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ورود

زاینــده رود  رودخانــۀ  جنوبــِی  حاشــیۀ  در  قدیمــی،  گورســتانی  فــوالد،  تخــت 

کــه در انتهــای یکــی از محورهــای  اصفهــان، بــا مســاحت تقریبــی ۷۵ هکتــار اســت 

یخــی شــمالی _ جنوبــی شــهر واقــع شــده اســت. تار

کثـرت مشـاهیر مدفـون در آن و وجـود بناهـای  تخـت فـوالد بـه دلیـل وسـعت، 

یخی و فرهنگی ایران محسوب  یخی، یکی از مهمترین محوطه های تار  ارزشمند تار

گورستان به مزار بابا رکن الدین نیز معروف است. می شود. این 

در ایـن قبرسـتان لسـان االرض یـا یوشـع نبـی؟ع؟، بهاءالدیـن محمـد اصفهانی 

)فاضـل هنـدی(، حـاج آقـا رحیـم اربـاب، جهانگیرخـان قشـقایی، مـا اسـماعیل 

خواجویـی، اسـتاد جـال تـاج اصفهانی، سـّید ابوالحسـن شـمس آبادی، بانـو امین، 

آیـت اهلل اشـرفی اصفهانـی و دانشـمندان، زاهـدان و عارفـان بسـیاری آرمیده انـد.

تخــت فــوالد، خصوصــًا در شــب های جمعــه، داســتان ها بــه خــود دیــده اســت. 

کــه بــه مــردگان  ک آرمیده انــد، از بزرگــی و کوچکــِی مقــام آنانــی  کــه در خــا از آدم هایــی 
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کــه جوینــدگان دانــش، در وســعت قبرســتان  ســر می زننــد، از نجــوای مباحثاتــی 

کنده انــد... پرا

بـود و  کـه جمعمـان جمـع  نفـره ای داشـتیم  پنـج  کوچـک چهـار  نیـز، جمـع  مـا 

شـیخ  بـا  و  می داشـتیم  بـر  مختصـری  بسـاط  برقـرار!  شـبمان  شـنبه  پنـج  قرارهـای 

کـه بفهمـی نفهمـی، پیـر طریقتمـان بـود و شـمع جمـع  کوتـاه قامتـی  صابـر، پیرمـرد 

می شـدیم.  همـراه  کوچکمـان، 

 من، سـّید مهدی نجف آبادی، مجدالشـریعه، شـیخ حسـن و آقا محّمد رحیم،

کوچک به حساب می آمدیم.  همراهان این حلقۀ 

و  می رفـت  منبـر  کـه  بـود  متوّرعـی  و  تقـوا  بـا  آبـادِی  نجـف  سـّیِد  مهـدی،  سـّید 

طی بـر اخبـار و احادیـث داشـت. مجدالشـریعه، یکـی از آقازاده هـای یـزد بـود 
ّ
تسـل

کـه بـرای تحصیـل بـه اصفهـان آمـده بـود و قـدری تفّکـرات سیاسـی داشـت. بعضی 

نوشـته جات جدیـد مصـری را می خوانـد و از حکمـت، سـر در مـی آورد. اشـعاری بـه 

یـاد بـه آداب و رسـوم دینـی پایبنـد نبـود. بـه سـبب  عربـی و فارسـی می دانسـت و ز

همیـن تمایزهـا، بیشـتر طلبه هـا ایـن آقـا زاده را تحویـل نمی گرفتنـد و بـه اسـتحکام 

ایمانـش خـوش بیـن نبودنـد.

 از طرفی، خوش ذوق و خوش مشرب بودنش، سبب شده بود ُانس و معاشرت 

من با او، بیش از سایرین باشد.

 ســومین نفر، شــیخ حســن قمی، طلبۀ فاضل، زحمتکش و فقیری بود که ســرش 

کتــاب جــدا نمی شــد و ورودش بــه هــر مجلســی، بــا برپایــی یــک مباحثــۀ علمــی  از 

 همراه بود! سرش برای قیل و قال درد می کرد و از طرح و حل مسائل چالش برانگیز، 

ت می برد.
ّ

لذ
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کــه بعدترهــا بــه جمــع مــا افــزوده شــد، عــاوه برحدیــث، مســلط  آقــا محّمــد رحیــم 

بــه قــرآن بــود و اهــل بحــث و مناظــره و تخــت فــوالد را بــه نیکــی می شــناخت! ادب 

و خوشــِی بیانــش، اضافــه می شــد بــه اســتوارِی اســتدالل هایش و می شــد مصــداق 

آن کــه می گوینــد: »چــون ســخن از دل برآیــد، ال جــرم بــر دل نشــیند«.

کـرده بودیم  پنـج شـنبه روزی، طبـق عـادت، همراه با شـیخ صابـر راهمان را کج 

بـه سـمت تخـت فـوالد. درسـت زیـر بـازاِر »چهار سـو نقاشـی« که می چسـبد بـه چهار 

بـاِغ خواجـو، پیرزنـی مسـتمند بـه مـا نزدیـک شـد. عبای شـیخ صابر را کمی کشـید و 

گفـت: »حضـرت ابوالفضـل به شـما طـول عمر دهد! کمکـی بده«! 

کـرد؛ عبایـش را از دسـتان پیـرزن  کـه انـگار سـردماغ نبـود، تغّیـری  شـیخ صابـر 

کنـد! بـرو  کاری  کسـی  گفـت: »حضـرت ابوالفضـل نمی توانـد بـرای  کشـید و  بیـرون 

کنـد«! خـدا روزی ات را جـای دیگـر حوالـه 

کــه از دهــان  بــرای چنــد لحظــه، زمــان بــرای مــا متوقــف شــد انــگار! آن ســخنان 

کــه  ــرای مــا حکــم پــدری روحانــی داشــت درآمــد، مثــل ایــن بــود  کــه ب ــر،  شــیخ صاب

کــم شــده بــود. همگــی  یختــه باشــند. ســکوتی معنــادار حا یمــان ر یــک ســطل آب رو

کــه بــه  از شــنیدن ســخنان شــیخ در هــم رفتــه بودیــم و خــدا می دانــد چــه چیزهــا 

ذهــن مــا خطــور نمی کــرد؛ 

 فکری شده بودیم که بعد از شنیدِن چنین حرفی از زبان ُمرادمان، باید از معاشرت 

گرفتـاِر  کـه او،  کنیـم  کنیـم یـا خیـال  کـه بمنزلـه پـدر معنوی مـان بـود صرف نظـر  بـا او 

جنـون مقطعـی شـده اسـت؟! یـا این کـه، نکنـد شـیخ، واقعـًا زندیـق و بی دیـن بـوده 

یک  گـر زیـر ایـن ظاهـِر بـه صاح و سـامان، روحـی تار و مـا تـا بـه حـال نفهمیده ایـم؟! ا

و شـریر پنهـان شـده باشـد، هم نشـینی بـا او، عاقبتـی جـز تباهـی نخواهـد داشـت! 

9
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گـوار بـود! ایـن حال و ایـن افـکار، بیش وکم  هـر فرضـی بـه ذهـن می آمـد، تلـخ و نا

کنیـم. شـاید  از مخّیلـۀ همـۀ مـا می گذشـت و سـبب می شـد نتوانیـم لـب از لـب بـاز 

کنـد و بـه ایـن  گفتـِن »اسـتغفراهلل«ی، غائلـه را ختـم  دلمـان می خواسـت شـیخ، بـا 

کابـوس پایـان بخشـد!

این میان، مجد الشریعه با لبخندی پنهان، سکوت را شکست: 

کـرون وارنـد، صدقـه  کار  کـه توانایـی  _ مـن هـم معتقـدم نبایـد بـه افـراوی 

کـه انسـان آن را  بدهـد. خیـرات ر َمبـّرات حقیقـی رقتـی معنـا پیـدا می کنـد 

بـه مسـتحقین راقعـی بدهـد. مسـتحق راقعـی هـم کسـی اسـت کـه قـاور به 

کار کـرون نباشـد؛ هـر تنبلـی کـه ونبـال کار نرفتـه اسـت ر گرسـنه مانـده کـه 

مسـتحق خیـرات نیسـت.

گفت: که آقا رحیم، با لحنی آرام اما مطمئن و شفاف  در این هنگام بود 

_ خدارند متعال ور کالم نورانی خووش، به لفظ مطلق بیان کروه است که:

َهْر <؛1 »ر اّما سائل _ یعنی گدا_ را )نا امید ر سر افکنده(،  �فْ ا �تَ
َ
ل

َل �فَ ا�ئِ
ا الَسّ َمّ

ئَ
>َوا

از پیش خوو َمران«. 

یا در آیه ای دیگر فرموده:

ى  ٌم <؛2 »گفتار ٌیّ َحِل�ی �فِ
ُه �فَ

ّ
ى َوالَل دفً

ئَ
ُعَها ا �بَ

�تْ َ �تٍ �ی
ٌر ِم�فْ َصَد�تَ �یْ

َر�تٌ �فَ �فِ
ْوٌل َمْعُرو�فٌ َوَمعفْ >�تَ

گذشـت _ از اصـرار ر تنـدِى  پسـندیده _ ر مهربانانـه؛ ور برابـر نیازمنـدان  _ ر 

1. ضحی: 10؛ »ر تهیدست حاجت خواه را ]به بانگ زون[ از خوو مران«.
2. بقـره: 263؛ »گفتـاوی پسـندیده ]ور برابـر تهیدسـتان[ ر عفـو ]ی کریمانـه نسـبت بـه خشـم 
کـه ونبالـش آزاوی باشـد، ر خـدا بی نیـاز  ر بـد زبانـی مسـتمندان[ بهتـر از بخششـی اسـت 

ر بروبـار اسـت«.
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ى به ونبال آن باشد، ر خدارند بی نیاز  آنان _ بهتر از صدقه اى است که آزار

 بروبار است«.

کـه ایـن زن بیچـاره، مسـتحق  کجـا می دانیـد  جنـاب مجـد الشـریعه! شـما از 

واقعـی نیسـت و می توانسـته کار کنـد و از بـاب سسـتی و تنبلـی، دسـت گدائـی دراز 

کـرده اسـت؟! 

کـه آقـا رحیـم، در ایـن پاسـخ دادنـش، نیـم نگاهـی داشـت بـه شـیخ  روشـن بـود 

کـه چـرا آداب دینـی و قرآنـی را در رعایـت ُخلـق َحَسـن و برخـورد نیکـو بـا فـرد  صابـر 

کـه بـه دعـای خیـری آراسـته شـده  سـائل رعایـت نکـردی! چـرا درخواسـت پیـرزن را 

کاری بـر نیایـد، آیـا  کـه از حضـرت ابوفاضـل؟ع؟،  گیـرم  بـود، بـه پشـیزی نخریـدی؟! 

برخورِد  شـیخ، با انسـانی نادار و رنجور1، در قاموس دینی یا انسـانی، درسـت و قابل 

قبـول اسـت؟!

که از او سراغ داشتیم، جمات   در هر صورت، مجدالشریعه با آن شوخ طبعی 

گفت:  کرد و   آقا رحیم را با خنده رد 
_ مـن منکـر خوبـی ر احسـان ر وسـتگیری از ورمانـدگان نیسـتم ر ور اصـل 
مـن  یعنـی  اسـت.  مصـداق  ور  مـا  اختـالف  یـم.  نداو اختالفـی  مطلـب 
کـه خدارنـد ور بـازدی توانـا ر ور پـای سـالم ر ور  یـم: ایـن نیازمنـدان  می گو
چشـم بینـا ر خالصـه صحـت ر سـالمت بـه آن هـا واوه اسـت، ور رویـف 
کـه رسـیلۀ  کسـی اسـت  بینـوا  ر  بینوایـان نیسـتند. ورمانـده  ر  ورمانـدگان 

معمـول  ایـران  ور  کـه  مبراتـی  ر  خیـرات  گونـه  ایـن  باشـد.  نداشـته  ارتـزاق 

که از فقِر که یا صاوق اسـت ر از فقر ر تنگدسـتی ظاهری رنج می برو ر یا صاوق نیسـت؛   .1 
وانـش ر تربیـت انسـانی رنـج می بـرو! کـه ور هـر صـورت، رظیفـۀ واعیه وارانی چون شـیخ، 

بـه پیـردی از حّجت هـای الهـی، اقـدام بـرای نجـات انسـان از ایـن فقر ورگانه اسـت.
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ضیافتی در تخت فوالد 12

یق می کنـد.  گدایـی تشـو بـه بیـکاوی ر تنبلـی ر  اسـت، مـروم را 

گـر تمـام اهالـی کشـور ایـران، بـا بنده هـم عقیده بوونـد، یعنی  فـرض کنیـد ا

بـه هیـچ یـک از ایـن نیازمنـدان پول نمی واونـد مگر این که راقعًا تشـخیص 

گـرون  کسـب نیسـت، آن رقـت هیـچ  کـه ایـن شـخص قـاور بـه  می واونـد 

کلفتـی یـا مـرو سـالمی نمی آمـد گدایـی کنـد.

گفت: کرد و  آقا رحیم نگاهی مهربان حوالۀ مجد الشریعه 

_ تمامـی فرمایشـات شـما، بـر فـرض اولیـۀ »صحـت و سـامتی فـرد« بنـا شـده. 

گـدای بیچـاره صـادق نباشـد، عمـًا سـخنان  گـر چنیـن فرضـی در مـورد ایـن  حـال ا

و  تکّدی گـری  هـم  مـن  اسـت«!  تراشـیدن  »سـر بی صاحـب  شـما درسـت مصـداِق 

کارکـردن ترجیـح نمی دهـم، ولـی بـا  گدایـِی از سـر تنبلـی را تاییـد نمی کنـم و آن را بـر 

یـک چـوب رانـدِن همـۀ مـردم را هـم قبـول نـدارم.

کین خیلـی فضیلـت دارد و البتـه هـر آدم عاقـل و بافکـری هم  _ مثـًا اطعـام مسـا

کـه ایـن عمـل فضیلـت دارد ولـی شـما را بـه خـدا بـه مـن بگوییـد،  تصدیـق می کنـد 

کـه فـان تاجـر یا فان ظالـم که تمـام دارایـی او از مظالم  کین اسـت  ایـن اطعـام مسـا

بـه دسـت آمـده، یـك دهـه در مـاه رمضان یـا محرم اطعامی می کند و اشـخاِص سـیِر 

کـه به عنوان  کـه پشـت دِر همان خانه ای  غیـر محتـاج را دعـوت می کنـد، درصورتـی 

کـرده و کسـبۀ بـازار یـا طـاب مـدارس بـر سـر آن مشـغول  کین سـفره پهـن  اطعـام مسـا

کـه مـاه بـه مـاه طعم غـذای خوب را  خـوردن انـواع غذا هـا هسـتند، صد هـا زن و بچـه 

کمال قسـاوت آنان را می رانند؟ آیا  نمی چشـند، جمع شـده و مسـتخدمین خانه با 

کـردن در نـزد خـدا قـدر و منزلتـی دارد و همان اطعامی اسـت که مقصود  ایـن اطعـام 

شـارع مقـدس بوده؟!
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کـه دیـد عقایـد و سـّنت های شـیعی اش مـورد انتقـاد مجـد  سـّید نجـف آبـادی 

گفـت:  الشـریعه قـرار می گیـرد 

_ هر چه باشـد باز هم خوب اسـت. باز هم ذکر مصیبتی ور آن جا می شـوو 

ر شـعائر اسـالم محفوظ می ماند ر یك عّده هم به نوایی می رسـند.

گفت: آقا رحیم هم در تایید سخن سّید مهدی سری تکان داد و 

ید. رلی بازهم شـما با یک فرِض خاص، نتایج ولخواهتان  _ راسـت می گو

را طلـب می کنیـد. ایـن کـه فـالن تاجـری کـه تمـام اموالـش از حـرام اسـت _ 

کین کند،  گـر بتوانیـد صحـت آن را ثابـت کنیـد _ بیاید ر اطعام مسـا البتـه ا

کـه بی خـوو ر بی جهـت وسـتش را  گـدای بیچـاره  چـه وخلـی وارو بـه ایـن 

خالـی ر هـا کرویم؟!

کـه اهـل رعایـت حـالل ر حـرام  آیـا مـا هیـچ تاجـِر مومـِن متدّینـی  ضمنـًا؛ 

یم که ور اّیام سـوگواوی یا شـاوی اهل بیت؟مهع؟ سـفرۀ اطعامش  باشـد نداو

گررهـی از همیـن تّجـار خداشـناس را سـراغ  گسـتروه باشـد؟! خـوِو بنـده، 

ر از چشـم مروم، به فقرا ر ورماندگان شـهر  که به صورت مخفیانه ر ود وارم 

کمک هـای فـراران می کننـد ر بعضـًا مایحتـاج زندگی آن ها از ِقَبل بخشـش 

ماهیانـۀ همیـن تّجـاِر متدّیـن می باشـد! خبـر وارم چه هزینه هـای هنگفتی 

کـه برخـی از همیـن اشـخاِص متدّیـن ر بـا سـخارت، بـرای حـل اختالفات 

ر ایجـاو همدلـی بیـن بـراوران مؤمـن نمی کننـد.

کـرد و بـه راهـش ادامـه داد!  در ایـن هنـگام شـیخ نگاهـی معنـادار بـه آقـا رحیـم 

کـه جوانِک  کـه شـیخ چـه فکـری می کنـد! شـاید فکـر می کند  آقـا رحیـم بـه فکـر افتـاد 

کـه هنـوز انـدر َخم دوره های سـطح مانـده، حاال برای ما بلبـل زبانی می کند! طلبـه، 
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گذشـتیم و بـه سـمت  گیـر و دار، از پـل زیبـای خواجـو  بـه هـر ترتیـب، در همیـن 

کـه  کوه هـای اطـراف را انـگار  دیگـری از زاینـده رود رسـیدیم. آفتـاب هنـگام غـروب، 

کـرده بـود! نسـیم همیشـگی رودخانـه، بـا شاخسـارهای  گرفتـه باشـند، سـرخ  آتـش 

کـه  یـاِد زن و مـرد  یـادِی جمعیـت ز گورسـتان تخـت پـوالد، از ز بیـد نجـوا می کـرد. 

کنـده بودنـد، بـه سـیاهی مـی زد. ایـن اقبـال مـردم مؤمـن  ماننـد مورچـگان در آن پرا

یـارت اهـل قبـور و قرائـت قـرآن و توسـل بـه  اصفهـان، نشـان از سـنتی دیریـن بـرای ز

ائمـه اطهـار؟مهع؟ در شـب های جمعـه داشـت.

کـرد؛ بـا توّجـه فاتحـه ای بـرای اهـل قبـور خوانـد و بعـد رو  شـیخ لحظـه ای مکـث 

گفـت: کـرد و  بـه سـّید مهـدی 

 _ خیر! این طور نیست؛ نه شعائر اسالم با ورضه خوانی حفظ می شوو ر نه

 سفره واون فالن شاهزاوه ر خان، مقصوِو شارِع اسالم را تأمین می کند. 

 آقا رحیم از جا پرید؛ پرسید: 

_ اجازه وارم حرفی بزنم؟ 

گفت: کرد و  شیخ با سر اشاره ای 

یا امشب، ذکِر »هل من مباوز« برواشته ای!  گو که  _ بگو 

گفت: آقا رحیم با خضوع خاصی 

 _ استغفر اهلل آقا. به رسم طلبگی، إن ُقلتی وارم! )همه گوشها را تیز کروند( 

شـعائر  حفـظ  سـبب  خوانـی  ورضـه  کـه  می فرماینـد  چگونـه  جنابتـان 

 اسـالمی نیسـت ور حالـی کـه ائمـه اطهار؟مهع؟ نـه تنها امر بـه ورضه خواندن 

مجالـس عـزا اقامـه  بـرای امـام حسـین؟ع؟   می کرونـد بلکـه خووشـان هـم 

می فرموونـد ر بـرای برگـزاوی آن، پـول هـم می واونـد! قطعـًا ورایـت ابوهـاودن 
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کـه امـام؟ع؟  یـارات1 خوانده ایـد  کامـل الز مکفـوف ر امـام صـاوق؟ع؟ را ور 
بـه دی امـر کرونـد ورضـه خوانـی کند؟! 

براین اساس باید گفت: حفظ شعائر حسینی، قطعًا مصداقی تام ر کامل از 
 مصاویق شعائر اسالمی است ر از این ور حضرات معصومین؟مهع؟ سال ها 

پس از عاشورا، حکم به نوحه سرایی برای امام حسین؟ع؟ می کروند. 

کریـم یـک  قـرآن  بـه تصریـح  انفـاق ر ِاطعـام هـم  کاًل  بحـث سـفره واون ر 
فرمـووه:    چنانکـه  اسـت؛  اسـالمی  ر  وینـی  مشـررع 

ِه... <؛2 »آنی را که ورست
ّ
ِ� الَل ْ ْم ِلَو�ب

ُ
ْطِعُمك ما �فُ

�فَّ ِ�...* اإِ ّ
عاَم َعلى  ُ��بِ ْطِعُمو�فَ الَطّ ُ >َو �ی

کـه بـرای خـدا اطعـام   وارنـد بـه ویگـران اطعـام می کننـد... جـز ایـن نیسـت 

می کنیـم...«. 

و نیز فرموده است:

ْطِعُم َم�فْ  �فُ
ئَ
وا ا َم�فُ

آ
�فَ ا �ی دفِ

َّ
ُروا ِلل �فَ َك�فَ �ی ِ �ف

َّ
اَل ال ُه �تَ

ّ
ُم الَل

ُ
ك �تَ ا َررفَ وا ِمَمّ �تُ �فِ

�فْ
ئَ
ُهْم ا

َ
َل ل �ی ا �تِ > إَِودفَ

گفتـه می شـوو از آنچـه  ْطَعَمُ�... <؛3 »ر هنگامی کـه بـه ایشـان 
ئَ
ا ُه 

ّ
اُء الَل َ َسش �ی ْو 

َ
ل

یند آیا اطعام کنیم کسـی را که  زی کـروه انفـاق کنید می گو خـدا بـه شـما ود
گـر خـدا می خواسـت خـووش آنـان را اطعـام می کـرو...«. ا

البتـه ورجـات اینگونـه خیـرات هم، رابسـته به رعایِت شـرایط آن اسـت که 
 رضـای خدارنـد ر اخـالص ور آن باشـد ر ثانیـًا از وارایی هـای خـوب ر 

ً
اّرل

محبـوِب انفـاق کننـده باشـد ر نـه از اجنـاس ر اقـالِم رازوه! چنانکـه فرمـووه: 

نیکـی_ حقیقـت   _ بـه  »هرگـز  ...<4؛  و�فَ
ِح�بُّ

�تُ ا  ِمَمّ وا  �تُ �فِ �فْ �تُ َ��تَّی  َرّ  �بِ
ْ
ال وا 

ُ
ال �فَ �تَ �فْ 

َ
 >ل

کامل الزیارات، ص 210، ح 301.  .1
2. انسان: 8 ر 9. 

3. یس: 47. 
4. آل عمران: 92. 
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کنید«. ید انفاق  نمی رسید مگر اینکه از آنچه ورست واو

اطعام هم، لزرمًا ر همواره، منحصر ور غذا واون به افراو مستمند نیست؛ 

اگرچـه غالبـا مربـوط بـه ِاطعـام مسـتمندان توسـط ثررتمنـدان اسـت، رلـی 

منحصـر ور آن نیسـت. اطعـام بـراوران مؤمـن، موضوعّیـت مسـتقل وارو ر 

کـرام ر محّبـت مؤمنـان نسـبت بـه یکدیگـر بـووه، کـه یـک رظیفه  مصـداق ِا

ر مشـررع اجتماعـی _ اسـالمی بـه حسـاب می آیـد. 

از  گرانقـدر  کـرام ر بزرگداشـت رلـی ای  بـا انگیـزۀ ا حـال رقتـی ایـن اطعـام، 

کـه ویگـر نـور علـی  نـور اسـت! ارلیـای خـدا، ماننـد امـام حسـین؟ع؟ باشـد  

گفت: شیخ لبخندی زد و 

_ بهتر است موقتًا بحث را رها کنیم، استراحتی کروه ر چای بنوشیم. تمام 
 ایـن حرف  هـا، بـه ونبـال جملـه ای اسـت کـه بی اختیـار از وهان مـن ور آمد 
یش انداخـت! شـاید حّتـی ور ذهـن شـما چنیـن  ر بـه جـان همه تـان تشـو
گذشـته کـه مـن یـا ویوانـه ر یـا العیاذ باهلل مرتد شـده ام. )شـانه ها را کمی بال 
انداخـت ر اوامـه واو( شـاید هـم تقدیـر ایـن بـوو کـه گفتگو به این جا بکشـد 

ر بحـث بـه مسـائل مهـم اعتقـاوی برسـد ر مـا از خطـا بیـردن آییم.

 بـه هـر صـورت بحـث ور این موضـوع، با ازوحام ر ور حین عبور از این همه 
گـر میـل واشـته باشـید، بعـد از نمـاز مغـرب ر  گـرو ر غبـار ممکـن نیسـت. ا
 عشاء ور حکمت َبعث رسل ر ِانزال کتب به گفتگو پرواخته ر معنای شرك 
کـره قـرار وهیـم ر قضیه را از لحاظ عقل ر شـرع تشـریح  ر توحیـد را مـورو مذا

نماییـم. بـه خصـوص کـه جوان فاضلی چـون آقا رحیم همراه ماسـت. 

با شـنیدن آن پیشـنهاد شـیخ، نفس راحتی کشـیدیم و با کمال میل، از پذیرش 

کردیم. آن ابراز خشنودی 
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 ) �ف كو�ی �ش )�ت �ف ر�ی �ف
آ
م ا

َ
د در عال داو�ف اء حف در�ت اول�ی �ت

کـه صحـن آن   غالـب قرارهـای مـا، در حجـرۀ یکـی از مقبره هـای بـا صفایـی بـود 

 گلکاری شده بود و حجره هایش مفروش بود. سرایدار مقبره، طبق معموِل همیشه، 

سـماور را راه انداخته بود و در تدارک شـام بود. نماز مغرب و عشـاء که خوانده شـد، 

کداممـان بـه   در حالی کـه دور شـیخ حلقـه زده بودیـم و بخـار چـای از اسـتکان هـر 

 آسمان می رفت، شیخ با همان روحیۀ نیمه شوخی و نیمه جدی، بی آن که به سخن 

کرد و پرسید: رحیم جوابی بدهد، رو به جمعّیت 

کفـر از  کـدام  کجـای اظهـارات مـن ایـراو واشـت ر  _ خـب آقایـان بفرماینـد 
گرویـد؟ کـه موجـب تأّثـر خاطـر شـما  زبـان مـن خـارج شـد 

کـه بیشـتر از همـه حـرارت داشـت و عـاوه برایـن، اهـل منبـر و ذکـر  سـّید مهـدی 

گفـت:  کـرده،  مناقـب اهـل بیـت؟مهع؟ بـود، مبـادرت بـه جـواب 

بـه  نبـوو  قـاور  ابوفاضـل؟ع؟  کـه حضـرت  بـوو  ایـن  _ مفهـوم فرمایـش شـما 
بدهـد؟! عمـر  یشـتن  خو

که در بحث و جدل ید طوالئی داشت پاسخ داد: شیخ صابر 

گر ایشان می توانستند خووشان  _ بهترین ولیل هر اّوعایی رقوع آن است. ا

کشته نمی شدند.   
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گفت:   سّید مهدی 

_ رقـوِع چنیـن توانایـی ر قدرتـی ور راقعّیـت ر بـرای ویگـران تحقـق واشـته 

گـر ور شـرایط خاصـی بـرای خووشـان از این قدرت اسـتفاوه نکروه   اسـت. ا

کنیم. که بالکل رجوو چنین قدرتی را نفی  باشند، ولیل نمی شوو 

شیخ زیرکانه پوزخندی زد:

کروند؟! آیا خدارند ور قرآن نفرمووه است:  _ یعنی انتحار 

...<؛1 یعنـی هیـچ بشـری حـق نـدارو خـوو  �تِ
َ
ك

ُ
ْهل

ى ال�تَّ
َ
ل ْم اإِ

ُ
ك ِد�ی �یْ

ئَ
ا وا �بِ

�تُ
ْ
ل ا �تُ

َ
>... َول

کـه شـما بـه یکـی از  را بـه مخاطـره بیانـدازو. بدیـن ترتیـب آیـا سـزارار اسـت 

را  امـام حسـین؟ع؟، فعـل حرامـی  شـجاع ترین ر بافضیلت تریـن صحابـۀ 

نسـبت بدهیـد؟

کـــه بـــه این جا رســـید، رحیـــم رو کرد به شـــیخ و با همان تواضـــع مثال زدنی   کار 

گفت:

کنم؟ _ اجازه هست بنده هم عرایضی را تقدیم 

_ تفّضل!

گـر یادتـان باشـد، شـما بـا جنـاب  _ بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم؛ جنـاب شـیخ! ا

تعجـب  دالیـل  از  یکـی  و  فرمودیـد  مجادلـه  صدقـه  بـاب  در  ابتـدا  الشـریعه  مجـد 

گویـا دوسـتان و  گـدای بیچـاره بـود.  دوسـتان هـم، نحـوۀ رفتـار جنـاب اسـتاد بـا آن 

همچنیـن جنـاب اسـتاد، بـا مطالبـی کـه در مورد بحـث انفاق و دسـتگیری از فقرا با 

جنـاب مجـد الشـریعه مطـرح شـد، مخالفتـی ندارنـد. 

ید، ر نیکی کت نینداز  1. بقره: 195؛ »ر ور راه خدا انفاق کنید ر خوو را با وست خوو به هال
که یقینًا خدا نیکوکاران را ورست وارو«. کنید   
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گفت:  سّید نجف آبادی 

من با نظر آقا رحیم موافقم رلی ور مورو سخنان شیخ، اعتراض وارم.

آقا رحیم ادامه داد: 

 جنـــاب اســـتاو! آیـــا الزامـــًا ولیـــل هـــر اّوعایـــی، رقـــوع آن اوعـــا ور خـــوِو مّدعـــی 

است؟

شیخ جواب داد:

_ بله!

کـه چـون حضـرت عیسـی؟ع؟، بـه  گـر چنیـن اسـت، بایـد مّدعـی شـویم  _ پـس ا

اذن خداونـد مـرده را زنـده می کردنـد و بـه آنـان عمـر دوبـاره می بخشـیدند، پـس خـود 

کـه بـرای رهایـی از یهـود، بـه آسـمان  ایشـان نبایـد هرگـز بمیرنـد و لزومـی هـم نداشـت 

کند! عـروج 

آیـا شـما چنیـن حرفـی را قبـول می کنیـد؟ آیـا ایـن اّدعـا بـا عمومّیـِت آیـۀ شـریفۀ 

کـه می فرمایـد: »همـه انسـانها مـرگ  ...<1 در تعـارض نیسـت  َمْو�تِ
ْ
 ال

�تُ �تَ ا�ئِ
ٍ� دفَ �فْ  �فَ

ّ
ُل

ُ
>ك

کـه   2>...�َ
ْ
ل حفُ

ْ
ِلَك ال �بْ

ٍر ِم�فْ �تَ َ سش ا ِل�بَ �فَ
ْ
َعل َ را می چشـند؟« و یـا در آیـۀ دیگـر می فرمایـد: >َوَما �ب

جاودانگـی در دنیـا را بـرای بشـر منتفـی مـی دارد. ضمـن اینکـه در آیۀ عـروج حضرت 

 3.>...�ِ �یْ
َ
ل ُه اإِ

ّ
َعُ� الَل

ْل َر�فَ َ عیسـی، خداونـد ایـن عـروج را بـه خـود نسـبت می دهـد: >�ب

کـه معلـوم نبـود  کام رحیـم را نشـنیده اسـت، بـا لحنـی  گویـی اصـا  کـه  شـیخ  

کسی چشنده مرگ است...«. 1. آل عمران: 185 ر انبیاء: 35 ر عنکبوت: 57؛ »هر 
2. انبیاء: 34؛ »ر پیش از تو برای هیچ بشری جاروانگی قرار نداویم...«.

