوی  از  پـس  نیسـت.  خـدا  امـر  غایـت  و  کار  پایـان  وسـیله،  یـک  ابتغـاء 

امـام؟ع؟ و معرفـت نسـبت بـه ایشـان، موظفیـم بـا اطاعـت از امام وبه تعلیـم و تربیت 

یـم. آنـگاه کـه وسـیله در دسـترس مـا قـرار گرفت،  وی، در مسـیر تقـرب الهـی گام بردار

کـه خـدا  کنیـم و نیـازی نیسـت  طبعـًا بایـد از آن بـرای رسـیدن بـه مطلـوب اسـتفاده 

بـه ایـن امـر بدیهـی عقلـی تذکـر مجـدد بدهـد. قطعـًا هـر عقـل سـلیمی حکـم می کنـد 

کـه یافتیـم وظیفه مـان بـه  یـم امـام را بجوییـم و بعـد  کـه برو کـه معنـای آیـه ایـن نیسـت 

پایـان رسـیده و ایمانمـان کامـل شـده اسـت. خوانـدن وسـیله و بهـره وری از آن، الزمه 

و پیامـد ضـروری و طبیعـی ابتغـاء وسـیله می باشـد.
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پرسش چهارم: آیا آیه 56 و57 سوره االسراء توسل را مذموم می شمارد؟

برخـی بـا استشـهاد بـه آیـه 56 و 57 سـوره اسـراء می گوینـد: آیـا توسـل بـه ارواح 

از  پیامبـر؟ص؟،  زمـان  ماننـد مشـرکان  نیـز  مـا  کـه  باعـث نمی شـود  ائمـه؟ع؟  مقدسـه 

زیـر محسـوب شـویم؟ آیـه  مصادیـق 

خداوند متعال می فرماید:
ا* 

ً ݩݧ
ل ْحٖو�ی

�قَ َولٰا  ْم 
ُ
ك َع�نْ ّرِ 

الصنُّ �نَ 
ݨْ َكسݒ و�نَ 

ُ
ك ِ لݫ ْ مݧ َ �ی لٰا  �نَ  �ٖ ُ�و�نِ ِم�نݨْ  ْم  َعْم�قُ رنَ �نَ  �ی ٖ �ن

َّ
ال ُعوا  ا�ݨْ ِل  �قُ

و�نَ  نُ ٰا�ݧ حن َ ۥ َو�ی ݩُ �ݧ �قَ مݨَ حݨݦْ ݨݨَ و�نَ رݧ ݩݩُ ݧ حب ݨْ رݧ َ َوݥ�ی َر�بُ  ْ �قݧ
َ
ݨݨْ ا ُمݧ ݧ ُّهݧ ىݪی

َ
�قَ ا

َ
ل �ی ٖ ݫ َوسݫ

ْ
ِهُم ال ِ

ّ و�نَ ِالٰی َرىب نُ ݩݩݧ عݧ قَ ݩݧ ٮݧ ْ بݧ ݫ ىݫ َ ْ�ُعو�نَ �ی �نَ �یَ �ی ٖ �ن
َّ
َِك ال ݫ ݩݩݩݘݫ ݧ �ݧ

ٓ ولٰ
ُ
ا

 � ا   ورݦً ُ ݩݩݩݧ ݩݧ ݩݧ ݧ دݨݦنݧ َك كٰا�نَ َمحݦْ ِ
َر�بّ �بَ  اٰ ِا�نَّ َعدن  

ݩݩۚ
٭ ۥݨݦٓ �ُ َ �بݨݨݧ اٰ َعدن

ــد ]کاری از آنهــا برایتــان ســاخته  ی کــه غیــر از خــدا می پندار  بگــو آن کســانی را 
یانــی را از شــما بازدارنــد و نمی تواننــد  اســت[ فــرا خوانیــد، آنــان نمی تواننــد ز
ــه  ــه دعــا می خواننــد، خــود ب کــه ایشــان ب ــر دهنــد، کســانی را  ]چیــزی را[ تغیی
دنبــال وســیله ای هســتند تــا آنهــا را بــه پروردگارشــان نزدیکتــر ســازد و به رحمت 

حــق امیــدوار و از عذابــش بیمنــاک هســتند.

پاسخ:

ســـوره مبارکـــه اســـراء، ســـوره مکـــی اســـت و خطـــاب ابتدایـــی ایـــن آیـــه بـــه مشـــرکان 

ــًا:  ــتند؛ مثـ ــورات غلـــط داشـ ــه تصـ کـ کـــرم؟ص؟ اســـت  ــر ا ــان پیامبـ کتـــاب زمـ و اهـــل 

ـــه عنـــوان دختـــران  ئکـــه را ب ـــزد خـــدا می پرســـتیدند، ما ـــۀ شـــفاعت ن ـــه بهان بت هـــا را ب

خـــدا می پنداشـــتند، حضـــرت عیســـی را پســـر خـــدا می دانســـتند و قائـــل بـــه ســـه 

کلـــی معبودانـــی درکنـــار  خـــدای مجـــزا )پـــدر، پســـر، روح القـــدس( بودنـــد. آنـــان بـــه طـــور 

اهلل قائـــل بودنـــد و بـــرای آنهـــا قدرتـــی مســـتقل از خـــدا فـــرض می کردنـــد و آنهـــا را نـــزد 

کریـــم  خـــدا صاحـــب نفـــوذ می دانســـتند. لـــذا دچـــار شـــرک شـــده و مـــورد مذمـــت قـــرآن 

گرفتنـــد. ـــرار  ق
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  در آیات 40 - 43 سوره مبارکه اسراء خدا می فرماید:
ً
ما �ی  َعطن

ً
ْولا

و�نَ �قَ
ُ
ول ڡقُ �قَ

َ
ْم ل

ُ
ك

�نَّ  اإِ
ً
ا ا�ݒ �ن �قِ اإِ

َ
ك َملا�ݘِ

ْ
 ِم�نَ ال
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گــر بــا خــدای یکتــا، چنانکــه شــما می گوییــد   )ای رســول مــا( مشــرکان را بگــو ا
خدایــان دیگــری بــود در ایــن صــورت حتمــًا بــه ســوی خــدای صاحــب عــرش 
نــادان(  آنچــه )مشــرکان  از  یابنــد(. خــدا  برتــری  او  بــر  راهــی می جســتند)تا 

ــر اســت. ــر و منــزه ت می گوینــد بســیار برت

 در آیات فوق روشن است که مشرکان عصر نبوی، عاوه بر اهلل به خدایان متعددی 

اعتقاد داشـتند که آن الهه را اواًل فرزندان اهلل و از سـنخ او می پنداشـتند؛  ثانیًا قدرتی 

مسـتقل از اهلل و هـم ردیـف بـا او بـرای آنـان قائـل بودنـد. زیـرا خداونـد در اسـتدالل آیـه 

کنـار اهلل بـود در آن حـال حتمـًا بـه سـوی خـدای  گـر معبـودان دیگـری در  می فرمایـد: ا

 صاحب عرش راهی می جستند. راه جستن به عرش پروردگار نیازمند قدرتی همسان 
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گـــر در  کـــه قادرنـــد حیـــات ببخشـــند؟ ا آیـــا خدایانـــی از زمیـــن برمی گیرنـــد 
آن دو )آســـمان و زمیـــن( خدایانـــی غیـــر از اهلل می بـــود، بی شـــک آن دو تبـــاه 
می شـــدند؛ پـــس منـــزه اســـت خداونـــد، پـــروردگار عـــرش، از آنچـــه وصـــف 

می کننـــد.

گـر بنـا  کـه ا خداونـد در ایـن آیـه نیـز بـه همـان طریـق بـا مشـرکان محاجـه می کنـد 

بـر اعتقـاد شـما، چنیـن معبودانـی )غیـر از اهلل( موجـود بودنـد، هـر یـک از آلهه حکمی 

می کـرد و اختـاف آنهـا موجـب اختـال در نظـام آسـمان و زمیـن و در نتیجـه نابـودی 

آن دو می شد. واژه »لفسدتا« نیز نشانگر اعتقاد مشرکان زمان پیامبر؟ص؟ به خدایانی 

مخالـف اهلل و داشـتن قدرتـی همسـان قـدرت اهلل اسـت.

کـــه  لـــذا معیـــار شـــرک، اعتقـــاد بـــه معبـــوداِن قائـــم بـــه ذات و مســـتقل از اهلل اســـت 

ـــوره  ـــات س ـــاوه  در آی ـــت. بع ـــه اس گرفت ـــرار  ـــت ق ـــی و مذم ـــورد نه ـــف م ـــات مختل در آی

اســـراء، مدعویـــن مشـــرکان، خـــود بـــه دنبـــال وســـائلی بـــرای تقـــرب بـــه ســـوی اهلل بودنـــد 

ـــه عبـــارت دیگـــر دیـــدگاه مشـــرکان نســـبت  ـــان مذمـــت نشـــده اســـت. ب و ایـــن عمـــل آن

گردیـــده اســـت:  بـــه مدعوینشـــان تقبیـــح شـــده، ولـــی توســـل خـــود مدعویـــن، تاییـــد 

ـــی ربهـــم الوســـیله«. »یبتغـــون ال

بنابرایـن نفـس ابتغـاء وسـیله بـرای تقـرب بـه سـوی خـدا مقبـول شـریعت اسـت، 

امـا نـوع نـگاه بـه وسـیله، نباید نگاهی اسـتقالی باشـد؛ ضمن اینکـه تعیین مصداق 

وسـیله درتقـرب بـه سـوی خـدا، از جانـب غیرخـدا ممنـوع و بلکـه ممتنع اسـت.

نتیجـه آنکـه در آیـات سـوره اسـراء، آنچه موجب شـرک مشـرکان شـده، اعتقاد به 

معبودانـی مسـتقل از اهلل و حاجـت خواهـی ازآنـان بـا این اعتقاد اسـت.

ک شرک باشد: به طور خاصه موارد ذیل، قطعا نمی تواند ما
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کـه قـادر نیسـت نیـاز مـا را برطـرف نمایـد واساسـا توانایـی ضرر  خوانـدن کسـی 

و نفع رسـانی نـدارد.

که دارای حیات مادی دنیوی نیست. کسی  خواندن 

که از دعا و خواسته ما غافل است. کسی  خواندن 

تذکـر بـه برخـی از ایـن مصادیـق در آیـات، فقـط بـه منظـور نشـان دادن جهـل و 

که پول ندارد قرض الحسـنه بخواهیم،  کسـی  کنید از  نادانی مشـرکان اسـت. فرض 

یـا کسـی را کـه ناشـنوا اسـت صـدا بزنیـم، یـا از کسـی کـه در خانه نیسـت و صـدای ما 

را نمی شـنود، درخواسـتی نماییـم. در هیـچ کـدام ازایـن مـوارد دچار شـرک نشـده ایم؛ 

امـا عملـی بیهـوده و غیـر عاقانـه انجـام گرفته اسـت.

کـه آنهـا  کـرم؟ص؟ و ائمـه اطهـار؟ع؟ ایـن اسـت  اعتقـاد شـیعیان در مـورد پیامبـر ا

کـه دارنـد از فضـل و عنایـت  حجت هـای پـروردگار ذوالعـرش هسـتند و هـر قدرتـی 

کمـال ذاتـی نیسـتند.  پـروردگار اسـت و مسـتقل از خداونـد سـبحان، دارای هیـچ 

رضـای  مـورد  می فرماینـد،  هرچـه  و  اسـت  اهلل  سـوی  بـه  افـراد  هدایـت  آنـان  وظیفـه 

پـروردگار اسـت. لـذا خوانـدن آنهـا مـورد تاییـد خـدا اسـت و درخواسـت از آنـان نـه 

تنهـا شـرک نیسـت، بلکـه بـه امـر خداونـد اسـت. خـدا آنـان را عالـم بـه هـر نجـوا و قـادر 

برحوائـج مـا قـرار داده اسـت، امـا ایـن بزرگـواران آنچه را خـدا می خواهد و بـه آن راضی 

گـر آنـان را واسـطه قـرار دادیم یا از خودشـان درخواسـتی  اسـت انجـام می دهنـد. پـس ا

کـرده ایـم. نمودیـم بـه حکـم شـرع و عقـل عمـل 

فواید زیارت وتوسل
کـه توسـل و مـدد جویـی از ارواح مقـدس اولیـای خـدا نـه تنهـا شـرک  دانسـتیم 
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کنـون بـه  نیسـت؛ بلکـه مـورد توصیـه شـارع و بابـی از ابـواب فضـل الهـی اسـت. هـم ا

یـارت مشـاهد و مراقـد معصومیـن ودر پـی آن توسـل بـه ایـن بـزرگان  فوائـد و ثمـرات ز

یـم. می پرداز

فواید دنیوی زیارت و توسل
 مهمتریـن ثمراتـی کـه زائـران، حاوت آن را چشـیده اند، برکاتی اسـت که به مدد 

زیارت در زندگی دنیوی نصیب آنان می شود. به برخی از این نتایج اشاره می کنیم:

1- اجابت دعوات
گـــوش بســـپارد، هـــر یـــک گزارشـــگر الطـــاف و  گـــر کســـی بـــه حـــرف دل زائـــران  ا

کّرات از جانـــب اهل بیت عصمـــت و طهارت؟ع؟  که بـــه  مرحمت هایی هســـتند 

که به دســـت  به آنان رســـیده اســـت. یکـــی از طفل بیمـــار و معلولـــش خبر می دهد 

عیســـوی علی بن موســـی الرضا؟ع؟ به طور معجزه آســـا شـــفا یافته، دیگری از فقر و 

کریمانه امام جواد؟ع؟ حل شـــده است. یکی دیگر که با نگاه   گرفتاری اش می گوید 

 ترســـان از رفتـــن آبرویش به بارگاه ســـید الشـــهداء پناه بـــرده و آبرویش بـــه آبروی امام 

 حسین؟ع؟ به گونه ای باور نکردنی حفظ شده است و بی شمار مشکلی که خداوند، 

به برکت این خانواده از بندگان بر طرف نموده است.

گـــواه  بـــی تردیـــد خیـــل بی شـــمار و روزافـــزون زائـــران حرم هـــای معصومیـــن،  

گـــر ایـــن آمـــد و شـــدها  اثـــر نداشـــت و حاجـــت  روشـــنی بـــر صـــدق ایـــن مّدعاســـت. ا

ـــا  ـــی، مـــردم ن ـــود، قطعـــًا پـــس از ســـالیان طوالن خواهـــِی دردمنـــدان عملـــی بی نتیجـــه ب

ــان  ــم آنـ ــا در عمـــل می بینیـ ــا خالـــی از جمعیـــت می گردیـــد؛ امـ امیـــد شـــده و حرم هـ

گذشـــته و امیدوارتـــر بـــه آینـــده،  کـــه پـــای در ایـــن مشـــاهد مشـــرفه می نهنـــد، تشـــنه تـــر از 

آرزوی تجدیـــد دیـــدار دارنـــد.
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2- زیاد شدن روزی
از ثمرات قطعی زیارت، افزایش رزق و روزی در دنیاسـت. روایات زیادی بر این 

امر داللت دارد.1

3- طول عمر و حفظ جان و مال
از دیگر آثار، طول عمر و حفظ بدن و مال اسـت. حجت های الهی این بشـارت 

را بـه زائـران قبـور اهـل بیـت؟ع؟ داده و وعـده فرموده انـد کـه زائرآنـان بـه فقـر نمی میرد و 
بـه امـراض خاّصی مبتـا نمی گردد.2

4- دیگر فواید دنیوی
برکاتـی کـه بـه زائـران ایـن بـزرگان، چـه در طول حیاتشـان و چه پس از شهادتشـان 

فـردی  گـر  ا اسـاس حدیـث معتبـر،  بـر  از شـمارش خـارج اسـت.  وعـده داده شـده، 

یارتشـان نمایـد، از درب منزلش که بیرون  عـارف بـه حـق امام معصوم باشـد و قصد ز

می آیـد، چهـار هـزار ملـک او را اسـتقبال می کننـد و چـون بـر می گردد وی را مشـایعت 

می نماینـد. هـرگاه مریـض شـود بـه عیـادت او می رونـد. هنـگام مـرگ نیـز در تشـییع 
کنـدن از اوکاهـش می یابـد.3 جنـازه اش حاضـر می شـوند و هـول و هـراِس جـان 

طرح یک پرسش
کـرم؟ص؟ می خوانیـم که زائر ایشـان به چشـم درد مبتا  یـارت پیامبـر ا مـا در فوایـد ز

یـارت صحیـح اسـت، پـس چـرا حضـرت  گـر روایـات مذکـور در ثمـرات ز نمی شـود. ا

یارة الحسـین؟ع؟ تزیـد فی العمر و  1. بـه عنـوان نمونـه بنگریـد: کامـل الزیـارات، باب 61 )إّنَ ز
الـرزق و أن ترکها تنقصهما(

2. همان مدرک
کافی، ج4، ص581، ح6و7�  .3
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کـه همـواره مصاحـب پیامبـر؟ص؟ بودنـد، بـه چشـم درد مبتـا شـدند و یـا  علـی؟ع؟ 

کردنـد؟  تـب  و  شـده  بیمـار  مدینـه  بـه  ورود  از  پـس  مهاجـر  صحابیـان  از  تعـدادی 

یـارت قبـور برخـی ائمـه ذکر می شـود، ولـی آن آثـار در زیارت  همچنیـن چـرا آثـاری در ز

کیـد نشـده اسـت؟! آیـا ایـن شـواهد داللـت بـر جعلـی بـودن روایـات  قبـر پیامبـر؟ص؟ تا

یـارت نـدارد؟ ز

پاسخ:
کـه بـه اشـیاء  گاهـی خداونـد بنابـر حکمتـش امتیـاز ویـژه ای بـه شـیئی می دهـد 

کـرده اسـت، امـا تربـت  ک را ممنـوع  مشـابه سـرایت نـدارد. مثـًا خداونـد خـوردن خـا

امـام حسـین؟ع؟ نـه تنهـا منـع نشـده بلکـه بـه عنـوان منبـع شـفا معرفـی شـده اسـت. 