3. نساء: 158؛ »بلکه خدا ار را به سوی خوو بال برو...«.
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گفـت: شـوخی اسـت یـا جـّدی 

کـه مـن زوم  یـی، پـس همـان حرفـی  کـه می گو گـر حـق همیـن باشـد  _ بلـه ! ا

ر مـا مسـلمانان، فعاًل زنده اسـت  ورسـت می شـوو! حضـرت عیسـی بـه بـاد

گـر چنیـن توانایـی ای واشـت، خـووش سـزارارتر بـه  ر حضـرت عّبـاس هـم ا

بـرای زنـده مانـدن  از قدرتـش  گـر هـم واشـت ر  ا تـا ویگـران. ر  بـوو  حیـات 

کـت رسـانده، پـس بـاز هم  خـووش اسـتفاوه نکـرو، یعنـی خـووش را بـه هال

حـرف مـن ورسـت می شـوو!

کامًا جّدی، بحث را ادامه داد: آقا رحیم اّما 

کشـته  _ این کـه چـرا حضـرت ابوفاضـل؟ع؟ از قدرتشـان بـرای جلوگیـری از 

اشـاره  آن  رت  ضـرد عـدم  بـه  هـم  مـا  ر  نکرونـد  اسـتفاوه  خووشـان  شـدن 

کـت انداختـه  کرویـم، یـک بحـث اسـت ر این کـه آیـا ایشـان خـوو را بـه هال

یـا نـه، بحثـی ویگـر! 

ر  ویـن خـدا  از  وفـاع  ور جهـت  یـش  اراوۀ خو بـه  ایشـان  کـه  اسـت  م 
ّ
مسـل

حمایـت از امـام زمانشـان، پـا به عرصه نبـرو نهاوند! آیا ایـن مصداِق انتحار 

ییـم وزمنـدگان اسـالم  کشـی اسـت؟! پـس بـا این حسـاب بایـد بگو ر خـوو 

کـه بـه نّیـت شـرکت ور جهـاو ر انجـام وسـتور الهـی، تـا مرحلـۀ شـهاوت 

کـت انداخته انـد! کـروه ر خـوو را بـه هال پیـش می ورنـد، انتحـار 

گـر سـخن شـما را ورسـت فـرض کنیـم، بایـد طومـاِر »جهاو فی سـبیل اهلل«  ا

ز قیامت،  کنیم ر شـهدای اسـالم را از زمان پیامبر خدا؟لص؟ تا ود را جمع 

محکـوم بـه خووکشـی ر خلـوو ور آتـش جهنـم نماییـم! ور حالـی کـه چنیـن 

نیسـت ر نـه عقـل ر نـه رحـی، این سـخن را قبـول نمی کند. 

 حضرت ابوفاضل؟ع؟  نیز، به اذن ر راهنمایِی رلّی خدا،  امام حسین؟ع؟،

20
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 قـــدم بـــه میـــدان جهـــاِو حـــق علیـــه باطـــل نهاونـــد ر قطعـــًا ر یقینـــًا ایـــن عمـــل 

ایشـــان، نـــه انتحـــار بلکـــه »جـــان عزیـــز را ور َنـــرِو محّبـــت خـــدا باختـــن« ر 

شـــوق بـــه ویـــدار خدارنـــد متعـــال واشـــتن اســـت. ایـــن، مصـــداِق حقیقـــِی 

یـــم امـــام ر حجـــت خـــدا»ر »بـــذل  »جهـــاو فـــی ســـبیل اهلل« ر »وفـــاع از حر

مـــال ر جـــان ور راه خدا«ســـت؛

ایشـــان بـــا شهاوتشـــان ور راه خـــدا بـــه حیـــات طیبـــه ر جاروانـــه نائـــل شـــدند؛ 

کـــه خدارنـــد می فرمایـــد: گونـــه  آن 

< ؛1  ُعُرو�فَ ْ سش
�تَ ا 

َ
ل ِك�فْ 

َ
َول اٌء  ْ��یَ

ئَ
ا ْل  َ �ب ْمَوا�تٌ 

ئَ
ا ِه 

ّ
الَل ِل  �ی َس�بِ �فِى  ُل  �تَ �تْ ُ �ی ِلَم�فْ  وا 

ُ
ول �تُ �تَ ا 

َ
 >َول

کـــه ور راه خـــدا کشـــته می شـــوند _ بـــه شـــهاوت می رســـند _،  »ر بـــه آنـــان 

 نگوییـــد؛ »مـــروگان«! بلکـــه آنـــان »زندگاننـــد«! ر لیکـــن شـــما _ حقیقـــت را _ 

نمی فهمید!!«.

بـــاب  او کـــه  چنـــان  آن  بـــوو.  سّیدالشـــهداء؟ع؟  عملکـــرو  تـــر،  بال آن  از 

ز عاشـــورا رقتـــی آن امـــاِم ُهمـــام، بـــه علـــت  کروه انـــد: ور ود مقاتـــل نقـــل 

کـــه لشـــکر  جراحت هـــای فـــراران بـــر ودی زمیـــن افتـــاوه بوونـــد، رقتـــی ویدنـــد 

ــه  ــا بـ ــروه تـ کـ ــاز هّمـــت  ــد، بـ کرونـ ــه  ــا حملـ ــه ســـمت خیمه  هـ ــعد بـ ــن سـ ابـ

ـــاو زونـــد: شـــما  ی ـــا رجـــوو  ضعـــف جســـمانی مفـــرط فر ـــد ر ب ســـوی آن هـــا بررن

ـــا ایـــن ســـخن، آن حرامی  هـــا را  ـــا شـــما! یعنـــی ب یـــد ر مـــن ب ـــا مـــن جنـــگ واو ب

ـــا بازواشـــتند. پـــس امـــام  ـــه خیمه  ه کشـــانده ر از تعـــّرض ب بـــه ســـمت خـــوو 

کشـــتن واوه انـــد؟! هـــم نعـــوذ بـــاهلل خـــوو را بـــه 

کـرد و خواسـت حرفـی بزنـد که سـّید نجف  شـیخ نگاهـی معنـا دار بـه آقـا رحیـم 

ییـد، بلکـه ]ور عالـم برزخ[  1. بقـره: 154؛ »ر بـه آنـان کـه ور راه خـدا کشـته می شـوند مـروه نگو
وارای حیات انـد، رلـی شـما ]کیفیـت آن حیـات را[ ورک نمی کنیـد«.
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آبـادی، خطـاب بـه شـیخ گفت:

بلکـه  واونـد؛  کشـتن  بـه  عمـدًا  را  خـوو  ایشـان  کـه  نکـروم  عـرض  بنـده   _

کـه  گرفتـه  کـه چـون می وانسـتند مشـّیت خـدا برایـن قـرار  منظـورم ایـن بـوو 

تمـام اصحـاب حضـرت حسـین؟ع؟ ر خوِو آن حضرت، شـربت شـهاوت 

از  بـووه ر  اراوه ر مشـیت خدارنـدی، تسـلیم  بنوشـند، بنابرایـن ور مقابـل 

نبـرو  کرونـد. ور میـدان  پرهیـز  الهـی  اذن  بـددن  العـاوه،  کار خـاوق  انجـام 

نیـز هماننـد یـك بشـرعاوی ر باشـجاعِت هرچـه تمام تـر، ور وفـاع از حریـم 

ر  حسـین؟ع؟ ر حـرم آل رسـول؟لص؟ ر نیـز، حفـظ جـان خـوو ور حـد مقـدد

تـالش نموونـد.

رحیم در تکمیل سخنان قبل خود ادامه داد:

کـه حضـرت ابوفاضـل؟ع؟، یـا هـر بنـدۀ ویگـری، بـه  _ پـس معلـوم می شـوو 

مشـّیت ر اذن خدارنـد قـاور اسـت کاوی بـرای خـوو یـا ویگـران انجـام وهـد 

ر ممکـن اسـت آن چـه را بـرای ویگـران انجـام می وهـد، اذن انجـام آن را 

بـرای خـووش نداشـته باشـد ر یـا بـه هـر ولیـل موّجـه ویگـری، بـرای خـووش 

نخواهـد انجـام وهـد. 
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 شیخ انگار که سخنان رحیم را نمی شنید و یا نمی خواست که بشنود، خطاب

گفت:  به سّید مهدی چنین 

_ از این بیان شــما می توان نتایجی گرفت که گمان نمی کنم خوو شــما هم 
گرفته  راضی به آن نتایج باشید! شما می فرمایید مشّیت خدا بر این تعلق 
بــوو کــه راقعــۀ کربــال بــه رقــوع بپیونــدو ر تمــام آن مــرواِن پــاك وامــن بــه وســت 
َاشــقیاء کشــته شــوند. حضــرت عبــاس؟ع؟ هــم از ایــن مشــّیت خدارنــدی 
برخــالف مشــّیت خدارنــدی کــه  نکــرو  اراوه  بنابرایــن  ر   اطــالع واشــت 

 به خوو عمر بدهد. آیا اوعای شما این است؟

گفت: سّید سری تکان داد و 

_ بله همین طور است. 

گر حضرت ابوالفضل اطفال را خواست و به آن ها وعدۀ آب داد  _ بنابراین اواًل ا

کـه لشـکر آن را احاطه  و بعـد مشـك خالـی را برداشـته و بـه طـرف شـریعۀ فـرات رفت 

کـرده بودنـد و نمی گذاشـتند کسـی آب بـردارد، العیاذ باهلل، ایشـان اطفـال را گول زده 

کـه خـودش می دانسـت انجـام نمی شـود زیـرا می دانسـت  و وعـده ای بـه آن هـا داده 

کشـته شـود! که باید 
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کربـا اتفـاق بیفتـد و  کـه واقعـۀ  گرفتـه بـود  گـر مشـّیت خـدا بـر ایـن تعلـق  ثانیـًا، ا

ید  االن هـم مـا معتقـد بـه ایـن مشـّیت هسـتیم، پـس دیگـر چرا شـما باالی منبـر می رو

گریـه و شـیون تشـویق می کنیـد و مـردم چـرا  گوشـزد می کنیـد و آن هـا را بـه  و بـه مـردم 

کـه مـا از  گریـۀ مـردم، معنایـش ایـن اسـت  گریـه می کننـد؟! ایـن حرکـِت شـما و ایـن 

ایـن اراده خداونـد راضـی نیسـتیم و اوقاتمـان تلخ اسـت که چرا خداونـد این اراده را 

کـردن مردم،  گریه  فرمـوده و بنابرایـن ایـن عمـل، یعنـی هـم روضه خواندن شـما و هم 

نـه تنهـا یـك عمـل مسـتحب و دارای اجـر نیسـت، بلکـه یـك نـوع طغیـان و عصیـان 

کنـد! محسـوب می شـود و خداونـد بایـد مـا را مجـازات 

ـق گرفتـه بـود و چـون خداونـد تبارك 
ّ
گـر مشـّیت خداونـدی بـه ایـن امـر تعل ثالثـًا، ا

و تعالـی هرچیـزی را در ایـن دنیـا بـه وسـیلۀ اسـباب فراهـم می کنـد، پـس بایـد خولـی 

کـه ایـن  و شـمر و ابـن سـعد و حرملـه و سـایر اشـقیاء را اسـباب و ابـزاری دانسـت 

یم آنان  کـرد و ما حـق ندار مشـّیت خداونـدی را اجـرا کرده انـد. نبایـد آن هـا را مامـت 

کنیـم زیـرا وسـیلۀ اجـرای مشـیت الهـی بوده انـد.  را لعـن 

که رسید، مجدالشریعه فریاد زد:  سخن بدینجا 
_ بیانـات آقـا، منطقـی ر غیـر قابـل بحـث اسـت. ایـن خیلـی شـبیه اسـت 
کنـد ر امـر بدهـد ور سـال، از هـر فـرو  کـه مثـاًل پاوشـاِه رقـت اراوه  بـه ایـن 
ایـن  کـه  کنـد  معّیـن  هـم  را  عـده ای  ر  بگیرنـد  مالیـات  مبلغـی  اصفهانـی 
مالیـات را رصـول کننـد. فـرض می کنیم که این مالیـات را هم می خواهند 
ببرنـد ر فـرض هـم  بـکار  زاینـده ورو  بـه  کوهرنـگ  کـرون آِب  بـرای متصـل 
می کنیـم کـه تمـام اهالـِی اصفهـان پاوشـاه را ورسـت وارنـد ر اطاعـت ارامـر 
ار را از فرائـض  خـوو می واننـد. آن رقـت بـا رجـوو همـۀ این هـا، مـا از واون 
کـه مأمـور اجـرای مقـّررات هسـتند  را  کسـانی  کـروه ر  مالیـات خـووواوی 

یـم. یقینـًا اسـم  یـه ر زاوی راه بینداز گر کنیـم ر بـرای واون مالیـات،  لعنـت 
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ایـن عمـِل مـا، اطاعـت از مقـّررات نیسـت، بلکـه اسـم آن را بایـد عصیـان 

گـر آن را خـالف مقـررات بداننـد، حـق وارو. نامیـد ر ا

کرد به آقا رحیم و پیروزمندانه پرسید: مجد الشریعه بعد از بیان نظرش رو 

ید؟! _ آقا رحیم! شما چه جوابی بر این اشکاالت دار

گفت: که چای دومش هم سرد شده بود، سری تکان داد و  رحیم 

 _ بنده به حسب رظیفۀ اخالقی، به شیخ ر استاو خوو احترام می گذارم رلی 

کـه حقیقـت را قربانـِی ایـن  بـه حکـم عقـل ر شـرع، خـوو را مجـاز نمی وانـم 

گر مطالبی را بیان می کنم، از باب اوای تکلیف ر حل   احترام کنم! بنابراین ا

 مشکل اعتقاوی است نه برای اظهار فضل. لزمۀ بحث علمی، رو ر ایراو 

که عقل ر شرع آن را بپذیرو، برسند. است تا همه به نتیجۀ مطلوبی 

گفت:  که خوشحالی اش از پیروزِی احتمالی، مخفی نبود،  مجد الشریعه 

که سـخِن آقا صحیح اسـت ر عماًل سـخنان جناب سـّید  _ پس معترفید 

مهدی خالی از اشـکال نیسـت. مرحبًا بناصرنا!

رحیم با آرامش جواب داد:

کـه اشـاره شـد، احتـرام ر اراوت مـن بـه جنـاب شـیخ بـه ایـن  گونـه  _ همـان 

معنـا نیسـت کـه تمـام فرمایشـات ایشـان را قبـول وارم. مـن ایـراوی وارم کـه 

 عرض می کنم که ایشـان، ناخواسـته 
ً
عـرض خواهـم کـرو؛ رلی الن، اجمال

کربـال، حکـم بـه تبرئـۀ شـمر ر  ر بـر اسـاس مفررضـات خووشـان، ور راقعـۀ 

یزیـد ر خولـی ر سـایر قاتـالن حضـرت اباعبـد اهلل؟ع؟ واوه انـد!

ور سـمت مقابـل نیـز، بـر اسـاس بیانات شـیخ، متهـم رویـف اّدل ر محکوم 
اصلی _ نعوذ باهلل_ خدای متعال معرفی می شوو! چرا که مشّیت ار، باعث 
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 جبـر ور افعـاِل جنایتکارانـی مثـل شـمر ر یزیـد شـده! ر متهمـان رویف های 
بعـدی نیـز، حضرت امام حسـین؟ع؟ ر حضـرت ابوفاضل؟ع؟ ر همینطور 

سـایر اصحاب خاص  هستند.

گفت:  مجدالشریعه 

_ مـا ایـن سـخن را مبتنـی بـر فرِض سـّید مهـدی گفتیم رگرنه سـخن از تبرئۀ 

اشـقیاء معنا ندارو.

گفت: رحیم رو به شیخ 

 _ جناب شیخ! سخن سّید مهدی توضیحاتی لزم وارو رلی به نظر می رسد
 ور برواشت شما از مفررضات ایشان، تأملی جدی لزم است!

گفتـن،  بـود و ضمـن ذکـر  کـه سـرش پاییـن  در ایـن هنـگام شـیخ حسـن قمـی 

بحث هـا را می شـنید، بـا تعجـب سـرش را بـاال آورد و نگاهـی بـه آقـا رحیـم انداخت. 

گفـت:  مجـد الشـریعه مثـل بـرق از جـا جهیـد و بـه سـرعت 

یـی؟! هنـوز غـوره نشـده،  _ یـا اهلل! آقـا رحیـم! حواسـت هسـت چـه می گو
کنـی؟! برابـر شـیخ مـا عـرض انـدام  یـز شـوی ر وو می خواهـی مو

گفت: کرد و  شیخ نگاهی به مجد الشریعه 

ت اعتراض نکروه. بگذار ببینیم حرفش چیست!
ّ
_ تا حال که آقا رحیم بی عل

رحیم ادامه داد:

 _ آقا خووشان می وانند که هرگز قصد جسارت ندارم رلی ورِش طلبگی حکم

کرو، کما اینکه   می کند که ور مقام بحث، بتوان به نظرات بزرگان نقد رارو 

یخ شیعه چنین بووه است.  ورش همیشگِی فقهای ِعظام ور طول تاو

که ادامه بدهد. کرد  در این هنگام شیخ لبخندی زد و با سر به ایشان اشاره 
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گفت: کرد و  گلویی تازه  آقا رحیم، 

_ ابتـدا بایـد بـه سـّید مهـدی مطلبـی را تذکـر بدهـم: بـراور! بـر اسـاس حکـم 

گـر مشـّیت الهـی بـر امـری قـرار بگیـرو، نبایـد موجب جبـر ر مخالف  عقـل، ا

بـا اختیـار انسـان باشـد؛ چـرا کـه ور این صورت، تکلیف از انسـان برواشـته 

یـم،  یـم ر اختیـاوی نداو اینکـه مجبوو کنیـم ور عیـن  گـر فـرض  ا می شـوو! 

بـه معنـای ظالـم وانسـتن  ایـن  نیـز می باشـیم،  ـف 
ّ
از سـوی خدارنـد، مکل

خدارنـد ر ور نتیجـه محـال اسـت! چـرا کـه خدارنـد عـاول ر حکیـم بـووه ر 

تـر از حـّد طاقـت ر  کـرون بـه انسـان ناتـوان یـا خواسـتِن تکلیفـی بال تکلیـف 

ر از عدالـت ر حکمـت ر نوعـی ظلـم اسـت؛ خدارنـد  تـوان شـخص، بـه ود

کـه مرتکـب ظلـم ر خـالف شـوو! برتـر از ایـن اسـت 

که خداوند »تکلیِف ما ال یطاق«1  کریم و احادیث شـریفه تذکر داده اند   در قرآن 

نمی کند: 

ا ُوْسَعَها...<.2 
َّ
ل ًسا اإِ �فْ ُه �فَ

ّ
�فُ الَل

ّ
كَِل ُ ا �ی

َ
>ل

که خارج از طاقِت فرو باشد. 1. تکلیفی 
کس را جز به اندازه توانایی اش تکلیف نمی کند...«. 2. بقره: 286؛ »خدا هیچ 
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و نیز فرموده اند: 

اَها...<1؛ یعنـی خدارنـد جـز ور حـّد تـوان ر  �تَ
آ
ا َما ا

َّ
ل ًسا اإِ �فْ ُه �فَ

ّ
�فُ الَل

ّ
ِل
َ
ك ُ ا �ی

َ
>... ل

ـف نمی کنـد. پـس 
ّ
ور حـدرو امکاناتـی کـه بـه بنـده اش واوه اسـت ار را مکل

ـف کـروِن فـرو مجبـور را قبیح ر زشـت وانسـته؛ ر نسـبت 
ّ
عقـل ر نقـل، مکل

واون آن را بـه خدارنـد جائـز نمی شـمارو.

کـه به اقتضای توحید، مشـّیت خداونـد را نافذ معرفی  بنابرایـن، همـان منابعـی 

بـه مقتضـای عـدل و حکمـت  نیـز  می کننـد، یعنـی عقـل و وحـی الهـی، همان هـا 

الهـی، جبـر و تکلیـف مـا الیطـاق را از خداونـد نفـی می کننـد و سـاحت خداونـد را از 

آن منـّزه می شـمارند. 

کـه بحـث نافـذ بـودن مشـیت الهـی بـه مـا رسـیده، بـر  بنابرایـن از همـان منبعـی 

کـه  همـان مبنـا و از همـان منبـع نیـز دربـارۀ مشـیت الهـی، ایـن توضیـح داده شـده؛ 

 اسـاس نظـاِم تشـریِع 
ّ

مشـیت الهـی ناقـض اختیـار مـا در افعالمـان نخواهـد بـود. و ِاال

یخـت!!   دیـن و قانـون الهـی فـرو خواهـد ر

کریم و روایات شـریفه، بحث مشـیت الهی را مطرح  به همین جهت وقتی قرآن 

می کنند، بافاصله اختیار و حرّیت انسـان در اعمالش را نیز، تذکر می دهند. 

کـه میـان  کلیـِد مفقـود، در بحثـی  گفـت: در حقیقـت شـاه  بـر ایـن اسـاس بایـد 

کـه مـا فکـر می کنیـم مشـیت الهی  جنـاب شـیخ و سـّید مهـدی درگرفتـه، ایـن اسـت 

کـه هرگـز چنیـن  عمـًا دسـت مـا را می بنـدد و اختیـار را سـلب می کنـد. در حالـی 

کـه گفتم، بر اسـاس حکـِم عقل و آموزه های اسـامی، علم  نیسـت! بلکـه همان طـور 

1. طـالق: 8؛ »... خـدا هیـچ کـس را جـز بـه انـدازه وزقـی کـه بـه ار عطـا کـروه اسـت، تکلیـف 
نمی کنـد...«.
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کارهـا  خـدا بـر همـۀ امـور احاطـه داشـته و مشـّیت خداونـد در همـه جـا و بـه تمـام 

ـت برای َاعمال و افعاِل اختیارِی بندگان نیسـت؛ بلکه مشـّیت 
ّ
ـق دارد. ولـی عل

ّ
تعل

کارهـا بـا قـّوت  کـه می خواهـد،  کارهـای اختیـاری انسـان ها ایـن اسـت  خداونـد در 

گیـرد. کـه خـودش بـه انسـان ها عطـا فرمـوده و بـدون جبـر و الـزام  انجـام  و اختیـاری 

گرفت و راست نشست: نفسی 

کنیـد مـا از زاینـده ورو  کالمـم را بـا مثالـی توضیـح وهـم: فـرض  یـد  _ بگذاو

یـدن بدهیـم ر جناب اسـتاو نیـز  به عنوان  تـا مسـجد سـلطانی1، مسـابقۀ ود

ر، تمـام ایـن مسـیر را همـراه مـا باشـند. رقتـی مـا بـه آخـر مسـیر می رسـیم،  واد

قطعـا یـک نفـر برنـده ر مـا بقـی بازنـده خواهنـد بـوو. ورسـت اسـت یـا خیر؟ 

کردند. آقا رحیم با لبخند ادامه داد: همگی با سر تایید 

_ بـا ایـن حسـاب، رقتـی جناب شـیخ از همان ابتدا با مـا بووند ر ویدند که 

یدیـم ر ور آخـر نیـز یکـی از مـا ادل شـد ر مـا بقـی ور  مـا بـه اختیـار خوومـان ود

روه هـای بعـد قـرار گفتنـد، پـس ایشـان ور نهایـت، علـم وارنـد بـه کّل عمـِل 

کـه ایـن علـم ایشـان ور عملکـرِو اصلـِی مـا تاثیـری واشـته  مـا، بـددن ایـن 

باشـند. آیـا ایـن سـخن نیـز صحیـح اسـت؟!

گفت: کمی جابجا شد و  کردند. رحیم  باز همگی 

کـه جنـاب شـیخ، بـه اذن اهلل یـا بـه اعطـای خدارنـد،  کنیـم  _ حـال فـرض 

کـه قبـل از شـررع ایـن رقابـت، از آینـده بـا خبـر شـده ر  وارای علمـی بشـوند 

کسـانی ور روه هـای بعـدی قـرار  کسـی اّدل می شـوو ر چـه  کـه چـه  بداننـد 

1. مسـجد شـاه اصفهـان، بـه نام هـای مسـجد سـلطانی، مسـجد جامـع عّباسـی ر مسـجد 
یخـی اصفهـان اسـت. امـام شـهرت وارو ر مهم تریـن مسـجد تاو
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کنـون می پرسـیم کـه آیـا ایـن علِم جناب شـیخ به نتیجـۀ نهایِی  می گیرنـد. ا

یـدن نفـی می کنـد؟! ر یـا مـا را مجبـور می کنـد  مسـابقه، اختیـار مـا را ور ود

کشـید ر اوامـه  یـم ر یـا موجـِب ُبـرو ر باخـت مـا می گـروو؟! )نفسـی  کـه بدد

واو:( هرگـز! عـرض می کنیـم: همین طـور اسـت علـم خدارنـد بـه افعـال ر 

اعمـال مـا کـه هرگـز، موجِب جبـر ر نفی کنندۀ اختیار مـا نخواهد بوو! علم 

خـدا نیـز قبـل ر بعـد از فعـل مـا تغییـر نمی کنـد ر فعـل مـا حقیقتـًا بـه خـوو ما 

منتسـب اسـت.

گر بخواهـد، نمی تواند مـا را به  البتـه ایـن بـه ایـن معنـی نیسـت کـه خدارنـد ا

کنـد. رلـی بـه طـور معمـول ر ور شـرایط امتحـان ر ابتـالء ور  کاوی مجبـور 

کاوی مجبـور نمی کنـد بعـد  ایـن عالـم، خدارنـد متعـال هرگـز انسـان را بـه 

کنـد! کنـد یـا بخاطـرش ثـواب ر عقـاب  بخواهـد بـه آن امـر ر نهـی 

گـر چنیـن شـوو، ایـن عمـل با عـدل ر حکمت الهـی سـازگاوی نخواهد  کـه ا

واشـت ر عقـل ر رجـدان انسـان عاقـل ر مؤمـن، واون چنیـن نسـبتی را بـه 

خدارنـد جایـز نمی شـمارو.

که شـیخ حسـن قمی لبخندی زد و شـیخ صابرنیز همچنان  در این هنگام بود 

کشـید. آقا رحیم  کم پشـتش  که سـرش را به آرامی تکان می داد، دسـتی به محاسـن 

بـا همـان آرامش مثال زدنـی اش ادامه داد: 

ـِت موجبۀ اعمال 
ّ
_ بـه تعبیـر ویگـر، علـم الهـی به نتیجـۀ اعمال ما، هرگز عل

که علم جناب شیخ به نتیجۀ مسابقه، وخلی  ما نیست. یعنی همچنان 

ور خـوِو نتیجـه نـدارو ر هیـچ ورنـده ای را  مجبـور بـه عملـی نمی کنـد، علِم 

کاوی نمی گـروو.  الهـی بـه اعمـال بنـدگان نیـز باعـث جبـر ایشـان بـه انجـام 

کـروه  کریـم اشـاره  بـه ایـن ور حقیقـت ور قـرآن  نیـز بار هـا  خدارنـد متعـال 
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ُم َم�فْ 
َ
ْعل

ئَ
َك ُهَو ا  َر�بَّ

�فَّ یـش واوه؛ مثـاًل: >اإِ گاهی خو اسـت؛ یعنـی هـم تذکـر به آ

کـه از  کسـی  روگار تـو بـه  <؛1 »همانـا پـرد �فَ ِد�ی
ُمْه�تَ

ْ
ال ُم �بِ

َ
ْعل

ئَ
ِلِه َوُهَو ا �ی  َ��فْ َس�بِ

ّ
ُل �فِ �یَ

گاه تر اسـت«  مسـیر خـدا گمـراه شـده واناتـر ر بـه پذیرنـدگان هدایـت آ

گذاشته: و هم مسئولّیِت اعمال اشخاص را بر عهده خودشان 

َرى...<؛2»ر هر نفسی  �فْ
ئُ
َر ا َر�تٌ ِورفْ ِ ُر َوارف ِ رف

ا �تَ
َ
َها َول �یْ

َ
ا َعل

َّ
ل ٍ� اإِ

�فْ  �فَ
ّ

ِس�بُ ُكُل
ْ
ك ا �تَ

َ
>... َول

گناهـکاوی  یـش عمـل زشـتی را مرتکـب نمی شـوو ر هیـچ  یـان خو جـز بـه ز

گنـاه ویگـری را بـه ورش نمی کشـد«.  بـار 

حضـرت امـام صـادق؟ع؟ نیـز همین عقیـده را  در کام روشـنگر خویش برای ما 

کـرده  و فرموده اند: بیـان 

کــه ور افعــال  ْمَرْین ...«؛3بــه ایــن معنــا 
َ
ْمــٌر َبْیــَن أ

َ
ِکــْن أ

َ
یــَض َر ل  َتْفِو

َ
 َجْبــَر َر ل

َ
»ل

کار اســت ر نــه رانهاونــی  اختیــاوی بنــدگان از ســوی خدارنــد، نــه جبــری ور 

کــه بنــده را از حیطــۀ علــم ر قــدرت الهــی خــارج ســازو!

کــه مثــال فــوق، صرفــًا بــرای تقریــب بــه  کنــم  البتــه از بــاب تذکــر بایــد عــرض 

ذهــن بــوو رگرنــه شــما بزرگــواران می وانیــد کــه هیــچ ســنخیت ر تشــابهی بیــن 

 ر عــال رجــوو نــدارو. 
ّ

کــه مــا باشــیم ر خالــق متعــال جــل مخلــوق 

ـــی 
ّ
بـــه بیـــان ویگـــر: بیـــن علـــم الهـــی ر افعـــال اختیـــاوی انســـان ها، رابطـــۀ ِعل

گـــر خـــدا برخـــی از همـــان حـــواوث آینـــده  ر معلولـــی برقـــرار نیســـت. حـــال ا

روگارت بـه کسـی کـه از راه ار گمـراه می شـوو ر نیـز بـه پذیرنـدگان راه  1. انعـام:  117؛ »یقینـًا پـرد
هدایـت واناتر اسـت«.

یـان خـوو ]عمـل زشـتی[ مرتکـب نمی شـوو، ر هیـچ  2. انعـام: 164؛ »... ر هیـچ کـس جـز بـه ز
سـنگین بـاوی بـار گنـاه ویگـری را بر نمـی وارو...«.

3. الکافی، ج 1، ص160.
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را قبـــل از رقـــوع، بـــه ارلیـــاء خـــووش خبـــر وهـــد، بازهـــم مشـــکلی ایجـــاو 

نخواهـــد شـــد ر علـــم آنـــان بـــه آینـــده، اختیـــار آنـــان ور افعالشـــان را ســـلب 

گاهـــی، امتحـــان ســـخت تری  کـــرو. بلکـــه بـــا وارا بـــوون ایـــن علـــم ر آ نخواهـــد 

کـــه بـــا قبولـــی ور آن ر انجـــام تکلیـــف الهـــی، شایســـتگِی  خواهنـــد واشـــت 

کـــرو ر بدیـــن ســـان، حّجـــِت خـــدا بـــووِن  پاواشـــی فراخـــور را پیـــدا خواهنـــد 

ــز آشـــکار می گـــروو. آنـــان نیـ

با توّجه به این حقیقت، ویگر طلِب آب کروِن کووکاِن حرم حسینی از سقای 

رون آب، هرگـز عبـث ر بیهـووه نبـووه؛  کربـال ر رعـده کـرون علمـدار بـرای آد

 بلکه ورخواسِت آب از سوی طفالن رعکس العمل حضرت ابوفاضل؟ع؟، 

 همان جریاِن رفتار طبیعی ر بشری است که ور عین ُحرّیت رآزاوگی انجام 

 می گیرو. اضافه بر این که ایشان، به اطاعت از اماِم مفترض الطاعة خووش 

تی که وارند، باید   هم امتحان می شـوو که ایشـان با همۀ شـجاعت ر کمال

کووکان شوند. سّقای 

جرعه ای چای نوشید و ادامه داد:

یـــد را نمی توان توجیه کرو ر تقصیرش  هم چنین گناهان شـــمر ر خولی ر یز

گرون خدارنـــد متعال انداخـــت. بلکه عملکرو آن ها عین شـــقارِت  را بـــه 

 خووشـــان ر وشـــمنی بـــا خدا ر رســـول؟لص؟ می شـــوو، آن هـــم ور نهایت

 ُحرّیت ر اختیار.

کـــرون بـــر مظلومیت  گریه  که  ر وقیقـــًا بـــا توّجه بـــه همیـــن حقایق اســـت 

 سّیدالشـــهداء؟ع؟ به تبعّیت از ســـّنت پیامبر ر ائّمـــه؟مهع؟ معنا پیدا کروه 

ر صحیح است.

مـا گریـه می کنیـم بـر کسـی کـه به رسـم بندگی خـدا، مختارانـه ور راه وفاع از 
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حریـم ویـن الهـی ر وفـع ظلـم ظالمان که موافق با رضای خدا ر رسـول بوو، 

قـدم برواشـت ر ور ایـن راه از همـه چیـز خوو گذشـت ر ور آخر نیز مظلومانه 

به شـهاوت رسید.

گفت:  در اینجا سّید مهدی 

کـه بفرماییـد پاسـخ اشـکالت  کنـون نوبـت آن اسـت  _ جنـاب آقـا رحیـم! ا

جنـاب شـیخ صابـر بـه صـورت مختصـر ر مفیـد چـه می شـوو؟!

گفت: کرد و  کمی تنگ  آقا رحیم چشمانش را 

_ بلـه سـؤال کامـاًل بجایـی اسـت! خوشـحالم کـه می بینـم عالره بـر جهات 

کسـب معرفـت  کـه ور شـما مشـاهده می شـوو، اهتمـام بـر  تدّیـن ر تقوایـی 

همـان  ایـن  اسـت.  بالندگـی  ر  شـکوفایی  حـال  ور  شـما  رجـوو  ور  وینـی 

ر  ؟مهع؟، شـیعیان  امامـان معصـوم  ر  کریـم  قـرآن  تعالیـم  کـه  چیـزی اسـت 

بـرای  را  کسـب معرفـت  ترغیـب می کننـد ر  بـرآن  را سـخت  ُمحبـّاِن خـوو 

پیـرران خـوو افضـِل اعمـال ر عبـاوات شـمروه ر میـزان اوزش ر فضیلـت 

اعمـال ر عبـاوات را رابسـته بـه آن معرفـی می فرماینـد. ایـن از نظـر عقلی نیز 

کامـاًل ورشـن ر قابـل وفـاع اسـت.

ور اینجـا بـه ذکـر یـک نمونه از ورایات اوزش معرفت، بسـنده کروه به پاسـخ 

اشـکالت مورو نظر شـما اشـاره می کنم: 

ُه  ِفی  
ُ

َفّق َکَماِل  الّتَ
ْ
  ال

ُ
  ُکل

ُ
َکَمال

ْ
از امام صاوق؟ع؟ آمده است که فرمووند: »ال

ین...«؛ 1یعنـی: »کمـال ر تمامـِی کمـال ر رشـد انسـانی، کسـب معرفـت  الّدِ

 ر شناخت ورست وین است...«.

1. الکافی، ج 1، ص 32. 
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گفت: کمی مالید و  پایش را 

_ بـه نظـر حقیـر، بعـد از مطالبـی کـه ور بـارۀ توحیـد، علـم ر مشـّیِت خدارند 

از یـک طـرف ر اختیـار انسـان ر عـدل ر حکمـت الهـی از طـرف ویگـر بیـان 

تی که شـیخ بزرگوار فرمووند، بسـیار ورشـن ر قابل فهم  شـد، پاسـخ اشـکال

خواهـد بـوو؛ البتـه قـدوی وقـت ر توجـه لزم وارو. 

گفت: شیخ 

 _ حضرت ابوفاضل؟ع؟، که می وانستند مشّیت الهی بر کشته شدن ایشان 

است، چگونه برخالف راقع، به اطفال رعدۀ آب واوند؟! 

کـه حضـرت ابوفاضـل؟ع؟، وسـت   ورشـن اسـت 
ً
یـم: ارل ور جـواب می گو

ر  معصـوم  امـام  ر  گرانقـدر  بـراور  کـه  یقینـی  اطـالع  ر  علـم  راسـطۀ  بـه  کـم 

بـه  ر  سـفر  طـول  ور  حسـین؟ع؟  حضـرت  یعنـی  ایشـان  الطاعـۀ  مفتـرض 

خصـوص ور شـب عاشـورا، بـه ایشـان ر سـایر اصحـاب ر یـاران خـوو واوه 

بوونـد، می وانسـتند کـه ور ایـن نبـرِو نابرابـر، به شـهاوت خواهند رسـید! اّما 

آیـا لزرمـًا ور هنـگام واوِن رعـدۀ آب بـه اطفـاِل عطشـان ر رفتـن بـه سـمت 

رون،  که ور همین مسـیِر آب آد رون آب، می وانسـتند  شـریعۀ فرات برای آد

رسـول قـرار می گیرنـد؟! نـه! هرگـز  مـورو حملـۀ ناجوانمروانـۀ وشـمنان خـدا د

چنیـن لزرمـی رجـوو نـدارو!

کـه شـهاوت حضـرت ابوفاضـل؟ع؟ ر حضـرت  ثانیـًا مگـر شـما معتقدیـد 

اباعبـداهلل؟ع؟ ر سـایر اصحـاب، خـارج از مشـّیت خدارنـد تحقـق یافته؟! 

آیـا راقعـا چنیـن چیـزی را ممکـن می وانیـد؟! نخیـر؛ نـه این راقعـه ر نه هیچ 

اتفـاق ویگـری جـز بـه مشـّیت خدارنـد رخ نمی وهـد؛ ر ایـن مقتضـای قـول 

گـر به این حقیقـت اعتراف می کنید، چرا جناب سـّید  بـه توحیـد اسـت!! ا
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ر سـرزنش می کنیـد؟!  مهـدی ر امثـال ایشـان را ور بـارۀ همیـن بـاد

ـِق مشـّیت خدارنـد بـه 
ّ
کـه تعل گفتـم، نکتـۀ وقیـق ایـن اسـت  کـه  همانطـور 

ایـن راقعـه، هرگـز بـه معنـای جبـری بـوون آن نیسـت؛ بنابرایـن بـر حضـرت 
ابوفاضـل؟ع؟ راجـب اسـت کـه  ور عیـن حـال کـه مثـاًل هـدف اصلی شـان 
کرون طفالن است، ور  رون آب ر سیراب  رفتن به سمت شریعه فرات، آد
 حفـظ جـان خـوو نیـز تـا آنجـا کـه می تواند بکوشـد؛ تـا بتوانـد به رظیفـۀ الهی

 خوو ور حفظ جاِن رلّی خدا ر جهاو فی سبیل اهلل، اوامه وهد! 

 این، به تعبیر شما عمر واون به خوو، حرکت بر خالف مشّیت اهلل نیست!
بلکـه؛ ور مسـیر حرکـت بـر رفـق رظیفۀ الهـی ر به تعبیری حرکت ور سـمِت 

مشـّیت تشـریعی خدارند ر اطاعت فرمان ارسـت. 

کرد:  سّید مهدی در تایید حرف  های آقا رحیم اضافه 

ــا الفضــل؟ع؟، این هــا را ور راقــع  کــه حضــرت اب _ مقصــوو مــن ایــن اســت 

 می وانســت رلــی مأمــور بوو که همانند یك بشــرعاوی رفتــار نماید. یعنی به 

تمام معنا به رظایف عقلی ر شرعی ر انسانی خوو عمل نماید.

گفت: کت بود  کنون سا که تا  شیخ صابر 

که بشـری از هر حیث مثل سـایر افراو اسـت، یعنی  کرویم   رقتی قبول 
ً
_ ارل

از آینـده ر غیـب اطـالع ندارنـد، ار هـم نـدارو؛  کـه ویگـران  طـووی  همـان 

یـاو از پـای ور می آینـد  کـه ویگـران ور مقابـل جراحت هـای ز همـان طـووی  

ار هـم از پـای ور می آیـد؛ همـان طـووی کـه ویگـران نمی تواننـد خرق عاوت 

کننـد ار هـم نمی توانـد؛ همـان طـووی  کـه ویگـران ور معـرض مـرگ ر مرض 

هسـتند ار هـم مریـض می شـوو ر می میـرو. ویگـر بـه چـه ولیـل بایـد معتقـد 

یم ماننـد افـراو ویگـر نیسـت ر می توانـد بـه ویگـران عمـر بدهـد یـا از ِسـیر  شـو
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یـش  کنـد. ر یـا اینکـه چـرا نبایـد از قـدرت خو حـواوث طبیعـی جلوگیـری 

رت ر لزرمی وارو که مـا چنین فرضی  اسـتفاوه کنـد؟ بـا ایـن مـوارو چه ضـرد

ور مـورو بعضـی افـراو بکنیـم؟

سید مهدی فورًا جواب داد:

_ پـس معجـزات ر خـرق عـاوات کـه بـه انبیـاء نسـبت می وهنـد، همـۀ ایـن 
کـه  ـی ر تّبـری نقـل می کننـد ر ایـن همـه ورایـت 

ّ
کـه ور تول اخبـار ر احاویثـی 

از جعفربـن محمـد؟امهع؟ راجـع بـه ذکـر مصیبـت رارو شـده اسـت همه وورغ 
کـه سـر از وسـتگاه  اسـت؟ عـالره براین هـا، عقـول مـا چـه شایسـتگی وارو 
رو؟ خدارند قاور ر حکیم مطلق بیاد  آفرینش ر حکمت اعمال خدارندی وو
 است ر بنابراین ممکن است هزار ها کار بکند که عقل بشر از ورك حکمت 
لی که فرمووید می توان بحث   ر علت آن ها قاصر باشـد. با این طرز اسـتدل
 را ووباره انبیاء ر ائمه اطهار؟مهع؟ تسّری واوه ر آن ها را نیز مانند افراو عاوی 
 وانست! ور صورتی که ما می وانیم آن ها باذن اهلل لنگر کشتِی رجوو هستند 

گر آن ها نبووند عالم امکان این طور موجوو، ثابت ر مستقر نبوو. ر ا

کـرد بـه سـینی چایـی که شـیخ حسـن تازه وسـط گذاشـته  آقـا رحیـم دسـت دراز 

بـود؛ اسـتکانی برداشـت و بـاز وارد میدان شـد:

گر منظور اسـتاو از مشـابهت آن  _ البتـه بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه کرو که ا

ْم...<1 باشـد بایـد 
ُ
ك

ُ
ل ْ ٌر ِم�ش

َ َسش ا �ب
�فَ
ئَ
َما ا

�فَّ بزرگـواران بـا سـایر افـراو، اشـاره بـه آیـۀ >... اإِ

یـم از نظـر عقـل رنقل، کاماًل ورشـن اسـت که بین انبیـا ر حجج الهی با  بگو

گر قرار باشـد  مـروم عـاوی، بـه هیـچ رجه مشـابهِت تاّم رجوو ندارو! چرا که ا

آنهـا هیـچ امتیـازی  ور واشـتِن علـوم ر سـایر کمـالت بـا مروِم ویگر نداشـته 

که من هم بشری مانند شمایم...«. کهف: 110؛ »... جز این نیست   .1
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کوچکـی  آنـان  برابـر  ور  مـروم  بایـد  ولیـل  چـه  بـه  صـورت  ایـن  ور  باشـند، 

کننـد ر مطیـع ر پیـرر آنـان باشـند ر آنـان را الگـوی خـوو قـرار وهنـد؟! ایـن، 

ینـد: »ترجیـح بـال مرّجح«؛1 کـه نه عقل  همانـی اسـت کـه علمـا بـه آن می گو

می پذیـرو ر نـه نقـل! 

 ر البتـه ایـن مطلب نیز ورشـن اسـت کـه این مزایا موجب نمی شـوو _ رنباید 

 هم بشوو _ که آنان از گرره انسان ها خارج شوند؛ ر مثاًل جزر گرره فرشتگان 

 قرار گیرند ر یا _ نعوذ باهلل _ آنان را ور شأنی از شئون به رتبۀ خدایی برسانیم. 

ْم...<، یعنی 
ُ
ك

ُ
ل ْ ٌر ِم�ش َ َسش ا �ب

�فَ
ئَ
َما ا

�فَّ که فرمووه است: >... اإِ اصاًل از همین ورست 

مـن مثـل شـما بشـر ر مخلوقـی از مخلوقـات خدارنـد هسـتم ر کمـالِت مـرا 

... <، 2 یعنـی مـرا ور مقـاِم  َىّ
َ
ل وَحى اإِ ُ هـم، خدارنـد بـه مـن واوه اسـت؛ امـا >... �ی

یافـت رحـی نبـوت ر رسـالت سـنگین خوو قرارواوه اسـت!!  وو

« قـرآن را نباید وسـت کم گرفت!  َیّ
َ
وّقـت کنیـد کـه ایـن ور کلمـۀ »ُیوَحـی ِإل

عبـارت  رلـی  شـده  تکیـه  خیلـی  ُکـْم« 
ُ
ِمْثل َبَشـٌر  َنـا 

َ
»أ عبـارِت  ودی  غالبـًا، 

جنـاب  مثـل  شـخصیتی  از  البتـه  می شـوو!  گرفتـه  ناویـده   » ـَیّ
َ
ِإل »ُیوَحـی 

کـه اسـتاو حقیـر هـم هسـتند، طبعـًا توقـع بیشـتری هسـت ر  شـیخ صابـر 

برخـورو،  نحـوۀ  ایـن  ور  وارنـد.  توجـه  نـکات  ایـن  بـه  خووشـان  هـم  حتمـًا 

انسـان _ بـه قـول معـررف _ بـه یـاو ایـن شـعر عامیانـه، امـا حکیمانـه می افتـد 

کـرو!   کـرو، »رل تسـرفوا« را فرامـوش  گـوش  کـه: »کلـوا راشـربوا« را ور 

گـر ور ولیـل یـا ور نظـر بـا یکدیگـر ور تعـارض باشـند، چنان چـه یکـی از آن هـا مزّیـت  1. یعنـی ا
گر هیچ کـدام از آن  ور ولیل یا ور نظر،  ر ُرجحانـی واشـته باشـد، آن را مقـّدم می وارنـد رلـی ا
مزّیـت ر یـا رجحانـی نداشـته باشـد ر یکـی از آن هـا مقـّدم واشـته شـوو، ایـن ترجیـح بـددن 

مرّجـح اسـت کـه از نظـر عقـل، قبیح ر زشـت اسـت.
کهف: 110؛ »... به من رحی می شوو...«.  .2

37



ضیافتی در تخت فوالد 38

کـرد، سـر خـود را  شـیخ صابـر در مقابـل ایـن سـیل از اعتراضـات، تنهـا تبّسـمی 

کنـون لـب بـه سـخن نگشـوده  کـه تا تـکان داد و سـکوت اختیـار نمـود. شـیخ حسـن 

گفـت:  کـرده و  بـود، رو بـه شـیخ 

 _  به نظر من این طور مباحثه فایده ندارو. ما همه می وانیم که جناب شیخ

ور قـوه جـدل ر مباحثـه بی نظیـر هسـتند ر اعتراضـات آقـای نجـف آبـاوی 

 نمی تواند مطالب شـما را جبران نماید. البته ور این میانه سـخنان جناب 

 آقا رحیم هم قابل تأّمل است ر مرا نیز کمی به فکر فرر بروه است. احساس 

 می کنـم کـه جواب های ایشـان بـه حقایق عقلی ر رجدانی  نزویک تر اسـت 

تا سخنان آقای نجف آباوی.

گفت:  کرد و  مجد الشریعه با لبخند رو به آقا رحیم 

کند. _ پس یحتمل الن باز هم سّید باقر می خواهد حرف های آقا را نقد 

آقا رحیم هم با لبخند جواب داد:

گروی را  ه اش می تواند رسـم شـا
ّ
گرو بـا بیان اول گرِو آقـا هسـتم ر شـا  _ مـن شـا

رو. اساتید ر بزرگان خوو به ما یاو واوه اند که: »نحن   ور نزو استاوش بجای آد

بـه تعبیـر عامیانـه یعنـی: مـا نوکـِر ولیـل هسـتیم! خالصـه  َابنـاُء الدلیـل«؛ 

یعنـی بزرگـِی بـزرگان نبایـد مـا را مقهـور خووش کنـد! ما تابِع ولیل هسـتیم ر 

یـم. مـن ور مـورو حرفهـای اخیـر  هرجـا ولیـل مـا را هدایـت کنـد، آنجـا می ود

کـه بـا کسـب اجـازه از ایشـان عـرض می کنـم. آقـا هـم ِان ُقلتـی وارم 

گفت: شیخ صابر 

_ اجـازه بدهیـد ویگـران هـم ور بحـث شـرکت کنند تا ورال سـخن گفتن به 

صـورت متکلم رحده نباشـد.
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گفت: مجدالشریعه با دلخوری 

کـه آقـای نجـف آبـاوی قضایـا را مطـرح می کنـد ر ور  _  بـا ایـن طـرز فکـری 

کره به جای  رو، هیـچ رقت مذا ل عقلـِی آقـا، اولۀ نقلی می آد مقابـل اسـتدل

که پایۀ مباحثات باید  کنیم  ورشـنی نمی رسـد. خوب اسـت ما اّدل معین 

یـن عقلی باشـد یـا نقلی.  مواز

گفت:  شیخ صابر با حرارت و لحن خاص خود 

ل عقلی باشد.  _ میزان بحث، همیشه باید استدل

گفت:  سّید نجف آبادی 

کـرات بایـد اخبـار ر احاویـث  _ برعکـس بـه عقیـدۀ مـن، میـزان ر پایـۀ مذا

باشـد؛ چـون کـه صـد آمد، نوو هم پیش ماسـت! علما هـم گفته اند: »کلما 
حکـم بـه الشـرع حکـم بـه العقل«.1

یـد: »کل مـا حکـم بـه العقـل حکـم بـه الشـرع«؛ یعنی: »هـر آنچه عقل  1. ایـن قاعـده، کـه می گو
_ بـه صراحـت_ بـه آن حکـم کنـد، شـرع هـم همـان گونه حکم می کنـد«، تقریبًا مـورو اتفاق 
علما ر بلکه قاطبۀ عقالی متشـرع ر وین شـناس اسـت. اّما ور بیان شـکِل معکوس آن، 
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گفت:  باز مجدالشریعه با پوزخند و هیجان 

_ همیـن جملـه ای کـه الن فرمووید، »نقل« اسـت! مـا هم که هنوز »نقل« را 

رون ایـن جملـه، برای  بـه عنـوان پایـۀ مباحثـات قبـول نکروه ایـم. بنابرایـن آد

کـه  یـرا شـما بـرای ایـن  تأئیـد نظریـۀ خووتـان مصـاوره بـه مطلـوب اسـت! ز

ل نقل اسـت، باز به نقل متوسـل شـده ر جمله ای  کنید پایۀ اسـتدل ثابت 

گر ایـن جمله صحیح  را نقـل می کنیـد کـه صحـت آن محـل ترویـد اسـت. ا

باشـد، بـدان معناسـت کـه هـر چه ور شـرع اسـالم آمـده مـورو تصدیِق عقل 

یـم چنـد میلیـون  اسـت. پـس بـه غیـر از چنـد میلیـون مسـلمان یـا بهتـر بگو

شـیعه، تمـام ملـل ر ُامـم ویگـر کـه صـد برابـر ما هسـتند همگی باید سـفیه ر 

ویوانـه باشـند بـرای این که مسـلمان نیسـتند.

گفت: کافه شد اّما با طمأنینه  کمی  سید نجف آبادی 

ت هـای غیـر مسـلمان دارنـد، عقـل شـیطانی اسـت؛ زیـرا عقـل 
ّ
کـه مل آن عقلـی 

َعْقـُل  َما ُعِبَد 
ْ
کـه در حدیـث آن را چنیـن تعریف کرده اند: »»ال حقیقـی، عقلـی اسـت 

ِجَنـاُن...«.1
ْ
ْکُتِسـَب  ِبِه  ال ْحَمـُن  َو ا ِبـِه  الّرَ

ییـم: »کلمـا حکـم بـه الشـرع حکـم بـه العقـل«، بـه ایـن معنـا کـه »هرآنچـه  یعنـی این کـه بگو
شـرع بـه آن حکـم کـروه، عقـل هـم بـه آن حکـم می کنـد«، علما بحث وارنـد! آیا لزرمـًا هرآن 
چـه ور شـرع آمـده، عقـل هـم بـددن نیـاز بـه هیچ توضیـح علمی ویگـری، عینًا بـه آن حکم 
کـه  یـرا چـه بسـا احـکام شـرعی رجـوو وارو  می کنـد؟! ایـن مسـأله جـای تأمـل جـدی وارو ز
عقـل، مسـتقاًل حکمـت آن را نمی وانـد مگـر اینکه عاِلمی الهـی، حکمت آن را بیان کند. 
البتـه حکـم شـرع، قطعـًا بـر خـالف حکـم قطعـی عقـل نیسـت، امـا ایـن مسـئله، بـا ایـن 
کنـد: »عقـل هـم مسـتقاًل بـه همـان حکـم شـرع حکـم می کنـد«،  کسـی اوعـا  کـه  سـخن 

تفـارت وارو!   

ئمة ؟مهع؟، ج1، ص4.   1. رسائل الشیعه، ج 11، ص 160، ح3؛ هدایة األمة إلی أحکام األ
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مجدالشریعه نگذاشت نجف آبادی حرف خود را ادامه دهد و فریاد زد:

_  بـاز کـه شـما متمّسـك بـه نقـل شـدید!! مـا هنـوز قـرار بـر ایـن نگذاشـته ایم 

عقـل،  گذشـته،  ایـن  از  وهیـم.  قـرار  کـرات  مذا پایـۀ  را  ورایـات  ر  نقـل  کـه 

کـه انسـان را از  شـیطانی ر رحمانـی نـدارو. عقـل عبـارت اسـت از قـّوه ای 

از معلـوم  کلیـات ر اسـتنباط مجهـول  کنـد. یعنـی اوراك  حیـوان متمایـز 

کـه ور علـوم طبیعـی،  ت هایـی را 
ّ
ر تمیـز وهنـدۀ خـوب از بـد. نمی تـوان مل

کروه انـد، بی عقـل  یاضـی، صنایـع ر تجـارت صـد برابـر بیشـتر از مـا تّرقـی  و

گذاشـت.  شـیطانی  عقـل  را  آن  اسـم  هـوس  ر  هـوی  حسـب  بـر  یـا  نامیـد 

ودی  از  مـا  کـه  نیسـتید  موافـق  هسـتید،  فاضلـی  طلبـۀ  کـه  حضرتعالـی 

یـن عقلـی بـه بحـث خـوو اوامـه وهیـم؟!  مواز

سید آرام پاسخ داد:

کـه مـن  کـرون اسـت. ایـن  کامـل نیسـت ر بشـر قابـل خطـا  یـرا عقـِل بشـر  _ ز

یـم مسـتندات مـا بایـد بـر اسـاس اخبـار ر احاویـث ائمـه؟مهع؟ باشـد،  می گو

کـه آن هـا وارای عقـل کامـل بـووه ر از بطـون اشـیاء بـه طـور  بـرای ایـن اسـت 

یـژه ای از جانـب خـووش ر نیـز  کامـل مّطلعنـد ر خدارنـد آن هـا را بـه علـم د

کائنات، از سـایرین ممتاز سـاخته اسـت.  ُکنِه اسـرار  اطالع بر مکنونات ر 

پـس بهتـر نیسـت کـه ور مباحـث خـوو اعـم از مباحث راجع بـه معامالت ر 

مسـائل وینـی ر یـا ور عبـاوات ر مسـائل اخـردی، بـه جـای اتـکاء بـه عقـل ر 

وانـش خـوو کـه ناقـص ر قابـل خطاسـت، بـه راهنمایـِی عقول کاملـه یعنی 

پیغمبـر خـدا؟لص؟ رائمـه هدی؟مهع؟  اعتماو کنیم که بددن شـک از طرف 

خدارنـد ورشـن شـده اند؟!

ــروه  کـ ــی  ــم ترقـ ــدر هـ ــر قـ ــر، هـ ــل بشـ ــه عقـ کـ ــید  ــر باشـ ــم منکـ ــان نمی کنـ گمـ
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کمـــال نرســـیده اســـت! بـــرای همیـــن می بینیـــم برخـــی  باشـــد، بـــه حـــد 
ـــی متزلـــزل یـــا متـــررک 

ّ
کل ز بـــه  اصـــوِل اثبـــات شـــدۀ هـــزار ســـال قبـــل، امـــرد

بـــارۀ یـــک موضـــوِع  شـــده ر از بیـــن رفتـــه اســـت. یـــا این کـــه می بینیـــم، وو
راحـــد، علمـــا ور زمـــان یـــا مـــکان مختلـــف، نظـــرات متفارتـــی واشـــته اند. 
کامـــل  کـــه عقـــل ر وانـــش انســـان بـــه آن انـــدازه  ایـــن، خـــوو نشـــان می وهـــد 
کشـــف همـــۀ حقایـــق وینـــی یـــا ونیـــوی بـــه آن تکیـــه  کـــه بتوانـــد ور  نیســـت 
کامـــل  کـــه از عقـــول ر علـــوم  یـــم بـــه احاویـــث ر اخبـــاوی  واشـــت. پـــس ناچاو

کنیـــم. کـــروه رجـــوع  تـــرارش 

گفت:  کرد و  در این هنگام شیخ حسن به شوخی رو به آقا رحیم 

کت ماندی؟ _ شما هم حرفی بزن. چرا سا

گفت: آقا رحیم آرام 

که باید عرض شوو. کروم رگرنه مطالبی مانده  _  به وستور آقا سکوت 

گفت:  شیخ صابر رو به سّید باقرکرده و 

_ شـما هـم مطالبـت را بگـو رلـی فقـط، ور محـدروۀ همیـن حر ف هایـی کـه 

تـا کنـون مطرح شـد.

گفت:  سّید باقر 

_ به ودی چشم. 

گفت:  کرد و  و سپس رو به مجد الشریعه و سّید مهدی 

_ ویـن اسـالم ر اسـاس مذهـب شـیعه، نـه تنهـا بـا عقـل سـلیم ور تعـارض 

نیسـتند، بلکـه خـوو، بـه راهنمایِی عقل، مورو شناسـایی ر به فرماِن عقل، 

 مورو پذیرش ر ایمان قرار می گیرند. به عالره، اصول ر مباوی ر اخالقیات
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یـژه از نـگاه مذهـب شـیعه، تمامـًا   ر احـکام شـریعت مقـدس اسـالم ر بـه د

ِم عقلی اسـت. 
ّ
یـن مسـل موافـق مواز

گوهـــر نورانـــی عقـــل _ بـــه حـــق _ از چنـــان جایگاهـــی  ور تعالیـــم وینـــی مـــا، 

کـــه ور احاویـــث امامـــان شـــیعه ؟مهع؟، »عقـــل« بـــه عنـــوان  برخـــوروار اســـت، 

نخســـتین حجـــت خدارنـــد ر حجـــت وورنـــی معرفـــی شـــده ر از طرفـــی 

ور مقابـــل، تمـــام انبیـــا ر جانشـــینان الهـــِی ایشـــان، حجـــت بیررنـــی نـــام 

گرفته انـــد.

گرفتـه  کـه تمامـًا بـر  گفـت: اصـول ر فـررع ویـن رمذهـب،  بنابرایـن می تـوان 

از قـرآن ر سـنت صحیـح ر معتبـر اسـت، هرگـز بـا عقـل ور تعارض نیسـت؛ 

بلکـه اصـول ویـن، اعـم از توحیـد ر نبـوت ر معـاو ر عـدل ر امامـت، همـه 

ر همـه بـه عقـل پذیرفتـه ر تاییـد می شـوند ر حتـی فـررع ویـن ر احـکام هـم 

کـرون عقـل از  می بایسـت مخالفتـی بـا عقـل سـلیم نداشـته باشـند. جـدا 

ویـن ر بالعکـس، بـه معنـی انحـراف از عقـل رویـن _ هـر ور_ تلقـی می گـروو. 

آیـات فرارانـی تاییـد فرمـووه؛ از جملـه  خدارنـد متعـال نیـز ایـن مهـم را ور 

<؛1 یعنـی: »پلیـدی ر  و�فَ
ُ
ل ْع�تِ َ ا �ی

َ
�فَ ل �ی ِ �ف

َّ
ى ال

َ
َ� َعل ْ �ب َعُل الِرّ ْ حب َ ور آیـه شـریفه >... َو�ی

کـه نمی اندیشـند«. کسـانی قـرار می وهیـم  شـک را بـرای 

که موجب شده بزرگان از محدثین مانند  همین جایگاه رالی عقل است 

کلینـی ر عالمـه مجلسـی رحمـة اهلل علیهمـا، جوامـع بـزرگ   ثقـه السـالم 

حدیثـی خـوو را بـا »احاویـِث عقـل ر جهـل« آغـاز کننـد. پـس تعـارض میان 

عقل ر نقل، هرگز صحیح نیسـت؛ بلکه چنین سـخنی، با اصل شـریعت 

ور تعـارض اسـت.

1. یونس: 100.
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ک ر میزان عقل اسـت  حـال پاسـخ سـؤال ویگـر شـما که پرسـیدید: »آیـا مال
یـا نقـل«، معلوم می شـوو:

 با حفظ تقدِم عقل، نقِل معتبر، اعم از محکمات قرآنی ر احاویث معتبر، 
گیرو. هر یک با ضوابط خووش می تواند مورو استناو قرار 

 اّما شما جناب مجد الشریعه! عنایت واشته باشید که از نظر عقلی چنین 
کـه بـا حـدر انـدازۀ عقـل خووتـان جـور ور نمی  آیـد،  یـد آن چـه را  حقـی نداو
کنیـد! نتیجـه ر معلـول ِالقائـات ر عـاوات ر خرافـات ر موهومـات معرفـی 

که به عنوان یک بحث طلبگی تقدیم به آقا می کنم:  ر اّما سخن ویگر 

گفت: کرد و خطاب به شیخ صابر  کمرراست 

_ شـــما فرموویـــد چـــه نیاز اســـت تـــا خدارنـــد متعال به بنـــده یـــا گررهی از 

کنـــد ر ضمنـــًا از آنان بخواهـــد از این  بندگانـــش قـــدرت  ر علومـــی را عطا 

قدرت هـــا ر علـــوم اســـتفاوه نکننـــد؟! خدمـــت شـــما عـــرض می کنم که 

کـــه ور حیطۀ عقـــل ر وانش  تعییـــن تکلیـــف بـــرای خدارنـــد، ور امـــووی 

معمولـــی انســـان ها نیســـت، عقـــاًل جائز نبـــووه، بلکـــه عقل ســـلیم حکم 

وی آن را به  کـــه ور این گونـــه موارو، وخالت نکـــروه ر وانـــش ر واد می کنـــد 

خالق انســـان ر جهان بســـپارو. 

گـــر از عقل ســـؤال کنیم بـــه نظر تو، خوب اســـت نماز صبـــح یا ظهر  مثـــاًل ا

کـــه این حکم،  را چنـــد رکعت بخوانیم؟! پاســـخ  صریح عقل این اســـت 

ور حیطـــۀ ورک ر فرمان من نیســـت. ببینید شـــارع مقـــدس یعنی خدارند 

از شـــما چه می خواهد. 

یـا مثـاًل مـن هـر قدر که وارای قـوۀ اوراک ر عقِل کافی باشـم، هرگز نمی توانم 

کـه ور قیامـت رخ می وهـد،  صرفـًا بـا تکیـه بـر عقـل خـوو، جزئیـاِت آنچـه را 
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یـد بـه راسـطۀ ندانسـتن ایـن امـر، بنده  شـرح وهـم. کسـی هـم نمی توانـد بگو

فاقـد عقـل هسـتم! بلکـه بایسـتی همـه اعتـراف کننـد کـه ندانسـتن ر بلکـه 

یـم، نداشـتِن اطـالِع کافـی از غیـب، باعث می شـوو که مـن نتوانم  بهتـر بگو

از مراحـل مختلـف قیامـت به شـما خبـر وهم.