ایـن امتیـاز تنهـا بـرای تربـت امـام حسـین؟ع؟ اسـت و نـه حتـی بـرای تربـت مضجـع 

شـریف نبـوی؟ص؟ و ائمـه بقیـع؟ع؟.

گانـه ای بیـان شـده  یـارت هـر یـک از امامـان، خـواص و فوایـد ویـژه و جـدا   در ز

اسـت، در حالـی کـه آن بزرگـواران نسـبت بـه مـا همگـی واجـب االطاعه و از نـور واحد 

. هستند

 قیـاس بـدون دلیـل، چـه در حـوزه احـکام شـرعی و چـه در حـوزه  اعتقـادی باطل 

اسـت. مثـًا حکـم روزه در سـه روز متوالـی را در نظـر بگیریـم. روز آخـر مـاه رمضـان، 

گرفتـن در روز اول، بـرای غیـر بیمـار و مسـافر، واجـب  یکـم شـوال و دوم شـوال. روزه 

اسـت؛ روز دوم حـرام و روز سـوم مبـاح. همچنیـن در سـه روز متوالـی دیگـر، نهـم و 

دهم و یازدهم ذی الحجه، روز اول مسـتحب، روز دوم حرام و روز سـوم مباح اسـت؛ 

در حالـی کـه بـر اسـاس فهـم نارسـای مـا در ایـن سـه روز متوالی هیچ تغییـر ظاهری در 

بـدن انسـان یـا در جهـان بیـرون پیـش نمی آیـد. 
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ــوع  ــرعی یافـــت. از مجمـ ــکام شـ ــوان در احـ ــه می تـ گونـ ــن  ــراوان از ایـ ــی فـ مثالهایـ

ک بـــرای عمـــل و اعتقـــاد، بیـــان آن  کـــه تنهـــا مـــا ایـــن نمونه هـــا نتیجـــه می شـــود 

کســـی نمی توانـــد اشـــکال  موضـــوع در قـــرآن و روایـــات می باشـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر، 

کـــه چـــرا پیراهـــن حضـــرت یوســـف خاصیـــت شـــفادهندگی دارد، امـــا دســـت  کنـــد 

ــوده و  ــاس بـ ــر قیـ ــی بـ ــی مبتنـ ــن قضاوتـ ــت. چنیـ ــفابخش نیسـ ــوب شـ ــرت یعقـ حضـ

باطـــل اســـت. لـــذا: 

 اواًل؛ در روایت مذکور، خاصیت زیارت »قبور« آن بزرگواران بیان شده است. برای

 مثال امام حسن عسکری؟ع؟ می فرمایند:

کنــد، درد  یــارت  »هرکــس امــام جعفــر صــادق؟ع؟ و پــدرش حضــرت باقــر؟ع؟ را ز
چشــم را نمی چشــد...«1

گونــه روایــات، از زبــان ائمــه بعــدی نقــل شــده ومــراد امــام عســکری؟ع؟ زائــر  ایــن 

»قبــور« اجــداد بزرگوارشــان می باشــد.

ثانیــًا؛ آیــا خــدا تنهــا همیــن قانــون را در ابتــا و یــا شــفا یافتــن درد چشــم قــرار داده 

اســت؟ مثــًا خــدای متعــال در قــرآن، ایمــان و تقــوای انســانها را موجــب توســعه روزی 

گروهــی از مؤمنــاِن باتقــوی در  ــرار داده اســت؛ امــا بالعیــان مشــاهده می کنیــم  ــان ق آن

کــرد  ســختی و فقــر، روزگار می گذراننــد. آیــا بــا دیــدن چنیــن شــرایطی می تــوان حکــم 

کــه در قــرآن تحریــف رخ داده و آیــه مــورد نظــر مــا، حکــم بــه غیــر واقــع نمــوده اســت؟ 

البتــه خیــر. بلکــه می گوییــم دلیــل فقــر لزومــًا بی تقوایــی نیســت. مثــًا خــدا آن مؤمــن 

گذشــته او قــرار داده  گنــاه  را آزمــوده  تــا مقامــش را بــاال ببــرد؛ یــا فقــر را موجــب مغفــرت 

وحکمتهایــی از ایــن قبیــل.

1. تهذیب االحکام، ج 6، ص 78
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ضمـن اینکـه در ماجـرای ابتـای حضـرت علـی؟ع؟ بـه چشـم درد کـه در نهایت 

کردنـد، جلـوه دیگـری از قـدرت و مقـام واالی  کـرم؟ع؟ شـفا پیـدا  بـه معجـزۀ پیامبـر ا

کـه ایـن خـود می توانـد حکمـت آن درد چشـم باشـد. پیامبـر؟ص؟ بـروز نمـوده 

فواید اخروی زیارت و توسل
یارت بود. اما به نسـبت،  مـواردی کـه بیـان شـد، نمونه هـای اندکی از آثار دنیوی ز

یـارت بـرای زائـر عظیـم تر و واالتر اسـت. برای نمونه به بیـان برخی از آنها  آثـار اخـروی ز
یم:1 می پرداز

گناهان • آمرزش 

• دستیابی به اجر صد هزار شهید

• آسان شدن اهوال قیامت

• آسان شدن هول قبر

• نزول رحمت حق تعالی بر زائر

• واجب شدن بهشت

• شـفاعت و همراهـی صاحبـان قبـور شـریفه از زائرشـان در مواقـف مختلـف از 

هنـگام مـرگ تـا ورود بـه بهشـت

گاهی بیشتر خوانندگان محترم را به روایات مربوطه ارجاع می دهیم. برای آ

یارت امام حسین)ع( 1. بنگرید: کامل الزیارات، ابواب فضیلت ز
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معنای شفاعت
شـفاعت بـه معنای »وسـاطت شـخص بـرای نجات گناهکار« اسـت. شـفاعت 

اولیـای خـدا بـرای گنهـکاران، به این معنا اسـت که آن بزرگان به واسـطه تعیین الهی 

کـرده  کـه در پیشـگاه خـدا دارنـد، می تواننـد نـزد خـدا وسـاطت  و قـرب و موقعیتـی 

و از خداونـد آمـرزش عاصیـان را بخواهنـد. البتـه شـافعان، از جانـب خـدا برگزیـده 

که مطلوب خداسـت، یعنی اعتقادات  کسـانی شـفاعت می کنند  می شـوند و برای 

آن اشـخاص در دنیـا مـورد رضایـت حـق متعـال بـوده اسـت. 

گنـاه فـردی  کـه بـه وسـاطت شـفیع و قبـول خداونـد،  شـفاعت، بـرای آن اسـت 

دیگـر بخشـیده شـود و او از مجـازات ناشـی از آن رهـا شـود یـا ترفیـع درجـه در بهشـت 

روایـات،  در  و  بیـان شـده  قیامـت  روز  زمـان شـفاعت عمومـًا  شـامل حالـش شـود. 

حکمـت آن را گشـودن بـاب دیگـری از رحمـت حـق تعالـی وآشـکار سـازِی عظمـت 

گاهـی در منابـع دینـی واژه  پیامبـر؟ص؟ و ائمـه؟ع؟ بـر همـگان ذکـر فرموده انـد. البتـه 

کـه در ایـن مـوارد،  شـفاعت بـرای غفـران و یـا حاجـت طلبـی در دنیـا اسـتعمال شـده 

واژه فوق، مترادف با توسـل بکار رفته اسـت. به هر صورت معنای شـفاعت و توسـل 

بسـیار بـه هـم نزدیـک اسـت.

کیـد می کند که شـافعان، به تعییـن مصداق و یا با عنوان کلی  آیـات و روایـات تأ
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امـا بـا توصیـف مشـخص، توسـط خـدا معرفی می گردند و کسـی حق نـدارد از جانب 

خویـش شـفیع در نـزد خـدا برگزیند. به آیـات ذیل دقت کنید:

ــر  ــد مگ کن ــفاعت  ــدا ش ــزد خ ــه ن ک ــت  ٖ�1؛ کیس نِ �ݧ
�نْ ِ اݫ ٰا �بِ

ّ
ۥݨٓ ِال َ�هݦُ ُع ِع�نݨْ ڡنَ

ݨݦْ َسݒ ی �ی ٖ �ن
ݩَّ
ا ال َم�نݨݨْ �نَ

ــه اذن او. ب
ٖ�٭ݦݦݩݩݩۚ 2؛ هیچ شفیعی جز به اجازه او نخواهد بود. �نِ

ِ� ِا�نْ ݩْ عݧ َ ٰا ِم�نݨْ �ب
ّ
ٍع ِال �ی ڡنٖ

َ مٰا ِم�نݨْ سݒ

 آیــه دیگــری نشــان می دهــد شــفاعت شــوندگان اشــخاص خاّصــی می باشــند 
یژگی هــای آنــان آمــده اســت. کــه در روایــات بــه تفصیــل و

3 �ݩݩُ
َ
�نَ ل �نِ

َ
�نݨْ ا َ ٰا ِلمݧ

ّ
ۥݨٓ ِال َ�هݦُ ٰاَع�قُ ِع�نݨْ ڡن

َّ ُع اݠلسݒ ڡنَ ٮنْ َولٰا �قَ

شفاعت نزد خدا سود نمی رساند مگر برای کسی که خداوند اذن دهد.

از  را  آنـان  و  کـرده  را شـفاعت  مؤمنـان  از  گروهـی  الهـی،  اولیـای  قیامـت  روز  در 

گنـاه نجـات می دهنـد یـا سـبب ترفیـع درجـات آنـان می شـوند. اصـل ایـن  مجـازات 

گروهی از جمله ائمه؟ع؟، اذن  کریم به  حق از آِن خدا اسـت و بنا بر روایات، خدای 

شـفاعت داده اسـت.

�4 ُعو�نَ َ ْرحب ِ� �قُ ْ �یݧ
َ
ّمَ ِال

ُ ٭ݦݦݩݩݩݩݦۖ �ݒ ِ ݭݭݭݫ ݫ
ْݤ�ݦݦن ݧ رݧ َ

ا
ݨْ
�قِ َوال ٰمواٰ ُك اݠلّسَ

ݨْ
ۥ ُمل ُ �ݩݧ

َ
 ل

ݦۖ
ا٭ عݩݦً ی ٖم�ݫ َ ٰاَع�قُ حب ڡن

َّ ِه اݠلسݒ ْل لِلّٰ �قُ

کــه مالــک زمیــن و آســمان ها اســت، و  »بگــو شــفاعت تنهــا از آِن خــدا اســت 
پــس از مــرگ، بازگشــت همــه شــما بــه ســوی اوســت«.

این اعتقاد یعنی درخواسـت شـفاعت از شـافعان راسـتین در قیامت، اعتقادی 

گرامـی اسـام؟ص؟  پیامبـر  زمـان  از  و مسـلمانان  نـزد عمـوم علمـا  ناپذیـر در  خدشـه 

1. بقره / 255
2. یونس / 3
3. سبأ / 23

4. زمر / 44
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بـوده اسـت. ولـی در قـرن هفتـم ابـن تیمیـه تعبیـر خاصـی از شـیوه شـفاعت خواهـی 

کـه: »پیامبـر اسـام و اولیـا و فرشـتگان در روز رسـتاخیز  کـرد بدیـن مضمـون  را مطـرح 

حـق شـفاعت دارنـد، ولـی بایـد شـفاعت را فقـط از مالـک آن و اذن دهنـده بـه آن – 

کـه خداونـد اسـت_ طلـب نمـود«1. اصـل شـفاعت پیامبـر؟ص؟ )و البتـه ائمـه؟ع؟( بـه 

انـدازه ای در متـون دینـی تصریـح شـده کـه حتـی ابن تیمیه هم نتوانسـته اسـت اصل 

ِحـق شـفاعت را بـرای پیامبـر و اولیـای الهـی منکـر شـود. لـذا ادعا کرد که درخواسـت 

آن از غیـر خـدا، شـرک اسـت و کسـی حـق نـدارد مسـتقیمًا از پیامبـر طلـب شـفاعت 

را مشـمول  تـا خـدا وی  کنـد  از خـدا مسـتقیما درخواسـت  بایـد  تنهـا  بلکـه  نمایـد. 

شـفاعت پیامبـر؟ص؟ بگردانـد؛ اگرچه این نحوه تبیین شـفاعت، مضحک می نماید 

و بـا معنـای عرفـی شـفاعت هـم سـازگار نیسـت.

مشروعیت شفاعت خواهی از پیامبر و ائمه
 طلـب شـفاعت از اولیـاء الهـی نـه تنهـا شـرک نیسـت، بلکه در متون شـریعت به 

آن سـفارش شـده اسـت؛ زیرا:

1( درخواست شفاعت همان درخواست دعا است.

2( به اذن خدا، درخواست دعا و شفاعت از مؤمنان جائز است.

3( خدا انسان های خاصی را مستجاب الدعوه قرار داده است.

گنهکار یا  درخواسـت شـفاعت در واقع همان درخواسـت دعای شـفیع در حق 

نیازمنـد اسـت. مـا در دعـا این گونـه می گوییم:
»یا وجیهًا عند اهلل اشفع لنا عند اهلل«2

1. الهدیة السنیه، رساله دوم، ص 42�
2. بحار االنوار، ج99، ص247 )به نقل از ابن بابویه ملّقب به شیخ صدوق(
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ای کســی کــه در پیشــگاه خــدا جــاه و مقــام داری، نــزد خــدا دربــاره ما شــفاعت 
کــن و رحمــت و مغفــرت بــرای مــا بخواه. 

 طلـب دعـا از بـرادر مؤمـن امـری اسـت نیکـو، کـه احـدی از علمـای اسـام و فـرق 

اسـامی اعـم از وهابـی و غیـره در آن تردیـد نکرده اند، چه رسـد بـه اینکه طلب دعا از 

کـرم؟ص؟  نبـی گرامـی اسـام؟ص؟ و اهـل بیـت مطهرشـان باشـد. ابـن عبـاس از پیامبـر ا

نقـل می کند:

کــه بــه خــدا شــرک نمی ورزنــد  »هــرگاه مســلمان بمیــرد و بــر جنــازه او چهــل مــرد 
خداونــد شــفاعت و دعــای آن هــا را دربــاره وی می پذیــرد«1

که: گرامی اسام؟ص؟ نقل است   در سخنی دیگر از پیامبر 

کنــد مســتجاب می شــود و  کــس پشــت ســر بــرادر مســلمان خــود دعــا  »هــر 
فرشــته ای می گویــد بــرای تــو نیــز ماننــد آن خواهــد بــود.«2

در ایــن احادیــث بــه درخواســت دعــا از جانــب متوفــی اشــاره نشــده اســت؛ امــا 
کننــده، در حقیقــت بــه عنــوان شــفیع معرفــی شــده اســت و خــدا دعــای شــفیع  دعــا 
کــرده  را در حــق متوفــی قبــول می کنــد؛ چــه آنکــه خــود متوفــی قبــًا درخواســت دعــا 

باشــد یــا نــه.

در صحیح بخاری3 دو باب به این عناوین وجود دارد: 

هنگامـی  یردهـم«  لـم  لهـم  لیستسـقی  االمـام  الـی  استشـفعوا  »اذا  بـاب  یکـم. 

1. صحیح مسلم، ج 3، ص54
ثـار  اآل و  االحادیـث  تخریـج  سـنی:  منابـع  ص476؛  ج1،  صافـی،  تفسـیر  شـیعه:  منابـع   .2
الزیلعـی، ج1، ص336؛ الفتـح السـماوی منـاوی، ج 2، ص 505؛ الکشـاف زمخشـری، 

کبیـر فخـر رازی، ج10، ص207 ج1، ص549؛ تفسـیر 
3. صحیح بخاری، ج1
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بـاران بطلبـد، امـام  بـرای آنهـا  کنندکـه   کـه مـردم از امـام خـود درخواسـت شـفاعت 

درخواست آنها را رد نمی کند.  

دوم. باب »اذا استشـفع المشـرکون بالمسـلمین عند القحط«  وقتی که مشـرکان 

به هنگام قحطی از مسـلمانان طلب شـفاعت نمایند.

 در ایـن دو بـاب، درخواسـت شـفاعت از غیـر خـدا تایید شـده وهمچنین طلب 

شـفاعت بـه مفهـوم درخواسـت دعا بکار رفته اسـت.

که مأذون به شـفاعت  هسـتند، شـرک  کسـانی  بنابر این درخواسـت شـفاعت از 

نخواهـد بود.

قرآن و درخواست دعا از افراد شایسته
کـرم؟ص؟ و در حق  آیـات قـرآن گواهـی می دهنـد کـه طلب آمرزش از سـوی پیامبر ا

افـراد، کامـًا مؤثـر و مفید می باشـد، ماننـد آیات زیر:
1»...