کشـِف تمـام حکمت هـا ر تقدیـرات الهـی ور اعطـای  بـه همیـن ترتیـب، 

 قدرت به یک بنده، اصاًل ور حیطۀ تشـخیص عقل نیسـت ر عقل سـلیم

نیز همین امر را تایید می کند. عالره بر این، وست خدارند متعال ور همۀ 

...<.1 ار به  ا�فِ ُسوَط�تَ َداُ� َم�بْ ْل �یَ َ  امور باز است؛ همان گونه که قرآن فرمووه: >... �ب

 هرکس بخواهد قدرت ر ملک می وهد ر به هر کس که نخواهد نمی وهد،

َك َم�فْ 
ْ
ُمل

ْ
�تِى ال وئْ   ر پـس از اعطـا نیـز، از هـر کـس بخواهـد سـلب می کنـد: >... �تُ

گر خدا به کسی قدرت ر علم ر هر نعمت  اُء...<2. ا َ سش
�فْ �تَ َك ِمَمّ

ْ
ُمل

ْ
ُع ال ِ رف

�فْ اُء َو�تَ َ سش
 �تَ

یـغ نمایـد بـه ار ظلـم نکـروه ر بـه  گـر وو ویگـری عطـا کنـد از لطـف ارسـت ر ا

یـغ نمـووه اسـت. حکمتـی از دی وو

 به همین ولیل، تعیین تکلیف کرون ر اعتراض به خدارند که چرا به فالن 

کس فالن علم یا نعمت را واوه غلط است. 

کرد و ادامه داد: کم شده بود. آقا رحیم نفسی تازه  گیری حا سکوت فرا

کـه بپذیریـم خدارنـد متعـال از  کـه، بـر فـرض  _ اعتـراض ویگـر آقـا ایـن بـوو 

سـِر لطـف بـه کسـی قـدرت یـا علمی را ببخشـد؛ چه معنـا وارو که فـرو از آن 

قـدرت  بـرای خـووش اسـتفاوه ننمایـد؟! 

گشووه ر باز است...«. 1. مائده: 64؛ »... بلکه هر ور وست خدا همواره 
2. آل عمـران: 26؛ »... بـه هـر کـه خواهـی حکومـت می وهـی ر از هـر کـه خواهـی حکومـت را 

می سـتانی...«.
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گر فرماِن عدِم اسـتفاوه   ا
ً
ور جـواب ایـن اشـکال، ابتـدا تذکـر می وهم کـه ارل

از سـوی خـدا صـاور شـوو، حتما بر اسـاس حکمت اسـت؛ ثانیـًا باید توجه 

اوزش  میـزان  ر  متعـال هسـتیم  مـا عبـِد خدارنـد  کـه همـۀ  باشـیم  واشـته 

یعنـی  تقواسـت؛  ر  بندگـی  بـر اسـاس همیـن  نیـز،  بـه خدارنـد  مـا  تقـّرب  ر 

یـد، عمـاًل  کـه ور انجـام وسـتورات الهـی از ویگـران سـبقت جو کسـی  هـر 

گـر وسـتور الهـی چنیـن باشـد  بندگـی ر تقـوای ار بیشـتر اسـت. بنابرایـن ا

کـه از آن  کـه فـالن قـدرت را بـه امـام معصـوم؟ع؟ بدهـد رلـی از ار بخواهـد 

اعـالم  خـدا  کـه  نمایـد  اسـتفاوه  خاصـی  موقعیت هـای  ور  تنهـا  قـدرت، 

ر چنیـن فرمانـی بـه مقتضـای مقـام سـلطنت الهـی  کـروه، صـدد رضایـت 

کسـب رضایت الهی از جانب امام؟ع؟ نیز،  اسـت ر رعایت این وسـتور ر 

عیـن تقـوای امـام معصـوم می باشـد.

ور  مشـرکین،  ر  کّفـار  رقتـی  می کنـد.  تأییـد  را  اوعـا  ایـن  یخـی  تاو گـزارش 

روند،  یاوی آد شـعب ابی طالب به رسـول اهلل؟لص؟ ر پیرران ایشـان فشـار ز

یکـی از مالئـک بـه خدارنـد گفـت کـه چـرا بنـده ات را از این سـختی  ها ر ها 

نمی کنـی؟ خدارنـد متعـال بـه دی امـر کـرو کـه برر بـه نزو رسـولم ر بگو که به 

گـر بخواهـی همـۀ مشـرکین را از بیـن بـروه ر همـه زمیـن را بـرای تـو،  اذن اهلل، ا

ـک بـه نـزو رسـول خـدا آمـد ر سـخن خـدا را 
َ
طـال ر نقـره می کنـم. رقتـی آن َمل

بیـان کـرو، پیامبـر رحمـت؟لص؟ ایـن چنین فرمووند: البته مـن نقل به معنا 

عـرض می کنـم؛ فرموونـد: ترجیـح می وهـم مطابـق خواسـت ر رضـای الهی 

کـروه ر ور هنـگام سـختی ار  عمـل کنـم تـا ور هنـگام نعمـت، خـدا را شـکر 

را بخوانـم ر بـه ورگاهـش التمـاس  نمایـم1. ایـن امـر نشـان می وهـد کـه پیامبر 

1. حلیة البرار، ج1 ص 245.
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عظیـم الشـأن، ور عیـن واشـتِن قـدرت الهـی، اسـتفاوه از آن را نیـز منـوط 

بـه اذن ر رضایـت خدارنـد متعـال می کنـد. خدارنـد نیـز بـه واشـتن چنیـن 

کـروه اسـت. بنـده ای مباهـات 

بـه تعبیـر ویگـر بایـد حواسـمان باشـد کـه پیامبرخـدا؟لص؟ ر اهل بیت؟مهع؟ 

کوچکـی را می تـوان ور رفتـار پهلوانـان  را بـا سـایرین قیـاس نکنیـم1. نمونـه 

گاهـی یـک جوانمـرو ور عیـن واشـتن قـدرت، انتقـام  ر عیـاران مثـال زو؛ 

کـه  رلـی ور جایـی  فرارانـی هسـتند  قـدرت  الهـی وارای  ارلیـاء  نمی گیـرو. 

گـر حکمـِت عمـِل  خدارنـد متعـال راضـی نیسـت آن را بـه کار نمی گیرنـد ر ا

آنـان آشـکار شـوو، مـورو تحسـین هـم راقـع می شـوند. حـال چه ایـراوی وارو 

شـرح  اینطـور  را  حسـن؟امهع؟  امـام  ر  امیرالمومنیـن  صبـر  حکمـت  بیاییـم 

کـه؛ ور عیـن واشـتِن قـدرت، تسـلیم محـض بـووه ر از آن ور امـووی  وهیـم 

کـه مـورو رضـا ر خواسـت خـدا نبـوو اسـتفاوه نمی کرونـد. مضافـًا بـر اینکـه 

چنیـن تفسـیری بـا متـون وینـی نیـز هماهنگـی ر تطابـق وارو.

1. ل یقاس بآل محمد من هذه األّمة أحد؛ نهج البالغه، خطبه 2.
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دا اء حف ری اول�ی �ۀ �بسش �ب �ف �ب

گـوش  کت بـود و بـه دقـت بـه حرفهـای رحیـم  کـه بـرای مدتـی سـا مجـد الشـریعه 

گفـت:  می کـرد، 

کـه معصومیـن، از هـر حیـث ماننـد ویگـر افـراو  کرونـد  _ آقـا بـه ایـن اشـاره 

ّیـد ایـن سـخن نیـز آیـات  هسـتند ر از آینـده ر امـور غیبـی خبـر ندارنـد ر مؤ

وَحى  ُ ْم �ی
ُ
ك

ُ
ل ْ ٌر ِم�ش َ َسش ا �ب

�فَ
ئَ
َما ا

�فَّ ْل اإِ
کریـم آمـده، مثـل: >�تُ کـه ور قـرآن  فرارانـی اسـت 

ْر�فِ 
ئَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الَسّ �فِى  َم�فْ  ُم 

َ
ْعل َ �ی ا 

َ
ل ْل  >�تُ ِه...<2؛ 

ّ
ِلَل �بُ  �یْ

عفَ
ْ
ال َما 

�فَّ اإِ  ...< ...<1؛  َىّ
َ
ل اإِ

مـا« از أوات حصر ر »ل ر  ُه ...<3. ر حتمـا مطلـع هسـتید کـه »إّنَ
ّ
ا الَل

َّ
ل �بَ اإِ �یْ

عفَ
ْ
ال

« نیـز حصـر را می رسـانند؛ یعنـی علـم غیـب، فقـط مخصـوص خداسـت.
ّ

ال

رحیم لبخند شیرینی زد:

گـر بحـث را صرفـًا  _ چگونـه اسـت کـه شـما وسـت بـه وامـِن نقـل شـدید؟! ا

کـه مـن ماننـد شـما بشـری هسـتم )وعـوی احاطـه بـه  کهـف: 110؛ »بگـو: جـز ایـن نیسـت   .1
جهان هـای نامتناهـی ر کلیـه کلمـات الهـی نکنـم، تنهـا فـرق مـن بـا شـما ایـن اسـت( کـه 

بـه مـن رحـی می رسـد...«.
یژه خداست...«. 2. یونس: 20؛ »... غیب د

کس جز خدا غیب نمی واند...«. 3. نمل: 65؛ »بگو: ور آسمان ها ر زمین هیچ 
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بـر پایـۀ عقـل جلـو می برویـد بـه همـان صـورت جواب مـی واوم رلـی حال که 

یـم.  کـه مـن هـم بـر اسـاس نقـل سـخن بگو کرویـد، ناچـارم  آیـات را مطـرح 

ـه ای که ور بـاب عقل ر حیطۀ 
ّ
رلـی قبـل از آن، از شـما می پرسـم کـه ایـن اول

عملکـرو آن بیـان کـروم مـورو قبـول شـما بـوو یـا خیـر؟!

گفت:  مجد الشریعه 

که بتوانید اقوالی  گذاشـته ایم به شـرطی  کالم شـما  _ ما فرض را بر صحت 

کـه ور نقل آمـده، توجیه بفرمایید. را 

گفت:  رحیم با خوشحالی 

یم. _ الحمدهلل! پس به سراغ نقل هم می ود

 بـه تبعیـت از شـیخ، اشـاره فرموویـد بـه مشـابهِت کامـِل میان رسـول اهلل 
ً
ارل

ْم 
ُ
ك

ُ
ل ْ ٌر ِم�ش َ َسش ا �ب

�فَ
ئَ
ر اهـل بیـت؟مهع؟  بـا ویگـر مرومان، آن هم به اسـتناِو آیـۀ: >... ا

1 !>... َىّ
َ
ل وَحى اإِ ُ �ی

کـه وارای مضامیـن مشـابه هسـتند، لزم  ور بررسـی ایـن آیـه ر ویگـر آیاتـی 

کـرو. شـما از آیـۀ مـورو اسـتناو، نتیجـه  اسـت ابتـدا ور سـیاق آیـات وقتـی 

گرفتیـد کـه تنهـا تفـارِت پیامبرخـدا؟لص؟ بـا سـایرین، رحـی اسـت! آن گاه 

تمـام ضعف هـای انسـان های عـاوی را بـه آن حضـرت تسـری می وهیـد. 

ایـن خطـای بزرگـی اسـت کـه اشـتباهات قابـل توجهی را ور شـناخت مقام 

رسـول خـدا ور پـی وارو.

یـد قبـل از پرواختـن بـه سـیاق، وسـت کـم بـه یـک نکتۀ مهـم عقلی_  بگذاو

کـه پیامبـران بـه  کامـاًل ورشـن اسـت  کنـم؛ نـزو عقـل ر عقـال،  قرآنـی اشـاره 

1. کهف: 110، فصلت: 6؛ »... من هم مانند شما بشری هستم جز آنکه مرا رحی می رسد...«.
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یـژه خاتـم ر اشـرف انبیـاء؟لص؟، ور عیـن بشـر بـوون ر اشـتراک ور جنـس  د
سـطح  ور  نبایـد  کمـالت  ر  یژگی هـا  د نظـر  از  هـا،  انسـان  سـایر  بـا  بشـری 
تریـن انسـان ها  گیرنـد، بلکـه بایـد از شـریف ترین ر رال سـایر انسـان ها قـرار 
ز قیامـت، نـوع بشـر را بـه  کـه آنـان قـرار اسـت تـا ود نیـز بسـی برتـر باشـند؛ چـرا 

مقامـات عالـِی انسـانی، تعلیـم ر تربیـت نماینـد!

ْم...<، ایـن اسـت کـه: »...من 
ُ
ك

ُ
ل ْ ٌر ِم�ش َ َسش ا �ب

�فَ
ئَ
ْل ا بنابرایـن معنـای آیـۀ شـریفۀ >�تُ

 همانند شما بشری هستم...« یعنی از جنس فرشته نیستم تا نیازمند غذا 
 ر همسر ر امثال آن نباشم! نه به این معنا که »من ور کمالت، بشری همانند 
که  شما هستم«! چنین تفسیری به رضوح بر خالِف حکم عقل است؛ چرا
کمـالت انسـانی هماننـد  یژگـی ر  گـر معلمـان ر مرّبیـان آسـمانی از نظـر د  ا
ر همسـطح سـایرین باشـند اهـداف رسـالت محقـق نخواهـد شـد! البتـه 
: به من از سوی خدارند رحی می شوو« نیز حکایت َیّ

َ
 اشارۀ قرآنِی »ُیوَحی ِإل

 از همیـن امتیـاز فرابشـرِی انبیـاء وارو ر بـه مـا می فهمانـد: مـن، ماننـد شـما 
 آفریده ای از آفریدگان خدایم، اما آفریده ای که به لطف خدارند صالحیت 

یافت رحی ر تعلیم ر تربیت بشر را یافته ام.  وو

گونـه آیـات بـه قـول علمـا،  کـه حصـِر »إّنمـا« ور ایـن  حـال می شـوو فهمیـد 
یـد: مـن هرگـز  کـه مثـال بخواهـد بگو »حصـر مطلـق« نیسـت! بـه ایـن معنـی 
تـر از یـک بشـر عـاوی نیسـتم !؟ بلکـه از مقولـۀ »حصـر  ر بـه هیـچ جهتـی بال
کـه مثـاًل  کـه بـر خـالف تصـور شـما انسـان ها،  نسـبی« اسـت؛ بـه ایـن معنـا 
یـد، مـن تنهـا از جنـس  یژگی هـای فرشـتگان ر جّنیـان را از مـن انتظـار واو د
کـه از سـوی خدارنـد بـه مـن رحـی می شـوو تـا انسـان های  بشـرم. اّمـا بشـری 
ویگـر را ور طریـق ایمـان ر بندگـی خدارنـد تربیـت کنم ر بـه اذن خدارند، به 

کمـالت عالـی برسـانم.
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منحصـر وانسـتِن اختـالف سـایر انسـان  ها بـا پیامبـر خـدا؟لص؟ بـه رحـی، 
بـرِو کلمـۀ »إّنمـا« ور آیـه شـریفه می باشـد. »إّنمـا« از اوات حصر  ناشـی از کاو
گفته انـد: »آن چـه بعـدش  بـرو آن  کاو کـه علمـای نحـو ور توضیـح  اسـت 
کـروه، ر غیـر آن را نفـی می کنـد«. بـه عنـوان مثـال؛ از»انمـا  ذکـر شـده اثبـات 

یـد عمـررا«  سـه مطلـب فهمیـده می شـوو: ضـرب ز
1_ فعل زون فقط انجام شده است. 

ید، عمرر را زوه است. 2_ فقط ز
کسی جز عمرر را نزوه است. ید  3_ ز

یـد: »مـن بّنـا هسـتم«، ممکـن اسـت ور کنـار  گـر کسـی بگو بـه تعبیـر ویگـر، ا
ایـن شـغل، شـغل ورم ر سـومی هـم واشـته باشـد مثـل رانندگـی، نجـاوی، 
گفـت: »مـن فقـط بّنـا هسـتم« یعنـی بنـا هسـتم ر جـز  گـر  نقاشـی،....، امـا ا
برو حصر، همه مشـاغل به جز  ینـده؛ بـا کاو ایـن کار ویگـری نـدارم، ر لـذا گو

بّنایـی را از خـوو نفـی کـروه اسـت.

بـرو حصـر، بـه ایـن مطلـب خالصـه نمی شـوو.  کاو کـه  شـما بهتـر می وانیـد 
ینـد،  کـروم ر بـه آن  هـا »حصـر مطلـق« می گو کـه عـرض  ور کنـار مثال هایـی 

کـه »حصـر نسـبی« خوانـده می شـوو. ِقسـم ویگـری رجـوو وارو، 

گـر کسـی به  شـخصی را ور نظـر بگیریـد کـه هـم »بّنـا« ر هـم »نّجـار« اسـت. ا
کـه ایـن شـخص  حالـت اعتـراض، بـه یـک سـاختماِن ور حـال سـاخت، 
یـاو  فر ر  واو  بـا  ر  شـوو  رارو  اسـت؛  کار  مشـغول  جـا  آن  ور  بّنـا  عنـوان  بـه 
یـد: »ایـن چـه رضعـی اسـت، چـرا راه مـروم را بـا این گچ ر آجر ر خشـت  بگو
گـر دی پاسـخ وهـد: »آقـا بـه مـن چـه وبطـی  بسـته اید؟« ر ور ایـن حالـت ا
که   وارو؟ من فقط بّنا هسـتم«، منظور دی از جملۀ اخیر قطعًا این نیسـت 

 »بّنا هستم ر نجار ر آهنگر ر نقاش نیستم« بلکه منظور این است که »من 

51



ضیافتی در تخت فوالد 52

 بّنا هستم ر برخالف تصور یا اوعای شما، مسئول موارو ویگر این ساختمان 
گفتید، به من مربوط نمی شوو«! که  نیستم  ر مشکالتی 

کار بـروه شـوو، ناظـر بـه همـه  گـر مثـاًل راجـع بـه مشـاغل بـه  حصـر مطلـق ا
شـغل  ها خواهـد بـوو، یعنـی یـک یـا چنـد شـغل را بـرای کسـی ثابـت ر همـه 
مشـاغل ویگـر را نفـی می کنـد، اما حصر نسـبی اصاًل چنیـن کارکروی ندارو 

ر مجموعـۀ مرجـع آن، صرفـًا ذهـن مخاطـب اسـت.

یـد: »مـن  گـر از کسـی سـؤال شـوو کـه چـه شـغل هایی وارو ر ار بگو بنابرایـن ا
گر   فقط بّنا هسـتم« یعنی »من بّنا هسـتم ر هیچ شـغل ویگری ندارم«. اّما ا
 جمله »من فقط بّنا هستم« ور فضای »حصر نسبی« بیان شوو، معنایش آن 
 است که »من بّنا هستم، نه آن چه شما فکر می کنید« ضمن این که از آن؛ 

نفی سایر مشاغل فهمیده نمی شوو.

 توضیحی که عرض کروم، وقیقًا تعریف یکی از انواع سه گانۀ »حصر نسبی«
که  برو آن را ور جایی می وانند  کاو که آن را »حصر قلب« می نامند ر   است 

کند«. »متکلم می خواهد عکس عقیده مخاطب را به ار القا 

طبعًا این که ور یک جمله، حصر؛ مطلق است یا نسبی، با توجه به سیاق 
ر فضـای کالم ر قرائـن موجـوو مشـخص می گـرو. از توضیحاتـی کـه عـرض 
 کـروم، فهمیـده می شـوو کـه »حصـر نسـبی« ور مقـام نفـی عقیـده مخاطـب

 ر اثبات عقیده متکلم به جای آن، بکار می ورو.

 حـال ببینیـم چـه نـوع حصری ور آیه به کار رفته اسـت. ور ایـن آیه به پیامبر
که »بگو من فقط بشری مانند شما هستم   خدا؟لص؟ وستور واوه می شوو 
کـه »بشـری  کالم، یـا معنایـش ایـن اسـت  کـه بـه مـن رحـی می شـوو«. ایـن 
کـه »بشـری  یـا ایـن  کـه بـه مـن رحـی می شـوو رلغیـر« د ماننـد شـما هسـتم 
گمـان می کنیـد«. کـه بـه مـن رحـی می شـوو، نـه آنچـه شـما  ماننـد شـما هسـتم 
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آیه ای دیگر، ذهنیت غلِط مخالفان را نسبت به پیامبر؟لص؟ روشن می کند: 

ٌك 
َ
ِ� َمل �یْ

َ
ل َل اإِ ِ رف

�فْ
ئُ
ا ا

َ
ْول

َ
ِ ل ْسَوا�ت

ئَ
ا

ْ
ِى ال

ی �ف ْم�شِ َ َعاَم َو�ی
ّ

ُكُل الَط
ئْ
ا ُسوِل �یَ ا الَرّ

وا َماِل َهدفَ
ُ
ال

>َو�تَ

ًرا <؛1 »رگفتنـد: چـرا ایـن پیامبـر غـذا می خورو ر ور بازار ها راه  �ی دفِ و�فَ َمَعُ� �فَ
ُ
ك �یَ

�فَ

کند؟«. ى مروم را انذار  که همراه ر می ورو؟ چرا فرشته اى بر ار نازل نشده 

یا این دو آیه:

ْم  �تُ �فْ
ئَ
ْحَر َوا و�فَ الِسّ �تُ

ئْ
ا �تَ �فَ

ئَ
ْم ا

ُ
ك

ُ
ل ْ ٌر ِم�ش َ َسش ا �ب

َّ
ل ا اإِ

ُموا َهْل َهدفَ
َ
ل �فَ طفَ �ی ِ �ف

َّ
َوى ال ْ حب

وا ال�فَّ
ّ
َسُر

ئَ
> ... َوا

ْم  �تُ �فْ ُك�فْ ْكِر اإِ ّ
ِ ْهَل ال�ف

ئَ
وا ا

ُ
ل
ئَ
اْسا ِهْم �فَ �یْ

َ
ل وِحى اإِ الًا �فُ ا ِرحبَ

َّ
ل َك اإِ

َ
ل �بْ

ا �تَ �فَ
ْ
ْرَسل

ئَ
... َوَما ا ِ�ُرو�فَ �بْ

 �تُ

<؛2 »...  �فَ اِلِ��ی وا حفَ َعاَم َوَما َكا�فُ و�فَ الَطّ
ُ
ُكل

ئْ
ا ا �یَ

َ
َسًدا ل َ اُهْم �ب �فَ

ْ
َعل َ ُمو�فَ َوَما �ب

َ
ْعل ا �تَ

َ
ل

 ر ستمگران پنهانی نجوا کروند _ ر گفتند _ : »آیا جز این است که ار بشرى 
ید، با این که می بینید؟...   همانند شماست؟! آیا به سراغ سحر ر جاور می ود
 ما پیش از تو، مروانی را فرستاویم که به آنان رحی می کرویم، _ که همه انسان 
گاهان بپرسید. ما آنان را پیکرهایی  گر نمی وانید، از آ  بووند، ر از جنس بشر_ ا

یدان هم نداشتند«. که غذا نخورند قرار نداویم! ر آنان عمر جاد

ِم�فْ  �تٌ 
�فَّ َ �ب َك 

َ
ل و�فَ 

ُ
ك �تَ ْو 

ئَ
ا وًعا  �بُ

�فْ َ �ی ْر�فِ 
ائَ

ْ
ال ِم�فَ  ا  �فَ

َ
ل َر  ُ حب �فْ �تَ َ��تَّی  َك 

َ
ل ِم�فَ  وئْ �فُ �فْ 

َ
ل وا 

ُ
ال >َو�تَ

ا  �فَ �یْ
َ
َ�ْم�تَ َعل َماَء َكَما رفَ َط الَسّ ْس�تِ

ْو �تُ
ئَ
ًرا ا �ی حبِ �فْ َها �تَ

َ
ال

َ
ل َهاَر حفِ �فْ

ائَ
ْ
َر ال ّ

حبِ �فَ �تُ �بٍ �فَ ٍل َوِ��فَ �ی حفِ
�فَ

�فِى  ْر�تَى  �تَ ْو 
ئَ
ا  ٍ ُر�ف �فْ رفُ ِم�فْ  �تٌ  �یْ َ �ب َك 

َ
ل و�فَ 

ُ
ك َ �ی ْو 

ئَ
ا لًا  �ی �بِ

�تَ �تِ 
َ
ك ا�ئِ

َ
َمل

ْ
َوال ِه 

ّ
الَل �بِ َِى 

�ت
ئْ
ا �تَ ْو 

ئَ
ا ا  ِكَس�فً

َهْل  ّى 
َر�بِ َحا�فَ  ُس�بْ ْل  �تُ  �ُ َروئُ �تْ �فَ ا  ا�بً ِك�تَ ا  �فَ �یْ

َ
َعل َل  ّ

ِ رف
�فَ �تُ ی 

َ��تَّ َك  ّ
�یِ ِلُر�تِ ِم�فَ  وئْ �فُ �فْ 

َ
َول َماِء  الَسّ

وا 
ُ
ال �تَ �فْ 

ئَ
ا ا 

َّ
ل اإِ ُهَدى 

ْ
ال اَءُهُم  حبَ دفْ  اإِ وا  ِم�فُ وئْ ُ �ی �فْ 

ئَ
ا اَس 

ال�فَّ َع  َم�فَ َوَما  َرُسولًا  ًرا  َ َسش �ب ا 
َّ
ل اإِ �تُ  �فْ

ُ
ك

یـم تـا ایـن  و ًرا َرُسولًا<؛3 »ر گفتنـد: »مـا هرگـز بـه تـو ایمـان نمی آد َ َسش ُه �ب
ّ
 الَل

َ َع�ش َ �ب
ئَ
ا

ى یـا باغی از نخل  کـه   چشـمۀ جوشـانی از ایـن سـرزمین بـراى ما خارج سـاز

1. فرقان: 7.
2. انبیاء: 3 تا 8.

3. اسراء: 90 تا 94. 
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ى کنـی یا قطعات آسـمان  ر انگـور از آِن تـو باشـد ر نهر هـا ور لبـالى آن جـار

ى یا خدارند ر فرشـتگان را ور  ى_ بـر سـر ما فررو آر را_ آن چنـان کـه می پنـدار

ى یـا بـراى تـو خانه اى پر نقش ر نگار از طال باشـد یا به آسـمان  ر برابـر مـا بیـاد

یـم مگـر آنکـه نامـه اى  و ى، ایمـان نمی آد گـر بـه آسـمان ور ى حتـی ا بـال ور

روگارم مگر من جز  ى کـه آن را بخوانیـم! »بگو:« منزه اسـت پـرد ر برمـا فـررو آد

انسانی که فرستاوۀ خداست هستم؟! بعد از آمدن هدایت به سوی مروم، 

رند، ایـن بوو که گفتنـد: »آیا خدارند  چیـزی کـه مانـع شـد تـا آنان ایمـان بیاد

 بشرى را به عنوان رسول فرستاوه است؟«.

روِن  مالحظـه می شـوو کـه ورآیاتـی کـه خوانـدم، ور مانـع مهم برسـِر ایمـان آد

مخاطبـان پیامبر؟لص؟ ذکر شـده اسـت:

مانـع ادل این کـه: چـرا ایـن پیامبـر غـذا می خـورو ر ور بازار هـا راه مـی ورو؟ 

یعنـی چـرا بـا انسـان های عـاوی تفـارت نـدارو؟

گـون آنـان را عملی  ر مانـع ورم این کـه: چـرا ایـن پیامبـر ورخواسـت های گونا

نمی کند؟

کـه  رون آنـان بـه حـّدی بـووه اسـت  اهمیـت ایـن موانـع فکـری، ور ایمـان آد

ور آیـۀ نـوو ر چهـار سـورۀ اسـراء، این سـخن مـروم که می گفتنـد »آیا خدارند 

رون  بشـرى را بـه عنـوان رسـول فرسـتاوه؟« را بـه عنـوان تنهـا مانـع ایمـان آد

آنـان مطـرح کـروه اسـت.

متقابـاًل ور آیـات سـوره انبیـاء، پاسـخ واوه شـده کـه مـا پیـش از ایـن نیـز، به 

کـه بـه آنـان رحـی می شـد« بـه عنـوان پیامبـر نفرسـتاویم.  جـز »انسـان هایـی 

کـه: »مـن؛ جـز انسـانی  ر ور آیـات سـوره اسـراء نیـز از پیامبـر نقـل می شـوو 

فرسـتاوه خـدا نیسـتم«. 
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کیـد بـر »انسـان بـووِن پیامبـر« ور مقابـل عقیـدۀ غلـط مشـرکان اسـت  ایـن تأ

بـر  کیـد  تأ ر  ر...«  بخـورو  غـذا  ر  بـررو  راه  انسـان  ها  مثـل  نبایـد  »پیامبـر  کـه 

»رسـول بـوون« یـا »مخاطـب رحـی بـوون آن حضـرت« کـه ور معنـاِی مالزِم 

یکدیگرنـد،  ور مقابـل ایـن عقیـده غلـط مشـرکان اسـت که »پیامبـر باید هر 

آنچـه مـا می خواهیـم؛ ارائـه کنـد«. ور حالیکـه رسـول ر فرسـتاوه، باید طبق 

کنـد؛ نـه بـه ولخـواه مخاطبـان. وسـتور ر رسـالت عمـل 

کید  َىّ  ...< کـه تأ
َ
ل وَحى اإِ ُ ْم �ی

ُ
ك

ُ
ل ْ ٌر ِم�ش َ َسش ا �ب

�فَ
ئَ
َما ا

�فَّ بنابرایـن مضمـون آیـه کریمـه >... اإِ

یژگـی پیامبـر، یعنـی »انسـان بـوون« ر »مخاطـب رحـی بـوون«  بـر همـان ور د

»نفـی  مقـاِم  ر ور  نسـبی«  ر ور چهارچـوب »حصـر  بـر همـان سـیاق  وارو، 

عقیـده مخاطـب ر نشـاندن عقیـده صحیـح بـه جـای آن« اسـت.

کـروِن آیـۀ اخیـر ور قالـب »حصـر مطلـق« ر بدیـن  بـه همیـن جهـت، معنـا 

مخاطـب  امـا  عـاوی،  »انسـانی  اکـرم؟لص؟  پیامبـر  شـوو  اوعـا  کـه  شـکل 

رحـی« اسـت؛ ر ویگـر هیـچ! ر بلکـه تحمیـل نتایجی بدتر از نتایج بار شـده 

بـر آن، مثـل ایـن کـه گفتـه شـوو: »مـن نقطـه ضعف هـای شـما را هـم وارم«، 

توجیـه ر مقبولیـت علمـی نـدارو ر بـا حکـم عقـل ر قـرآن ر متواتـرات ورائـی 

نیـز ور تعـارض اسـت. 

آقا رحیم مستقیم شیخ صابر را مورد خطاب قرار داد و پرسید: 

کروم تایید می فرمایید؟ که بیان  _ جناب شیخ! شما این عرایضی را 

شیخ با متانت پاسخ داد:

_ آنچـه ور مـورو ایـن آیـات ر بحـث حصر گفتید صحیح اسـت ر بر اسـاس 

سـخنان علما می باشـد، اوامه وهید.
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�ب �ی علم �ف

بنابراین رحیم ادامه داد:

یم که اصـِل اعطای علم به  یـم سـراغ بحـث علم غیـب. قبول واو _ حـال برد

کـه  کـه ایـن علمـی   وسـت خدارنـد متعـال اسـت. همـه مـا نیـز ور می یابیـم 

یم، تمامًا به راسطۀ فضل الهی ر البته   هم اکنون بر فضای اطراف خوو واو

از طریـق اسـباب ر رسـائل می باشـد. رقتـی بـه چنیـن جایگاهی بـه لطف ر 

اذن خـدا بتـوان وسـت یافـت، پـس ایراوی نیسـت که خدارند متعـال اراوه 

 کروه ر علم به برخی از امور غیبی را نیز به ویگران از برگزیدگان انبیا ر ارلیای 

خوو بدهد. 

بـه تعبیـر ویگـر، اصـل اعطـای علم غیـب از جانب قاور متعـال، به هر کس 

کـه اراوه کنـد از نظـر عقلـی هرگـز ممتنـع ر محال نیسـت؛ بلکـه موافق مقام 

ید؟ بوبیـت ر معطـی بـوون ارسـت. آیا این سـخن را قبول واو مالکیـت ر و

کردند. رحیم ادامه داد: همگی با سر، حرف آقا رحیم را تأیید 

_ اصل حرف ما بر این محور اســـت که آیـــا خدارند متعال، تفّضل نمووه ر 

 علم غیب را به کســـی عطا کروه اســـت یا خیر؟ علی الخصوص که آیاتی

کریم، به ظاهر این مطلب را نفی ر رو می کند.  ور قرآن 
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یـم: حکـم عقـل ر وسـتور خـدا، ایمان به تمامـِی آیات الهی  ور پاسـخ می گو

 می باشد نه این که برخی را که مطابق ولخواهمان است قبول ر سایر آیات 

...<1باشیم. ْع�فٍ �بَ ُر �بِ
�فُ
ْ
ك ْع�فٍ َو�فَ �بَ  �بِ

ِم�فُ وئْ کنیم. خالصه نباید >... �فُ را رها 

گاهی  ور بحـث علـم غیـب،  آیـات ویگری ور قرآن کریم اسـت که نه تنها آ

بـه غیـب را نفـی نمی کنـد بلکـه ِاعطـای آن بـه برخـی افـراِو خـاص را ممکـن 

وانسـته ر حتـی بـه برخـی مصاویـق آن نیـز اشـاره می نمایـد. خـدای متعـال 

می فرمایـد:

ُك 
ُ
َْسل �ی  �ُ

�فَّ اإِ
�فَ َرُسوٍل  ِم�فْ  ی  �فَ اْر�تَ َم�فِ  ا 

َّ
ل اإِ َحًدا 

ئَ
ا  �ِ �بِ

�یْ
�فَ ى 

َ
َعل ِهُر  طفْ ُ �ی ا 

َ
ل �فَ �بِ  �یْ

عفَ
ْ
ال >َعاِلُم 

ِ� َرَصًدا<؛2»خدایـی کـه وانـای بـر غیـب اسـت غیـب  �فِ
ْ
ل ِ� َوِم�فْ حفَ َد�یْ �فِ �یَ ْ �ی َ ِم�فْ �ب

یـش را بـر کسـی آشـکار نمی کنـد مگـر _ بـرای _ آن رسـولی کـه از ار راضی  خو

اسـت ر همانـا از پیـش ور ر پشـت سـر برایـش نگهبانانـی خواهـد گماشـت«.

ر یا می فرماید:

ِل  �بْ
ْوُمَك ِم�فْ �تَ ا �تَ

َ
�فْ�تَ َول

ئَ
ُمَها ا

َ
ْعل �تَ �تَ َك َما ُك�فْ �یْ

َ
ل َها اإِ وِ��ی �بِ �فُ �یْ

عفَ
ْ
اِء ال �بَ

�فْ
ئَ
َك ِم�فْ ا

ْ
ل >�تِ

ا...<؛3 »آن _ سوره _ از اخبار غیبی است که به سوی تو رحی کرویم، تو ر 
 َهدفَ

قومت _ پیش از رحی ر اطالع رسانی ما _ آن را نمی وانستید«.

کـه  کـروم وقـت بفرماییـد، ثابـت می شـوو  کـه عـرض  گـر ور آیـۀ سـوره جـن  ا

رسـولن  از  گررهـی  اختیـار  ور  اهلل  اذن  بـه  علـم غیـب می توانـد  از  بخشـی 

گیـرو ر ایـن یعنـی  گزینـش خدارنـد متعـال می باشـند قـرار  کـه مـورو رضـا ر 

اثبـات علـم غیـب بـرای غیـر خـدا.

یم...«. کافر می شو یم ر به برخی  و 1. نساء: 150؛ »... به بعضی ایمان می آد
2. جن: 26 ر 27. 

3. هوو: 49. 
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کی از آن اسـت که خدارند به راسـطۀ  آیۀ 49 هوو  ر آیات مشـابه آن نیز، حا

گاه می کنـد ر آنـگاه بـه راسـطۀ  رحـی، پیامبـرش را از بعضـی َاخبـار غیبـی آ

پیامبرخـدا؟لص؟، اّمـت ار را بـه میزانـی کـه بخواهد، خبروار می سـازو.

یـد مضمـون  ...<1، نیـز مؤ َىّ
َ
ل وَحى اإِ ُ ْم �ی

ُ
ك

ُ
ل ْ ٌر ِم�ش َ َسش ا �ب

�فَ
ئَ
َما ا

�فَّ ْل اإِ
حتـی همـان آیـۀ >�تُ

آیـه پیشـین یعنـی چهـل ر ُنـِه هـوو اسـت ر وقیقـًا ثابـت می کنـد پیامبر،علم 

کـه  کـه رحـی، ور راقـع ِالقـاء امـووی بـه انبیـاء اسـت  غیـب وارنـد. چـه ایـن 

بـرای افـراِو اّمـت پنهـان بـووه ر غیب محسـوب می شـوو. لـذا پیامبر؟لص؟، 

یافـت رحـی از سـوی خدارنـد، علـوم غیبـی را وارا می گـروو که  بـه راسـطۀ وو

برخـی از آنهـا رحـی قرآنـی بـووه، بخشـی ویگراحاویـث قدسـی، وسـته ای 

یـل ر تفسـیر آیـات الهـی ر برخـی ویگـر، تبییـن ر تفصیـل احـکام الهـی  تأد

اسـت.2 اینهـا همگـی علـوم غیبی الهی اسـت که خدارنـد، ابتدا پیامبرش 

گاه می فرمایـد ر سـپس ویگـران را از طریـق ار ر طبعـًا بـه میزانـی کـه  را از آن آ

حکمتـش اقتضـا می کنـد، از آن بـا خبـر می شـوند.

که رسـولن الهی از سـنخ بشـر هسـتند ولیل بر یکسـان بوون شـأن  پس این 

علمـی ر یـا قـدرت یا سـایر کمالت ایشـان بـا ویگر مرومان نیسـت. 

کهف: 110.   .1

کلمـات  عیـن  خـدا؟لص؟  رسـول  کـه  اسـت  قـرآن  آیـات  متـن  قرآنـی«  »رحـی  از  منظـور   .2
بـه مـروم ابـالغ می کـرو. منظـور از »احاویـث  خدارنـد را بـددن هیچ گونـه وخـل ر تصّرفـی 
کـه رسـول خـدا بـه زبـان ر بیـان خـوو بیـان مـی وارو.  قدسـی« حکمت هـای الهـی اسـت 
کـه جنبه هایـی از  گفته هـای رحـی اسـت  یـل ر تفسـیر آیـات« بعضـی از نا مقصـوو از »تأد
معانـی آیـات را بیـان مـی وارو. ور »تبییـن احکام الهی«، احکامی کـه ور قرآن مجیدبه طور 
مجمـل آمـده، بـه شـرح ر تفصیـل بیـان می شـوو. لزم به ذکر اسـت که تمام ایـن چهارگونه، 

رحـی بـووه ر رسـول خـدا؟لص؟ از سـوی خـوو سـخنی بـر زبـان نمی رانـد.
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کـه بـه رضـوح  کـرو  همچنیـن بـه نمونه هـای ویگـری ور قـرآن می تـوان اشـاره 

از  عیسـی؟ع؟  حضـرت  واون  خبـر  مثـاًل  هسـتند؛   غیـب  علـم  مصاویـق 

کـه ور قـرآن آمـده  آنچـه مـروم ور خانـه هایشـان ذخیـره ر پنهـان می کرونـد 

اسـت:

ْم...<؛1 »بـــه شـــما خبـــر _ 
ُ
ك و�تِ �یُ ُ �ب �فِى  ُرو�فَ  �فِ

ّ
َد �تَ و�فَ َوَما 

ُ
ُكل

ئْ
ا �تَ َما  �بِ ْم 

ُ
ك �ئُ ّ

�بِ
�فَ
ئُ
َوا  ...<

یـــد ر _ نیـــز_ از آنچـــه ور خانه های خوو  غیبـــی_ می وهـــم از آنچـــه می خوو

می کنید!«. پنهـــان 

تنها نکته ای که باقی می ماند این است که چگونه بین ور وسته آیات قرآنِی 

 بـه ظاهـر متعـارض ووبـارۀ علـم غیـب، یعنـی آیـات نفـی کنندۀ علـم غیب

که این علم را برای   از غیر خدا ر اختصاص آن به خدارند متعال، ر آیاتی 

ویگـران اثبـات می کنـد، جمـع کنیم؟! چرا که رجـوو تناقض ور کالم الهی 

 معنـا نـدارو! ر قطعـًا چنیـن مطلبـی نـه مـورو قبـول ایـن جمـع می باشـد ر نـه 

هیـچ مسـلمان عاقلـی بـدان حکـم می کنـد!؟ بنابرایـن بایـد بـه ونبـال رجـه 

صحیحـی ور جمـع بیـن ایـن ور وسـته از آیـات گشـت.

کـه اصـل غیـب رعلـم بـه آن  رجـه جمـع ایـن ور وسـته از آیـات ایـن اسـت 

 ر کلیدهـای غیـب، ور وسـت خدارنـد متعـال می باشـد ر تنهـا ارسـت کـه 

 مستقل از همه ر مستغنی از هر مخلوق، راجد علم ر از جمله علم غیب 

است ر لذا علم غیب، قطعا به خدارند اختصاص وارو.

کـه ِاعطـاء  از طـرف ویگـر بـه مقتضـای قـدرت ر مشـیت الهـی ر نیـز آیاتـی 

علـم غیـب را بـه غیـر خدا هـم ثابت می کند،  خدارند اراوه کروه تا قسـمتی 

از علـم غیـب را بـر برخـی از بندگانـش آشـکار نمایـد. ور ایـن صـورت برخـی 

1. آل عمران: 49. 
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کیـد اهـل بیـت؟مهع؟ نیـز بـر ایـن  از بنـدگان، راجـد وانـش غیبـی می شـوند. تا

کـه حواسـمان باشـد هـر چـه آن بزرگـواران از فضـل رعلـم ر قـدرت  اسـت 

کـه خووشـان مسـتقاًل چیـزی  وارنـد همگـی بـاهلل ر مـن اهلل اسـت، نـه ایـن 

را راجـد باشـند.

کـه مهّیـای مجادلـه بـود اشـاره بـه  در ایـن لحظـه شـیخ صابـر بـه مجدالشـریعه 

گفـت: سـکوت نمـوده و 

یرا ور هر بیانی قدوی حقیقت   _ بحث ما به این شکل به جایی نمی رسد ز

ر قـدوی اشـتباه موجـوو اسـت. پـس بهتـر اسـت نخسـت قـدوی زمینـه را 

کنیـم.  کـروه ر ورش بحـث را ورشـن  همـوار 

آقا رحیم با تواضع پاسخ داد:

کالم بنده می بینند، تصحیح بفرمایند. گر ایراوی ور  _ آقا ا

گفت: کرد و  کمی مرتب  شیخ صابر عبایش را 

یـن صحیـح عقلـی ر نقلـی اسـت ر  _ فعـاًل کـه سـخنان شـما بـر اسـاس مواز

ایـراوی ور آن ندیـدم.
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و�یى له �ب وس�ی

گفت:  کرد و  سپس شیخ رو به سید مهدی 

یـم. اّدل مـن از بیانـات  _ می خواهـم مطالبـی پیرامـون فرمایشـات شـما بگو
خـوو شـما اتخـاذ سـند می کنـم بـرای رّو اقـوال خـوو شـما. شـما مبتنـی بـر 
ییـد »العقـل مـا عبـد بـه الرحمـن« معنـی حقیقـی ایـن جملـه  ورایـات می گو
گـر شـما عقـل خـوو را بـکار گیریـد بایـد  کـه ا چیسـت؟ آیـا غیـر از ایـن اسـت 

خـدا را بپرسـتید؟

سّید مهدی پاسخ داد:

که می فرمایید.  _  البته همین طور است 

گفت: شیخ 

_  پـس بـه قـول خـوو شـما، یگانـه رسـیله برای عبـاوت رحمان، عقل اسـت 
نـه نقل. 

گفت: سّید مهدی 

کـه مـورو تأییـد عقـل اسـت؛  _  مـن هـم نقـل را از ایـن نظـر مرجـع شـمروم 
عقلـی کـه حّجـت خدارنـد شـمروه شـده ر شـما نیـز اشـاره فرمووید کـه ما را 

بـه عبـاوت خدارنـد ر ازجملـه پیـردی از رحـی الهـی فـرا می خوانـد! ر نیـک 
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پیام هـای  از  معتبـر  گزاره هـای  جـز  چیـزی  معتبـر  نقل هـای  کـه  می وانیـم 

ر نیـز منتهـی به عقل  رحیانـی خدارنـد نیسـت؛ احاویثـی کـه از جنبـۀ صـدد

کامـل می شـوو. بـه عبـارت ویگـر هـر نقلـی، حّجـت ر معتبـر نیسـت، بلکـه 

عقل هـای  از  کـه  شـوو  راقـع  اعتمـاو  قابـل  ر  اسـتناو  مـورو  می توانـد  نقلـی 

یـژه محمـد ر آل ایشـان؟لص؟ صـاور  کامـل، یعنـی حجت هـای الهـی، بـه د

شـده باشـد. 

گفت: شیخ با پوزخندی 

_ ایـن هـم مطلـب صحیحـی اسـت. رلـی ورصورتـی کـه مـا مطمئـن باشـیم 

کـه ایـن نقـل بـددن تحریـف ر تغییـر، از معصـوم؟ع؟ صـاور شـده باشـد. آیـا 

شـما بـه ایـن مطلـب مطمئنید؟! 

گفت: سّید مهدی محکم 

_ بله!  رقتی احتمال عقالیی قوی باشد، به این مطلب می توان اعتنا کرو.

_ ور صورتی کـه مـا ناچـار بـه عمـل کـرون ور مـورو خاصـی باشـیم ر از طرفـی 

بـرای عمـل نکـرون، ترویـد ر شـك رجـوو واشـته باشـد بـه ناچـار بایـد به ظّن 

گر ور مقابل ظن،  یم ر چنین ظّنی حّجت اسـت رلی ا یش متوّسـل شـو خو

یقیـن عقلـی قـرار گرفـت، آیـا ور ایـن صـورت صحیـح اسـت یقیـن عقلـی را 

کنـار گذاشـته ر حکـم ظّنـی را ترجیـح وهیم؟! مسـلمًا خیر!

گفت: گفتگو شد و  کردند. آقا رحیم وارد  همه تصدیق 

 _ البتــه آقــا مســتحضر هســتند ارلیــن رســیله ای کــه مــا را به لزرم عبــاوت خدا

 ســوق می وهــد عقــل اســت. عقــل می گوید رقتی بــه رجوو خدا متذکر شــدی 

 ر یافتــی کــه همــه وارایــی تــو از آِن خــدا ر ملــک ارســت پــس رظیفــه واوی ار را 
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 بندگی کنی ر از ار سپاسگزاوی نمایی. رلی چگونه ار را عباوت کنم؟ چگونه 

 امــر ر نهــی ر رضــا ر ســخط ار را به وســت آدرم؟ ور اینجــا عقــل می گویــد بایــد 

 از پیامبر ر امامان معصوم؟مهع؟ سوال کنی ر مطیع آنان باشی. امردز سخنان 

آن بزرگواران از طریق اخبار ر احاویث معتبره به ما رسیده است.

شیخ پاسخ داد:

کـه تمـام  گـر یـك حدیثـی معتبـر رلـی بـددن سـند بـه وسـت شـما رسـید  _ ا

قسـم  می توانیـم  آیـا  باشـد،  اعتمـاو  قابـل  معصـوم  تـا  آن  یـان  راد ر  اسـناو 

کـه بـه وسـت شـما رسـیده از معصـوم  یـم آن خبـر بـه همـان شـکلی  بخوو

اسـت؟! شـده  صـاور 

گفتند: البته خیر. همه 

شیخ ادامه داد: 

ین عقلی  گر این حدیث بددن سند، معتبر بووه ر مخالف مواز _ مخصوصًا ا

 نباشـد. مثـاًل ور خبـر آمـده باشـد که هرکس فالن وعـا را بخواند خدا هرچه 

یـن عقلـی  بخواهـد بـه ار می وهـد. رلـی ور مقابـل ایـن خبـر، برحسـب مواز

 می وانیم که عدالت ر حکمت خدارند مقتضی نیست که به کسی، برای 

کنین  گر خواست نصف سا  خواندن یک وعا، هرچه خواست بدهد! مثاًل ا

کند. کره زمین معدرم شوند یا خواست وه هزار سال عمر 

گفت:  شیخ پس از اندکی مکث 

زی پـای منبـر شـما بـووم ر شـنیدم کـه بـه ماجرای  _ آقـای نجـف آبـاوی، ود

رّو الشـمس اشـاره فرموویـد. مگـر اصـل ایـن خبـر ورسـت ر مسـتند اسـت؟ 

نمی شـد مثـال از یـک معجـزه معتبـر واو؟ ایـن خبـر بـه هیـچ رجـه مطابـق با 
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یـن ر یافته هـای  رو کـه بعضـی از مواز یـرا لزم مـی آد یـن عقلـی نیسـت، ز مواز

یـر پـا بررو! علمـی ز

گفت: سّید نجف آبادی 

_ بـا رجـوو تمـام این هـا، مـن متقاعـد نشـدم. چـون ممکـن اسـت مطلبـی از 

لسـان معصـوم؟ع؟ صـاور شـده باشـد رلـی مـن نتوانـم آن را بفهمـم.

گفت:  کرد و  مجد الشریعه رو به سّید باقر 

یـد؟ سـخنان جنـاب شـیخ بسـیار  کـه مخالفـت نداو ـه عقلـی 
ّ
_ بـا ایـن اول

کامـل بـوو.

گفت: رحیم 

گر آقا اجازه بفرمایند ور این خصوص عرایضی وارم.  _ ا

گفت:  شیخ 

ید. یید ر فعال ور باب معجزه رارو نشو _ ور موضوع اخبار سخن بگو

گفت: آقا رحیم سری تکان داد و 

کـرو رلـی  _ پـس بحـث وقیـق بـر ودی معجـزات را کمـی بعـد مطـرح خواهـم 
یـم. ور مـورو فرمایشـات اخیـر حضرتعالـی مطالبـی را بایـد بگو

مـن نمی وانـم جنـاب شـیخ چـرا سـخن از احاویـث معتبـر رلـی بـددن سـند 
چنـد  بـه  محـدرو  شـیعه،  حدیثـی  جوامـع  اخبـار  همـه  مگـر  ینـد؟!  می گو
صحیـح  اعتقـاوات  ر  عقایـد  بحـث  مـا  اسـت؟!!  ثقـه  یـا  مرسـله  ورایـت 
شـیعی را از قـرآن ر متواتـرات ورائـی اخـذ می کنیـم. میـزان اعتبـار ر صحـت 

ایـن اخبـار، از حیـث متـن ر سـند،  بـه حـّدی بالسـت کـه این گونه شـک ر 

تروید هـا ور مـورو آن هـا عمـاًل مـرورو اسـت. 
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کـه رعـده ثواب هـای بسـیار بـرای  کـرون احاویثـی  جنـاب شـیخ بـا نقـض 

 اعمالی ساوه می وهد ر غیر عقلی شمرون آنها، معترض به قاعده تسامح 

 ور اوله سنن1 شده اند! که از قضا استنتاج این قاعده نیز بر اساس چندین 

حدیث معتبر می باشد.

عـالره بـر ایـن، مضمـون آنهـا بـه هیچ رجـه مخالـف عقـل نیسـت. قاعـدۀ 

کـه بـرای  مذکـور نیـازی بـه شـرح نـدارو. تعجـب می کنـم از جنـاب شـیخ 

نمایـد  اراوه  کـه خدارنـد متعـال  ایـن  تعییـن تکلیـف می کننـد!  خـدا هـم 

بـا عقـل ر چـه  فـراران بدهـد چـه تناقضـی  بـه بهانـۀ یـک عمـل، جـزای  تـا 

مخالفتـی بـا عـدل ر حکمـت خـدا وارو؟! آیـا خزانـۀ نعمـات حـق تعالـی 

محـدرو اسـت؟ ر یـا پـاواش عمـل خیـر بنـده، بـه جـای فضـل، بـر اسـاس 

کیسـه بنده ای ویگر  عدل الهی ر اسـتحقاق بنده واوه شـده اسـت؟! یا از 

کـم می کنـد ر بـه شـخص مذکـور می بخشـد؟! مگـر خـدا ور مواهبـش بایـد 

کسـی حسـاب پـس وهـد؟!  کسـی اجـازه بگیـرو یـا بـه  از 

 آیا غیر این است که خدا هر نعمتی را که می وهد از ودی فضلش می باشد؟!

 ر ال مـا بـا انجـام عبـاوت ر عمـل صالـح، فقـط رظیفـه خـوو را آن هـم بـه 

نحـو ناقـص، انجـام می وهیـم ر اسـتحقاق پـاواش پیـدا نمی کنیـم؛ مگـر بـه 

کـه خدارنـد بـه بندگانـش واوه اسـت. راسـطه رعـده ای 

گر  پـس کسـی نمی توانـد ور آنچـه خـدا به فضلـش می وهد اعتـراض کند ر ا

گـر ثـواب یـک عمـل مسـتحب بـر اسـاس یـک حدیـث بـه  1. طبـق یکـی از احاویـث نبـوی، ا
کنـد،  گـوش انسـان برسـد ر انسـان بـا اعتمـاو بـر آن حدیـث بـدان عمـل مسـتحب اقـدام 
خدارنـد بـه فضـل خـووش ثـواب آن عمـل را بـه جهـت نّیـت خیـر آن فـرو بـه ار می وهـد؛ 
گرچـه آن حدیـث چنـدان معتبـر نبـووه باشـد. وانشـمندان، بـه ایـن مطلـب، »تسـامح ور 

ینـد. اولـۀ سـنن« می گو
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کروه اسـت. اما خدا حکیم اسـت ر قطعا  معترض شـوو غیرعاقالنه عمل 

جـزای فـراران واون، ور مقابـل عملـی که از نظر ما کوچک اسـت، حکمتی 

وارو. جهـل مـا بـه حکمت هـای الهـی نمی توانـد موجـب اعتـراض به حکم 

کنیـم!!  کـه آن حکـم را، غیـر عقلـی، موهـوم ر خرافـی تلقـی  شـوو ر یـا ایـن 

اساسـًا افعـال الهـی از سـِر علـم ر قـدرت ر عـزت بـووه ر سراسـر، حکیمانـه 

اسـت ر هرگـز حـق متعـال مـورو بازخواسـت کسـی راقع نمی شـوو.

کارهایـش پرسـیده  <؛1 »از خدارنـد، ووبـاره  و�فَ
ُ
ل
ئَ
ُْسا َعُل َوُهْم �ی �فْ َ ا �ی

ُل َ�َمّ
ئَ
ُْسا ا �ی

َ
>ل

نمی شـوو رلـی آنـان از سـوی خدارنـد مـورو سـؤال راقـع خواهند شـد«. 

کـه مـا ور اثبـات بسـیاوی از امـور غیبـی، هـم  تعجـب بیشـتر از ایـن اسـت 

یـم ر هـم احاویـث معتبـر! رلـی جنـاب شـیخ بـه بهانـۀ یـک  نقـل قرآنـی واو

واسـتان شـگفت کـه ور زمـرۀ معجزات پیامبر خداسـت، بـددن اقامه ولیِل 

کمه کشـیده ر حتی برخـی مطالب قطعی  معتبـر، سـرتا پـاِی ویـن را به محا

را هـم نفـی می نماینـد!! 

یی های عجیب،  ر اسـت که با اغراق گو جناب شـیخ! از شـأن شـما به ود

یـک مطلـب کامـاًل ممکن ر علمـی را ناممکن ر غیر علمی رانموو کنید! 

بـه عـالره، رقتـی بـر اسـاس آیـه 40 سـوره نمـل، جنـاب آصـف بـن برخیـا بـا 

واشـتن حرفـی از اسـم اعظـم تخـت بلقیـس را ظـرف کمتـر از یـک چشـم بـر 

کـرو، پـس چـه جـای تعجـب  هـم زون بـرای حضـرت سـلیمان؟ع؟ حاضـر 

کارهای شگفت  که از آقای پیامبران، رسول خدا؟لص؟،  به اذن اهلل،  وارو 

تـر از آن سـر زنـد؟! انگیزتـر ر بال

1. انبیاء: 23. 
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کتاب هـای  ور  موجـوو  صحیـِح  ورایـات  جملـه  از  ر  فـراران  ولیـل  بـه  بنـا 

معتبـر شـیعی، پیامبـر خـدا؟لص؟، هفتاو ر ور حرف از اسـم اعظم را تعلیم 

خدارنـد، راجـد بوونـد. بـه تعبیـر امـام صـاوق؟ع؟، وانایـی ر توانایـی آصف 

ور قیـاس بـا علـم فـراران اهـل بیت پیامبر؟مهع؟ بـه اندازۀ رطوبـت لزم برای تر 

یایـی عظیـم!  شـدن بـال پشـه اسـت ور مقابـل وو

ٌم ِم�فَ 
ْ
َدُ� ِعل ی ِ��فْ ِ �ف

َّ
اَل ال بــرای نمونــه از امــام صــاوق ؟ع؟ ور توضیــح آیــۀ >�ت

ــو  ُب
َ
َج أ ــّرَ ــت: »... َفَف ــده اس َك <1 آم َك َطْر�فُ �یْ

َ
ل  اإِ

َ
ّد ْر�تَ َ �فْ �ی

ئَ
َل ا �بْ

ِ� �تَ َك  �بِ �ی �تِ
آ
ا ا �فَ

ئَ
ا�بِ  ا ِك�ت

ْ
ال

ــُم 
ْ
 َر ِعْنَدَنــا َر اهلِل ِعل

َ
َصاِبِعــِه  َفَوَضَعَهــا ِفــی  َصــْدِرِه  ُثــّمَ َقــال

َ
َعْبــِد اهلِل؟ع؟ َبْیــَن  أ

ــُه«؛2 »...آنــگاه انگشــتانش را بــاز کــرو ر بــر ســینه اش گذاشــت ر 
ُّ
ُکل ِکَتــاِب 

ْ
ال

ســپس فرمــوو: بــه خــدا کــه همه علــم کتاب نزو ماســت )رلی آصــف اندکی 

از آن را می وانســت ر از برکــت همــان مقــدار بــوو کــه توانســت تخــت بلقیس 

کند ر خداى تعالی این واســتان  را ور چشــم بهم زونی نزو ســلیمان حاضر 

 را ور سوره نمل بیان می کند(«.

تـا اینجـا، بـه پاسـِخ برخـی ایـراواِت جناب شـیخ به سـّید مهـدی ور لبالی 

مباحث، اشـاره شد.

1. نمل: 40.
2. الکافی، ج 1، ص229، ح5.
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وسل �ب� ا�ئم� ؟مهع؟ �ت

آقا رحیم ادامه داد: 

کـه فرموویـد توّسـل بـه خـدای عزرجـل ترجیـح وارو ر بدنبـال آن  _ امـا ایـن 

نیسـت، چنیـن  کـه لزرمـی بـه توّسـل بـه امـام حسـین؟ع؟  گرفتیـد  نتیجـه 

اسـتنتاجی صحیـح نبـووه ر بـه اصطـالح، »ترجیِح بال مرّجح« اسـت! چرا 

 �ِ �یْ
َ
ل وا اإِ

عفُ �تَ ْ َه َوا�ب
ّ
وا الَل �تُ

وا ا�تَّ َم�فُ
آ
�فَ ا �ی ِ �ف

َّ
َها ال

ُّ �ی
ئَ
ا ا کـه خدارنـد متعـال، خـوو می فرمایـد: >�یَ

روه ایـد، از خـدا پـررا کنید ر به سـوی  ...<1؛ »ای کسـانی کـه ایمـان آد
هتَ

َ
ل َوِس�ی

ْ
ال

ییـد...«.  ار رسـیله بجو

که: که خواندم، به ما می فهماند  وقت ور آیه ای 

یید ر نفرمووه: »خدا  َة«، یعنی: به سوی خدا رسیله بجو
َ
َوِسیل

ْ
ْیِه ال

َ
»اْبَتُغوا ِإل

گر رسیله قرار واوِن خوِو خدارند ترجیح  که ا را رسیله قرار وهید« ور حالی 

قـرب  بـه  بـرای رسـیدن  یی،  پـس راسـطه جو را می فرمـوو!  واشـت، همیـن 

 
ً
 الهـی مـورو توصیـه ر وسـتور خداسـت. ر اساسـًا خـدا، خداسـت ر معمـول

1. مائده: 35. 
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رسیله، غیر خداست ر به سوی خدا. رسیله قرار گرفتن خدارند، که معنا 

 نمی وهـد! مگـر آنکـه ور وعـای مأثـور ر بـه عنایت خاصی بکار رفته باشـد؛ 

مثل اینکه بدانیم ور تعیین رسیله هم نیازمند خدا هستیم!  

لطـف  بنـده  بـه  مقدمـه ای  ر  راسـطه  بی هیـچ  گاهـی خدارنـد خـوو،  بلـه! 

یی یـک اصـل ر رظیفـۀ عبـاوی،  می کنـد. بـه هـر حـال توّسـل ر رسـیله جو

قرآنـی ر وینـی اسـت.

خصـوِص  ور  چـون  ر  وارو  اطـالق  رسـیله،  تعییـن  بـه  نسـبت  مذکـور  آیـۀ 

کلـی رسـیله را  یـن  تقـّرب بـه خدارنـد اسـت، لـذا تنهـا شـرع می توانـد عناد

کنـد، تـا بنـده بتوانـد ذیـل آن عنـوان، رسـیله ای را اختیـار نمایـد.  معرفـی 

البتـه ور شـرع، برخـی مصاویـق هـم ذکـر شـده ر ضمنـًا عقـل هـم می توانـد 

را تعییـن نمایـد. برخـی مصاویـق 

کــه منظــور از رســیله ور ایــن آیــه، همانــا  ور ورایــات صحیــح نیــز آمــده 
اهــل البیــت؟مهع؟ می باشــند.1 پــس خدارنــد متعــال می فرمایــد، یکــی از 
کــه مــن  کســِب تقــوی ر تقــّرب بــه مــن، »توّســل بــه رســائلی اســت  شــرایط 
ــت  ــل بی ــدی اه ــچ تروی ــروه ام«! بی هی ک ــن  ــا تعیی ــته ر ی ــز وانس ــا را جای آن ه
؟مهع؟، از باوزتریــن مصاویــق آن هســتند، رلــی آیــا جنــاب شــیخ بــا ایــن بیــان 
می خواهنــد آن را ور تقابــل بــا »توّســل بــه لطــف ر عنایــت خدارنــد« قــرار 
وهنــد؟! قطعــًا جنــاب شــیخ بــه هنــگام بیمــاوی، خــوو بــه نــزو طبیــب 
ــط  ــا فق ــد ر وائم ــوو بپیچن ــه خ ــا از ورو ب ــینند ت ــه نمی نش ــد ر ور خان می ورن
ینــد: خــدا خــدا! ر رجــوع بــه طبیــب را متناقــض بــا شــفا وهنــده بــووِن  بگو

خــدا تلقــی نمی کننــد!

1. برای نمونه: مناقب آل علی بن ابیطالب ؟مهع؟، ج3، ص 75.
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گاهــی نیــاز بــه  توّســل بــه ائمــه؟مهع؟ گاهــی بــا مقدماتــی انجــام می شــوو ر 

ــه  کنــار خان کــرون ور  ــرای وعــا  ــدارو. ور ورایــات، ب مقّدمــات آنچنانــی هــم ن

کعبــه، یــا رفتــن بــه مشــاهد مشــّرفه ر توّســل بــه معصومیــن؟مهع؟ ســخنان 

ــا  ــًا ب ــن مقّدمــات هــم لزم نیســت ر صرف گاهــی ای ــا  گفتــه شــده.1 ام ــاوی  ی ز

توّجــه قلبــی می تــوان بــه یکــی از اهــل بیــت؟مهع؟ توّســل جســته ر آن بزرگــوار را 

ــرار وهیــم. ــج خــوو ق ــع مشــکالت ر انجــام حوائ رســیلۀ رف

ر اّما این اشکال هم که اگر امام حسین ؟مهع؟، وارای چنین قدرتی بوو، پس 

چــرا ور فــالن جــا عمــل نکــرو نیــز، همان گونــه کــه پیشــتر اشــاره شــد، تخالفــی 

کــه اهــل بیــت؟مهع؟ بــا واشــتن هــر قدرتــی،   بــا اصــل معجــزه نــدارو. چــه ایــن 

 قرار 
ً
 صرفًا ور جایی عمل می کنند که رضایت الهی را ور آن امر ببینند. اصول

نیست آن بزرگواران همواره از قدرتهای مادرائی شان بهره گیرند!