ݦݩ
٭ ݨْ مݨݧ ݩݩُ ݧ هݧ

َ
�نٌ ݠل

َ
َك َسك ݢ�قَ  ِا�نَّ َصلٰاݢ

ݦݦݦݩݩۖ
٭ ِْهمݨݦْ ݨݧ �یݧ

َ
1_ »... َوَصّلِ َعل

در حق آنان دعا کن، دعای تو مایۀ آرامش آنها است.
وُل  ُ ݧ سݧ اݠلرݩّݨَ  ُ ݧ ݩُمݧ ݠهݧ

َ
ل َر  ڡنَ عݦݩݩنݨْ �ݦݩݦقݨَ َواسݦْ َه  اللّٰ ُروا  ڡنَ عنْ اْس�قَ

�نَ ُءوَك 
ٓ اٰ �ب مݨْ  هݩُ َ سݧ ڡنُ �ݩنݨْ

ݨَ
ا ا  وݨݨݨݦٓ مݦُ

َ
ل �نَ ِا�نْ  مݦْ  ُ ݧ هݧ

ݩنَّ �ݧ
َ
ا  ْ وݧ

َ
َوݠل  ...«  _2

ًما«2 �ی ٖ ݫ َرحݫ ا  �بً ݢاٰ ݢ ݢ ݢ ݩّ وݩݧ �قَ َه  اللّٰ وا  دݩُ بݩَ �ݭݫ َ وݨݧ
َ
ل

کــه آنــان بــر خویــش ســتم کردنــد پیــش تــو می آمدنــد و از خداونــد  گــر هنگامــی   ا
طلــب آمــرزش می کردنــد و پیامبــر نیــز بــرای آنــان طلــب آمــرزش می کــرد، خــدا را 

توبــه پذیــر و رحیــم می یافتنــد.

بـه کار رفتـن فعـل »جـاؤوک« یعنـی »پیـش تـو می آمدند« نشـان دهنـده طلب دعا 

1. توبه / 103
2. نساء/64
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که در فصل  و آمرزش از پیامبر؟ص؟ با درخواسـت مسـتقیم از ایشـان اسـت. همانطور 

که خدا چنین  کید بر آمدن به سوی پیامبر نبود، آنگاه  گر تا  قبل هم بیان شد، حتی ا

کـرم؟ص؟ قرار داده، هیچ محذوری ندارد که مسـتقیمًا از   نفعـی را بـرای دعـای پیامبـر ا

گـر خـدا منافـع  ایشـان خواسـته شـود تـا در حـق انسـان دعـا نمایـد. بـه عبـارت دیگـر ا

گانه ای   چیزی را به ما معرفی کند عقًا ما مجازیم در طلب آن برآییم و نیاز به امر جدا

گـر خـدا در رجـوع بـه آن شـیئ، امـر علیحـده ای  از جانـب خـدا نیسـت. بدیـن روی، ا

کیـد اسـت. مثًا خدا در قرآن عسـل را شـفادهنده معرفی   بفرماینـد ایـن امـر از بـاب تأ

 کرده است. آیا پس از این معرفی نیازی است که مجددًا امر نماید »عسل بخورید«؟ 

کید بیشتر. که امر مجدد ضرورت ندارد مگر برای تأ در سیره عقا مسلم است 

کـه  تکـرار آن  در فصـول قبـل بـه شـبهه حیـات و ممـات پیامبـر؟ص؟ پرداختیـم 

ضـرورت نـدارد. در برخـی آثـار، آمـدن بـه سـوی پیامبـر؟ص؟ در زمـان ممات ایشـان، به 

کنـار مضجـع شـریف آن حضـرت ذکـر شـده اسـت. معنـای رفتـن بـه 

شفاعت های باطل
کـرده اسـت. بـه  کریـم برخـی شـفاعت ها را باطـل اعـام  خداونـد در آیـات قـرآن 

چنـد نمونـۀ ایـن موضـوع اشـاره می شـود:  

گر زبان بگشاید شفاعت  که مأذون به شفاعت از جانب خدا نیست، ا 1.کسی 

وی سودی نمی بخشد. 

کفــر وشــرک مــرده اســت شــفاعت  کــه بــه  کســی را  گــر بخواهــد  2. شــافع مــأذون ا

ی مســموع نخواهــد بــود.  کام و بنمایــد، در ایــن صــورت 

بیـان  بـه  متعـال  خـدای  و  بوده انـد  خاصـی  گناهـان  بـه  مبتـا  کـه  کسـانی   .3  

اسـت.   داشـته  محـروم  شـفاعت  از  را  گناهکارانـی  چنیـن  معصومیـن، 
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 4. در مقاطـع زمانـی خاصـی ماننـد مـرگ قطعـی و مواقفـی از بـرزخ، شـفاعت 

منتفـی شـده اسـت.

پرسش و پاسخ: نفی شفاعت برای مؤمنان
در آیه ذیل خداوند به مؤمنان خطاب می کند:

�قٌ َو لا 
َّ
ل ِ� َو لا �نُ �ی ٌع �ن ٮی َ ْوٌم لا �ب �قِی �ی

ݘْ
ا �نْ �ی

ݘَ
ِل ا �بْ

اُكْم ِم�نْ �قَ �ن �قْ ا َررنَ وا ِمّمَ ڡقُ ڡنِ
�نْ
ݘَ
وا ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال �ی

ݘَ
ا ا �ی

1 اِلُمو�ن
ُرو�نَ ُهُم الطنَّ كا�نِ

ْ
اَع�قٌ َو ال ڡن َ سݒ

ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از آنچــه روزی شــما کردیــم انفــاق کنید؛ پیش 
از آنکــه روزی بیایــد کــه نــه خریــد و فروشــی هســت و نــه دوســتی و شــفاعتی بــه 

کــه بــه خــود ســتم کرده انــد. کار آیــد و کافــران در آن روز در می یابنــد 

کرده است؟ آیا این آیه به طور مطلق شفاعت را نفی 

ة« 
ّ
پاسـخ. ایـن مدعـا تصور باطلی بیش نیسـت. گواه این سـخن، جملـه »وال خل

کـه پیونـد دوسـتِی  اسـت، یعنـی در آن روز، دوسـتی ای نیسـت. ظاهـر آیـه ایـن اسـت 

کـه آیـه دیگـری بیـان  گسسـته می شـود، در صورتـی  همـه افـراد در روز رسـتاخیز از هـم 

می کنـد تنهـا پیونـد دوسـتی افـراد کافـر از هـم منقطـع می گـردد، و پیونـد دوسـتی افـراد 

کـه در دنیـا بـوده، باقـی می ماند: پرهیـزکار بـه شـکلی 
2 �ن �ی

ڡقَّ  الْم�قّ
ّ
ع�نٍ ُعدّو الا ْهم ِل�ب ع�ن �نٍ �بُ وُم�ݘ لاُء �ی لا�نِّ

َ
ا

پســین دشــمنان یکدیگرنــد، مگــر افــراد پرهیــزکار )که پیوند  »دوســتان در روز باز
دوســتی آنــان باقــی می مانــد(«.

ــی در یــوم خاصــی نفــی  ــه طــور مطلــق، ول ــت و شــفاعت ب
ّ
ــه 254 بقــره خل در آی

1. بقره /254
2. زخرف/67
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ــت و شــفاعت در روز قیامــت اثبــات شــده اســت. 
ّ
شــده؛ ولــی در آیــات دیگــر خل

ــه مواقــف خاصــی قبــل  ــوط ب کــه ایــن نفــی، مرب ــات در می یابیــم  از ایــن دو دســته آی

ــان علــم  ــه فــوق مخّصــص اســت. اهــل ذکــر و وارث ــه اصطــاح، آی از قیامــت اســت ب

ــرزخ بیــان  ــا مواقفــی از ب ــه، زمــان فــرا رســیدن اجــل محتــوم و ی قــرآن، یــوم را در ایــن آی
نموده انــد.1

ابطال عقیده یهود درباره شفاعت
کـه در یهـود بـوده اسـت، رد می کنـد.  قـرآن اعتقـاد بـه یـک نـوع شـفاعت باطـل را 

یهودیـان بـدون ارائـه هیـچ دلیـل اسـتواری معتقدنـد قومی برگزیـده و تافتۀ جـدا بافته 

کـه مـا امـت برگزیـده  از دیگـران انـد. همـه جهانیـان ایـن جملـه را از آنـان شـنیده اند 

خـدا هسـتیم. نـه تنهـا آنـان بلکه به نقـل قرآن، مسـیحیان نیز چنین عقیـده ای درباره 

خـود داشـتند؛ چنانکـه قـرآن مجیـد می فرمایـد:
2� ݩُ هݧ ݩݩݩݘݨُ وݧ

ٓ
ٰا ݭبݩݩݦّ �ݫ ݭِ ݫ حݫ

َ
ا ِه وݦَ ُء اللّٰ

ٓ
ٰا ٮݩن ْ �ب

َ
ْ�نُ ا حݨݧ

صٰاٰرى �نَ
ُو�ݩݦُ َوال�نَّ ݧ ݩݧ هݧ َ ݨݧ �یݨݧ

ْ
ِ اݠل �ق

َ
ٰاݠل َو�ق

یهود و نصارا گفتند که ما فرزندان و دوستان خدا هستیم.

کـه تنهـا بـه خانـدان اسـرائیل  کسـی می دانسـتند  آنـان نجـات در آخـرت را از آِن 

گویـی انتسـاب بـه خانـدان اسـرائیل یـا انتسـاب بـه یکـی از دو آییـن  گـردد؛  منتسـب 

نجـات  مایـه    _ باشـد  آلـود همـراه  گنـاه  واعمالـی  اعتقـادی مشـرکانه  بـا  هـر چنـد   _

کـه قـرآن از آنـان نقـل می کنـد: انسانهاسـت. ایـن عقیـده تـا آنجـا اسـت 
3 

ݦݦݦݩݩ
صٰاٰرى٭ ْو �نَ

َ
ا ا ٰا َم�نݨݨْ كٰا�نَ ُهو�ݦݩً

ّ
�قَ ِال

نَّ ݩݩݧ ݡںݧ ݨَ حب
ݨْ
َل ال �نُ �ݨْ �نݨݨْ �یَ

َ
وا ل

ُ
ٰاݠل َو�ق

گفتند که هیچ فردی جز یهودی یا مسیحی وارد بهشت نمی شود. 

1. رجوع کنید به تفسیر امام حسن عسکری ع ذیل آیه بقره /254
2. مائده/ 18
3. بقره / 111
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نـه  و نصرانـی خطـاب می کنـد،  بـا عنـوان یهـودی  را  آنـان  کـه خـدا  دقـت شـود 

کـرده  رد  را  اعتقـاد  نـوع  ایـن  خداونـد  مسـلمان.  و  مسـیحی  و  موسـوی  و  ابراهیمـی 

می فرمایـد: آنهـا  بـه  وخطـاب 

»یــا بنــی اســرائیل اذکــروا نعمتــی التــی انعمــت علیکــم و انــی فّضلتکــم علــی 
العالمیــن. و اتقــوا یومــا ال تجــزی نفــس عــن نفــس شــیئا و ال یقبــل منها شــفاعه 

و ال یوخــذ منهــا عــدل و ال هــم ینصــرون«1
»ای بنــی اســرائیل! یــاد کنیــد نعمت هایــی را کــه بــه شــما عطا کردم و شــما را بر 
عالمیــان )زمــان خودتــان( برتــری دادم. دوری کنیــد از روزی کــه در آن، کســی 
ــود  ــه نش ــی پذیرفت ــفاعتی از کس ــچ ش ــود و هی ــازات نش ــری مج ــای دیگ ــه ج  ب

و از کسی عوض نپذیرند و ایشان مورد یاری قرار نگیرند.«

کـه ازآییـن الهـی ابراهیـم و اسـماعیل و اسـحق  آری؛ آن دسـته از بنـی اسـراییل 

عدول نمایند و دست به تحریف دین حق و آیات الهی دراز کنند،  مشمول نصرت 

و شـفاعت الهـی نخواهنـد شـد. خـدای متعـال در سـوره غافـر آیـه 51 می فرماید:

هاُ� 
ْ سݒ

اݘَ
ْ
وُم ال ڡقُ ْوَم �ی ا َو �ی ٮی

�نْ
ُ

اهقِ الّ� َح�ی
ْ
وا ڡنِی ال َم�نُ

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ا َو ال �ن

َ
ُصُر ُرُسل ٮنْ �نَ

َ
ا ل

�نَّ  اإِ

 »مــا بــه راســتی و بــی تردیــد در زندگانــی دنیــا و در روز اقامه شــهود _ روز قیامت _
 رسوالن خود و مؤمنان را یاری می کنیم«

گـر بنـی اسـراییل بـر ایمـان خویـش پایـدار می ماندنـد،  در  بـر اسـاس ایـن وعـده، ا

روز قیامـت مشـمول نصـرت الهـی می شـدند. بنابرایـن نفـی نصـرت الهـی از آنـان در 

خصـوص منحرفـان از دیـن حنیـف ابراهیمـی اسـت. بـه همیـن دلیـل، نفـی پذیرش 

کتـاب دارد. لـذا آیـه 47و 48  کافـران از اهـل  شـفاعت بـرای آنـان نیـز اختصـاص بـه 

بقـره در صـدد نفـی شـفاعت بطـور مطلـق نیسـت.

1. بقره / 47 و 48
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کافران در روز قیامت نفی شفاعت از 

کـه مـأذون هسـتند، می تواننـد از برخـی مؤمنـان  طبـق آیـات قـرآن، اولیـای الهـی 

گروهـی از  گناهـکار_ نـه تمـام آنهـا _ نـزد خـدا شـفاعت نماینـد؛ زیـرا شـفاعت بـرای 

انسـان ها از جملـه »منکـران معـاد« سـودی نـدارد و خـدا آن را نمی پذیـرد. 
�نَ «1 ٖع�ی ٰا�نِ ّ ٰاَع�قُ السݒ ڡن َ ْم سݒ ُعهݩُ ڡنَ ٮنْ مٰا �قَ * �نَ �نُ �ی ڡقٖ �یݩَ

ْ
ا ال ݩݩݩٰىٮنَ ݧ ݧ ݧ ݧ �قݧ

َ
ى ا

ݩٰٓ ݩݧ ݩݩݧ ݩݩݧ ݧ * َح�قّݧ �نِ �ی ْوِم الّ�ٖ ٮیَ  �بِ
�بُ ِ

�نّ َ ݠكݧ ٰا �نݦُ ُك�ݦݩݩنݨّ »وݩَ

 »و روز جــزا را تکذیــب می کردیــم تــا آنکــه )بــا مرگ( یقین به قیامــت پیدا کردیم. 

پس در آن روز، شفاعت شفیعان سودی بر آنان نرساند«

قانون کلی در این مورد چنین است: 
ݩٰى �2 ݩݩݧ ݩݧ ݧ ݧ نݧ قَ�ݩݧ ݧ �نݭِ اْرݣݣ�ݧ َ مݧ ِ ٰا لݫ

ّ
و�نَ ِال ُ ݧ عݧ ڡنَ

ݨْ َسݒ َولٰا �ی

و آنها جز برای کسی که خدا راضی است، شفاعت نمی کنند.

مـورد  از دینشـان راضـی اسـت، می تواننـد  کـه خـدا  کسـانی  ائمـه؟مهع؟  بیـان  بـه 

شـفاعت قـرار گیرنـد. خـدا از مشـرکان و کافـران رضایـت نـدارد، لذا برای اینـان در روز 

قیامـت شـفاعتی نیسـت.

پاسخ به چند پرسش درموضوع شفاعت

پرسش اول: آیا بت پرستان بتها را شفیع می دانستند؟ و آیا شرک آنان بدین 
دلیل بوده است؟ 

کـه از بت ها طلب  خداونـد بـت پرسـتان حجـاز را از آن رو مشـرک خوانـده اسـت 

ُ�و�نَ ِم�نْ  ْع�بُ شـفاعت می نمودنـد. چنانکـه قـرآن در سـوره یونـس/18 می فرمایـد: »َو �ی

1. مدثر / 46 و48
2. انبیاء / 28
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ما لا  َه �بِ
َ
و�نَ الّل �ݘُ ِ

ٮبّ
ىنَ  �قُ

ݘَ
ْل ا

ِه �قُ
َ
َ� الّل ا ِع�نْ �ن عاوݘُ ڡنَ

ُ لاِء سݒ و�نَ هوݘُ
ُ
ول ڡقُ ُعُهْم َو �ی ڡنَ ٮنْ ُهْم َو لا �ی ّرُ صنُ ِه ما لا �ی

َ
ِ الّل ُ�و�ن

» و�نَ
ُ
ِرك

ْ سݒ ا �ی
عالی  َعّمَ ُ� َو �قَ حا�نَ ْر�نِ ُس�بْ

ݘَ
ا

ْ
ماوا�قِ َو لا ڡنِی ال ُم ڡنِی الّسَ

َ
ْعل �ی

کـه  یـان و سـودی نمی رسـانند و می گوینـد  کـه بـه آنهـا ز "موجوداتـی را می پرسـتند 

ک ومنزه اسـت خدا از آنچه برایش شـریک  آنها شـفیعان ما در نزد خدا هسـتند... پا

قـرار می دهند."

 بنابراین شفیع قراردادن غیر خدا، شرک به خدا محسوب می شود.

پاسخ:
»و  آیـه عبـارت  ابتـداء  کـه در  نهفتـه اسـت؛ چـرا  آیـه  ایـن پرسـش درون  پاسـخ   

گـر  ا را می پرسـتیدند، حتـی  آنهـا بت هـا  کـه  یعبـدون مـن دون اهلل« نشـان می دهـد 

کـه بتهـا شـفیع در نزد اهلل  باشـند بـاز هم عبـادت بتان  بـت پرسـتان عقیـده نداشـتند 

موجـب ابتـاء بـه شـرک می گـردد. پـس علـت شـرک بـت پرسـتان می توانـد پرسـتش 

بت هـا باشـد، نـه شـفاعت خواهـی از بـت ها. طلب شـفاعت از بت، احمقانـه و دور 

از عقـل اسـت، ولـی بـه خـودی خـود شـرک محسـوب نمی شـود.