 بالتشــبیه، آنگاه که  پیامبر الهی را ور واخِل تنۀ ورخت اّره می کنند، ر خدا 

 از چنیــن عملــی جلوگیــری نمی نمایــد، آیــا می تــوان قضارت کرو کــه بنابراین 

گــر بخواهیــم بــا حــّد وانــش بشــری  خــدای قــاور عزیــز، ناتــوان اســت؟! ا

 قضــارت کنیــم لبــد می گوییــم: خدا کاوی غیرعقلی کروه کــه یحیای نبی را 

همچــون عیســای ورح اهلل از چنــگ بنــی اســرائیل نجــات نبخشــیده، یــا 

کاّل. نعــوذ بــاهلل عاجــز بــووه اســت؟! حاشــا ر 

اهـل بیـت؟مهع؟ مظهـر قـدرت ر حکمـت خدارنـدی هسـتند ر مطابـق رضـا 

کـه بـرای آنـان تعییـن تکلیـف  ر تقدیـر الهـی عمـل می کننـد. بـر مـا نیسـت 

کنیـم. آن ذرات مقدسـه اغلـب هماننـد افـراو عـاوی ر بـر اسـاس ظواهـر، 

عمـل می کننـد مگـر ایـن کـه رضایـت خـدا بـر آن باشـد تـا خـاوق عـاوت ر یا 

1. برای نمونه ر.ک: »توّسل« آیة اهلل ضیاء آباوی ر »توّسل« آیة اهلل سبحانی.
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گر ایشـان بـا معجزه ای  بـه تعبیـر قرآنـی، آیـه ر بّینـه ای را آشـکار نماینـد. لـذا ا

کوفـه را بـه یک بـاره مطیـع خـوو نکرونـد،  خـاص رارو میـدان نشـده ر اهـل 

کننـدۀ توانایـی ایشـان نیسـت ر اساسـًا امـام ؟ع؟ ور آن لحظـه چنیـن  نفـی 

رظیفـه ای نداشـتند. 

که می فرماید: این همان سّنت ر سیرۀ خدارند متعال است آنجا 

وا  و�فُ
ُ
ك َ ی �ی

اَس َ��تَّ
ِرُ� ال�فَّ

ْ
ك �فْ�تَ �تُ

ئَ
ا �فَ

ئَ
ًعا ا ِم�ی َ ُهْم �ب

ُّ
ْر�فِ ُكل

ائَ
ْ
َم�فَ َم�فْ �فِى ال اآ

َ
َك ل

اَء َر�بُّ َ ْو سش
َ
>َول

روگار تو می خواست، قطعًا هر کسی که ور زمین است  گر پرد <؛1 »ر ا �فَ �ی ِم�فِ  ُموئْ

گزیر   رونـــد. پس آیا تـــو می خواهـــی مروم را بـــه نا )همـــه آنهـــا(، ایمـــان می آد
کنـــی _ ور حالی که خدا چنیـــن کاوی را نخواســـته_؟«. ر جبـــری  مومـــن 

کـــه ور منطق قـــرآن، اصـــل بـــر آزاوی بنـــدگان ور  پـــس مشـــاهده می شـــوو 
کفـــِر بندگان، از  انتخـــاب میان حق ر باطل اســـت تا ایمـــان ر یا  نعوذ باهلل 
ودی اختیـــار باشـــد ر به حق مســـتوجب پـــاواش ر یا کیفرگرونـــد.  ر حتی 
کـــرم؟لص؟ نیز حـــق اجبـــار ندارند! چه برســـد بـــه مولیمان ســـّید   پیامبـــر ا

الشهداء؟ع؟.

خاتمـــۀ این بخـــش از عرایضم این که؛ ما این همه آیـــات ر ورایات محکم 
یم کـــه تمام این امـــووی که جناب  ر اخبـــاوی با ســـند ر متـــن صحیح واو
گر  میات وین می وانـــد. رلی ا

ّ
کروه انـــد را، از مســـل شـــیخ به آن ها اشـــکال 

کـــه ور یک منبـــری بیان شـــده، صّحت همۀ  بیاییـــم ر بـــه بهانۀ ســـخنی 
 ایـــن امـــور ثابته را مورو تروید قـــرار وهیم، آیا این ورش مقبـــول اوباب علم ر 

مورو تأیید عقال است؟! 

ممکـن اسـت اصـل یـك واسـتان منقولـه ر مـورو اسـتناو، حتـی راقعیـت 

1. یونس: 99. 
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معصـوم؟مهع؟  امامـان  ر  پیامبـر  مقامـات  اّمـا  باشـد  نداشـته  هـم  خارجـی 

متکـی بـه مبانـِی عقلـی ر قرآنـی ر مّتخـذ از متواترات ورایی اسـت. بنابراین 

گیـرو! نبایـد بـه سـهولت مـورو رّو ر بی ِمهـری قـرار 

کـه در دسـت داشـت، اذکاری را  شـیخ سـر را پاییـن انداختـه بـود و بـا تسـبیحی 

کـرده بـه شـوخی گفـت: زیـر لـب زمزمـه می کـرد! رحیـم رو بـه شـیخ حسـن قمـی 

گمان می کنم آقا برایمان طلب مغفرت می کنند! _ شیخ! 

شیخ حسن پاسخ داد: 

یـم... به نظر  _ نخیـر! بـه نظـر بنـده احتمـالت ویگـری هـم رجـوو وارو! بگذو

مـن حرفهـای شـما، هـم جـواب بـه جنـاب شـیخ اسـت ر هـم تعریـض ر 

کنایـه ای بـه صّحـت برخـی از اوعاهـای سـّید نجـف آبـاوی! 

گفت:  کرد و  شیخ رو به آقا رحیم 

_ چـون نمی خواهـم بحـث بـه صـورت تـک نفـری جلـو بـررو رلی چـون اصل 

بحـث مـا بـا آقـای نجـف آبـاوی آغـاز شـده، لجـرم اوامـۀ بحـث را هـم بـا 

لهای خـووت را  ایشـان جلـو می بریـم. شـما هـم بـه همیـن صـورت، اسـتدل

کـن، مانعـی نـدارو!  مطـرح 
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ل �ۀ درک ��ت �ورف

شیخ صابر پرسید:

 _ بزرگترین مسئلۀ وینی چیست؟ آیا اقرار به رجوو صانع ر بعد از آن اثبات 

رحدانیت ار نیست؟ 

گفتند: چنین است.  همه 

ادامه داد:

یم یا به نقل؟   _ آیا ور اثبات صانع ر یا رحدانیت ار به عقل متوسـل می شـو

که به عقل.  همه جواب واوند 

گفت:  آقا رحیم 

کـه بـا عقـل خـوو بـه نشـانه های خـدا نـگاه ر ار را تصدیـق  _ ورسـت اسـت 

 می کنیـم رلـی بـر اسـاس ورایات معصومین ؟مهع؟، توحیـد الهی امری فطری 

 اسـت ر پیامبران ما را به همین خدا تذکر می وهند ر قرآن نیز این حقیقت 

را تایید می کند. 

 به عنوان مثال، به »آیه فطرت« ور قرآن ر ورایت مشـهور نبی اکرم؟لص؟ ور 
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َها...<1؛  �یْ
َ
اَس َعل

َطَر ال�فَّ
ی �فَ �تِ

َّ
ِه ال

ّ
ْطَر�تَ الَل همیـن خصـوص اشـاره می کنـم: >... �فِ

 »همـان فطـرت خدایـی؛ کـه خدارنـد انسـان ها را بـرآن سرشـته اسـت...«  ر 

کرم؟لص؟ اّنه قال: کل مولوو یولد علی الفطرة، یعنی المعرفة   »عن النبی ال

بـأن اهلل عـز رجـل خالقـه«؛ 2»هـر نـوزاوی برسرشـت خدایـی بـه ونیـا می آیـد؛ 

یعنـی بـر معرفـت اینکـه خـدای عـز ر جـل آفریننـده ارسـت«.

گفت:  شیخ 

 _ احسنت! آیا بعد از آن، اثبات صفات کمالیه ر نبوت عاّمه ر حتی نبوت 

کنیم یا به نقل؟ خاّصه را به عقل باید ثابت 

گفتند: به عقل!  باز همه 

شیخ ادامه داد: 

_ پـس رقتـی اسـاس ویانـت ر بزرگتریـن مسـائل وینـی را بـه راهنمایـی عقـل 

بحـث می کنیـم ر عقـل مـا آن قـدر شایسـتگی وارو کـه ور ایـن گونـه مسـائل 

کـه مسـائل ورجـه ورم ر  رارو شـوو ویگـر چـه عـذوی بـرای مـا باقـی می مانـد 

یـن عقلـی بحـث نکنیـم؟ سـوم وینـی را بـا مواز

ر  مـاور  ر  پـدر  از  کـه  معتقداتـی  ر  عـاوات  تمـام  پرسـت،  بـت  یـك  گـر  ا

کنـار بگـذارو ر بیایـد بـا یـك نفـر  محیـط زندگانـی اش بـه ار رسـیده اسـت را 

گر نگوئیم صد  کند، آیا هفتاو ورصد، ا یکتاپرست، ور رجوو صانع بحث 

کـه از شـرك ر بـت پرسـتی وسـت برواشـته ر  ور صـد، ایـن امیـد رجـوو وارو 

کـه قدیـم اسـت ر حکیـم ر قـاور ر یکتـا؟! معتقـد بـه رجـوو آفریـدگاوی شـوو 

که مروم را بر آن سرشته است باش...«. 1. ورم: 30. »... ]پای بند ر استوار بر[ سرشت خدا 
2. توحید صددق، ص 331.
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یژگی هایی که مشـرکین به خدایاِن عاجز خوو  آفریـدگاوی کـه از صفـات ر د

 نسبت می وهند منزه است؟ 

گفت:  مجدالشریعه 

_ البته این امید رجوو وارو.

شیخ صابر ادامه داد:

کـه مشـرك بـت  گـر خـوب فکـر بکنیـم، چـه چیـز مانـع اسـت از ایـن  _ پـس ا

نپرستد ر به رجوو صانع قدیم ر حکیم ر یکتا ر قاور ر وارای تمام صفات 

خـالف  کـه  ایـن  ارسـت؟  ایمـان  مانـع  ار  عقـل  آیـا  رو؟!  آد ایمـان  کمالیـه 

کـروه اسـت  یـرا ار سـعی خـوو را بـرای رصـول بـه حقیقـت  عدالـت اسـت. ز

کـه بتوانـد حقایـق را  کمـال یـا قـّوت نبـووه  ور نهایـت عقـل ار بـه آن میـزاِن 

ییـد  کـه شـما بـه نوکـر خـوو بگو کنـد، ویگـر تقصیـری نـدارو. مثـل ایـن  ورك 

بـررو از بـازار بـرای شـما پنیـر بخـرو، ار بـه بـازار مـی ورو از هـر بقالـی می پرسـد 

رون پنیـر، یـك گناه یـا تمّروی  پنیـر وارو، بـه ار جـواب می وهـد خیـر. آیـا نیـاد

کـه از نوکـر شـما سـرزوه اسـت؟ اسـت 

گفت:  کرده و  سید نجف آبادی حرف شیخ را قطع 

یـرا نوکـر پنیـر را پیـدا نکـروه اسـت رلی بت  _ ایـن قیـاس مـع الفـاوق اسـت، ز

پرسـت بـا حقیقـت مواجـه شـده ر نپذیرفته اسـت. 

نمی رسـد،  آن  بـه  رلـی  می آیـد  بـر  حقیقـت  جسـتجوی  ور  کـه  بنـده ای    _

نبـووه  ایـن  از  ار بیـش  کار بسـته رلـی اسـتعداو عقلـی  بـه  را  کوشـش خـوو 

اسـت ر مطابـق قانـون عسـر ر حـرج نـه تنهـا سـزارار مالمـت نیسـت بلکـه 

کـی  مسـتحق پـاواش اسـت. پـس مـا بایـد بـه قـدر جهـد ر طاقـت ر قـوۀ اورا
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کـه خدارنـد بـه مـا واوه اسـت، ورصـدو رسـیدن بـه حقایـق باشـیم. حـال 

گـر ور بیـن راه ر قبـل از رصـول بـه حقیقـت تلـف شـدیم ر یـا ایـن کـه گمـراه  ا

یرا بیش از اسـتعداو خوو نمی توانسـتیم چیزی  گشـتیم تقصیر ما نیسـت؛ ز

�فُ 
ّ
كَِل ُ ا �ی

َ
یـم. آیـۀ کریمـۀ >ل را ورك کنیـم ر بیـش از ظرفیـت خـوو رظیفـه نداو

ا ُوْسَعَها...<1 ناظـر بـه همیـن معناسـت. پـس میـزان بحـث، بایـد 
َّ
ل ًسا اإِ �فْ ُه �فَ

ّ
الَل

کـه انسـان از زبـان معصـوم مطلبـی را شـنیده باشـد.  عقـل باشـد مگـر ایـن 

البتـه ور ایـن صـورت قـول معصـوم مقـّدم بـر قـول عقـل اسـت، رلـی آن هـم 

کامـل اسـت ر از خطـا ر لغـزش  کـه ایـن قـول ناشـی از عقـل  از ایـن لحـاظ 

مصـون اسـت. چنانکـه مالحظـه می کنیـد ترجیـح قـول معصـوم بـر عقـل 

مـروم از ایـن راه اسـت کـه ور معصـوم، عقـل را کامـل فـرض می کنیم، یعنی 

بـاز ترجیـح بـا قـوه عقـل اسـت.

گفت:  کرد و  سپس شیخ رو به آقا رحیم 

یم سر مبحث توحید! گر حرفی واوی بزن تا برد _ ا

گفت:  کمی جابجا شد و  رحیم 

_ بـا اصـل عقـل ر عقالیـی بـوون ویـن موافقـم ر قبال نیـز بدان اذعـان کروه ام 

<2! رلـی عقـل وارای  و�فَ
ُ
ل ْع�تِ َ ا �ی

َ
�فَ ل �ی ِ �ف

َّ
ى ال

َ
َ� َعل ْ �ب َعُل الِرّ ْ حب َ کـه قـرآن فرمـووه >... َو�ی

محدروۀ خووش می باشـد ر باید حواسـمان باشـد که صرفا ور وایرۀ امووی 

ییـم ر ور مـورو امووی کـه عقل بدان ها  کـه عقـل بدان هـا راه وارو سـخن بگو

راه ندارو سـکوت کنیم. یعنی آن چنان که اصل توحید به زعم شـما صرفًا 

کـه  عقالنـی ر بـه زعـم بنـده فطـری ر مـورو تصدیـق عقـل اسـت ر آن چنـان 

1. بقره: 286.
2. یونس: 100. 
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اثبـات اصـل نبـوت عاّمـه ر خاّصـه بـر اسـاس عقل اسـت رلی عقـل ما هرگز 

جزئیـات خلقـت انبیـاء ر مقامـات آن هـا ر تمـام حکمت هـای خـدا را ور 

مراحـل رشـد ر کمـالت انبیـاء ر نیـز جزئیـات احـکام ر همـۀ حکمت هـای 

آن را لزرمـا ورک نمی کنـد. 

بـه تعبیـر ویگـر عقـل لـزرم  تبعیـت از نبـی را بـه ولیـل نیـاز بشـر بـه راهبـر الهی 

ور پیمـوون راه سـعاوت ر توجـه بـه رجـوو ثـواب ر عقـاب، تأییـد می کنـد. 

رلـی ایـن کـه مثـاًل چـه عوالمـی قبـل از ونیـا بـووه ر اوراح انبیـاء ور آن عوالـم 

کـه عقـل ور مـورو  چگونـه امتحـان شـده انـد ر...، این هـا مـواروی نیسـت 

آن نظـر بدهـد! ور ضمـن ور مـورو بخـش آخـر کالم جناب شـیخ بـرای بنده 

سـؤالی پیـش آمده! 

کدام قسمت؟ سؤالت چیست؟  _

گـر انسـان از معصـوم شـنیده باشـد ور ایـن صـورت قـول  _  شـما فرموویـد ا

معصـوم مقـدم بـر حـّد وانـش ر ورک ماسـت!

_ بله 

روید؟ کجا آد _اصل رجوع به سخن معصوم را از 

لت قرآن. _ به ول

_ قـرآن صرفـًا بـرای زمـان حیـاِت مثـاًل امـام رضـا؟ع؟ اسـت ر یـا بـرای همـه 

زمانهـا؟

_ برای همۀ اورار.

ران نیـز بـه ما حکـم می کند که به سـخنان معصومین  _ پـس قـرآن ور ایـن ود

کنیم؟ مراجعه 
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_ علی القاعده، بله.

کنـون نیـز مراجعـه بـه ورایـات معتبـر،  نـه تنهـا مـورو قبـول عقـل  _ پـس هـم ا

لـت قـرآن، رظیفـۀ مـا نیـز همیـن اسـت. حـال می پرسـم  اسـت بلکـه بـه ول

کامـل اسـت یـا عقـل مـا؟ عقـل معصـوم، 

_ قطعًا عقل معصوم.

گـــر قائـــل به این امر هســـتیم، پـــس می تواند امووی رجوو واشـــته باشـــد  _  ا

کافـــی ور مورو آن ها  کـــه عقل ما قـــاور به ورک ر فهم آن ها نباشـــد ر یا علم 

یافتـــه ر عالم  نداشـــته باشـــیم رلـــی معصومین آنـــان را به راســـطۀ رحی وو

باشند؟

_  بله 

_ پـس بنابـر سـخنان شـما، عقـل حکـم می کند کـه به معصومیـن ؟مهع؟، که 

گر سـخنی   عقـل هسـتند  مراجعـه کنیـم ر همچنیـن ا
ّ

 ر کل
ّ

راجـد عقـل کل

از ورک آن  بـوو ر مـا  بـرای عقـل مـا ثقیـل  کـه شـاید  بـه مـا رسـید  از ایشـان 

از  نقصـان عقلمـان،  یـا  ر  کمـِی وانش مـان  بـه خاطـر  مثـاًل  ماندیـم،  عاجـز 

کامـل بـه وسـت مـا رسـیده اسـت لجـرم  کـه ایـن سـخن از عقـل  آنجایـی 

کنیـم. ور حقیقـت اینجـا نیـز ترجیـح بـا عقـل اسـت رلـی  بایـد آن را قبـول 

عقـل مـن حکـم می کنـد کـه رقتـی رارو میدانـی شـدم که عقل مـن ور آن جا 

کامـل همـراه شـوم. کـروه ر بـا صاحـب عقـل  ـد، پـس احتیـاط 
َ
نگ

َ
می ل

یـۀ الهـی بر این اسـت که انسـان به راسـطۀ  البتـه بنـده معتقـدم، سـّنِت جاو

عقلـش بـه رئـوس امـور وینـی ِپـی می َبـرو رلـی جزئیـات آن ور حیطـۀ عقـل 

نیسـت؛ بلکه باید فرسـتاوگانی از جانب خدارند متعال باشـد تا با بیانات 
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کنـد  ر توضیحـات ایشـان، آن جزئیـات را عقـل بتوانـد بفهمـد ر تصدیـق 

کـه حیطـه اش اسـت  کـروه ر تـا همـان جایـی  گرنـه عقـل سـلیم سـکوت   ر 

می ورو ر سپس توقف می کند.

که بنا به فرض از سـوی خدارند تشـریع می شـوو،  که وین را،  نکتۀ آخر این 

کـرون هـر امـری از ویـن،  کـه، رو  از پیـش خـوو رتبـه بنـدی نکنیـم! چـه ایـن 

گـر رو کرونش از ودی عمد  رلـو ایـن کـه ممکـن اسـت به نظـر کم رتبه بیاید، ا

ر بـر اسـاس جهـل باشـد قطعًا سـبب کفـر می گروو.

گفت:  که چشمانش تعّجبش را آشکار می کرد  مجد الشریعه در حالی 

کمـی جدیـد اسـت! بـه نظـر می رسـد هـم  _ حرف هـای آقـا رحیـم بـرای مـن 

عقالنـی اسـت ر هـم بـر پایـۀ شـرع! 
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�ف رك�ی د و ا�مال مسش و��ی �ت

کرد: گفتن  در این هنگام شیخ صابر، رو به سوی جمع  شروع به سخن 

کـه آن را از سـایر اویـان  _ بـه نظـر شـما برجسـته ترین صفـات ویانـت اسـالم 

متمایـز می کنـد چیسـت؟ 

گفت: گفته بود  کمتر سخن  که تا به حال  شیخ حسن قمی 

_ بـه عقیـده مـن، مشـخص ترین رجـه امتیـاز ویانـت اسـالم، توحیـد ر نفـی 

هرگونه شـرك اسـت. 

چـرا  کـه  کنیـد  بیـان  می توانیـد  رلـی  واوه ایـد  تشـخیص  خـوب  بسـیار    _

توحیـد بـر حسـب ویانـت اسـالم این قدر اهمیت وارو ر اسـاس اسـالمیت 

شـناخته شـده اسـت؟

ر اسـت  _ بـرای ایـن کـه کبریائیـت ر عظمت خدارندی از هرگونه شـرکی ود

ر بنابرایـن هرگونـه شـرکی مـورو غضب خدارند راقع می شـوو.

مجدالشریعه به بحث وارد شد:

ْو 
َ
کـــروه اســـت: >ل کـــه خـــدا ور قـــرآن ذکـــر  _ بـــه عقیـــده مـــن، علـــت آن اســـت 
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گـــر ور آســـمان ر زمیـــن غیـــر از ذات  ا... <1؛ »ا َسَد�تَ �فَ
َ
ُه ل

ّ
ا الَل

َّ
ل  اإِ

ِلَه�تٌ
آ
ِهَما ا �ی ا�فَ �فِ

َ
ك

 بـــاوی تعالـــی، خدارنـــدان ویگـــری رجـــوو می واشـــت آن ور نابـــوو می شـــدند« 

کـــه شـــرایع آســـمانی بـــه  ر یـــک جهـــت فســـاو آن هـــم می توانـــد ایـــن باشـــد 

 طـــور کلـــی ر قطعـــی اجـــرا نشـــده ر مـــروم بـــه اتـــکاء خدارنـــدان متعـــدو خـــوو، از 

ارامر خدای یکتا سرپیچی می کروند.

گفت:  شیخ بعد از سکوت مختصری 

یـه کـه بیـان کرویـد صحیـح اسـت ر بـه عقیدۀ من بـرای تکمیل  _ هـرور نظر

کـه توحیـد بـه آن  کـرو ر آن ایـن اسـت  آن هـا بایـد یـك مطلـب ویگـر هـم ذکـر 

کمـال فکـر ر ترّقـی عقـول بشـری  کـه ور ویانـت اسـالم آمـده، نمونـۀ  معنـی 

اسـت. بشـر ور حـال جهالـت ر انحطـاط فکـر، هـر چیـزی را ور عالـم رجـوو 

را  مـاوه  گار  آیـا  اسـت.  می شـده  آن  بوبیـت  و بـه  قائـل  ر  می وانسـته  مؤثـر 

مقدس ر اورار آن را متبّرك وانسـتن، ولیل بر سـخافت فکر انسـانی نیسـت 

کـه خـوو را اشـرف مخلوقـات می وانـد ر از هـر حیـث برتـری ر تفـوق بـر سـایر 

کـره زمیـن وارو؟ موجـووات 

گفت:  مجدالشریعه 

از  خـوو  وسـت  بـا  بشـر  وارو؛  رجـوو  نیـز  راضح تـری  شـواهد  رلـی  البتـه،   _

کـروه ر بعـد بـه  سـنگ، فلـزات، رچـوب، مجسـمه ر شـکل هایی ورسـت 

پرسـتش مصنوعـات خـوو پرواختـه اسـت. ور قـرآن نیـز ایـن معنی بـا تحقیر 
2> و�فَ ِح�تُ �فْ �تَ َما  ُدو�فَ  ْع�بُ �تَ

ئَ
ا اَل  >�تَ آمـده اسـت:  ر اسـتهزاء 

1. انبیاء: 22. 
گفت: آیا آنچه را ]با وست خوو[ می تراشید، می پرستید؟!«. 2. صافات: 95؛ »]به آنان[ 

81



ضیافتی در تخت فوالد 82

گفت: که در این فاصله، چای دیگری نوشیده بود  آقا رحیم 

اقامـۀ  بـر  الهـی  اویـان  تمـام  کـه  امـری اسـت  الهـی،  توحیـد  البتـه بحـث   _

یـت واشـته اند ر انبیـاء ارلوالعـزم از شـیخ النبیـاء حضـرت نـوح  آن ماموو

تـا خاتـم النبیـاء؟مهع؟، همـواره منـاوِی توحیـد ر یکتـا پرسـتی بووه انـد ر از 

لـذا حـرف اسـالم حرفـی جدیـد  نیـز نهـی می کرونـد.  کفـر  هرگونـه شـرک ر 

ور اصـل توحیـد نبـووه، بلکـه تکـرار ر تکمیـل سـخنان پیامبـران پیشـین 

می باشـد. ایـن انحطـاط فکـری ور بیـن بشـر ور خصـوص نفـی توحیـد نیـز 

مختـص زمـان خاتـم النببـاء؟لص؟ نیسـت بلکـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ نیـز 

بـرر بـوو ر جنـاب نـوح؟ع؟ نیـز 950 سـال مـروم را بـه توحید  بـا ایـن مشـکل ود

می کـرو. وعـوت 

 اگر سخن ما ور ارتباط با اویان الهی رتحریف نشده است، ور این صورت

 همۀ اویان هم آهنگ ر وعوت کننده به سوی توحید بووه اند؛ رلی اگر سخن 

 از اویـاِن تحریـف شـده، اسـت، آوی! یهـوو ر نصـارای فعلـی، هرگـز بـر ویـن 

موسی ر عیسی؟امهع؟ نیستند!

گفت: شیخ صابر 

 _ البتــه ایــن نکتــه را فرامــوش نکنیــد کــه آن هــا صــور ر تماثیــل مصنوع وســت 

 خــوو را نمی پرســتیدند، بلکــه آن صــور ر تماثیــل ر بت هــا را، مظهر یا نمایندۀ 

یــك موجــوِو ذی ورح ر نامرئــی می وانســتند. بشــر ور ودره هــای مختلــف ر 

ممالــك مختلفــه، اشــیاء ذی ورح ر موجــووات مختلفــه ای را نیــز مســتقاًل 

ر بالــذات پرســتیده اســت. مثــاًل شــغال، مــار ر حتــی سوســك ر حشــرات 

خیلــی کثیــف ر مــوذی، ر هــر قــدر ارتقاء فکرِی آن ها بیشــتر شــده موجووات 

گرفتــه  ــرار  ــد مــورو ســتایش آن هــا ق ــا ضــرر بووه ان کــه باعــث نفــع ی ــری  عالی ت
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ــرق، صاعقــه ر غیــره. لیکــن  اســت. ماننــد ورو نیــل، آتــش، آفتــاب، مــاه، ب

کــه هریــك از  کــه از ایــن مرتبــه هــم عقــول نــوع بشــر بــال رفــت، فهمیــد  رقتــی 

ایــن مظاهــر طبیعــی تأثیــری طبیعــی ر محــدرو وارو ر ایــن تأثیــر، خاصیــت 

مزاجــی آنهاســت ر آن عناصــر، فاقــد اراوه ر حکمــت ر عقــل هســتند. لــذا 

کــروه ر بــه مقتضــای  کار خــوو را  چــه آن هــا را بپرســتند ر چــه نپرســتند آن هــا 

خاصیــت رجووی شــان عمــل می کننــد. ور نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

کــه یکــی از موجــووات آن، نــوع  کــه باعــث آفرینــش ونیــای بــه ایــن عظمــت 

ــد  ــًا بای ــت ر طبع ــل ر اراوه اس ــوو وارای عق ــه خ ک ــت  ــزی اس ــت چی ــر اس بش

مریــد ر حکیــم باشــد رلــی از طــرف ویگــر، چــون ویدنــد نســبت بــه عواطــف ر 

احساســات ر منافــع انســانها، خیــر ر شــر ر آلم ر لــذات رجــوو وارو، بنابرایــن 

بــه خدایــاِن متعــّدو قائــل شــدند؛ آن چنانکــه ور ایــران قدیــم بــه خــدای خیــر ر 

خــدای شــر اعتقــاو پیــدا کرونــد. رلــی رفتــه رفتــه ور پرتــو هدایــت ر راهنمایــِی 

گــر ایــن جهــان آفریننــده ای  کــه ا انبیــاء مرســل، بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

وارو بایــد آفریــدگار، مافــوق ایــن اشــیاء ر عناصــر طبیعــی بــووه ر تمــام آن 

کنــون اجــداو آن هــا ســتایش کروه بوونــد همچون خــوو آنان،  موجوواتــی کــه تا

ــد وارای  ــده، بای کــه تمــام این هــا را آفری ــی بیــش نیســتند ر آن کســی  مخلوق

کــه عالــم را آفریــده  تمــام صفــات کمالیــه باشــد. آیــا ممکــن اســت صانعــی 

فانــی باشــد؟ بدیهــی اســت نــه. 

گـر بنـا بـه  گـر فرضـًا خـدا ابـدی ر پاینـده نباشـد، پـس ازلـی هـم نیسـت ر ا ا

فـرض ازلـی نباشـد پـس معلـوم می شـوو یـك رقتـی نبـووه اسـت!! ر چیـزی 

گـر صانـع ویگـری ار را  کـه نبـووه، چطـور بـددن صانـع  موجـوو شـده اسـت. ا

یـرا ذات  روه پـس آن صانـع ویگـر خـدای راقعـی ر اصلـی اسـت. ز بوجـوو آد
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کـه آفریننـدۀ جهـان اسـت، بایـد مسـبوق بـه عـدم نباشـد. بعـد فکـر  خـدا 

گر جسـم باشـد  یـرا ا کرونـد کـه ایـن خدارنـد قدیـم ازلـی بایـد جسـم نباشـد. ز

محتـاج مـکان خواهـد بـوو. ور صورتی کـه خدارنـد بایـد از هـر حیـث غنـی 

بـووه ر بایـد فـرض کنیـم خدارنـد قبـل از زمـان ر مکان رجوو واشـته اسـت. 

بعـد فکـر کرونـد کـه ایـن خدارنـدی کـه انسـان عاقـل ر بـا اراوه را آفریـده باید 

،
ّ

خـوو عاقـل ر مریـد باشـد ر ال

   ذات نایافتـــه از هستــــی، بخش         چون تواند که بوو هستی بخش؟ 

 بعـد فکـر کرونـد کـه موجووی که تمام این ونیای با عظمت را ایجاو کروه ر 

یرا   اواره می نماید، باید تمام صفات کمالیه را وارا بووه ر قاور مطلق باشد؛ ز

 عـدم قـدرت، عجـز اسـت ر عجـز بـرای خالق نقص اسـت ر ثانیًا عجز، 
ً
ارل

عبـارت اسـت از ناتوانـی ور مقابـل قوایی که مافوِق قوۀ شـخص اسـت. 

زن وارو عاجـز  کـه فرضـًا پنـج خـررار د مثـاًل اسـب از برواشـتن ر حمـل بـاوی 

اسـت. یعنی قوۀ عضالت ر اسـتخوان ار، ور برابر کمتر از آن قوۀ جاذبه ای 

اسـت کـه زمیـن اجسـام را بـه سـوی خوو می کشـد. یـا مثاًل انسـان عجز وارو 

یـۀ ار بـرای  یـرا و گـر رسـید، خفـه می شـوو ز راء جـو برسـد ر ا کـه بـه مـاد از ایـن 

ر زمیـن اسـت ر ترکیبـات معّینـی وارو، آفریـده  کـه مجـاد استنشـاق هوایـی 

یـه ر  راء جـو، هـوای قابـل استنشـاق رجـوو نـدارو ر انسـان، و شـده؛ ر ور مـاد

احتیاجـات خـوو ر بـدن خـوو را نمی توانـد تعدیـل کنـد. 

 رلـی ایـن ضعـف ووبـارۀ موجووی که خووش این هـا را آفریده ر این خواص

از ایـن  نـدارو1. بعـد  بـه اشـیاء ر عناصـر طبیعـت واوه معنـی  ر ایـن قـوا را 

کــه ایــن اظهــارات شــیخ، مربــوط بــه قبــل از کشــفیات جدیــد ر قــدم نهــاون بــه  1. ورشــن اســت 
کــرات آســمانی، مثــال بــا همــراه بــرون کپســول های تنفســی ر ســایر لــوازم ر امکانــات  برخــی 
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کـه ایـن موجـوو؛ بایسـتی توانـا ر  مراحـل، قطعـًا بـه ایـن نتیجـه بایـد برسـند 

یـرا ور غیـر ایـن صـورت نقـص احتیاج  وانـا ر بـا اراوه ر قدیـم ر یکتـا باشـد. ز

آفریننـدۀ  ر فکـر مترقـی بشـری،  بـه خـدا منسـوب می گـروو  نقـص عجـز  ر 

کائنـات را منـّزه ر مبـّرا از ایـن نقیصه هـا فـرض می کنـد. چـه بدیهـی اسـت 

کمالیـه وانسـتیم ویگـر ولیلـی نـدارو  رقتـی مـا خدارنـد را وارای آن صفـات 

یم. شـریکی بـرای ار قائـل شـو

شـیخ در ایـن جـا  مکثـی کـرده و مشـغول خـوردن شـیرینی ای شـد که تـازه خادم 

کـرد و گفت: مقبـره آورده بـود. آقـا رحیـم از فرصت اسـتفاده 

کــه بــه زعــم ایشــان، بشــر  کرونــد  کــه آقــا بــرای بشــر ترســیم  _  ایــن مراحلــی 

ــه  گــر راقعیــت هــم واشــته باشــد، ن ــه آن هــا متوســل شــده ا ور طــول قرن هــا ب

کــه پیشــتر بــه آن اشــاره شــد نــدارو،  تنهــا منافاتــی بــا خداشناســی فطــری 

کــه ور فطــرت ر آفرینــش، بــا  کــه بشــری  بلکــه مؤّیــد آن اســت! بــه ایــن معنــا 

یــخ، ور اثــر عوامــل مختلــف،  خالــق ر آفریــدگار خــوو آشناســت، ور طــول تاو

کــم منحــرف شــده اســت! بــه همیــن ولیــل  از ایــن فطــرت خدایــی، بیــش ر 

انبیــاء؟مهع؟ آمده انــد تــا بــا تــذکار، مــروم را از خــواب غفلــت بیــدار ر از انحــراِف 

ــه توحیــد راقعــی فــرا خواننــد.  از فطــرت نجــات واوه ر ب

البتـه بـه نظـر می رسـد واسـتان پـروازی جنـاب شـیخ ور ایـن زمینـه، بیشـتر 

یخی وعوت  بـه ورش آزمـون ر خطـا ور علوم تجربی شـبیه اسـت تـا ورند تاو

انبیـای الهی! 

برابــر  یســتن ور مــادرای جــو بــووه اســت! البتــه این هــا همــه، نافــی ضعــف ر عجــز انســان، وو ز
ــدگار  ــان خدارن ــوق بی پای ــت ف ــی عظم ــق ارل ــه طری ــش! _ ر ب ــم آفرین ــان عوال ــت بی پای عظم

ایــن عوالــم _ نیســت!!
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�ف رك�ی ا مسش ع� �ب �ی ای سش حب ا�ب اس �ف �ی �ت

رحیم ادامه داد:

 _ رلی از این ها گذشته، جناب شیخ لطفًا بفرمایند، رجه مشابهت مشرکان 

یـارت  کـه بـا اذن ر بلکـه اسـتحباب شـرعی بـه ز بـت پرسـت بـا شـیعیانی 

قبـور ائمـه اطهـار؟مهع؟ رفته ر ضریح را می بوسـند چیسـت؟ ر بـا کدام ولیل 

عقلـی یـا شـرعی ایـن ور را بـا هـم مقایسـه می کننـد؟! 

شیخ جواب داد:

 _ من گفتم که آن ها الزامًا بت ها را پرستش نمی کروند، بلکه بت ها را مظهر 

 خدارند متعال می وانستند ر نظر به انتساب آن ها به خدا، آن ها را تقدیس 

یارت قبور ائمه اطهار؟مهع؟ رفته  ر تکریم می کروند. همانند شیعیانی که به ز

 ر بـا وسـت مالیـدن بـه عتبـات مقدسـه ر ضریح  ها ر بوسـیدن آن ها، عماًل 

کار مشرکان را انجام می وهند! همان 

کمی باال داد و با تعّجب پرسید: آقا رحیم ابروان خود را 

که شیعیان ور حال پرستش عتبات هستند؟! _ یعنی شما می فرمایید 

_ نـه! مـراو ایشـان پرسـتش نیسـت رلـی رقتـی از مشـرکان آن زمـان هم سـؤال 
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ى 
َ
ل ا اإِ

و�فَ ُ �ب ِرّ �تَ ا ِل�یُ
َّ
ل کـه چـرا بـا بت هـا چنیـن می کنیـد، می گفتنـد: >... اإِ می شـد 

ى...<؛1 یعنـی آن هـا هـم بـرای تقـرب الهـی چنیـن می کرونـد! �فَ
ْ
ل ِه رفُ

ّ
الَل

 
ً
 _ حضرتعالی فکر نمی کنید که ور حق شیعیان کم لطفی ورا واشته اید؟! ارل

�فَ  �ی ِ �ف
َّ
آیـۀ مـورو اسـتناو شـما، قبـل ر بعـد وارو ر قبـل از آن آمـده اسـت: >... َوال

ى...<؛ یعنی: »...  ر آنان  �فَ
ْ
ل ِه رفُ

ّ
ى الَل

َ
ل ا اإِ

و�فَ ُ �ب ِرّ �تَ ا ِل�یُ
َّ
ل ُدُهْم اإِ ْع�بُ اَء َما �فَ ْوِل�یَ

ئَ
ِ� ا وا ِم�فْ ُدو�فِ

دفُ حفَ
 ا�تَّ

یند:[ ما آنان را   که به جای خدا سرپرستان ر معبووانی برگزیده اند ]ر می گو

کنند، نمی پرستیم...«. جز برای اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزویک 

بـه عبـارت »َمـا َنْعُبُدُهـْم« توجـه نکرویـد! آن هـا ور مقـام عباوت ارلیاءشـان 

که خوو برگزیده اند ر نه مانند شـیعیان  یعنی بت ها  بووند؛ آن هم ارلیایی 

کـه ور مقـام تبـّرک ر توّسـل، نسـبت بـه امامانی هسـتند که برگزیـدگان الهی 

می باشند! 

کـه مـا اهـل بیـت؟مهع؟ را می پرسـتیم؟ قطعـًا چنیـن  ینـد  آیـا شـیعیان می گو

چیـزی نیسـت ر هـر کـس کوچکتریـن اعتقـاوی به این امر واشـته باشـد، از 

وایـرۀ ویـن خـارج بووه ر مشـرک اسـت!

 ثانیًا آخر آیه نشان می وهد که سخن ر اعتقاوات مشرکان از بیخ ر بن وورغ

 ر ِافک بر خدای متعال اسـت. یک احتمال قوی این اسـت که آن ها راقعًا 

ینـد. یعنـی  ور مقـام عبـاوت ر تقـّرب بـه سـوی بت هـا بـووه ر وورغ می گو

یـرا رقتـی خدارنـد متعـال  اصـاًل تقـّرب بـه اهلل مـورو نظرشـان نبـووه اسـت، ز

اٌر<2! یعنی خدارند متعال
�بٌ َك�فَّ ْهِدی َم�فْ ُهَو َكادفِ َ ا �ی

َ
َه ل

ّ
�فَّ الَل  می فرماید: >... اإِ

 مشـرکین را وورغگـو معرفـی می کنـد کـه بـه حرفهایشـان اعتمـاوی نیسـت! 

1. زمر: 3. 
که وورغگو ر بسیار ناسپاس است، هدایت نمی کند«. کس را  2. زمر: 3؛ ».. قطعًا خدا آن 
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کافر، اعمال شـیعیان  حال چگونه جناب شـیخ به اسـتناو حرف عده ای 

مؤمـن را تخطئـه می کنند؟!

گـر وسـت مالیـدن بـه ضریـح سـبب شـرک ر کفـر می گـروو، پـس  ور ضمـن ا

مشـرک  یوسـف؟امهع؟  ر  یعقـوب  حضـرت  کـه  یم  شـو قائـل  بایـد  بـاهلل  نعـوذ 

پـدرش  چشـمان  شـفای  بـرای  را  پیراهنـش  یوسـف  حضـرت  یـرا  ز شـدند 

ْم 
ُ
ْهِلك

ئَ
ا و�فِى �بِ �تُ

ئْ
ًرا َوا ِ��ی َ �تِ �ب

ئْ
ا �بِى �یَ

ئَ
ِ� ا ْ ى َو�ب

َ
وُ� َعل �تُ

ْ
ل
ئَ
ا ا �فَ

ِ�ی َهدفَ ِم�ی �تَ وا �بِ َه�بُ فرسـتاو: >ادفْ
1!> �فَ َمِع�ی ْ �ب

ئَ
ا

ر حضرت یعقوب؟ع؟ هم پیراهن را به چشمانش مالید:

ُم 
َ
ْعل

ئَ
ّى ا

ِ
�ف ْم اإِ

ُ
ك

َ
ْل ل �تُ

ئَ
ْم ا

َ
ل

ئَ
اَل ا ًرا �تَ ِ��ی َ  �ب

ّ
َد اْر�تَ ِهِ� �فَ ْ ى َو�ب

َ
اُ� َعل �تَ

ْ
ل
ئَ
ُر ا �ی سشِ �بَ

ْ
اَء ال �فْ حبَ

ئَ
ا ا َمّ

َ
ل >�فَ

<؛2»پس چون مژوه رسـان آمد، آن _ پیراهن  _ را بر چهرۀ  ُمو�فَ
َ
ْعل ا �تَ

َ
ِه َما ل

ّ
ِم�فَ الَل

ار انداخـت، پـس بینـا گرویـد. گفـت آیـا بـه شـما نگفتـم کـه بی شـك مـن از 
جانـب خـدا چیزهایـی می وانـم کـه شـما نمی وانیـد؟«.

ل شما، پیامبران خدا مشرک شده اند ر خدا نیز با ذکر چنین   مبتنی بر استدل
....

ّ
کروه است! خالصه همه مشرک شده اند ال مطلبی، شرک را تایید 

نقـش  لبانـش  بـر  تلخـی  لبخنـد  هـم  صابـر  شـیخ  و  خندیدنـد  حاضریـن  همـۀ 

گفـت:  کـه دائمـًا متّرصـِد ورود بـه بحـث بـود،  بسـت! در ایـن هنـگام مجـد الشـریعه 

کـــه ور ظاهـــر نشـــان می وهـــد برخـــی اعمـــال  _ پـــس ایـــن همـــه آیـــات قرآنـــی 

کّفـــار صـــدر اســـالم اســـت، را چگونـــه   مـــا شـــیعیان هماننـــد مشـــرکان ر 

توجیه می کنید؟ 

یـد، ار بینـا می شـوو ر  1. یوسـف: 93؛ »ایـن پیراهنـم را ببریـد، ر ودی صـورت پـدرم بینداز
یـد«. و همـه خاندانتـان را نـزو مـن آد

2. یوسف: 96.
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گرفت: شیخ حسن قمی به سرعت دنبالۀ سخن مجد الشریعه را 

یرا با مطالعۀ   _ اتفاقًا برای من هم این مطالب کمی سـؤال بر انگیز اسـت، ز

برخـی از کتاب هـای اهـل تسـّنن کـه افـکار خاصی را منتشـر کروه اند، علی 

یافتم که گررهی از آن ها که به سلفیه   الخصوص کتاب های ابن تیمیه، وو

زه به نام رهابیت موسوم هستند، شیعیان را با استناو به همین وسته   ر یا امرد

کروه ر حتی قتلشان را راجب می وانند! کافر ر مشرک معرفی  از آیات، 

گفت:  سّید نجف آبادی هم با لحنی آرام 

 _ ور برخی از منابر نیز یکی ورتا از این آیات را به من نشـان واوند تا برایشـان

که آقا رحیم،  کنم رلی فرصت این امر پیش نیامد. شـاید بد نباشـد   توجیه 

یکسری جوابهای نقضی به این شبهات بدهند. 

کرد و پرسید: بعد رو به شیخ 

_ نظـر آقـا چیسـت؟ فکـر کنـم تـا ایشـان چـای می خورنـد، فرصتـی هـم برای 

آقـا رحیـم باشـد تـا مجلـس مـا را علمی تـر کنند!

گفت:  شیخ صابر باز لبخندی زد و 

_ بفرما آقا رحیم!

گفت: کشید و با آرامش خاصی سخن  رحیم نفس بلندی 

_ آنچـــه بـــه ذهـــن حقیـــر می رســـد، بـــه فضـــل الهـــی ر عنایـــت اهـــل بیـــت؟مهع؟ 
ـــم. ـــان می کن بی

یخ اسالم مطرح شده،  شبهه ای که علی الخصوص بعد از ابن تیمیه ور تاو

 گسترش واون مصاویق شرک ر کفر است. ار با تمّسک به ظواهر برخی آیات 

ر چشــم پوشــِی عمدی یا ســهوی از ویگر آیات الهی، توّســل ر تبّرک به ائمه 
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یشــۀ  که و کروه اســت. البته این حقیر معتقدم   ر ارلیاء اهلل را شــرک قلمداو 

َبهــاوی، عالِم   ایــن تفکــر ور اهــل تســّنن، بــه قبــل از ابــن تیمیه نیز می رســد. َبْر

یارت را نفی می کرو1 ر حتی ور زمان خلفای اموی   ُسنی ر حنبلی مذهب، ز

یــارت قبــر رســول اهلل نهــی می کــرو.2 ور  ر مررانــی، مــرران حمــار از توســل ر ز

یــز این گرره، اســتناو بــه برخی از آیــات ر ناویده گرفتن   هــر صــورت وســت آد

آیات ویگر است. 

گـر یـک آیـه  کـه ا کنـم  ابتـدا ور جـواب جنـاب مجـد الشـریعه، بایـد عـرض 

کریـم بـه نکتـه ای تذکـر واو قطعـا آیـات مشـابه ویگـر، ور تناقـض  ور قـرآن 

کالم خـدا تناقـض نیسـت. ممکـن  یـرا ور  ر تعـارض بـا آن نخواهنـد بـوو؛ ز

اسـت آیـات، از جهتـی مکّمـل یکدیگـر باشـند؛ ماننـد آیـات عـام ر خـاص 

لـت  ول مختلفـی  موضوعـات  بـه  آیـه  ور  گاهـی  مقیـد.  ر  مطلـق  آیـات  ر 

کـم ر یـا بدفهمـی، ممکـن اسـت کسـی آن ور را  وارنـد رلـی بـه ولیـل وانـِش 

کنـد ور حالی کـه فـی نفسـه تعارضـی رجـوو نـدارو. متعـارض فـرض 

کثـرًا وبطـی  ا کـه مخالفـان شـیعه، علیـه شـیعه اسـتفاوه می کننـد،  آیاتـی 

کّفـار ر مشـرکان نـازل شـده. همـان  بـه عقایـد شـیعه نـدارو بلکـه ور مـورو 

آیـه،  بـا شـیعیان فـرق وارو. ارلیـن  کـه اصـل ر بنیـان اعتقاوشـان  کافرانـی 

کرونـد: کـه جنـاب مجـد الشـریعه بـه آن اشـاره  همانـی اسـت 

یـخ ذیـل حـواوث سـنه 323 هجـری نقـل  گـزارش توسـط ابـن اثیـر ور الکامـل فـی التاو 1. ایـن 
شـده اسـت. 

2. ر.ک بـه: »أخطـاء إبـن تیمیـة فـی حـّق رسـول اهلل؟لص؟ ر أهـل بیتـه ؟مهع؟«، نوشـتۀ »السـید 
الدکتـور محمـوو السـید صبیـح« ]از مشـایخ سـّنی مذهـب الزهـر مصـر[، بـا ترجمـۀ بنیـاو 
پژرهش های اسـالمِی آسـتان قدس رضوی، به اسـِم »لغزشـهای ابن تیمیه ور حق رسـول 

خـدا ر اهـل بیـت« ر بـه ترجمـۀ محّمـد تقّدمـی صابـری، 1395.
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َحا�فَ  ُس�بْ ا  �فَ َسَد�تَ �فَ
َ
ُه ل

ّ
ا الَل

َّ
ل  اإِ

ِلَه�تٌ
آ
ِهَما ا �ی ْو َكا�فَ �فِ

َ
ُرو�فَ ل سشِ �فْ ُ ْر�فِ ُهْم �ی

ائَ
ْ
ِلَه�تً ِم�فَ ال

آ
وا ا

دفُ حفَ
ِم ا�تَّ

ئَ
 >ا

که آن ها  کروه اند  <؛1 »آیا خدایانی از زمین اختیار  و�فَ ِ��فُ َ ا �ی
َعْرسشِ َ�َمّ

ْ
ّ ال

ِه َر�بِ
ّ
 الَل

گر ور آن  ور _ زمین ر آسمان  _ جز خدا، خدایانی   _ مروگان _ را زنده می کنند؟  ا

ویگـر رجـوو واشـت، قطعـًا آن ور _ زمیـن ر آسـمان  _ تبـاه می شـد. پـس منّزه 

روگار عـرش، از آنچه مشـرکان رصـف می کنند«. اسـت خـدا، پـرد

 مشخص است که ور این آیات، از خدایاِن مورو  قبول مشرکان صحبت شده 

ر نشـان می وهـد مشـرکان معتقـد بوونـد، خدایانشـان مسـتقل از خدارنـد 

 متعال، ور تدبیر عالم نقش وارند ر لذا خدارند متعال نیز می فرماید: ور این 

صـورت نظـام آسـمان ر زمیـن بـه فسـاو ر خرابـی کشـیده می شـد. ور حالـی 

که شـیعیان هرگز برای امامان ؟مهع؟، نقشـی مسـتقل از خدارند ر بددن اذن 

ار قائل نیسـتند.

َما  ٍه �بِ
َ
ل اإِ  

ّ
َه�بَ ُكُل �فَ

َ
ا ل دفً اإِ ٍه 

َ
ل اإِ ٍ� َوَما َكا�فَ َمَعُ� ِم�فْ 

َ
َول ُه ِم�فْ 

ّ
 الَل

دفَ حفَ
ر یـا آیـۀ: >َما ا�تَّ

َهاَد�تِ 
َّ �بِ َوالسش �یْ

عفَ
ْ
و�فَ َعاِلِم ال ِ��فُ َ ا �ی ِه َ�َمّ

ّ
َحا�فَ الَل ْع�فٍ ُس�بْ ى �بَ

َ
ُهْم َعل ْع�فُ َ ا �ب

َ
َعل

َ
�تَ َول

َ
ل حفَ

<؛ 2 »خـدا فرزنـدى اختیـار نکـروه ر بـا ار معبـووى ویگـر  و�فَ
ُ
ِرك

ْ ُسش ا �ی
ى َ�َمّ

َ
َعال �تَ

�فَ

گـر جـز ایـن بـوو، قطعـًا هـر خدایـی آنچـه را آفریـده بـوو بـا خـوو  نیسـت، ر ا

بـر بعضـی ویگـر تفـّوق می جسـتند. منـّزه  آنـان  از  می بـرو، ر حتمـًا بعضـی 

اسـت خـدا از آنچـه رصـف می کننـد. وانـاى نهـان ر آشـکار، ر برتـر اسـت از 

آنچـه بـا ار شـریك می گرواننـد«.

بوونـد،  معتقـد  مسـتقل  اله هـای  بـه  مشـرکان  یـد:  می گو صریحـًا  آیـه  ایـن 

ـا ُیْشـِرُکوَن« ایـن  ـا َیِصُفـوَن« ر »َعَمّ عـالره بـر ایـن خدارنـد متعـال بـا قیـد »َعَمّ

1. انبیاء: 21 ر 22.
2. مومنون: 91 ر 92. 
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کـروه اسـت! کیـد  امـر را تا

کـه مشـرکان، رّب، یعنـی مالـک ر مدّبـری  ر یـا ور آیـۀ ویگـری بیـان می کنـد 

کـروه بووند: غیـر از خـدا، اتخـاذ 

ِلَك 
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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ئَ
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ئَ
ِمْر�تُ َوا

ئُ
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ْم 
ُ
ك �ئُ ّ

�بِ
�فَ �یُ

�فَ ْم 
ُ
ُعك َمْر�بِ ْم 

ُ
ك ّ

َر�بِ ى 
َ
ل اإِ َمّ 

ُ �ش َرى  �فْ
ئُ
ا َر  ِورفْ َر�تٌ  ِ َوارف ُر  ِ رف

�تَ ا 
َ
َول َها  �یْ

َ
َعل ا 

َّ
ل اإِ  �ٍ �فْ �فَ  

ّ
ُل كُ

و�فَ <؛1 »بگـو: ور حقیقـت، نمـاز مـن ر سـایر عبـاوات  ِل�فُ �تَ حفْ
ِ� �تَ �ی ْم �فِ �تُ َما ُك�فْ �بِ

روگار جهانیـان اسـت. _ کـه _ ار را  مـن ر زندگـی ر مـرگ مـن، بـراى خـدا، پـرد
شـریکی نیسـت، ر بر این _ کار_ وسـتور یافته ام، ر من نخسـتین مسـلمانم.  
روگار هر چیزى که ار پرد یم؟ با این  روگار ویگری را بجو  بگو: آیا جز خدا پرد
یـان خـوو _ گناهـی  _ انجـام نمی وهـد، ر هیـچ  اسـت، ر هیـچ کـس جـز بـر ز
ى بـار _ گنـاه  _ ویگـرى را برنمـی وارو، آنگاه بازگشـت شـما به سـوى  بـروار باو
روگارتـان خواهـد بـوو، پـس شـما را بـه آنچـه ور آن اختـالف می کرویـد   پرد

کرو«. گاه خواهد  آ

ایـن آیـه بـه خوبـی بیـان می کند که مسـألۀ اتخاذ رب توسـط مشـرکان، مورو 
روگارانـی غیـر از  اعتـراض پیامبـر اسـالم بـووه ر مشـرکان قطعـًا بـرای خـوو پرد

»اهلل« قائـل بووند.

یـاوی ور ایـن موضوع رجوو وارو که بیان آن ها مناسـب  البتـه آیـات بسـیار ز
که بیان شـد نشـان می وهد  رقت فعلی ما نیسـت، رلی همین چند آیه ای 

بنیان اعتقاوی شـیعیان مغایر با مشـرکان اسـت.

شـیعیان موحد هسـتند ر خدارند متعال را می پرسـتند ر هیچ چیز ر هیچ 

1. انعام: 162 تا 164. 
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کـس را ور رتبـۀ ار قـرار نمی وهنـد ر معتقدنـد همـه، مخلـوق خـدا هسـتند. 

گاه ر منصفـی، از  ور اینجـا مناسـب اسـت اشـاره شـوو کـه بـر هیـچ انسـان آ

کـه جلـوۀ اعـالی اخـالص ور معرفـت  هـر آییـن ر مذهـب پوشـیده نیسـت 

ر بندگـی خدارنـد را بایسـتی ور ورایـات توحیـدی، اوعیـه ر مناجات هـای 

گرچه همه را هم بی خطا  کرو ر شـیعیان نیز  امامان بزرگوار شـیعه جسـتجو 

ر پیـردی از  نمی وانیـم، امـا ور ایـن زمینـه بـا معرفـت جایـگاه امامـان؟مهع؟ 

آنـان بـه خـوو می بالند.

بـه همیـن ولیـل شـیعیان، هرگـز بـرای اهـل بیـت؟مهع؟ مقـام الوهیـت قائـل 

چنیـن  بـه  کسـی  گـر  ا کـه  اسـت  ایـن  بـر  شـیعه  فقهـای  اجمـاع  ر  نیسـتند 

امـری معتقـد بـوو، یعنـی یکـی از ائمـه را نعـوذ بـاهلل خـدا بدانـد، از مشـرکین 

محسـوب شـده ر ور زمـره غالیـان قـرار می گیـرو!

بـه بیـان اهـل بیـت؟مهع؟ که جنابعالـی نیز فرمووید آنان »عقل کل« هسـتند؛ 

 خالق متعال، اهلل جل ر عال، ور صفات از مخلوقاتش متباین بووه ر مستقل 

 ر مستغنی از هر مخلوقی است رلی همه مخلوقات، از خاتم النبیاء؟لص؟ 

که اشـرف مخلوقات هسـتند تا ویگر انسـان ها ر سـایر موجووات ر اشـیاء، 

هرگـز مسـتقل از خدارنـد متعـال نبـووه ر لحظـه بـه لحظـه محتـاج فیـض 

گـر آنـی ر کمتـر از آنی، ایـن عنایت از آن ها برواشـته  الهـی هسـتند؛ چـرا کـه ا

شـوو، همـه چیـز معـدرم می گـروو.

گفت: کند ر  شیخ میوه ای پوست 

یــد کــه مابیــن عقــال، قــدر متیقــن ایــن اســت کــه توحیــد  _ آیــا ایــن را قبــول واو

 عقل انســان را بال می برو ر شــکوفا می کند. ر هر اعتقاو یا عملی که انســان

ر کنــد، ور حقیقــت عقــل دی را ضایــع کروه اســت؟ به  را از مبــدأ توحیــد ود
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کاملترین  که آخرین ویانت حقه ر  که شریعت اسالم   همین جهت است 

شــرایع آســمانی اســت، توحیــد را اســاس ایمــان قــرار واوه ر ور سرتاســر قــرآن 

ــر ضــد شــرك ر توبیــخ مشــرکین،  ــد اســت ب ــل تروی ــر قاب ــه ســند غی کــه یگان

آیــات صریــح ر فــراران ویــده می شــوو. 

رحیم پاسخ داد:

 _ منظوِر آقا را از ارتقاء عقل نمی فهمم! رقتی خدارند متعال، پذیرش اصول

ویـن را بـه عقـل می وانـد ر پیامبـران نیـز ویـن خـوو را بـر صاحبان عقـل رلو ور 

کـه انسـان های  مراتـب مختلـف ارائـه می کننـد، ایـن خـوو نشـان می وهـد 

 عاقـل، توحیـد را قبـول می کننـد ر خـوو را موظـف بـه خضـوع ر خشـوع ور 

یش می وانند. روگار خو مقابل پرد

بـــه تعبیـــر آیـــات ر ورایـــات، توحیـــِد خـــدا امـــری فطـــری اســـت ر عقـــل نیـــز آن 

ـــم  ـــی ه کس ـــر  گ ـــی ا ـــد. رل ـــان می وه ـــدا فرم ـــت خ ـــه اطاع ـــد ر ب ـــد می کن را تایی

کـــه آن فـــرو ویوانـــه شـــده  ییـــم  کنـــد، الزامـــًا نمی گو بـــه هـــر ولیلـــی خـــدا را انـــکار 

زی نیـــز  گررهـــی از وانشـــمندان علـــوم امـــرد کـــه  یعنـــی عقـــل نـــدارو. چـــه ایـــن 

ـــالی اســـتعداو ر وانـــش تجربـــی هســـتند ور عیـــن  کـــه ور ورجـــات ب ـــا ایـــن  ب

ــه ــا را ویوانـ ــی آن هـ کسـ ــری،  ــرف بشـ ــد ر ور عـ ــول ندارنـ ــد را قبـ ــال توحیـ  حـ

 قلمداو نمی کند! 

لـذا تعبیـر انحطـاط ر ضایـع شـدن عقـل تعبیـر وقیقـی نیسـت. ویـن اسـالم 

کامل تریـن ویـن اسـت امـا اسـاس ویـن اسـالم بـا اسـاس سـخنان حضرات 

ر بلکـه همـۀ انبیـاء الهـی ور تمـام  نـوح ر ابراهیـم ر عیسـی ر موسـی؟مهع؟ 

زمان هـا یکسـان ر همگـی بـر پایـه توحیـد ر عـدل بـووه اسـت ر هیچ یـک از 

اویـان الهـی از ایـن امـر تخطـی نکروه اند! همین مضمون را ور سـوره شـووی 
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95قیاس نابجای شیعه با مشرکین

ا  �فَ �یْ
ّ

َك َوَما َوَص �یْ
َ
ل ا اإِ

�فَ ْوَ��یْ
ئَ
ی ا ِ �ف

َّ
وًحا َوال ِ� �فُ ی �بِ

ّ
�فِ َما َوَص �ی

ْم ِم�فَ الِ�ّ
ُ
ك

َ
َرَع ل

َ می یابیم: >سش

�فَ  ِرِك�ی
ْ ُمسش

ْ
ى ال

َ
َر َعل ِ� َك�بُ �ی وا �فِ

�تُ َرّ �فَ �تَ ا �تَ
َ
�فَ َول �ی

ُموا الِ�ّ �ی �تِ
ئَ
�فْ ا

ئَ
َ�ی ا َم َوُموَ�ی َوِ��ی َراِه�ی ْ �ب ِ� اإِ �بِ

ز  بـرد ر  الهیـه  معـارف  سـطوح  ر  احـکام  ور  انبیـاء   1.>...�ِ �یْ
َ
ل اإِ ْدُ�وُهْم  �تَ َما 

 وانشـهای رحیانـی، ور ورجـات متفارتـی بووه انـد رلـی ور اسـاس ر اصـول، 

کامال یکسان ر یکی می باشند.

 خالصۀ مطلب این که، توحید اساس وین است ر قرآن نیز این امر را تأیید

 ر سـخنان مشـرکان را رو می کند! رلی ور هیچ صورت نمی توان مشـابهتی 

میان شـیعیان مؤمن ر مشـرکان برقرار کرو.

کـرو ر آنچـه را  کـروه بـوو، بـرای شـما تشـریع  1. شـووی: 13؛ »از ویـن آنچـه را بـه نـوح سـفارش 
بـه تـو رحـی کرویـم؛ ر آنچـه ابراهیـم ر موسـی ر عیسـی را بـه آن توصیـه نموویـم ]ایـن اسـت[ 
کـه مشـرکان را بـه آن فـرا  ید. وینـی  گـرره نشـو گـرره  یـد ر ور آن فرقـه فرقـه ر  پـا واو کـه ویـن را بر

گـران اسـت...«. می خوانـی بـر آنهـا 
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اد �مر د�ی ی و ارف �ش حف ا�ت �ب ��ی

گفت:  سید نجف آبادی 

_ ور خوبـِی توحیـد ر مزّیـت آن بـر شـرك، ترویـد ر اشـکالی نیسـت. موضـوع 

 این بوو که شما )اشاره ای به شیخ صابر کرو( یکی از نزویکترین اشخاص

به خانواوه رسالت را عاجز از عمر واون وانستید.

گفت: شیخ لبخندی نامحسوس زد و 

_ مگر عمر غیر از حیات است؟

_  بدیهی است عمر انسان، جز حیاِت ار معنای ویگری ندارو.

_  آیا حیات ر جان، بزرگترین ر برترین پدیده های آفرینش نیست؟

گفتند: البته همه 

شیخ ادامه داد:

کـه از خصائـص ذات خدارنـد اسـت ر آن  _ پـس چگونـه می شـوو چیـزی را 

را فیـض هسـتی می نامنـد ویگـری بـه انسـان بدهـد؟ ر آیـا اعتقاو بـه این که 

غیـر از خدارنـد، ویگـری هـم قـاور به واون حیات اسـت شـرك نیسـت؟
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مجدالشریعه زودتر از بقیه جواب داد:

_ البته شـرك اسـت ر صریح ترین اقسـام شـرك این اسـت که انسـان ویگری 

را غیـر از خدارنـد ور خلقـت ر واون هسـتی قاور بداند.

گفت: سید نجف آبادی 

کـه ویگـری غیـر از خدارنـد بـه انسـان عمـر ر  کسـی مدعـی نشـده اسـت   _

کـه شـخص ویگـری بـه راسـطه  حیـات می وهـد. بلکـه مقصـوو ایـن اسـت 

تقـرب ر نزویکـی بـه مبـدأ فیـض، قاور به این عمل شـوو. یعنـی ور حقیقت 

راسـطه ر شـفیع ایـن کار می شـوو چنانکـه حضـرت مسـیح بـه اذن خدارند 

مـروه را زنـده می کـرو.

شیخ حسن قمی هم وارد شد:

_ زنـده کـرون مـروه از معجـزات حضرت مسـیح بوو ر این اعجـاز را خدارند 

بـه ار کرامـت کـروه بـوو که آیت ر ولیل رسـالت ار باشـد.