بـر فـرض، علـِت شـرک مشـرکان، شـفاعت خواهـی از بتهـا باشـد. نحوه شـفاعت 

خواهـِی بـت پرسـتان بـا عمـل مسـلمانان، از زمیـن تـا آسـمان فاصلـه دارد. آنهـا بـه 

کثـر تفویـض آن از جانـب اهلل بـه بت هـا معتقـد  یـا حدا شـفاعت اسـتقالی بت هـا و

بودنـد. شـاهد سـخن مـا در خـود آیـه اسـت کـه خـدا می فرمایـد: »آیـا خـد ا را بـه چیزی 

گاهـی نـدارد؟« کنایـه از اینکـه من چنین  در آسـمان و زمیـن خبـر می دهنـد کـه از آن آ

شـفیعانی را برنگزیـده ام  یـا چنیـن اختیـاری را بـه بت هـا تفویـض نکـرده ام. نتیجـه 

آبـاء  از  تقلیـد  بـه  و  خودسـرانه  وتنهـا  روشـن  دلیـل  هیـچ  بـدون  پرسـتان  بـت  اینکـه 

خویـش چنیـن حکمـی نموده انـد وحـال آنکـه مسـلمانان، از اولیـای الهـی بـه عنـوان 
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یـک فـرد مقـرب و آبرومنـد و مـأذون از جانـب خـدا، درخواسـت شـفاعت می کننـد و 

مالـک شـفاعت را خداونـد بـزرگ می داننـد.

پرسش دوم: آیا شفیع فقط خداست؟
کـه شـفاعت از آِن خداسـت. در ایـن صـورت،  کـی از آن اسـت  آیـه زمـر/43، حا

ْل   �قُ
ݩݩ
َء٭

ٓ
عٰا ڡنَ ُ ِه سݒ ِ اللّٰ وا ِم�نݨْ ُ�و�ن

�نُ َ حنݧ
ِم ا�قَّ

َ
درخواسـت شـفاعت از دیگـری بـه چـه معناسـت؟ »ا

آنهـا  ا٭...« یعنـی: "بلکـه  عݩݦً ی ٖم�ݫ َ ٰاَع�قُ حب ڡن
َّ اݠلسݒ ِه  ِللّٰ ْل  �قُ  * و�نَ

ُ
ل ْعڡقِ َ �ی َولٰا  ا  ٮݘً ىیݨْ

َ و�نَ سݒ
ُ
ك ِ لݫ ْ مݧ َ �ی لٰا  نُوا  ݧ ْو كٰا�ݧ

َ
َول

َ
ا

گـر آنـان چیـزی مالـک نباشـند و چیـزی را  جـز خـدا شـفیعانی برگرفته انـد. بگـو حتـی ا

تعقـل نکننـد، )بازهـم آنـان را شـفیع خـود برمی گیریـد( بگـو: همـه شـفاعت از آن خدا 

است."

پاسخ:
کـه خـدا منحصـرًا خـود شـفاعت  ا٭« ایـن نیسـت  عݩݦً ی ٖم�ݫ َ ٰاَع�قُ حب ڡن

َّ ِه اݠلسݒ  معنـای آیـه »ِللّٰ

می کنـد و بـس، و بـه دیگـری اجـازه شـفاعت کـردن نـداده اسـت. زیـرا بی شـک خدا، 

همچنیـن  نمی کنـد.  شـفاعت  دیگـری  نـزد  کسـی  دربـاره  خـاّص1،  مـواردی  در  جـز 

بـی معناسـت. پـس  بـه پیشـگاه خـدا،  و  کسـی توسـط خـدا  بـرای  کـردن  شـفاعت 

مقصـود آیـه ایـن اسـت کـه خداونـد مالـک اصـل شـفاعت اسـت؛ و او بـه هـر کـس که 

بخواهد، اذن شـفاعت می دهد. در اعتقاد مسـلمانان و شـیعیان، پیامبر گرامی؟ص؟ 

و ائمـه اطهـار؟ع؟ مـأذون بـه شـفاعت نـزد خداونـد هسـتند؛ نـه مالـکان شـفاعت.

پرسش سوم: قران مصداق شفیع را چه کسانی می داند؟
 در هیـچ آیـه ای از آیـات قـرآن بـه افـراد انسـان حتـی انبیـاء اجـازه شـفاعت داده 

کار  1. در آیات آل عمران / 159؛ مائده/ 13، خدا از پیامبر درخواست می کند تا از مومنان خطا
 که به حضرتش جفا کرده اند درگذرد.
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نشـده اسـت و هیـچ آیـه ای چنیـن صراحتـی نـدارد، بلکـه حتـی نسـبت بـه مؤمنیـن، 

شـفاعت را در قیامـت نفـی نمـوده و در سـوره بقـره /254 فرمـوده:

کنیـد، قبـل از آنکـه روزی فـرا  کرده  ایـم انفـاق  "ای مؤمنـان! از آنچـه روزی شـما 

کـه در آن نـه داد و سـتد و نـه دوسـتی و نـه شـفاعتی دادرس انسـان باشـد." رسـد 

پاسخ:
در مـورد آیـه 254 بقـره بـه انـدازه کفایـت، بحـث و بررسـی انجـام شـد. امـا در مورد 

مصادیـق شـفیعان می گوییـم: بـا توجـه بـه آیات مختلف قـرآن کریم که دربارۀ مسـألۀ 

گفتـه، آشـکار می گـردد اصـل شـفاعت در قـرآن مقبـول واقـع شـده و  شـفاعت سـخن 

خداونـد بـه گروهی اذن شـفاعت داده اسـت.
1 ݦݩݩݩݩݦ ٖ�٭ نِ �ݧ

�نْ ِ اݫ ٰا �بِ
ّ
ۥݨٓ ِال َ�هݦُ ُع ِع�نݨْ ڡنَ

ݨݦْ َسݒ ی �ی ٖ �ن
ݩَّ
ا ال 1_ َم�نݨݨْ �نَ

کیست که نزد خدا شفاعت کند مگر به اذن او؟

2 ݦݦݩݩݩ
ٖ�٭ �نِ

ِ� ِا�نْ ݩْ عݧ َ ٰا ِم�نݨْ �ب
ّ
ٍع ِال �ی ڡنٖ

َ 2_  مٰا ِم�نݨْ سݒ

هیچ شفیعی جز به اجازه او نخواهد بود.

�ݩݩُ 3
َ
�نَ ل �نِ

َ
�نݨْ ا َ ٰا ِلمݧ

ّ
ۥݨٓ ِال َ�هݦُ  ِع�نݨْ

ٰاَع�قُ ڡن
َّ ُع اݠلسݒ ڡنَ ٮنْ 3_  َولٰا �قَ

ــه او اذن  کــه خداونــد ب ــرای کســی  ــزد خــدا، مگــر ب و نفــع نمی دهــد شــفاعت ن

دهــد.

ا 4
ݩً
ْول ۥ �ݦقَ ُ �ݩݧ

َ
ىݦَ ل ِ �نݭݫ رݦَ ٰ�نُ وݦَ ݩݧ مݩݧ ݨݨْ ݣݣحݧ ݨݨَّ ُ اݠلرݧ �ݩݧ

َ
�نَ ل �نِ

َ
ٰا َم�نݨݨْ ا

ّ
ٰاَع�قُ ِال ڡن

َّ ُع اݠلسݒ ڡنَ ٮنْ ٍ لٰا �قَ ݫ �ن ِ ݫ ݩݩݘݫ �ݧ ْومݩَ ݦَ 4_ �ی

1. بقره / 255
2. یونس / 3
3. سبأ / 23

4. طه/ 109
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 در روز رســتاخیز شــفاعت کســی دربــاره کســی مفیــد واقــع نمی شــود، مگــر 
گــردد )ســخنی  گفتــار او راضــی  کــه خــدا بــه او اذن دهــد و بــه  شــفاعت کســی 

کــه خشــم خــدا را بــر انگیــزد( نگویــد 

1 و�نَ ݩُ مݧ
َ
ل ْ عݧ َ ِ َوُهمݨْ �ی

َح�قّ
ݨْ
ال ِهَ� �بِ َ ٰا َم�نݨݨْ سݒ

ّ
ٰاَع�قَ ِال ڡن

َّ ِ� اݠلسݒ ْ�ُعو�نَ ِم�نݨْ ُ�و�نِ �نَ �یَ �ی ٖ �ن
َّ
ُِك ال ݫ لݫ ْ ݧ مݧ َ 5_ َولٰا �ی

کــه جــز خــدا مــورد پرســتش واقــع می شــوند )ماننــد بتهــا و مالئکــه و  کســانی 
گواهــی  کــه بــه حــق  گــروه  مســیح( هرگــز مالــك شــفاعت نمی شــوند، مگــر آن 

ــه آن عالــم باشــند. دهنــد و از صمیــم دل ب

تمـام  کـه  کـی اسـت  الشـفاعه« حا مـن دونـه  یدعـون  ذیـن 
ّ
ال یملـك  جملـه »وال 

معبودهـای مشـرکین _ اعـم از فرشـته و انسـان و... _ مالـك شـفاعت نمی باشـند و 

گروهـی را اسـتثنا می کنـد؛  کار ندارنـد. جملـه »ِااّل مـن شـهد بالحـق«  توانایـی بـر آن 

یعنـی کسـانی کـه بـه »حـق« _ کـه همـان توحید و یگانگـی خدا اسـت _ گواهی دهند 

و معتـرف باشـند.

این آیات، شـفاعت را برای گروهی صحیح دانسـته، اما خداوند نام این شـفعاء 

کـه می دانیـم برخـی آیـات  مـأذون را بـه صراحـت در قـرآن نیـاورده اسـت. همانطـور 

گرچـه در مـواردی بـه صـورت جزئـی و تفصیلـی سـخن  کریـم مجمـل اسـت. ا قـرآن 

گفتـه، ولـی در بسـیاری از آیـات، اصـول و کلیـات را بیان کرده و جزئیات و تفسـیر آن 

را بـر عهـده مبّیـن کتـاب نهـاده اسـت. بـرای مثال قـران می فرمایـد: »اقم الصـاة« ولی 

کیفیـت »صـاة« و چگونگـی ادای آن را در قـرآن نمی گویـد. می فرمایـد: »آتـوا الـزکاة« 

امـا نحـوه و میـزان پرداخـت را بیـان نمی کند. می فرماید: »اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسـول 

کـرده در قـرآن  کـه اطاعتشـان را بـر مـا واجـب  و اولـوا المـر منکـم« امـا نـام اولواالمـر را 

1. زخرف / 86
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گروهـی سـخن می گویـد، ولـی آنهـا را  مسـکوت می گـذارد. همیـن طـور، از شـفاعت 

مشـخص نمی کنـد. زیـرا خـدا اراده فرمـوده کـه مومنـان بـه قـران بسـنده نکننـد، بلکـه 

در پـی یافتـن تبییـن کتـاب و مجمـات آن، بـه پیامبـر؟ص؟ و اوصیـای بحـق او _ ائمۀ 

اطهـار؟مهع؟_ رجـوع کننـد.
1 ُرو�ن

َّ
ك ڡنَ ٮقَ ُهْم �ی

َّ
َعل

َ
ِهْم َو ل �ی

َ
ل َل اإِ ِ

رنّ اِس ما �نُ
�نَ ِلل�نَّ �ی ٮبَ ْكَر ِل�قُ ِ

َك ال�نّ �ی
َ
ل ا اإِ �ن

ْ
ل رنَ �نْ

ݘَ
َو ا

ــرای مــردم تبییــن نمایــی آنچــه را  کــه ب کردیــم  ــازل  ــو ن ــر ت ای پیامبــر مــا قــرآن را ب
ــان تفکــر نماینــد ــازل شــده اســت، و شــاید آن برآنهــا ن

َو   �ِ ا�قِ َءا�ی ْهْم  �ی
َ
َعل  

ْ
وا

ُ
ل ٮقْ �ی ِسِهْم  ڡنُ �ن

ݘَ
ا �نْ  ّمِ َرُسولًا  ِهْم  �ی �نِ  َ َع�ݒ َ �ب �نْ  اإِ �نَ  �ی ِم�نِ ُموݘْ

ْ
ال َعلَی  ُه 

َ
الّل َم�نَّ   �ْ ڡقَ

َ
ل

2  ... َم�ق
ْ
ِحك

ْ
ال َو  ا�بَ  ِك�قَ

ْ
ال ُمُهُم  ِ

ّ
َعل �ی َو  ِهْم  �ی ّكِ رنَ �ی

کتــاب و  ... پیامبــر بــرای آنهــا قــرآن را تــالوت می کنــد وایشــان را تزکیــه نمــوده و 
حکمــت را بــه آنهــا تعلیــم می دهــد...

بنابرایـن برخـی حقایـق و جزییات را به ِصـرف آنکه در قرآن به صراحت نیامده، 

گذاشـت. کنار  کرد و  نمی توان انکار 

کســـانی هســـتند باید به ســـراغ معلم  برای آنکه بدانیم مصادیق شـــفیعان، چه 

و مبین قرآن برویم. در روایات، مصادیق شـــفعاء مقرب درگاه الهی مشـــخص شـــده 

کننـــده جنازه، هر  ئکه، مؤمنان، شـــهدای در راه خدا، تشـــییع  اســـت، از جمله: ما

کس خیری به دیگری رســـانیده اســـت؛ و مهمتر از همـــه: پیامبر اکرم؟ص؟، حضرت 

علـــی؟ع؟ وحضـــرت زهـــرا؟اهس؟ و یـــازده معصـــوم از نســـل ایشـــان. جالـــب اینکـــه 

کـــه در دنیـــا اعتقـــاد به شـــفاعت این بـــزرگان  معصومیـــن؟مهع؟ می فرماینـــد: کســـی 

نداشـــته باشـــد،  در آخـــرت و قیامـــت، از این فضـــل و رحمت محـــروم خواهد بود.

1. نحل/ 44
2. آل عمران/ 164
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منابع معتبر شـیعه و اهل تسـنن مشـحون از روایات شـفاعت اسـت. ما به عنوان 

کتفاء می کنیم. نمونـه، بـه ذکرچند مـورد از آنها ا

شفاعت پیامبر اکرم؟ص؟ از امت خویش

گرامی؟ص؟  فرمودند:  1_ پیامبر 

ــرای هــر پیامبــر دعــاء مســتجابی قــرار داده اســت. پیامبــران  ــزرگ ب ــد ب »خداون
گذشــته در همیــن دنیــا از آن اســتفاده کردنــد، امــا مــن آن دعــا را بــرای شــفاعت 
کــردن امــت خــود در آخــرت نــگاه داشــته ام. شــفاعت مــن نصیــب افــرادی از 
ــرا شــرك،  ی ــد و مشــرك نباشــند )ز ــا برون ــا ایمــان از دنی ــه ب ک امــت خواهــد شــد 

ــردد(1 ــفاعت می گ ــع از ش مان

گرامی؟ص؟ فرمودند: 2_  پیامبر 

»خداونــد بــزرگ بــه مــن پنــج امتیــاز اعطــا کــرده اســت، ... یکی از آنها شــفاعت 
اســت کــه آن را بــرای امــت خــود نــگاه داشــته ام، شــفاعت بــرای کســانی اســت 

که مشــرك نباشــند«.2

گرامی؟ص؟ فرمودند: 3_  پیامبر 

یـر بـه همین عبارت یا با مختصر تفاوت  1. سـنن ابـن ماجـه، ج 2، ص1440. و در کتابهـای ز
 آمده است. مسند احمد، ج 1، ص281. موطأ مالك، ج 1، ص166. سنن ترمذی، ج 5، 
ص238. سـنن دارمی، ج2، ص328. صحیح مسـلم، ج1، ص130. صحیح بخاری، 
انـی اختبـأت  و  نبـی دعوتـه  کل  نبـی دعـوه مسـتجابه فتعجـل  ج8 و9، ص170: »لـکل 

دعوتـی شـفاعه المتـی فهـی نائلـه مـن مـات منهـم الیشـرك بـاهلل شـیئًا«
یـر  2. مسـند احمـد،  ج1، ص301.  بـه همیـن عبـارت یـا بـا مختصـر تفـاوت در کتاب هـای ز
 بجویید. سنن نسائی،   ج1، ص172؛  سنن دارمی،  ج1، ص323 و ج2،  ص224؛ صحیح 
بخـاری،   ج1، ص92، 119؛ مسـند احمـد، ج4، ص416: »اعطیـت خمسـًا ... واعطیـت 

الشـفاعه فادخرتهـا المتـی فهـی لمن ال یشـرك باهلل شـیئًا«.
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»شــفاعت مــن بــه خواســت خــدا بــه کســانی می رســد کــه بــا ایمــان از دنیــا بروند 
و مشــرك نباشند«.1

گرامی؟ص؟ فرمودند: 4_  پیامبر 

»مقــام محمــود )کــه در آیــه 79 ســوره بنــی اســرائیل آمده اســت(، همــان مقامی 
اســت کــه در آن بــرای امــت شــفاعت می کنــم«.2

5- از عبداهلل بن عمر از پیغمبر اکرم؟ص؟  نقل شده:
یارت کند شفاعت من بر او الزم است«3 »کسی که مرقد مرا ز

گرامی؟ص؟ فرمودند: 6- پیامبر 

»مــن نخســتین کســی خواهــم بــود کــه شــفاعت می کنــد و اولیــن کســی خواهم 
بــود کــه شــفاعت او پذیرفتــه می شــود«4

گرامی؟ص؟ در ضمن حدیثی فرمودند: 7- پیامبر 

 »چــون دیــدم کــه امــت مــن از پــس مــن بــه گناه آلــوده می شــوند از خــدای متعال
 خواســتم کــه بــه مــن مقــام شــفاعت بدهد تــا در روز قیامت برای آنها شــفاعت 

کنــم و خــدای متعال هم خواســته مرا بــرآورد«.5

1. مسند احمد، ج2، ص426: »شفاعتی نائله ان شاءاهلل من مات الیشرك باهلل شیئًا«
 2. مسند احمد، ج2، ص 528. و با مختصر تفاوت در ج 2، ص444 و 478؛ سنن ترمذی، 
ج 4، ص 365، وجود دارد: »قوله عسـی ان یبعثك ربك مقامًا محمودا؛ هوالمقام الذی 

اشـفع المتی فیه«.
ُه َشـَفاَعِتی«؛ این حدیث را بیش از 40 نفر از علماء  اهل سـنت در 

َ
3. »َمْن َزاَر َقْبِری َوَجَبْت ل

کتـب خـود نقـل کرده انـد. چنـان کـه گروهـی از فقهـا و علمای مذاهـب چهارگانـه، در ج1، 
ص590 کتـاب »فقـه در مذاهـب چهارگانـه« آورده اند؛ الغدیر، ج5، ص93

4. سنن ترمذی، ج 5، ص 248؛سنن دارمی، ج1، ص26 و 27: »انا اول شافع و اول مشفع«
5. مسـند احمد، ج6، ص428: »رایت ما تلقی امتی بعدی )ای من الذنوب( فسـألت اهلل 

ان یولینـی شـفاعه یـوم القیامـه فیهم ففعل«. .
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8_ پیامبر؟ص؟  فرمودند:

»مــن امیــدوارم کــه بــه عــدد درختــان و کلوخهایــی کــه روی زمیــن اســت در روز 
قیامــت از مســلمانان شــفاعت کنم«.1

کـه رسـول  9- امـام رضـا؟ع؟از پدرانـش از امیرمؤمنـان و او از پیامبـر نقـل می کنـد 

گرامـی فرمود:

»چهارنفرند که من در روز قیامت شفیعشان خواهم بود:
یه و فرزندان مرا گرامی دارد و احترام کند.  * کسی که ذر

 * کسی که حوائج آنها را بر آورد.
کار  کــه بــه آن  کنــد هنگامــی  کار آنهــا ســعی و کوشــش  کــه در انجــام   * کســی 

احتیــاج و اضطــرار دارنــد.
 * کسی که آنها را با زبان و دل دوست داشته باشد.«2

شفاعت ائمه اطهار؟ع؟

گرامی؟ص؟ فرمودند: 1_ پیامبر 

»مــن در روز قیامــت شــفاعت می کنــم و شــفاعتم پذیرفتــه می شــود و علــی 
هــم شــفاعت می کنــد و شــفاعت او نیــز پذیرفتــه می شــود و اهــل بیــت مــن نیــز 

ــان هــم پذیرفتــه می شــود«.3 شــفاعت می کننــد و شــفاعت آن

1. مسـند احمـد، ج 5، ص347: »انـی الرجـو ان اشـفع یـوم القیامـه عـدد مـا علـی االرض مـن 
شـجره و مدره«.

2. عیـون اخبـار الرضـا، ج 2، ص24، و بـا مختصـر تفـاوت در بشـاره المصطفـی، ص 140 
یتی، و القاضـی لهم حوائجهم،  وجـود دارد: »اربعـه انـا لهـم شـفیع یوم القیامـه: المکرم لذر

و السـاعی فـی امورهـم عنـد مـا اضطـروا الیـه، و المحـب لهـم بقلبـه و لسـانه«.
3. مناقـب ابـن شـهر آشـوب، ج 2، ص 15، و بـا مختصـر تفـاوت در مجمـع البیـان، ج1، 
ص104 وجـود دارد: »انـی الشـفع یـوم القیامـه فاشـفع و یشـفع علـی فیشـفع و یشـفع اهـل 

فیشـفعون«. بیتـی 
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2_ پیامبر؟ص؟ فرمودند:

کننــدگان پنــج چیزانــد: 1. قــرآن 2. خویشــاوندان 3. امانــت 4�  »شــفاعت 
رســول اکــرم؟ص؟ 5. اهــل بیــت؟مهع؟«.1

3_ امیر المؤمنین؟ع؟در حدیثی فرمودند:
»ما شفاعت می کنیم و دوستان ما هم شفاعت می کنند«.2

4_  از امام صادق؟ع؟نقل شده است:

کــه شــیعیان خــود را شــفاعت می کنیــم، بخــدا ســوگند آنــان  »بــه خــدا ســوگند 
را شــفاعت می کنیــم، بخــدا ســوگند آنــان را شــفاعت می کنیــم تــا ایــن کــه اهــل 

جهنــم می گوینــد: پــس بــرای مــا شــفاعت کنندگانــی نیســت...«3

5_ معاویه بن عمار می گوید:

اســت  الکرســی  آیــه  در  کــه  جملــه ای  دربــارۀ  صادق؟ع؟پرســیدم  امــام  از 
)کیســت کــه بــدون اذن خــدا نــزد خــدا شــفاعت کنــد(. فرمــود: »مــا هســتیم آن 

کــه بــه اذن خــدا شــفاعت می کننــد4« کننــدگان  شــفاعت 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ خطـاب بـه امیـر  6_ از حضـرت امـام صـادق؟ع؟ نقـل اسـت 

مومنـان؟ع؟ فرمـود:

»ای ابوالحســن! خداونــد قبــر تــو و قبــور فرزندانــت را قطعــه ای از قطعــات 

1. مناقب، ج 2، ص14: »الشفعاء خمسه القرآن و الرحم و االمانه و نبیکم و اهل بیت نبیکم«.
2. خصال صدوق، ص624.: »لنا شفاعه و الهل مودتنا شفاعه«.

3. مناقـب ابـن شـهر آشـوب، ج 2، ص14: »واهلل لنشـفعن لشـیعتنا واهلل لنشـفعن لشـیعتنا 
واهلل لنشـفتعن لشـیعتنا حتـی یقـول النـاس: فمـا لنـا مـن شـافعین و ال صدیـق حمیـم«.

4. تفسیر عیاشی، ج 1، ص136. و با مختصر تفاوت در محاسن برقی ص183 وجود دارد: 
»قلـت مـن ذا الـذی یشـفع عنده اال باذنه قال نحن اولئك الشـافعون«.
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بهشــت قــرار داده اســت. او دلهــای نجیبــان و برگزیــدگان از بندگانــش را بــه 
گرایــش داده، و آنهــا بــه خاطــر تقــرب بــه خداونــد و محبــت بــه  طــرف شــما 
رســول خــدا، در راه رســیدن بــه قبورتــان هــر آزار و ســختی را بــر خــود همــوار 
کــه  ــژه افــرادی هســتند  ی ــارت شــما می آینــد. آنهــا از و ی ــه ز ــراوان ب می کننــد و ف
بــه شــفاعت مــن راه یافتــه و بــه حضــور مــن وارد می شــوند. آنهــا در بهشــت بــه 

یــارت مــن نایــل می گردنــد«1 ز

سایر شفیعانی که در روایات ذکر شده اند

1_ حضرت باقر؟ع؟ فرمودند:

»هــر کــس جنــازه مســلمانی را تشــییع کنــد در روز قیامــت، شــفاعت چهــار نفــر 
بــه او داده می شــود«.2

2_ امام صادق؟ع؟فرمودند:

کــه در آن پنــج ســاعت  »بــرای هــر مؤمنــی در روز قیامــت پنــج ســاعت اســت 
شــفاعت می کنــد«3

گرامی؟ص؟ ضمن حدیثی فرمودند: 3_ پیامبر 

»پــس اجــازه داده می شــود کــه فرشــتگان و پیامبــران و شــهداء شــفاعت کننــد، 
آنــگاه آنــان شــفاعت می کننــد و هــر کــس را کــه ذره ای ایمــان در قلــب او باشــد، 

از آتــش جهنــم خــارج می کننــد«.4

1. بحاراالنوار، ج100، ص120، ح22�
2. تهذیب، ج2، ص 455: »من تبع جنازه مسلم اعطی یوم القیامه اربع شفاعات ...«

3. صفـات الشـیعه صـدوق، ص181، حدیـث سـی و هفتـم: »لـکل مؤمـن خمـس سـاعات 
یـوم القیامـه یشـفع فیهـا«.

4. خصال، ص156:»فیؤذن للمالئکه والنبیین والشـهداء ان یشـفعوا فیشـفعون و یخرجون 
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گرامی؟ص؟ فرمودند: 4_ پیامبر 
»شهید در راه خدا برای هفتاد نفر از خویشاوندان خود شفاعت می کند«.1

گرامی نقل می کند: 5_ امیرالمؤمنین علی؟ع؟از پیامبر 

ــگاه  ــو ن ــد( و آن را نیک ــرآن را بخوان ــه ق ک ــی  ــرد )کس ــاد بگی ــرآن را ی ــه ق ک ــی  »کس
دارد و حــالل آن را حــالل، و حــرام آن را حــرام بدانــد )مقیــد بــه احــکام قــرآن 
باشــد( خداونــد او را بــه واســطه اهــل قــرآن بــودن، اهــل بهشــت قــرار می دهــد و 
کــه همــه مســتحق آتــش باشــند  شــفاعت او را دربــاره ده نفــر از خویشــاوندانش 

می پذیــرد«.2

گرامی؟ص؟ در ضمن حدیثی فرمودند: 6_ پیامبر 

»هنگامــی کــه یــك انســان )مؤمــن( بــه نــود ســالگی برســد خداونــد گناهــان او را 
می آمــرزد و شــفاعت او  را دربــاره خویشــاوندانش می پذیــرد«.3

بنابرایـن نـه تنهـا انبیـا و اوصیـا و شـهدا، بلکـه بسـیاری دیگـر از اشـخاص نیـز بـه 

واسـطه اعمـال خوبشـان حـق شـفاعت در بـارگاه الهـی می یابنـد.

مـن کان فـی قلبـه مـن ذره من ایمان«
1. سـنن ابـی داود، ج2، ص 15. و بـا مختصـر تفـاوت در ضمـن حدیثـی در مسـند احمـد، ج 
4، ص131،؛ سـنن ترمذی، ج3، ص106. وجود دارد: »یشـفع الشـهید فی سـبعین انسـانًا 

من اهـل بیته«.
2. سـنن ترمـذی، ج4، ص245؛ سـنن بـن ماجـه، ج1، ص78؛ مسـند احمـد، ج1، ص 
148و149: »مـن تعلـم القـرآن )مـن قرأ القرآن( فاسـتظهره فاحّل حالله و حـّرم حرامه ادخله 

اهلل بـه الجنـه و شـّفعه فـی عشـره مـن اهـل بیتـه کلهـم قـد وجبـت لـه النـار«.
3. مسـند احمـد، ج2، ص89. و بـا مختصـر تفـاوت در ج3، ص 218 همیـن عبـارت وجود 
دارد: »اذا بلـغ الرجـل التسـعین غفـر اهلل مـا تقـدم مـن ذنبـه و مـا تأخـر، و سـمی اسـیراهلل فـی 

االرض و شـفع فـی اهلـه«.
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ساختن بنا بر قبور و تعمیر آن  ها
کـه:  کـه دربـاره قبـور اولیـای الهـی مطـرح شـده ایـن اسـت  یکـی از پرسـش هایـی 

اهمیـت دادن بـه قبـور اولیـای خـدا تـا چـه حـدی جایـز اسـت؟ آیا سـاختن بنا بـر قبور 

آنهـا صحیـح اسـت؟ تعمیـر نمـودن و زینـت دادن قبـور ایـن بزرگـواران بـه چـه جهـت 

اسـت و آیـا جایـز اسـت یـا خیـر؟

بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها، ابتدا نظر قـرآن را در این خصوص جویا می شـویم 

یـم تـا  گذشـتگان و نحـوه عملکـرد آنهـا می پرداز یـخ  و سـپس بـه بررسـی سـیره و تار

گـردد. پاسـخ ایـن پرسـش ها روشـن 

قرآن و بنای بر قبور
ظاهـرًا قـرآن بـه صراحـت، متعـرض حکم این موضوع نشـده اسـت. ولـی در عین 

حـال، می تـوان حکـم موضـوع را از کلیاتـی کـه در قرآن وارد شـده اسـتفاده نمود.

بنای بر قبور، تعظیم شعائر الهی
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم امـر بـه تعظیم شـعائر الهی کـرده و آن را دلیل تقوای 

قلوب دانسـته اسـت و می فرماید:
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�1» و�بِ
ُ
ل ڡقُ

ْ
ى ال وݨَ

ڡقݨْ هٰا ِم�نݨْ �قَ
ݩنَّ ِا�ݧ

ِه �نَ َر اللّٰ �ݘِ
ٓ

عٰا
َ ْم سݒ ݪِ

طنّ عݨَ ݦُ �نݨْ �ی َ »َومݧ
ــن نشــانه تقــوای قلــب  ــزرگ و محتــرم دارد، ای ــن خــدا را ب کــس شــعائر دی »هــر 

اســت.«

شـعائر جمـع شـعیره، بـه معنـای دلیـل و عامـت اسـت. شـعائراهلل یعنـی امـوری 

کـه دلیـل و عامـت و نشـانه بـه سـوی خداسـت و هرکـس می خواهـد بـه خـدا تذکـر 

دهـد بـا آن دلیـل و نشـانه، یـاد خـدا می کنـد. هـدف از اقامه شـعائر، زنده نگه داشـتن 

کـه می خواهـد دیـن خـدا را زنـده نگـه دارد، بایـد بـه  کـس  دیـن خداسـت. لـذا هـر 

گمـارد. تعظیـم شـعائر دیـن همـت 

کریـــم، صفا و مـــروه از شـــعائر الهی شـــمرده شده اســـت. آنجا که  مثـــًا در قـــرآن 

می فرماید:
2 ݦݩۖ ِه٭ݩݩݩ ِر اللّٰ ݘِ ݣݣ�ݧ

ٓ
عٰا َ ݥ ِم�نݨْ سݒ ݢهقَ ݢ ݨَ وݧ رݨْ َ مݧ

ݨْ
ٰا َواݠل ڡن ِا�نَّ الّصَ

»به راستی صفا و مروه از شعائر دین خدا است«

که برای نحر به منی برده می شود، در شمار شعائر الهی می داند: قرآن، شتری را 
ِه3 ِر اللّٰ ݘِ ݣݣ�ݧ

ٓ
عٰا َ ْم ِم�نݨْ سݒ

ُ ݧ
ك

ݦَ
ٰاهٰا ل �ن

ْ
َعل َ �نَ حب ْ ُ�ݧ ݧ بݧ �ݫ

ْ
َوال

»ونحر شتران فربه را از شعائر دین خدا مقرر گردانیدیم«

گـر ایـن امـور از شـعائر دیـن خداینـد و مـردم را متذّکـر بـه توحیـد و دیـن حنیـف  ا

کـه آثـار وجـودی انبیـاء و اولیـاء نیـز از بزرگتریـن و بارزتریـن  می کننـد، شـکی نیسـت 

گر به هدف  کوشـید. لذا ا نشـانه های دین خداوند هسـتند و باید در بزرگداشـت آنها 

1. حج / 32
2. بقره / 158
3. حج / 36
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کـه موضـوع شـعائر بـه برخـی اعمـال  تعظیـم شـعائر در دیـن دقـت شـود، در می یابیـم 

حـج محـدود نمی گـردد و بیـان قـران تنهـا ذکـر نمونه هایـی از آن می باشـد.

امت های گذشته و بنای بر قبور
از آیـات قـرآن اسـتفاده می شـود کـه ایجـاد بنـاء بر قبور افـراد خاص، امـری رایج در 

میـان ملـل قبـل از اسـام بـوده اسـت. درباره اصحـاب کهف، آن هنگام کـه ماجرای 

کریـم از قـول مـردم  آنهـا بـر مـردم روشـن گردیـد، واهـل شـهر بـه دهانـۀ غـار آمدنـد، قـرآن 

چنیـن روایـت می کند:
1»

ݦ
ا٭ ٰا�نݩً ٮی

ىنݨْ ُ ِهْم �ب �یْ
َ
وا َعل نُ ٮݩݧ ْ »ا�ب

ید« »بر روی قبر آنها بنایی بساز
ًدا«2 حبِ

ْ ݧ ِهْم َمسݧ �یْ
َ
�نَّ َعل

دنَ حنِ
َّ ݩقݧ ٮݧ َ �نݧ

َ
مݦݨݨْ ل ِ ݫ ِرهݫ ْ مݨݧ

َ
ی ا

ٓ ٰ وا َعل ُ ݧ �بݧ
َ
ل �نَ عنَ �ی ٖ �ن

َّ
ٰاَل ال »�ق

 »)مؤمنان یعنی( کسانی که بر کار آنها غالب بودند، گفتند: ما بر روی )قبور( 
آنان مسجدی بنا خواهیم کرد.«

ـــدارد؛ بلکـــه تاییـــد  ـــه ایـــن نظـــر ن ـــرآن در مقـــام نقـــل ایـــن ماجـــرا، هیـــچ انتقـــادی ب ق
ضمنـــی داشـــته و بـــر ســـیره عقـــا در ایـــن مـــوارد، صّحـــه می گـــذارد. از ایـــن مـــورد 
کـــه شـــرع اســـام نـــه تنهـــا بنـــای بـــر قبـــر را جایـــز دانســـته، بلکـــه یکـــی  نتیجـــه می گیریـــم 
ــر قبـــور آنهـــا معرفـــی می کنـــد. ایـــن  از طـــرق بزرگداشـــت اولیـــا و صالحـــان را بنـــای بـ
کـــه بـــه  بنـــا محـــل عبـــادت و رفـــت و آمـــد مؤمنـــان می شـــود تـــا از ایـــن طریـــق، آنچـــه 
گردیـــده، پایـــدار و زنـــده می مانـــد و همـــواره مـــردم،  کهـــف آشـــکار  واســـطه اصحـــاب 
ــاد بـــه صـــورت عینـــی و شـــهودی،  ــه آیـــت معـ کهـــف را یـــاد می کننـــد و بـ اصحـــاب 

متذکـــر می گردنـــد.

1. کهف/ 21
2. کهف / 21
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امت اسالمی و تعمیر قبور
یـخ مسـلمانان بعـد از ظهـور اسـام پـی می بریم که بنای بـر قبور،  بـا مراجعـه بـه تار

یـخ بـوده و مـورد اعتـراض هیـچ یـک از صحابـه و  سـیرۀ عملـی مسـلمانان در طـول تار

تابعیـن واقع نشـده اسـت.

کم قسمت  کم  که اسام در شبه جزیره عربستان انتشار یافت و نور آن   از روزی 

مهمـی از خاورمیانـه را روشـن سـاخت، قبـور پیامبرانـی که مدفن آنان شـناخته شـده 

بـود، سـقف و سـایبان، بلکـه قبـه و بـارگاه داشـت. قسـمتی از ایـن ابنیـه بـه همـان 

شـکل همچنـان باقی اسـت.

ــال در  ــر دانیـ ــه، قبـ گرفتـ ــرار  ــر قـ ــر در حجـ ــادر او هاجـ ــماعیل و مـ ــر اسـ ــه قبـ در مکـ

شـــوش و هـــود و صالـــح و یونـــس و ذوالکفـــل در عـــراق، قبـــور پیامبرانـــی ماننـــد ابراهیـــم 

ــی از  ــرت موسـ ــی را حضـ ــه همگـ کـ ــوب و یوســـف  ــحاق و یعقـ ــد او اسـ ــل و فرزنـ خلیـ

مصـــر بـــه بیـــت المقـــدس آورد، در فلســـطین اســـت و همگـــی دارای عامـــت و نشـــانه 

ــند. ــا می باشـ و بنـ

گـر مسـلمانان تعمیـر قبـور و سـاخت بنا بـر آنها را حرام می دانسـتند، هنگام فتح  ا

بیـت المقـدس، همگـی ایـن آثار را تخریب و از تجدید بنای آن جلوگیری می کردند. 

سـیره دائمی مسـلمانان به حفظ بناء بر قبور، دلیل دیگری بر جواز آن اسـت.

ــر  ــا ب ــت. بن ــوی اس ــد نب ــارگاه مرق ــد و ب گنب ــا،  ــای م ــر مدع ــر ب ــدق دیگ ــاهد ص  ش

کــرم؟ص؟ از همــان ابتــدای رحلــت، در اطاقــی  یــخ، پیامبــر ا گــزارش تار نقــل روایــات و 

کــرم؟ص؟ در اطــاق عایشــه دفــن  مســقف دفــن شــدند. اهــل تســنن معتقدنــد پیامبــر ا

شــده و شــیعیان عقیــده دارنــد ایشــان در اطــاق مخصــوص خــود _ که در ضلع شــرقی 
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مســجد النبــی واقــع بــود و محــل انجــام عبــادات و پذیرایــی از میهمانانشــان بــود_ 
گشــتند.1 مدفــون 

کـــه قبـــض  کننـــد چـــون پیامبـــر در جایـــی  از ســـلفی ها ادعـــا  شـــاید برخـــی 

روح شـــده بایـــد دفـــن می گشـــت، لـــذا بناچـــار در خانـــه ای مســـقف دفـــن شـــدند. 

ــان  ــرت و در همـ ــار آن حضـ کنـ ــی در  ــتند، ولـ ــر نیسـ ــر پیامبـ ــر و عمـ ــم: ابوبکـ می گوییـ

حجـــره، دفـــن شـــدند. ایـــن خـــود نشـــانه جـــواز دفـــن میـــت در زیـــر بنـــا اســـت. در اینجـــا 

ــر  ــا پـــس از دفـــن، بـ ــرد و یـ گیـ ــرار  ــر در داخـــل بنایـــی مســـقف قـ ــه قبـ کـ ــدارد  تفاوتـــی نـ

گـــر  آن قبـــر بنایـــی ســـاخته شـــود. لـــذا بنـــاء بـــر قبـــور اولیـــاء، ســـیره مســـلمانان بـــود و ا

خـــاف شـــرع بـــود حتمـــًا از جانـــب امامـــان؟مهع؟ نهـــی می رســـید، یـــا فقهـــاء ســـنی و 

ــد. ــراض می کردنـ کار اعتـ ــن  ــر ایـ ــاء بـ ــروان خلفـ پیـ

تاریخ بنای بارگاه نبوی
کـه بـر  بـه اعتـراف همـه مورخـان و محققـان و همـه مسـلمانان، سـاختمان فعلـی 

کـه از اول موجـود بـوده، بلکـه  کـرم؟ص؟ وجـود دارد، همـان بنایـی نیسـت  قبـر پیامبـر ا

یخ این بازسـازی ها در کتب  این خانه بارها بازسـازی و توسـعه داده شـده اسـت. تار

یـخ ثبت اسـت. تار

کـــرد، عمـــر بـــن خطـــاب بود کـــه بـــر قبـــر پیامبـــر؟ص؟ بنایـــی احـــداث   نخســـتین کســـی 

کـــه دیـــواری در اطـــراف قبـــر پیامبـــر؟ص؟ ســـاخت. علـــت احـــداث ایـــن دیـــوار، ظاهـــرًا   

ک قبـــر پیامبـــر؟ص؟ بـــه عنـــوان تبـــرک بـــر می داشـــتند  کـــه مـــردم از خـــا آن بـــوده اســـت 

ک قبـــر تمـــام شـــده و  ک قبـــر می شـــد، وگرنـــه خـــا و دیـــوار تـــا حـــدودی مانـــع بـــردن خـــا

ــت. ــاز می گشـ روی آن بـ

کورانی( 1. ر. ک. مصادرۀ قبر پیامبر اکرم ص )علی 
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کنـار ابوبکـر بیـن قبر هـا و   طبـق مـدارک اهـل تسـنن، عایشـه بعـد از دفـن عمـر در 
قسـمتی کـه خـود زندگـی می کـرد دیـواری کشـید و ایـن دومین بنـا در اطراف قبـر بود.1

کـه مخروبـه شـده بـود، تعمیـر  در زمان هـای بعـد »عبـد اهلل بـن زبیـر« دیوار هـا را 

کـرده و  کـرد و دوبـاره سـاخت. در زمـان »ولیـد بـن عبدالملـک« تمـام خانـه را خـراب 

مجـددًا سـاختند.

در سـالهای 654، 765، 881، 886، 891 هجـری قمـری قبـر آن حضـرت؟ص؟ 

و همچنیـن خانـه و بنا هـای اطـراف آن بارهـا بازسـازی گردیـد. در زمان هـای بعـد نیـز 

کـه سـاختمان ها و قبـور،  قبه هـای مختلـف وگنبـد بـه آن افـزوده شـد. در هـر زمـان 

تخریب و یا کهنه می شـدند، مجددًا به نحو مجلل تر و وسـیع تر بازسـازی شـده واین 

یـارت قبـر آن حضـرت می آمدنـد،  کـه بـرای ز اعمـال در حضـور علمـا و مسـلمانانی 
انجـام می گرفـت. در عیـن حـال ثابت نشـده کسـی با ایـن امر مخالفت کرده باشـد.2

گشـته و  لـذا قبـر شـریف آن حضـرت تدریجـًا و بـه تناسـب هـر دورانـی متحـول 

توسـعه و اسـتحکام یافته و زیباسـازی مسـجد و حرم شـریف نبوی؟ص؟  به وضعیت 

کنونی رسـید. امروز این مسـجد از نظر وسـعت و زیبایی و از نظر اسـتحکام و ظرافت 

در میـان تمـام مسـاجد و معابـد دنیـا، جایگاهـی ویـژه دارد. حـرم شـریف نبـوی؟ص؟ 

بـا آن عظمـت و شـکوه و بـا آن مأذنه هـای سـر بـه فلـك کشـیده اش و بـا آن گنبـد سـبز 

و فیـروزه ای رنگـش، چشـم ها را خیـره و دل هـا را بـه سـوی خـود جلـب نمـوده اسـت. 

 1. وفاء الوفاء، ج2، ص541. البته اصل مطلب به نقل از کتاب سیمای عقاید شیعه چنین 
 اسـت: عایشـه همـه عمـر خـود را در خانـه اش گذرانـد و همـان جـا نمـاز خوانـد و میـان او و 
 قبر هیچ دیواری نبود، تا آنکه عمربن خطاب به خاک سـپرده شـد، آنگاه دیواری سـاخته 

شد که میان او و آن سه قبر فاصله انداخت.
2. کشف االرتیاب، سید محسن امین. 
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مسـلمانان صدر اسـام و صحابه و تابعین آنها نسـبت به بنا و تعمیر قبور اعتراضی 

کمیـت بنی امیه، نسـبت به مرقد شـریف بی  گـر در برهـه ای از دوران حا نمی کردنـد. ا

توجهـی شـده، ایـن امـر ناشـی از عـداوت امثـال مـروان حکـم بوده اسـت.

همچنین در دوران ائمه؟ع؟ نیز هیچ منع و یا اعتراضی از جانب ایشان نسبت 

بـه سـاخت و یـا بازسـازی قبـر پیامبـر اکرم؟ص؟ نرسـیده و تقریر و سـکوت ایشـان، خود 

دلیـل بـر جواز این امور اسـت.

تزیین قبور اولیای الهی و ساخت گنبد
ینـت دادن قبور، بین قبـور عادی و  کـرد کـه درباره آبـاد کردن و ز بایـد خاطـر نشـان 

قبـور اولیـای الهی به جهاتی تفـاوت وجود دارد.

دربـاره قبـور عـادی دلیلـی بـر زینـت دادن ایـن قبرها نیسـت، چرا کـه دلیلی برای 

کـه عرفـًا نشـانی از قبـر باقـی  بزرگداشـت افـراد عـادی وجـود نـدارد. لـذا همیـن قـدر 

کفایـت می کنـد و تـاش بیشـتر، هیـچ نفعـی  بمانـد و آبـی بـر روی قبـر ریختـه شـود 

یـارت قبـور عـادی بنـا بـر فرمـوده  بـرای مـردگان و زنده هـا نـدارد. عـاوه بـر آن هـدف از ز

بـا زیبا سـازی و مجلـل نمـودن  یـاد آخـرت اسـت.  گرفتـن پنـد و عبـرت و  روایـات، 

یـارت قبـور از بیـن خواهـد رفـت. امـا در مـورد قبـور و حرم هـای انبیـاء  آن، هـدف از ز

و اوصیـای الهـی، وضـع بـه گونـه ای دیگـر اسـت. آنهـا انسـان های معمولـی نبوده انـد؛ 

کـه پیشـتر  بلکـه حجـج الهـی و آیـات عظمـای پـروردگار در زمیـن هسـتند. همانطـور 

یـارت مشـاهد مقدسـه یـادآوری مقـام و شـأن آنـان و نوعـی ابـراز  بیـان شـد، هـدف از ز

محبـت و سپاسـگزاری از آن ذوات مقدسـه اسـت. لـذا مـا موظف هسـتیم به تعظیم 

یـم. گمار و بزرگداشـت مراقـد ایشـان همـت 

کـردن و زینـت دادن قبـور آنهاسـت  یکـی از طـرق بزرگداشـت اولیـای الهـی، آبـاد 
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یابد شـخصیت مهمـی در این مکان مدفون شـده  تـا هرکـس ایـن قبـور را می بینـد، در

کـه اینگونـه بزرگـش  کـه بیاندیشـد ایـن چـه انسـانی اسـت  اسـت. هـدف ایـن اسـت 

کـه بـه عمـد بـرای فراموشـی  یـخ نشـان می دهـد جـز در بعضـی از دوران  می دارنـد. تار

کـرده انـد، در دیگـر زمانهـا بـه تناسـب اوضـاع  حقایـق تاریخـی ایـن قبـور را تخریـب 

اقتصـادی، تـاش هایـی در جهـت عمـران و زیبا سـازی قبـور اولیـای الهـی انجـام 

شـده اسـت.

دربـاره زینـت دادن قبـر رسـول خـدا؟ص؟ بـا شـن های قرمـز، سـنن ابـوداود از قاسـم1 

که: نقـل می کنـد 

گفتــم اجــازه بــده قبــر رســول خــدا و دو صحابــه اش  »بــر عایشــه وارد شــدم و 
ــه  ــود و ن ــه چنــدان مرتفــع ب کــه ن ــه مــن نشــان داد  را از نزدیــك ببینــم. او قبــر را ب
چســبیده بــه زمیــن و روی آنهــا بــا شــن های بیابانــی قرمــز رنگــی پوشــیده بــود«.2

از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ این چنین روایت شده است:

ینتهــای درون  کــه ز ــد  کردن ــه عمربــن خطــاب را راهنمایــی  »بعضــی از صحاب

خانه کعبه را بردارد و با آن لشــکر مســلمین را تقویت کند. حضرت علی؟ع؟ 

یــور آالت  کــرد و در آن روز ز بــه او فرمودنــد: پیامبــر؟ص؟ امــوال را بــر فقــرا تقســیم 

)کعبــه( موجــود بودنــد و حضــرت آنهــا را تقســیم نکــرد، پــس بــا نظــر رســول خــدا 

گــر نبــودی رســوا  ک افتضحنــا« ای علــی! ا گفــت: »لــوال مخالفــت نکــن. عمــر 
کــرد«.3 یــور آالت را بــه حــال خــود رهــا  می شــدیم... و ز

1. وی فرزند محمد بن ابی بکر و برادرزاده عایشه است.
2. سنن ابی داود، ج 2، کتاب الجنائز، ص192�

بیع االبرار زمخشری، ارجح المطالب،  3. ملحقات احقاق الحق، ج8، ص203 به نقل از ر
ص122�
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کعبــه را در آن زمــان اســراف نمی دانســتند و بــا  ینــت   می بینیــم پیامبــر؟ص؟ ز

وجــود مــردم فقیــر، آن امــوال را بیــن فقــرا تقســیم نکردنــد، بلکــه از امــوال دیگــری بــرای 

بخشــش بــه فقــرا بهــره می جســتند. ایــن عمــل در زمــان حضــرت علــی؟ع؟ هــم ادامــه 

ــا ونــذورات تعلــق می گیــرد، قابــل  یافــت. پــس آنچــه بــه مشــاهد مشــرفه اعــّم از هدای

گــردد و بــرای همــان  مصــرف در ســایر نیازهــا نیســت و بایــد در همــان مــکان حفــظ 

گــردد. مــکان مصــرف 

کـه، واعـظ اهـل حجـاز از  گنبد هـا و تعمیـر آنهـا نیـز روایتـی اسـت   دربـاره بنـای 

کـرده  جعفربـن محمـد از پـدرش از جـدش حسـین؟ع؟ از پـدرش علـی؟ع؟ روایـت 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در مـورد علـی؟ع؟ فرمودنـد: اسـت 

»بــه خــدا ســوگند، در ســرزمین عــراق کشــته می شــوی و در آنجــا دفــن خواهــی 
ــارت و تعمیــر  ی کــه قبرهــای مــا را ز ــرای کســی  گفتــم: ای رســول خــدا! ب شــد. 
کنــد، چــه خواهــد بــود؟ رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: ای ابوالحســن!  و وارســی 
خــدا قبــر تــو و قبــردو فرزنــدت را، بقعه هایــی از بقعه هــای بهشــت قــرار داده 
ــما  ــتاق ش ــود را مش ــدگان خ ــی از بن ــق و برگزیدگان ــی از خل ــای بزرگواران و دل ه
ــول او،  ــه رس ــان ب ــرای مودتش ــی و ب ــدای تعال ــه خ ــرب ب ــرای تق ــان ب ــد. آن گردانی
ــارت می کننــد. ای علــی!  ی قبر هــای شــما را تعمیــر می کننــد و آنهــا را بســیار ز
کــه قبرهــای شــما را تعمیــر کنــد و آنهــا را وارســی نمایــد، ماننــد آن اســت  کســی 
کــرده اســت و کســی  کــه ســلیمان بــن داوود را در بنــای بیــت المقــدس یــاری 
کار او معــادل هفتــاد حــج بعــد از حــج  کنــد، ایــن  یــارت  کــه قبرهــای شــما را ز
اســالم )حــج واجــب( اســت و همچــون روزی کــه از مــادر متولــد شــده اســت، 

گناهــان بیــرون مــی رود.«1 از 

 1. فرحه الغری، ص76- 78؛ بحار االنوار، ج100، ص121، ح23- 24؛ ترجمه منهاج الرشاد
 لمن اراد السداد، ص132�
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گــر کســی بــه ســند ایــن روایــات خدشــه وارد ســازد، مــا می توانیــم از بــاب »تســامح  ا

در ادلــه ســنن«1 وارد شــده و عــرض کنیــم: بــا عمــل بــه ایــن روایــات، خــدا ثــواب مذکــور 

در روایــت را بــه مــا خواهــد داد. ضمــن اینکــه اصــل تعمیــر و حفــظ ابنیــه تاریخــی 

کار نهــی شــرعی  کــه در ســیره عقــا مــورد قبــول و تأییــد اســت و در ایــن  عملــی اســت 

وجــود نــدارد.

پاسخ به چند پرسش در باره بنا و تجلیل قبور اولیای الهی

کنار قبر پیامبر نهی شده است؟ پرسش اول: آیا نماز خواندن 
که فرمودند: ال تتخذوا قبری قبله وال مسجدًا.  از پیامبر اکرم؟ص؟نقل شده 

پاسخ:
درباره این سخن منسوب به پیامبر بزرگوار اسام؟ص؟ باید گفت:

اواًل: در زمـان پیامبـر؟ص؟ یهودیـان بـر روی قبرهـا نمـاز می خواندنـد و قبـر را قبلـه 

کـرم؟ص؟ واقـع شـد.  خـود قـرار می دادنـد؛ لـذا ایـن عمـل مـورد نهـی از جانـب پیامبـر ا

امـا امـروز، شـیعیان، نـه بـر روی قبـر اولیـای الهـی نمـاز می گزارنـد و نـه آن را نیـز قبلـه 

خـود قـرار می دهنـد؛ بلکـه آنـگاه کـه در کنـار قبـور ایـن بزرگـواران اقامـه نمـاز  می کنند، 

کعبـه، قبلـه گاه ایشـان اسـت. همچـون سـایر مسـلمین 

ثانیـًا: مطمئنـًا نمی تـوان از ایـن روایت این گونه برداشـت کرد که پیامبر؟ص؟ مردم 

یـخ وهمچنیـن امـروزه  کننـد. در طـول تار کـه دفـن شـده اند، نهـی  را از نمـاز در جایـی 

می بینیـم نمـاز خوانـدن مسـلمانان در مسـجد النبـی کنـار قبـر پیامبـر؟ص؟ امـری رایج 

گـر روایتـی بـه عمـل اسـتحبابی امـر  1. طبـق ایـن قاعـده کـه مـورد تاییـد وعمـل فقهـاء اسـت، ا
کنـد ولـو سـند روایـت مخـدوش باشـد، آن روایـت قابـل عمـل بـوده و خـدای متعـال ثـواب 
آن را بـه شـخص می دهـد. همیـن قاعـده، خـود، از روایـات صحیـح بـه دسـت آمـده اسـت.
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بـوده و عمـوم نمازگـزاران بـرای اقامـه نمـاز در ایـن مـکان، بر هم سـبقت می گیرند. این 

عمـل مسـتمّر نوعـی شـاهد بـر صحـت آن در نظر مسـلمنان در طول تاریخ اسـت.

ثالثـا: طبـق منابـع اهـل تسـنن، پیامبر؟ص؟ در حجرۀ عایشـه دفن شـده اند، لذا به 

عقیـده ایشـان عایشـه بارهـا در کنـار قبـر رسـول خـدا؟ص؟ نمـاز می خوانده و کسـی هم 

کنـار  او را از ایـن عمـل منـع نکـرده اسـت. حتـی پـس از دفـن شـدن عمـر و ابوبکـر در 

پیامبـر؟ص؟ نیـز، عایشـه در ایـن مـکان نمـاز می خوانده اسـت.

پرسش دوم: آیا تزیین قبر وعالمت گذاری نهی شده است؟
کـرم؟ص؟ از گـچ کاری قبـر و نوشـتن روی  یـم کـه پیامبـر ا  می گوینـد: در روایـات دار

ینـت دنیاسـت و میـت نیـازی به آن نـدارد«. آن نهـی کـرده، فرموده انـد: »اینهـا ز

پاسخ:
خـود  می دهـد  نشـان  کـه  دارد  وجـود  روایاتـی  قبـر،  روی  نوشـتن  از  نهـی  دربـاره 
پیامبـر؟ص؟ بارهـا بـر روی قبرهـا می نوشـتند و قبـور را عامـت گـذاری می کردنـد. مثـًا 

یـم: در روایـات دار

»رســول خــدا؟ص؟ بــه هنــگام مــرگ عثمــان بــن مظعــون، دوبــار، یکــی زمــان 
کردنــد،  گریــه  بــه شــّدت  کــردن پیکــرش،  کفــن  مرگــش و دیگــری هنــگام 
گریــه و نالــه صحابــه و یــاران آن  گریــه و نالــه آن حضــرت موجــب  کــه  بطــوری 
حضــرت شــد. آنــگاه بــرای حفــظ اثــر و قبــر او، قطعــه ســنگی بــر ایــن قبــر نصــب 
کــی از اهتمــام آن حضــرت بر حفظ  کردنــد و بــر نــگارش جمالتــی بــر آن _ کــه حا

کیــد فرمودنــد.«1 یــاد و قبــر ابــن مظعــون بــود _ تأ

1. بـــرای اطالعـــات در زمینه نصب ســـنگ قبـــر ابن مظعون توســـط پیامبر؟ص؟ رجوع شـــود 
بـــه این مدارک: اســـتیعاب، ج 3، ص 85؛ طبقـــات، ج 3، ق 1، ص 289؛ بحار االنوار، 

ج82، ص22؛ الکامـــل، ج 2، ص 97 و 98
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 رسـول خـدا؟ص؟ هماننـد قبر ابن مظعـون، بر قبر ابراهیم، فرزند خویش، هم قطعه 

سـنگی نصـب نمـوده و حتـی دسـتور دادنـد بـرای اسـتحکام قبر وی، یك مشـت آب 

نیز ریخته شـود و این قبر به جای خاك با خشـت وگل پوشـانده شـود.

قبـــر جناب حمزه نیز مشـــخص بـــود و حضرت زهرا؟اهس؟ در کنار قبر ایشـــان نماز 

می خواندند.

بنابر این مشـــخص کردن قبر و نوشـــتن بر روی آن، ســـنت پیامبـــر اکرم؟ص؟ بوده 

است.

ینت دادن قبور، می گوییم: قبور عادی نباید زینت   اما در زمینۀ موضوع گچ کاری و ز

کـه قبرسـتان، محـل تذّکـر و یـادآوری  داده شـود. نهـی پیامبـر؟ص؟ بـر ایـن اسـاس بـوده 

مـرگ و آخـرت اسـت، لـذا بایـد حتـی االمـکان سـاده باشـد. امـا در مـورد قبـور اولیـای 

الهـی، هـدف، بزرگداشـت مقـام آنهاسـت. قطعـًا محلی کـه پیامبر و فرسـتاده خدا یا 

وصـّی و خلیفـه او در آن دفـن گردیـده بایـد متمایـز از قبـور عـادی و در شـأن آن بـزرگان 

یـخ وعظمـت آنهـا را بـرای نسـل های بعـدی عینـی سـازد. باشـد تـا گوشـه ای از تار

کرده  کنار آن را نهی  پرسش سوم: آیا علی؟ع؟ زیارت قبر و نمازخواندن 
است؟

گونه نقل شده است:  از امیر المومنین؟ع؟ این 

قبورکـم  تتخـذوا  وال  قبـری عیـدًا  یقـول: التتخـذوا  رسـول اهلل؟ص؟  قـال: سـمعت 

قبـورًا« بیوتکـم  وال  مسـاجدکم 

یعنـی امیـر المومنیـن؟ع؟ فرمونـد: شـنیدم کـه رسـول خـدا؟ص؟ می فرمایـد: قبرم را 

محـل رفـت و آمـد قـرار ندهیـد و قبور را محل عبادت خود قـرار ندهید و خانه هایتان 

را قبر قـرار ندهید.
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پاسخ:
کلمـه »عیـد«، هـم بـه  کـرده اسـت.  سـهمودی در وفـاء الوفـاء ایـن روایـت را شـرح 

معنـای »محـل رفـت و آمـد« اسـت و هـم به معنای »یـک روز خاص که افـراد در آن به 

شـادمانی می پردازنـد«. یعنـی بـا حـال تفریـح و خوشـگذرانی، _ مثـل آنچـه ایرانی هـا 

یـد. ایـن  کنـار قبـر آن حضـرت نرو در عیـد نـوروز و سـایر اعیـاد انجـام می دهنـد _ بـه 

کـه محـل عبـادت و یـاد خـدا  اعمـال مناسـب فضاهـای حـرم نیسـت، از آن روی 

کـه عظمـت حـرم  اسـت. »عیـد« بـه رفـت و آمـد مکـرر نیـز اطـاق می شـود، بـه طـوری 

را بـرای انسـان بکاهـد.

عبارات بعدی این روایات، ناظر بر قبور عموم مسلمانان است.

پرسش چهارم: آیا تزیین مشاهد اسراف است؟
 زینـت دادن قبـور اولیـاء الهـی و بـاال بـردن مناره هـای مرقـد ایـن بـزرگان بـا سـاده 

زیسـتی آنـان در روزگار خودشـان چگونـه جمـع می شـود؟

پاسخ:
کـرم؟ص؟ و ائمـه اطهـار؟ع؟ و نـوع معیشـت آنـان، متناسـب  نحـوه زندگـی پیامبـر ا

بـا وضـع اقتصـادی و معیشـت مردمـان آن زمـان متغیـر بـوده اسـت. ایـن تفـاوت در 

روایـات مختلـف نیـز روشـن اسـت، همچنانکـه گاهـی روایـات بـه ایـن موضوع اشـاره 

گـوار داشـتند ولـی در بعضـی روایـات،  کـه آنهـا لبـاس منـدرس و خـوراک نا می کنـد 

خاف این بیان دیده می شـود. زیرا در ابتدای اسـام که معیشـت روزمره، با عسـرت 

حاصـل می شـد و عمـوم مـردم درفقـر و تنگدسـتی بـه سـر می بردنـد، پیامبـر؟ص؟ و امیر 

المومنیـن؟ع؟ بـر خـوراک مختصـر و لبـاس خشـن یـا منـدرس بسـنده می کردنـد تـا 

فقـرا دل شکسـته نشـوند و جان هایشـان آرام گیـرد. امـا وقتـی اوضـاع زندگی مـردم، در 
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بسـیاری جهـات توسـعه یافـت و سـطح زندگی مسـلمانان باال رفـت، غالب صحابه 

بـه اسـتعمال بهتریـن لباس هـا و خـوردن لذیـذ تریـن خوراک هـا روی آوردنـد. شـرایط 

سـطح  بـا  زندگـی  تناسـب  از  کـی  حا نیـز  بعـد،  دوران  در  ائمـه؟مهع؟  ظاهـری  زندگـی 

عمومـی جامعـه دارد. همیـن تحـول در موضـوع سـاخت و تزییـن مسـاجد وبارگاه هـا 

نیـز رخ داد. در ابتـدای اسـام چـون مسـلمانان تنـگ دسـت بودنـد ارتفـاع سـاختمان 

را بـاال نمی بردنـد و خانه هـا را تزییـن نمی کردنـد. بـه همین روال سـاختمان خانه های 

خدا )مسـاجد( و مشـاهد مشـرفه نیز ارتفاع پیدا نمی کرد. اما در این روزگار که سـطح 

عمومـی اقتصـاد جامعـه ارتقـاء یافتـه، سـاختمان خانه هـا مرتفـع شـده و برج هـا یکـی 

کـه  کـه حرم هـای ائمـه؟ع؟  تـر از دیگـری خـود نمایـی می کنـد، وجهـی نـدارد  بلنـد 

گردد و لذا  محل زیارت اقشـار مختلف از مردم اسـت در شـرایط مندرس نگهداری 

هزینه هـای فعلـی نـه تنهـا اسـراف نیسـت بلکـه ضـرورت دارد.
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پیوست: 

در مـرور نوشـته های برخـی از گوینـدگان و نویسـندگان وطنـی به ماننـد ابوالفضل 

برقعی انکار توسـل به ارواح معصومین؟مهع؟ و بدنبال آن زیارت قبور و تزیین مشـاهد 

مشـرفه و انجـام مراسـم عبـادی در آن مکانهـا را می بینیـم. سـیر تاریخـی دیدگاه هـای 

مذکـور را از ابتـدا تـا کنـون در نگاهـی گـذرا بدیـن ترتیـب می توان بیـان کرد :

_ بـه طـور منظـم و مسـتقل بـرای نخسـتین بـار، احمـد بـن عبدالحلیـم معـروف 

بـه ابـن تیمیـه در قـرن هفتـم و هشـتم هجـری ایـن مباحـث را ذیـل شـرک و مصادیـق 

کنـده ای در موضـوع شـبهات  گرچـه پیـش از او سـخنان پرا کنـد؛ ا آن، نگاشـت و پرا

گـزارش شـده اسـت. مذکـور، از سـوی برخـی عالمـان اهـل سـنت نظیـر بربهـاری 

فرد غایب  از  نوع درخواست  هر  نامشروع،  و  توسل مشروع  در بحث  تیمیه  ابن 

کارهای خارق العاده از فرد حّی و حاضر را عملی  و اموات و همچنین درخواست 

کرده و معتقد به آن را مهدورالدم می داند. وی همچنین به حرمت  مشرکانه معرفی 

هر گونه "سختی کشیدن برای زیارت قبور" و تزیین مشاهد و انجام نماز در آن مکانها 

عنوان  به  است.  پرداخته  مطالب  این  شرح  به  متعدد  رساله های  در  و  شده  قائل 

نمونه بنگرید: زیارة القبور و االستنجاد بالمقبور، تحقیق شیخ علی احمد عبدالعال 
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الطهاوی چاپ بیروت، دارالکتب العلمیة، ص 33-36؛ التوسل و الوسیلة، تحقیق 

شیخ ابراهیم رمضان، چاپ بیروت، دارالفکر، ص 20-25؛ مجموع الفتاوی، تحقیق 

مصطفی عبدالقادر عطاء، چاپ بیروت، دارالکتب العلمیة.

گرد او، ابـن قّیـم در قـرن هشـتم هجـری عقائـد او را ترویـج  _ پـس از ابـن تیمیـه، شـا

گـزارش ابـن  حجر عسـقانی  در الـدرر الکامنـة، ج1، ص445،  کـرد. همچنیـن )بنابـر 

طبـع حیدرآبـاد دکـن ، 1392ق( مـی تـوان از ابـن کثیـر دمشـقی نـام بـرد که پیـرو عقائد 

ابـن تیمیـه بـود. وی در تفسـیر القـران العظیـم معروف به تفسـیر ابن کثیـر، ذیل آیه 35 

گفتـه و  « در مـورد توسـل سـخن  �قَ
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همـان سـخنان انکارآمیـز را مطرح کرده اسـت. 

_ پـس از چنـد قـرن خمـودی، در قـرن دوازدهـم، محمـد بـن عبدالوهـاب نقـش 

کتـاب  کـرد. وی در  کـردن عقایـد مذکـور ایفـا  موثـری در اشـتداد و تطبیـق و نهادینـه 

را  توسـل  و  پرداخـت  انـواع شـرک  بررسـی  بـه  الشـبهات،  کشـف  کتـاب  و  التوحیـد 

المذاهـب  یـخ  تار کتـاب  در  ابوزهـره  محمـد  دانسـت.  عبـادی  شـرک  مصادیـق  از 

االسـامیة چـاپ قاهـره، دارالفکـر العربـی، در مـورد نقـش محمـد بـن عبدالوهـاب در 

گسـترش افـکار ابـن تیمیـه توضیـح مبسـوط داده اسـت. 

ابـن  قـاره هنـد، همـان سـخنان  قـرن، شـاه ولـی اهلل دهلـوی در شـبه  در همیـن 

کـرد و توسـل و اسـتغاثه و شـفاعت را  تیمیـه را در خصـوص توسـل، تبلیـغ و ترویـج 

شـرک نامیـد. در ایـن مـورد رجـوع کنیـد بـه کتـاب: در آمدی بـر پراکندگی سـلفی گری 

دینـی،  بنیـان  مطالعـات  موسسـه  فرمانیـان،  مهـدی  نوشـته  جهـان،  در  وهابیـت  و 

ص41-40.  اندیشـه،  رهپویـان  انتشـارات 

_ شـاه عبدالعزیـز دهلـوی فرزنـد شـاه ولـی اهلل، در کتـاب »تحفـه اثنـی عشـریه« بـه 

کـردن توسـل، طریـق  نحـو شـدیدتر از پـدر بـه عقایـد شـیعه تاخـت و در شـرک قلمـداد 
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افـراط را پیشـه کـرد. ادامـه رونـد فوق در اشـاعه فکر سـلفی در منطقه شـبه قاره، منجر 

بـه جایـز ندانسـتن توسـل بـه پیامبـر؟ص؟ در تفکـر دیوبندی هـا تـا زمان کنونـی گردید. 

_ محمدرشـید رضـا در مصـر از مروجیـن افـکار ابـن تیمیـه در قـرون معاصـر بـوده و 

در تفسـیر المنار ، الناشـر الهیئة المصریة العامة للکتاب سـنة النشـر 1990 م در جلد 
کند . وی در تفسیر خویش ، ، به تناسب  2 صفحه 169، به این مطلب تصریح می 
آیات قران در جلد 6 صفحه 305 تا 312 و جلد 8 صفحه 407 تا 408 و ... ، همان 

شـبهات ابن تیمیه در خصوص توسـل را تکرار کرده اسـت.

منطقـه  در  خصوصـًا  هجـری  چهاردهـم  قـرن  سـلفی  محدثـان  معروفتریـن  از   _
کـه اهـل سـنت او را مجـدد اسـام در  شـمال آفریقـا، شـیخ ناصـر الدیـن البانـی اسـت 
قـرن معاصـر می داننـد و متاثـر از تفسـیر المنـار رشـید رضـا، بـه حدیـث و فکـر سـلفی 
کتـاب  کـه در  کتـاب الـرد الوافـر را در دفـاع از ابـن تیمیـه نوشـت. وی  متمایـل شـد و 
تحذیـر السـاجد مـن اتخـاذ القبـور مسـاجد نیـز، بـه شـرح و تاییـد عقائـد ابـن تیمیـه و 

محمـد بـن عبدالوهـاب می پـردازد، توسـل بـه قبـر پیامبـر را جایـز نمی دانـد و حمات 
تنـدی بـه شـیعه می کنـد. در ایـن مـوارد به دروس البانـی بویژه »دروس للشـیخ محمد 
ی بـه نام »التوسـل انواعه و  ناصـر الدیـن االلبانـی، درس شـماره 29، ص6« و کتـاب و

کـرد. احکامـه« می تـوان استشـهاد 

_ عبدالعزیـز بـن عبـداهلل بـن بـاز مفتـی اعظـم سـابق سـرزمین حجـاز )و همچنین 

که از نوادگان محمد بن عبد الوهاب است( در رساله اقامة  مفتی فعلی، آل الشیخ 

البراهیـن علـی حکـم مـن اسـتغاث بغیـر اهلل، توسـل بـه رسـول خـدا را پـس از وفـات و 

همچنیـن توسـل بـه افـراد زنـده و حاضـر را در امـور خارق العـاده، شـرک می داند.

کـه همـگام بـا لجنـه مفتیـان حجـاز بـر طبـل مقابلـه بـر  _ از نویسـندگان معاصـر 

یـارت را بـا خوانـش شـیعی آن شـرک می دانـد، محمـد بـن  تشـیع می کوبـد و توسـل و ز
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کتـاب  التوحیـد و  کتـاب  المفیـد علـی  قـول  کتـاب  العثیمیـن اسـت. وی  صالـح 

که شـرح و تعلیق بر دو اثر اصلی محمد بن عبدالوهاب  کشـف الشـبهات را _  شـرح 

کـرده اسـت. می باشـد _ شـرح و تاییـد 

گروه هـای  فکـری  پایه هـای  سـلفی،  اندیشـه های  از  متنـوع  مجموعـه ای  البتـه 

کرد. آنان  گردید و هزینه سـنگینی را به جامعه مسـلمین تحمیل  تکفیری و جهادی 

اهـل سـنت را بـه دو هـدف "احیـاء خافـت اسـامی" و "مبـارزه بـا بدعـت" به حرکت 

یـارت را ذیـل عنـوان بدعت قـرار دادند و با عقائد شـیعی در  درآوردنـد. آنـان توسـل و ز

ایـن مقـوالت به مبـارزه برخاسـتند.

ریشـه اصلـی ایـن گروههـا را باید در اندیشـه محمـد ابن عبدالوهـاب و نیز جریان 

اخـوان التوحیـد هـم عصـر بـا عبدالعزیـز موسـس عربسـتان کنونـی دانسـت. مـی تـوان 

گفـت از یـک سـوی یـک خـط نظـری، بـه ترتیـب، از ابـن عبدالوهـاب و سـپس اخـوان 

التوحید، بعد از آن سید قطب و عبدالسام فرج  در مصر، سپس جهیمان العتیبی 

در سـعودی، سـپس عبـداهلل عـزام و ابومحمـد المقدسـی اردنـی و در پایـان بـن الدن و 

گیـری و تکمیـل منظومـه فکـری سـلفیه  زرقـاوی وجـود دارد. ایـن خـط سـبب شـکل 

جهـادی شـده اسـت. بـرای مطالعـه بیشـتر بـه سـایت مسـلما ذیـل جریـان شناسـی 

سـلفیه جهـادی "ابـو محمـد مقدسـی" رجوع شـود.

_ ابـو محمـد المقدسـی خـود را پیـرو محمـد بـن عبدالوهـاب می دانـد، چنانکـه 

اإلسـام  نـداء  )مقابلـة  االسـام«  نـداء  مجلـة  مـع  المقدسـي  محمـد  أبـي  »حـوار  از 

می آیـد.  بـر  ص2  1418ق(، 

کتـب شـیخ اإلسـام  وی در ایـن مصاحبـه می گویـد : »فعکفـت علـی مطالعـة 

ابـن تیمیـة وتلمیـذه ابـن القّیـم، ثـّم لفـت انتباهـي فـي فتـرات تـرّددي علـی المدینـة 

کتـب الشـیخ محمـد بـن عبدالوّهـاب وتامیـذه وأوالده وأحفـاده مـن أئمـة  المنـّورة 
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الدعـوة النجدیـة التـي تزخـر بهـا المکتبـات العامـة والخاّصـة هنـاك، فعکفت علیها 

الکتـب  کتابـًا لهـم مطبوعـًا إال طالعتـه، فـکان لهـذه  ترکـت  وقتـًا طویـًا وال أظّننـي 

کسـتان وأفغانسـتان  بالتحدیـد أثـر عظیـم فـي توّجهـي بعـد ذلـك، وسـافرت إلـی البا

مـراًرا …  وهنـاك کان أول طبعـة لکتـاب »ملـة إبراهیـم« الـذي کتبتـه فـي تلـك الفتـرة، 

وکان تأثـري بکتـب أئمـة الدعـوة النجدیـة فیـه واضحـا جلیـا«

گردش ابن قیم شـدم. سـپس در آن  کتاب های ابن تیمیه و شـا )مشـغول مطالعٔه 

کـه بـه مدینـٔه منـوره رفـت و آمـد داشـتم، کتابهـای محمد بـن عبدالوهاب،  روزهایـی 

کتابخانه هـای  کـه در  از علمـای دعـوت نجـدی،  نوادگانـش  و  فرزنـدان  گردان،  شـا

کـرد.  عمومـی و خصوصـی مدینـه بـه وفـور یافـت می شـود، توجـه مـرا بـه خـود جلـب 

یـادی را بـرای مطالعـٔه آن گذاشـتم، به طوری کـه هیچ کتاب منتشـر شـده  پـس وقـت ز

از آنـان نبـود مگـر این کـه آن را مطالعـه کـردم. پـس ایـن کتاب هـا به طور واقـع اثر زیادی 

کسـتان  کشـور افغانسـتان و پا گذاشـت. و بارهـا بـه  گرایـش فکـری مـن بعـد از آن  در 

مسـافرت کـردم ... و در آن جـا نخسـتین چـاپ از کتـاب »ملت ابراهیم« را نگاشـتم و 

کتاب هـای بـزرگان دعـوت نجـدی، روشـن و آشـکار اسـت(. اثرپذیـرِی مـن از 

عـاوه بـر ایـن، وی در مصاحبـه اش بـا »مجلـة العصـر«، خـودش را تربیت یافتـٔه 

کـرده و درایـن   مدرسـٔه سـلفی نـوع سـومی چـون بـن بـاز، بـن عثیمیـن و البانـی معرفـی 

بـاره می گویـد: 

السـلفیة  مشـایخ  علـی  وتتلمـذوا  درسـوا  الذیـن  النـاس  مـن  فأنـا  شـخصیًا  »أنـا 

فـي زماننـا أمثـال الشـیخ ابـن بـاز وابـن عثیمیـن واللبانـی وغیرهـم سـواء مباشـرة مـن 

خـال حضـور کثیـر مـن محاضراتهـم ودروسـهم أو مـن خـال سـماع أشـرطتهم وقراءة 

عصـر  در  سـلفیه  بـزرگان  نـزد  کـه  هسـتم  کسـانی  ازجملـه  شـخصًا  )مـن  مؤلفاتهـم« 

گردی و کسـب علم  خودمـان، همچـون بـن بـاز، بـن عثیمیـن، البانـی و غیر آنان،  شـا
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کـردم، و  ایـن علـوم را یـا به طـور مسـتقیم و با حضور در بسـیاری از مجالس سـخنرانی 

کاس هـای درس آنـان، و یـا در خـال شـنیدن نوارهـا و خوانـدن تألیفـات آنـان بـه  و 

دسـت آوردم(. ]بنگریـد: ابومحمـد مقدسـی، مقابلة مع مجلة العصـر 1423ق )حوار 

أبـي محمـد المقدسـي مـع مجلـة العصـر(، ص5[. 

بـه دنبـال آن جریـان سـلفی  نـام جریـان الصحـوة و  بـه  _  البتـه جریـان دیگـری 

گرفتـه اسـت.  تقلیـدی یـا سـروری منسـوب بـه محمـد بـن سـرور در عربسـتان شـکل 

ایـن جریـان تمایـات اخوانـی و روشـنفکرانه دارنـد؛ امـا در بدعت آمیز خواندن توسـل 

و تقابـل بـا تشـیع، همنـوا بـا سـلفی های سـنتی هسـتند. در این زمینه به کتـاب "جاء 

دور المجـوس" از محمـد بـن سـرور رجـوع شـود.

کتـاب  _ شـیخ یوسـف قرضـاوی زعیـم فکـری و معنـوی اخـوان المسـلمین در 

کـه بـه فارسـی هم ترجمـه شـده، در مواضع مختلف به سـخنان  العبـادة فـی االسـام 

ابـن تیمیـه و ابـن قیـم اسـتناد می کنـد و بـا بیانـی جدیـد و مایـم همـان آراء آن دو را 

بازخوانـی می نمایـد. نسـخه فارسـی ایـن کتـاب به ترجمـه محمد سـتاری خرقانی در 

سـایت عقیـده موجـود اسـت.

گـرا نظیـر احمـد صبحـی  _  از دیگـر معاصـران؛ جریانهـای فکـری موسـوم بـه قـرآن 

کـه در مـورد حدیـث  منصـور و همچنیـن داعیـان اخوانـی در شـمال آفریقـا هسـتند 

سـختگیر بوده انـد، ماننـد شـیخ محمـد غزالـی. ایـن دو اگرچه خاسـتگاه متفاوتی در 

قیـاس بـا وهابیـت سـنتی دارنـد، لیکـن در برخی نتایج نظیر حکم توسـل و زیارت، با 

آنان هم داسـتان می باشـند. شـیخ محمد غزالی در کتاب "لیس من االسـام" چاپ 

ششـم، 1991، انتشـارات مکتبـه وهبـه قاهـره و همچنیـن احمـد صبحـی منصـور در 

یـارت اهتمـام ورزیده اسـت. سـایت رسـمی خویـش، از منظـر قـرآن بـه نفـی توسـل و ز
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ئمـــه، کتابخانه مجلس شـــوراي ملي  7- ابـــن صّبـــاغ مالکی، الفصول المهمـــه في معرفه اال
نسخه خطي شـــماره 722

8- ابـــن حجر عســـقالنی ابوالفضـــل احمد بن علی، الـــدرر الکامنه، مجلـــس دائره العثمانیه 
صیدرآباد هنـــد 1392 ق چاپ دوم

9- ابن ماجه قزوینی ابو عبداهلل محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، دار احیاء الکتب العربیه

10- ابن تیمیه حّرانی تقی الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، مجمع 
الملک فهد لطباعه مصحف الشریف المدینه النبویه المملکه العربیه السعودیه 1416 ق
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11- ابن باز، مجموعه رســـاالت، الرســـاله االولی فی بیان حکم االســـتغاثه بالنبی و االســـتنصار 
به، وزاره االوقاف الســـعودیه 

12- ابو داود سجســـتانی ســـلیمان بن اشعث، ســـنن ابی داود، دار الرســـاله العالمیه 1430 ق 
اول چاپ 

13- احمد بن حنبل، مسند االمام احمد بن حنبل، موسسه الرساله 1421 ق چاپ اول

14- القحطانـــی  ســـعید بن علـــی بن وهف، صـــاله المومن، مرکـــز الدعوه و االرشـــاد القصب 
1431 ق چـــاپ چهارم

15- امین سید محسن، کشف االرتیاب، شماره کتابشناسی ملی 1880-74 م، 1428 ق

16- بروجردی حسین، جامع االحادیث شیعه، انتشارات فرهنگ سبز تهران 1386 ش

17- بخاری محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، دار طوق النجاه 1422 ق چاپ اول

18- بیهقی ابوبکر احمد بن الحســـین، الســـنن الکبری، دارالکتب العلمیه بیـــروت 1424 ق 
سوم چاپ 

19- ترمذی محمد بن عیسی، سنن الترمذی، دارالغرب االسالمی بیروت 1998 م 

20- جوهری اسماعیل بن حماد، الصحاح، دارالعلم للمالیین بیروت چاپ اول

21- حاکم نیشـــابوری محمد بن عبداهلل، المستدرک علی الصحیحین، دارالکتب العلمیه 
1411 ق

22- راغب اصفهانی حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، دارالقلم بیروت 1412 ق

یاره خیر االنام، نشر مشعر 1419 ق چاپ چهارم 23- سبکی تقی الدین، شفاء السقام فی ز

24- ســـمهودی علی بـــن عبـــداهلل نورالدین ابوالحســـن، وفاء الوفـــاء باخبـــار دار المصطفی، 
دارالکتـــب العلمیـــه بیـــروت 1419 ق چاپ اول

25- ســـلیمان بن ســـلمان نجدی، الهدیه السنیه، نشر اوقاف عربســـتان عبدالعزیز آل سعود 
1342 ق

26- شـــیخ صـــدوق محمد بن علـــی بن بابویـــه، معانی االخبار، دفتر انتشـــارات اســـالمی قم 
1403 ق

27- شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه، عیون اخبار الرضا، نشر جهان تهران 1378 ق



175منابم

 28- شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه، خصال، جامعه مدرسین قم 1362 ش

29- شیخ مفید محمد بن محمد، االرشاد، کنگره شیخ مفید قم 1413 ق

30- شیخ طوسی محمد بن الحسن، االمالی، دارالثقافه قم 1414 ق

31- شیخ طوسی محمد بن الحسن، تهذیب االحکام، دارالکتب االسالمیه تهران 1407 ق

32- شوشتری قاضی نوراهلل، احقاق الحق، مکتبه آیه اهلل المرعشی قم 1409 ق چاپ اول

33- شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان 

34- شیخ عباس قمی، توتیای دیدگان، نشر آفاق 

35- شیخ عباس قمی، منازل االخره، انتشارات مسجد مقدس جمکران قم 1384 ش

36- طبرسی احمد بن علی، االحتجاج، نشر مرتضی مشهد 1403 ق

37- طبری محب الدین احمد بن عبداهلل، ذخائر العقبی، مکتبه القدسی قاهره 1356 ق

38- علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، دارالکتاب قم 1404 ق

39- عالمه امینی عبدالحســـین، الغدیر، مرکز الغدیر للدرسات االسالمیه قم 1416 ق چاپ 
اول

40- عیاشی محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، المطبعه العلمیه تهران 1380 ق

41- عبدالکریـــم بـــن احمـــد بن طاووس، فرحـــه الغری، منشـــورات الرضی قم، بـــی تا، چاپ 
اول

42- عالمه طباطبایی ســـید محمد حسین، تفســـیر المیزان، دفتر انتشارات اسالمی جامعه 
مدرســـین قم 1417 ق چاپ پنجم

43- عبد ری، المدخل، نرم افزار مکتبه شامله

44- فیـــض کاشـــانی مـــال محســـن، المحجـــه البیضاء، موسســـه النشـــر االســـالمی جامعه 
مدرســـین قم

44- فیض کاشـــانی محمد محسن، تفســـیر صافی، انتشـــارات الصدر تهران 1415 ق چاپ 
دوم

45- فیـــض االســـالم، ترجمـــه و شـــرح نهـــج البالغه، موسســـه چاپ و نشـــر تالیفـــات فیض 
االســـالم تهـــران 1379 ش
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46- کلینی محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب االسالمیه تهران 1407 ق

47- کورانی علی، مصادره قبر پیامبر ص، دارالهدی 1385 ش چاپ اول

48- کوثری شیخ مجد زاهد، تکمله السیف الثقیل، طبع مصر، نرم افزار مکتبه شامله

49- مجلسی محمدباقر، بحاراالنوار، داراالحیاء الثراث العربی بیروت 1403 ق

50- مجلسی محمد تقی، لوامع صاحبقرانی، موسسه اسماعیلیان قم 1414 ق

51- متقی هندی عالءالدین علی بن حســـام الدین، کنز العمال، موسســـه الرســـاله 1401 ق 
پنجم چاپ 

52- مصطفوی حســـن، التحقیق فی کلمات القران الکریم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تهران 1368 ش

53- مسلم بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی بیروت 

54- مولوی، مثنوی معنوی 

55- نوری میرزا حسین، مستدرک الوسائل، موسسه آل البیت؟مهع؟ قم 1408 ق

56- نمازی علی، مستدرک سفینه البحار، طبع 1419 ق

57- نســـائی ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب، سنن نسائی، مکتب المطبوعات االسالمیه 
حلب 1406 ق چاپ دوم

45- وّرام بن ابی فراس مســـعود بن عیســـی، مجموعه وّرام، بنیاد پژوهشـــهای اسالمی آستان 
قدس رضوی مشـــهد 1369 ش

نرم افزار های مرجع

1- مجموعه نرم افزار های نور 

2- نرم افزار مکتبه اهل البیت؟مهع؟

3- نرم افزار مکتبه الشامله 4