گشود: رحیم هم زبان به سخن 

 _ حق با شـیخ حسـن اسـت. چه ایراوی وارو که خدارند متعال به بنده ای 

 از بندگانـش قدرتـی عطـا نمایـد ر آن فـرو نیـز بـه اذن اهلل بتوانـد تصرفاتـی ور 

 عالم انجام وهد؟ مگر همین اعجاز حضرت عیسی؟ع؟ به اذن اهلل نیست 

ِه...<؛1 »ر مـن _ عیسـی_، زنده 
ّ
ِ الَل �ف

دفْ اإِ َى �بِ
َمْو�ت

ْ
ی ال ْ��یِ

ئُ
کـه قـرآن می فرمایـد: >... َوا

می کنـم مـروگان را؛ بـه اذن خدارند«. 

که این قدرت را  ور جای ویگر، خوو خدارند متعال هم شـهاوت می وهد 

خـووش بـه عیسـی؟ع؟ واوه، نـه این کـه آن حضرت مسـتقاًل چنین قدرتی 

1. آل عمران: 49. 
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کـه مـروگان را بـه اذن  �فِى...< 1 »آنـگاه 
دفْ اإِ �بِ ى 

َمْو�تَ
ْ
ُ ال ِر�ب حفْ

 �تُ
 واشـته باشـد: >... إَِودفْ

روى !« من  زنده از قبر بیردن می آد

 به نظر من مشکل ور این است که بعضی از ما، فکر می کنیم این قدرت های 
اعطایـی، جزئـی از ذات الهـی هسـتند کـه قابـل اعطا نیسـتند! رلی رقتی بر 
ک خوو بیردن بیاییم،  کمی از ل یم ر  اساس ورایات اهل بیت؟ع؟ جلو برد
کـه ذات خدارنـد متعـال اصـال رصـف شـدنی نیسـت ر تمـام   ورمی یابیـم 
 کمالت اعطایی به آفریدگان، خوو مخلوق اند. ر همچنین وست خدارند 
 باز است که برخی از قدرت ها را به کسی بدهد مانند قدرت احیاء اموات 
 به حضرت عیسی؟ع؟ ر یا ور طرف مقابل، اعطای قدرت میراندن ر توفی 

نفس توسط ملک الموت!

کنید خدارند یکبار، قبض ورح را به خووش نسبت می وهد: وقت 

 �ِ �یْ
َ
ل اإِ  

َمّ
ُ �ش ْم 

ُ
ك �ی ْح�یِ ُ َمّ �ی

ُ �ش ْم 
ُ
ك �تُ ِم�ی ُ �ی َمّ 

ُ �ش اُكْم  ْ��یَ
ئَ
ا �فَ ا  ْمَوا�تً

ئَ
ا ْم  �تُ �فْ

ُ
َوك ِه 

ّ
الَل �بِ ُرو�فَ  �فُ

ْ
ك �تَ �فَ  �یْ

َ
>ك

ید؟ با آنکه مروگانی بووید ر شـــما را  وز کفر می د ُعو�فَ  <2؛ »چگونه به خدا  َ ْر�ب �تُ

ـــاز زنـــده می کنـــد؛ ر  آنـــگاه بـــه ســـوى ار  ـــاز شـــما را می میرانـــد ر ب کـــرو؛ ب  زنـــده 

ید«. بازگروانده می شو

ر یکبار هم این عمل را به ملک الموت نسبت می وهد:

ُعو�فَ <؛3 »بگو فرشته  َ ْر�ب ْم �تُ
ُ
ك ّ

ى َر�بِ
َ
ل  اإِ

َمّ
ُ ْم �ش

ُ
ك َل �بِ

ی ُوِكّ ِ �ف
َّ
َمْو�تِ ال

ْ
ُك ال

َ
اُكْم َمل

َو�فَّ �تَ َ ْل �ی
>�تُ

1. مائده: 110. 
ید ور حالی که ]پیش از ومیده شدن ورح به کالبدتان  وز  2. بقره: 28؛ »چگونه به خدا کفر می د
ترکیبـی از عناصـر[ مـروه بوویـد، پس شـما را حیات بخشـید، سـپس شـما را می میراند، آن 

ید«. گاه ودبـاره زنـده می کنـد، سـپس به سـوی ار بازگروانده می شـو
 3. سجده: 11؛ »بگو: فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است ]ورح[ شما را می گیرو، سپس

ید«. گروانده می شو روگارتان باز   به سوی پرد
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 مرگی که بر شما گماروه شده، جانتان را می ستاند، آنگاه به سوى پردروگارتان

 بازگروانیده می شوید«.

 این آیات نشان می وهد که خدارند متعال اراوه کروه تا ویگر مخلوقات نیز 

ینی را انجام وهند ر ور عین حال   به اذن ار ر به قدرت ار، برخی از اعمال تکو

هیچ شرکی رخ نمی وهد.

گفت: کشید و  مجدالشریعه به سرش دستی 

_ مـن ور جـواب آقـای نجـف آبـاوی کـه گفتند اشـخاصی به راسـطه تقّرب 

بـه مبـدأ بتواننـد شـفیع ر راسـطه مابیـن مخلـوق ر خـدا باشـند، نمی توانـم 

چیـزی عـرض کنـم ر بـه نظـرم ایـن قضیـه صحیـح اسـت ر از جناب شـیخ 

بـاب بفرماینـد. رلـی می خواسـتم ور  ایـن  اسـتدعا می کنـم نظـر خـوو را ور 

کـه ور ایـن  کـه همیـن مـا مرومـاِن موّحـد ر مسـلمان  کنـم  ایـن جـا  عـرض 

کـه  گـر بـا چشـم خـوو ببینیـم  عصـِر ُپـر از اختـراع ر تّرقـی زندگـی می کنیـم، ا

را به عنـوان  روه ر اد کـرو بـددن تحقیـق بـه ار ایمـان آد کسـی مـروه ای را زنـده 

برگزیـدۀ خدارنـد قبـول می کنیـم. آن رقـت چگونـه ممکن اسـت فـرض کرو 

کـه بشـر از حقایـق اسـرار طبیعـت  کـه مثـاًل 1900 سـال قبـل یعنـی آن رقتـی 

کمتر مطلع بووه ر هنوز علم اکتشـافات مثل عصر حاضر گسـترش  نسـبتًا 

کـه  حاوثـه ای  هـر  مقابـل  ور  ر  بـووه  رتـر  باد زرو  مـروم  طبعـًا  ر  بـوو  نیافتـه 

گـر  مخالـف عاوت هـای آنـان  بـووه، بـه چشـم اعجـاب می نگریسـته اند. ا

کارهایـی انجـام بدهـد  یـك شـخص زرنـگ ر تروسـت می توانسـت ظاهـرًا 

کـروه ر می توانسـت ور  ر خـوو جمـع  کـه ویگـران نمی توانسـتند، مـروم را ود

عقیـده ر عقـول آن هـا مداخله کند، ور چنان زمانی، حضرت مسـیح مروه 

را زنـده می کـروه اسـت. چگونـه یهوویـان کـه منتظر ظهور مسـیح هـم بووند 
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رونـد ر تمـام صحابـه حضـرت مسـیح بـه عـده ای انگشـت  بـه ار ایمـان نیاد

شـمار محـدرو شـدند.

گفت:  سید نجف آبادی 

 _ به راسطه عناو ر جهالت، چنانکه ابو جهل ور مقابل معجزات حضرت 

ید.  وز ختمی مرتبت بر الحاو ر انکار اصرار می د

گفت:  مجدالشریعه 

 انسـاِن عاقل عنـاو ر لجاج 
ً
یـرا ارل ل خیلـی ضعیـف اسـت. ز _ ایـن اسـتدل

گر عناو ر لجاجی واشته باشد ور مسائلی نخواهد بوو که  وزو. برفرض ا  نمی د

 مستقیمًا اثری بر نفع یا ضرر ار وارو. مثاًل هیچ رقت نمی توان تصور کرو که 

شـخصی عنـاو ر لجـاج بکنـد کـه خـوو را از پشـت بـام پـرت کنـد یـا ایـن که 

از منافـع مسـلمی صرف نظـر کنـد مگر این که یا به رسـیله خووکشـی خیال 

کنـد خـوو را از مـرگ نجـات می وهـد یـا از منافـع آنـی ر موقتـی بـرای منافـع 

ثابت تـر یـا عالی تـر یـا منافـع معنـوی صرفنظـر می کنـد.

بـا آنکـه طبیعـِت بشـر بـر جلـب نفـع ر ضـرر گذاشـته شـده اسـت ر عـالره بر 

یـت می کنـد که نـه یك نفـر، ور نفر،  ایـن، عقـل هـم اقتضائـات فطـری را تقو

بلکـه هـزاران نفـر بـا ویـدن معجـزه ای بـزرگ ماننـد زنـده شـدن مـروه، حتـم 

کار، از طـرف خدارنـد مبعـوث شـده اسـت؛  کـه انجـام وهنـدۀ ایـن  بداننـد 

ات 
ّ

بـا ایـن رجـوو عنـاو ر لجـاج بووزنـد ر از بزرگتریـن منافـع ر ابدی تریـن لـذ

کننـد!؟  کـه جلـب رضایـت خدارنـد ر وخـول ور بهشـت اسـت صرفنظـر 

آیـا ممکـن اسـت انسـان عاقـل ر عـاوی، فقـط از راه عنـاو، عـذاب ر قهـر 

زمـان مسـیح  ور  کـه  بشـر  افـراو  ایـن  کـه  اسـت  بپذیـرو؟ مسـلم  را  خدارنـد 

بوونـد، همـه سـفیه ر ویوانـه ر مغـرض ر لجباز نبووه ر حقیقتـًا به خدارند ر 
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معـاو ر پـاواش ر مجـازات اخـردی معتقـد بووند. آنان تنهـا خیال می کروند 
کـه ور وسـت وارنـد، همـان راه حقیقـت ر صـراط مسـتقیم خـدا  اصولـی را 
ایـن  بـرای  برآمدنـد،  مسـیح  انـکار  مقـام  ور  گـر  ا اسـت.  نجـات  ر  پرسـتی 
کننـده حرمـت ویانـت خـوو ر باألخـره،  گـذار ر خـرق  کـه ار را بدعـت  بـوو 
منحـرف شـده از راه راسـت حضـرت موسـی ر گمـراه کننـده سـایر بنـدگان 

می وانسـتند.  خـدا 

گـر ار را مبعـوث از طـرف خدا می وانسـتند، ور پیـردی از تعالیم ار  بـه یقیـن ا
تـر ر  بـر یکدیگـر سـبقت می جسـتند ر از طـرف ویگـر چـه بّینـه ر حجتـی بال
گـر حضرت مسـیح راقعًا  چـه اعجـازی بزرگتـر از احیـاء امـوات اسـت؛ پـس ا
ور زمان خوو مروه زنده می کروه اسـت، تمام یهوویان فلسـطین به ار ایمان 
رونـد. حتـی ورمی هـای بـت پرسـت هـم بـا همـه خشـونت ر قسـارت  می آد
قلـب ر بـا همـه تحقیـری کـه نسـبت به شکسـت خـوروگان مخصوصـًا قوم 
روه، خداپرسـت ر تابع تعلیمات حضرت  یهوو واشـتند سـر تسـلیم فررو آد
مسـیح می شـدند. پـس بـه ایـن سـهولت نمی شـوو احیـاء موتـی را یـك امـر 

مسـلم ر غیـر قابـل انـکار فـرض کرو.

رحیم آرام جواب داد:

...<1 باشـــیم!  ْع�فٍ �بَ ُر �بِ
�فُ
ْ
ك ْع�فٍ َو�فَ �بَ  �بِ

ِم�فُ وئْ _ جناب مجد الشـــریعه، نباید >... �فُ

ایـــن که ما ور عصری هســـتیم که عصر ترقی اســـت ر ایـــن گونه حرف ها، 

 ولیـــل بـــر این نمی شـــوو که هـــر چیـــزی را راحت ر بـــددن ولیل، قبـــول ر یا

کنیم.  آن را رو 

یا به سخن شیخ حسن ر سّید نجف آباوی  توجه نکروید؛ معجزات انبیاء  گو

یم...«. کافر می شو یم ر به برخی  و 1. نساء: 150؛ »... به بعضی ایمان می آد
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 آیات ر نشانه های علم ر قدرت رهبی ر اعطایِی خدارند ر ولیل بر صدق 

رسـالت انبیـا اسـت ر حّجـت را بـر مـروم تمـام می کنـد ر بـا کرامـت ارلیا ر یا 

قـدرت نمایی مرتاضـان، فرق وارو! 

ور عین حال ممکن اسـت برخی انسـان ها به راسـطۀ لجاجت ر غضب ر 

یـر بار آن نررند!  یـا تبعیـت از هـوای نفس ر شـهوات، بعد از شـناخت حق ز

یـرا انسـان عـالره بـر اینکـه میزانـی از عقـل را راجـد اسـت، بـه عنـوان شـرط  ز

تکلیـف، وارای شـهوت ر غضـب ر اختیـار هـم هسـت، کـه با واشـتن این 

خصوصیـات مـورو ابتـالء ر امتحـان الهی راقع می شـوو.

آیـا امثـال ابوجهـل ر ابولهـب کـه کالم اهلل مجیـد ر سـایر آیـات بّینـات الهی 

عظیـم  اخالقـی  سـجایای  آن  بـا  همـراه  اسـالم؟لص؟،  مکـرم  رسـول  از  را 

رونـد؟! آیـا حجـت  می ویدنـد، لزرمـا! بـه آن پیامبـر عظیـم الشـأن ایمـان آد

اقـوام حضـرات موسـی ر  کـه  آنهـا  تمـام نشـد؟! پـس چـه تعجبـی وارو  بـر 

رنـد؟!    حضـرت عیسـی؟امهع؟ بـا ویـدن آن آیـات بّینـات ایمـان نیاد

: زمینـه 
ً
آیـات ر بینـاِت اعطایـِی خدارنـد بـه انبیـاء ر ارصیـاء خـووش، ارل

کـه بتوانـد از اسـاتید بـه  ر سـابقۀ آموزشـی ر انتقـال علمـی ر تجربـی نـدارو 

گروان منتقـل شـوو ر البتـه ایـن ور زندگـی حّجت هـای الهـی نیـز قابـل  شـا

مشـاهده اسـت. 

کارهـا ر فنـون  کـه بـا  ثانیـًا: از چنـان عظمـت ر ورخششـی برخـوروار اسـت 

 بشری مشتبه نمی شوو. ور این زمینه می توان به آیات رمعجزات حضرت 

موسـی؟ع؟ ور برابـر سـاحران ر ِاحیـاء موتـی ر شـفا بخشـی امـراض ل عـالج 

کریم به صراحت از آنها یاو  که قرآن  توسـط حضرت عیسـای مسـیح؟ع؟، 

می کنـد، بـه اعطـا ر اذن الهـی بی هیـچ سـابقه ر رسـیله ای ور برابـر کارهـای 
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پزشـکی قدیـم ر جدیـد، اشـاره کرو. 

ر  شـخصیت  پیـام،  محتـوای  اوعـا،  نـوع  ور  ویگـری  خصوصیـات  ثالثـًا 
 سجایای آسمانی ر بی بدیل حجج الهیه  هست، که زمینه ر مکّمل آیات
 ر بینـات الهـی بـووه، حجـت را بربنـدگان تمـام ر حقانیـت بی ترویـد آنان را 

بـرای انسـان های حـق جـو ر حـق پذیـر آشـکار می کند.

صفـِت  ور  بـه  مـا  همـۀ  اسـت  لزم  خصـوص  بـه  الشـریعه!  مجـد  جنـاب 
کـه خدارنـد ور رجـوو مـا قـرار واوه ر لزمـۀ امتحـان ر  »قـدرت« ر »اختیـار« 
اختبـار الهـی اسـت، توجـه کنیم. ور کمالی که انسـان با واشـتن آن ها قاور 
اسـت هـم راه حـق را اختیـار کنـد ر هـم بـه ونبـال باطـل بـررو! هـم راه عقل ر 
هدایـت را برگزینـد ر هـم بیراهـۀ هـوی ر شـهوت را ور پیش گیرو! با واشـتن 
کـه انسـان، ور تبعیـت حـق یـا باطـل مـورو  چنیـن کمـالِت شـگفتی اسـت 

امتحـان ر آزمـون الهـی قـرار می گیـرو. 

مثـاًل مالحظـه کنیـد خوو شـما کـه وارای مکارم علمی ر اخالقی هسـتید، 
آیـا بـه راسـطۀ ویـدن امـور خـاوق عاوتـی کـه مرتاضـاِن مشـرِک هنـدی انجام 
ید؟!  یـد بـت پرسـت می شـو یید ر می ود می وهنـد، وسـت از توحیـد می شـو

 آیا همین شما، با ویدن کرامات شیطانِی برخی از فرقه های منحرِف صوفیه، 
که شـما قاور به انجامش  که آن ها اعمالی را انجام می وهند   به ِصرف این 

ید؟!  ید ر صوفی می شو نیستید، می ود

گت: مجد الشریعه سری تکان داد و 

_ نه هرگز! عقل من چنین حکمی نمی وهد.

_  مثـال ویگـری بزنـم، آیـا پیـرران هنـدر ر ویگـر مرتاض هـا می تواننـد ر حـق 

یـرا بـا ویدن این قـدرت نمایی هـا، باز  یـد ز ینـد کـه شـما عقـل نداو وارنـد بگو
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کـه ور ایـن  یـد؟ بنابرایـن مسـائل فرارانـی اسـت  و هـم بـه آن هـا ایمـان نمی آد

گیرنـد. پـس بـه نظـر شـما آیـا می تـوان ور  مباحـث بایـد مـورو مالحظـه قـرار 

کـرو؟!  اینگونـه مـوارو، سـریع ر سـاوه انگارانـه قضـارت 

_ نه.... نمی وانم، اصال منطقی نیست!

گفت: شیخ حسن 

ید، وعوت انبیاء بر اســـاس عقل اســـت ر ارائۀ   _ آقـــا رحیـــــم راســـت می گو

معجزات برای تأیید رسالت الهی شان بووه است. 

آقا رحیم ادامه داد:

 _ ور ضمن جناب مجد الشریعه! از شما تعجب می کنم که بحث لجاجت 

افـراو ر سـوء اسـتفاوه از اختیـار خـداواوی را بـه بهانـۀ اینکـه وارای عقـل 

 هسـتند، ناویـده می گیریـد ر بلکـه رو می کنیـد! قبـاًل هـم بـا جنـاب شـیخ 

ر است. کرویم ر تکرار آن مالل آد همین را بحث 

آیـا همـۀ کفـار ر مشـرکانی کـه بـا پیامبـر مخالفـت کرونـد همگـی فاقـد عقل 

 بووند؟ بحث سر این بوو که آن ها اعتقاوی را که پیامبر؟لص؟ گفته بوو، قبول

  نداشتند. بحث سر این بوو که برخی از آن ها اساسًا به خدا اعتقاو نداشتند 

ر برخـی ویگـر نیـز حرفهـای پیامبـر را بـه ضرر مطامع ونیوی شـان می ویدند ر 

یر بار فرامین خدا ر رسـول بررند!  یا اساسـا نمی خواسـتند ز

 
�تُ �بَ َعا�تِ �فَ َكا�فَ  ْر َك�یْ طفُ ا�فْ �فَ ا  ًوّ

ُ
َوُعل ًما 

ْ
ل طفُ ُسُهْم  �فُ �فْ

ئَ
ا َها  �تْ �فَ �تَ �یْ

َواْس�تَ َها  �بِ َحـــــــُدوا  َ >َو�ب

ى ظلم ر تکّبر آن را  �فَ <؛1 »ر با آنکه ولهایشان بدان یقین واشت، از ور ِسِد�ی ُم�فْ
ْ
ال

کروند. پس ببین فرجام فساوگران چگونه بوو«. انکار 

1. نمل: 14. 
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یخ، نه از این باب بوو که   مخالفت بسیاوی از مخالفان پیامبران ور طول تاو

معجـزات پیامبـران را ندیـده بوونـد، بلکـه این تعالیم با مطامع ونیوی شـان 

 ور تعارض بوو. بسـیاوی از آن ها وقیقًا می وانسـتند که چه چیزی صحیح 

یرا حجت های الهی بر همگان راضح ر ورشن   است ر چه چیزی غلط، ز

است؛ رلی باز هم لجاجت می کروند!

که این همه هشدار های علمی ور امور  رۀ خوو ما نیست   مگر ور همین ود

 بهداشتی ر تغذیه واوه می شوو، علی الخصوص که با پیشرفت علوم جدید، 

کار ها ر خورون ر نوشیدن خیلی از غذا ها ر نوشیدنی  ها  از انجام خیلی از 

نهـی می شـوند رلـی آیـا همـگان ایـن هشـدار ها را رعایـت می کنند؟ آیا شـما 

 به مروم یک قرن بعد حق می وهید که اسـاس این هشـدار ها را منکر شـوند

چون بنده ر امثال بنده، این هشدار ها را رعایت نمی کنیم؟!

آوی، انسـان از عـذاب عـدل الهـی ور ونیـا ر آخـرت ور امـان خوهـد مانـد، 

 رلی به شرطی که آن را قبول کروه ر ایمان به خدا ر انبیای الهی ر قیامت ر

 عذاب الهی واشته باشد. 

یر لحاف  یش را ز یم یا باید سر خو گر قرار باشد بر مبنای نظر شما پیش برد  ا

ییم که همه مخالفاِن انبیای   کروه ر همه چیز را ناویده بگیریم ر یا باید بگو

الهی ر مخالفاِن ما یک مشت ویوانه هستند! 
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اء �ی �ب ا�ت ا�ف رف �ت معحب �ت �ی ��ت

گفت:  سید نجف آبادی 

ید، ویگر نمی وانم برای انبیاء ر عقاید اسالمی  گر منکر معجزات انبیاء شو _ ا

یـرا احیـاء امـوات از نصـوص صریحـه قـرآن اسـت،  چـه باقـی می مانـد؟ ز

ْكَمَ� 
ائَ

ْ
ال ِریئُ  ْ �ب

ئُ
َوا  ...< می فرمایـد:  کـه از زبـان حضـرت عیسـی؟ع؟  ور آنجـا 

ِه...<؛1 »ر نابینا ر بیماوی پیسی را به اذن الهی 
ّ
ِ الَل �ف دفْ اإِ ى �بِ

َمْو�تَ
ْ
ی ال ْ��یِ

ئُ
َرَ� َوا ْ �ب

ائَ
ْ
 َوال

شفا می وهم«. 

کـه  جنـاب شـیخ هـم فرموونـد یگانـه سـند غیـر قابـل ترویـِد مـا قـرآن اسـت 

هرچـه بـا آن مطابـق اسـت صحیـح ر هـر چـه مخالـف اسـت غلـط می باشـد.

گفت:  شیخ صابر 

 غلط اسـت. رلی 
ّ

_ راسـت اسـت هر چه با قرآن مطابق باشـد صحیح ر ال

یرا مطابق اصلی که سابقًا گفتیم،  مقصوو از این هرچیز، امور عقلی نیست. ز

یـن عقلـی منطبـق نباشـد ناچـار  کـه بـا مواز گـر ور قـرآن نّصـی موجـوو باشـد   ا

کـه مخالـف بـا عقـل ر جـزء  یـل آن هسـتیم. یعنـی ظاهـر آن نـّص را  بـه تأد

یـرا عقـل یگانـه مرجـع ر  ممتنعـات باشـد بـه طـور ویگـر تفسـیر می کنیـم. ز

1. آل عمران: 49. 
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 هاوی بشر است. البته همین احترام ر اطاعتی که نسبت به نصوص قرآنی 

یـم مبتنـی بـر احـکام ر فرامیـن عقـل اسـت. یعنـی عقل ما گفتـه که خدا  واو

 هست ر آن خدا، یکتا ر عاول ر قدیر ر قدیم ر حکیم است ر پیامبر مبعوث 

گر کسـی  از طرف ارسـت ر قرآن وسـتور آسـمانی ر کالم اهلل مجید اسـت ر ا

یـاوی نـدارو ر حتـی  غیـر از ایـن معتقـد ر متدیـن باشـد عقایـد ار اوزش ز

کشـف  راه  ور  کـه  آن مشـرکی  قـدر  بـه  یـم، چنیـن مسـلمانی  بگو می توانـم 

حقیقـت ر خداشناسـی زحمـت تتبـع ر تحقیـق را بـه خـوو می وهـد مأجـور 

ین عقـل ر منطق ر  گـر ور قـرآن، بـه ظاهـر چیـزی مخالف مواز نیسـت. پـس ا

یـل نمـوو ر ایـن که قـرآن خوو  یـا مخالـف حـس ر شـهوو باشـد، بایـد آن را تأد

یـد بـرای همیـن مـوارو اسـت. یـك نـّص ویگـر  از آیـات متشـابه سـخن می گو

ور قـرآن هسـت کـه اساسـًا مخالـف رجـوو اعجـاز اسـت: 

ٍل  �ی حفِ
�تٌ ِم�فْ �فَ

�فَّ َ َك �ب
َ
و�فَ ل

ُ
ك ْو �تَ

ئَ
وًعا * ا �بُ

�فْ َ ْر�فِ �ی
ائَ

ْ
ا ِم�فَ ال �فَ

َ
َر ل ُ حب �فْ َك َ��تَّی �تَ

َ
ِم�فَ ل وئْ �فْ �فُ

َ
وا ل

ُ
ال  َو�تَ

ا  �فَ �یْ
َ
َعل َ�ْم�تَ  رفَ َكَما  َماَء  الَسّ َط  ْس�تِ

�تُ ْو 
ئَ
ا  * ًرا  �ی حبِ �فْ �تَ َها 

َ
ال

َ
ل حفِ َهاَر  �فْ

ائَ
ْ
ال َر  ّ

حبِ �فَ �تُ �فَ �بٍ  َوِ��فَ

�فِى  ْر�تَى  �تَ ْو 
ئَ
ا  ٍ ُر�ف �فْ رفُ �تٌ ِم�فْ  �یْ َ �ب َك 

َ
ل و�فَ 

ُ
ك َ �ی ْو 

ئَ
ا لًا *  �ی �بِ

�تَ �تِ 
َ
ك ا�ئِ

َ
َمل

ْ
َوال ِه 

ّ
الَل �بِ َِى 

�ت
ئْ
ا �تَ ْو 

ئَ
ا ا   ِكَس�فً

َهْل  ّى 
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َ
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ِ رف
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َ
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وا 
ُ
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ئَ
ا ا 

َّ
ل اإِ ُهَدى 

ْ
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ئَ
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َع ال�فَّ ًرا َرُسولًا * َوَما َم�فَ َ َسش �ب ا 
َّ
ل اإِ  

�تُ �فْ
ُ
ك

ا  �فَ
ْ
ل رفَّ �فَ

َ
�فَ ل �ی ِّ �ف و�فَ ُمْطَم�ئِ ُ ْمسش َ  �ی

�تٌ
َ
ك ا�ئِ

َ
ْر�فِ َمل

ائَ
ْ
 �فِى ال

ْو َكا�فَ
َ
ْل ل ًرا َرُسولًا * �تُ َ َسش ُه �ب

ّ
 الَل

َ َع�ش َ �ب
ئَ
ا

یم تا اینکه  و كًا َرُسولًا؛1 »ر گفتند هرگز به تو ایمان نمی آد
َ
َماِء َمل ِهْم ِم�فَ الَسّ �یْ

َ
 َعل

وی. یا برای تو باغی از ورختان خرما ر انگور   از زمین برای ما چشمه بیردن آد

 باشد که ور بین ورختانش نهرها جریان یابد. یا آنچنانکه می پنداوی آسمان 

را بـر سـر مـا تکـه تکـه شـده فـرر افکنـی یا خـدا ر مالئکـه را ور مقابـل ویدگان 

1. اسراء: 90 تا 95. 
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ینـت شـده باشـد یـا ور آسـمان بـال ودی ر  وی. یـا بـرای تـو خانـه ای ز مـا بیـاد

رو تـا زمانی کـه بـرای مـا کتابـی فرر  بـه عررجـت بـه آسـمان ایمـان نخواهیـم آد

ک ر منـزه اسـت آیـا غیـر از ایـن  روگارم پـا کـه آن را بخوانیـم، بگـو پـرد وی   آد

 است که من بشری فرستاوه شده از سوی خدا هستم؟ چه چیزی مانع شده 

رنـد آنـگاه کـه هدایـت بـه سـوی ایشـان می آیـد جـز اینکـه  تـا مـروم ایمـان بیاد

یـش برانگیختـه اسـت؟  ینـد: آیـا خـدا بشـری بـا بـه عنـوان رسـول خو می گو

گـر ور زمیـن، مالئکـه بتواننـد بـا آرامـش خاطـر گام بروارنـد بی شـک مـا  بگـو ا

بـر ایشـان رسـولن از جنـس مالئکـه فـرر می فرسـتاویم«.

کـه بـرای اثبـات نبـوت پیغمبـر  از ایـن چنـد آیـه، چنیـن مسـتفاو می شـوو 

نبایـد انتظـار معجـزه واشـت. خـرق عـاوت ر ممتنعـات عقلـی بـه هیـچ 

رجـه، رجـوو خارجـی پیـدا نکـروه اسـت.

گفت: آقا رحیم با تعجب 

کــه چــرا ایــن قــدر راحــت تغییــر موضــع  _  از جنــاب شــیخ تعجــب می کنــم 
کــه اهــل بیــت؟مهع؟ عقــل کل هســتند ر  می وهنــد! یــک بــار  قبــول می کننــد 
بنابرایــن ســخنان آن هــا مقبــول اســت ر نبایســتی بــه راحتــی از آن هــا صرفنظر 
کــرو! بــار ویگــر ورایــات را بــه محــض مشــاهده کوچکتریــن مخالفــت حتــی 
یــم، نصــوص قرانــی  کــه آیــه قــرآن می آدو ظاهــری بــا قــرآن، رو می کننــد ر حــال 
یــن عقــل یــا مخالفــت  را رّو می کننــد! آن هــم بــه بهانــه مخالفــت بــا مواز

)ظاهــری( بــا برخــی ویگــر از آیــات قرآنــی!

گفت: شیخ 

یل می کنیم نه رّو! گفتم تاد _  من 

: عقــل معجــزات قــرآن را رو 
ً
کــه ارل _ جنــاب شــیخ مســتحضر هســتند 
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کــه همــه  کارهــای خــاوق عــاوت بشــری بــرای خالقــی  نمی کنــد. انجــام 
یــن  ســّنت های آفرینــش بــه خواســت ار تحقــق یافتــه امــری مخالــف بــا مواز
کــه مــا مــراو ر منظــور  ّیــۀ آیــات ور مــواروی  یــِل بی ود عقــل نیســت. ثانیــًا: تاد
کاوی غیــر عقلــی اســت ر می شــوو  خــدا را از آیــه ورک نمی کنیــم، خــوو 
ِیــِه َفَقــِد 

ْ
ُقــْرآَن ِبَرأ

ْ
ــَر ال همــان تفســیر بــه رأی کــه از آن نهــی شــده اســت: »َمــْن َفّسَ

کــه قــرآن را بــه رأی خــوو تفســیر کنــد، بــه  َکــِذب«؛ 1 »کســی 
ْ
ــی اهلِل ال

َ
اْفَتــَرى َعل

کــه بــر خــدا افتــراء زوه اســت«! تحقیــق 

که مقصوو ر مراو خدارند نبووه اسـت!  که به خدا چیزی نسـبت واوه   چرا 
ـَر  گـر ورسـت از آب ور بیایـد، بـاز هـم پاواشـی نمی بـرو:  »َمـْن َفّسَ ر حتـی ا
َماء«؛2 »کسی که  ْبَعُد ِمَن  الّسَ

َ
 َفُهَو أ

َ
ْخَطأ

َ
ْم ُیْؤَجْر َر ِإْن  أ

َ
َصاَب ل

َ
ِیِه ِإْن أ

ْ
ُقْرآَن ِبَرأ

ْ
ال

ید، مأجور نیسـت! چرا  گر به حـق هم بگو  قـرآن را بـا رأی خـوو تفسـیر کنـد، ا
ر تر از  گـر بـه خطا ورو؛ که  فاصلـه اش از حق، ود کـه از راه ناصحیـح رفتـه! ر ا
یـرا هـم ور ورش ر هـم ور نتیجـۀ تفسـیر، به  زمیـن تـا آسـمان شـده اسـت«. ز

خطـا رفتـه ر از حـق فاصله گرفته اسـت!

وی از رأی  یل ر تفسیری که شما می فرمایید، باید بر اساس ود  بلکه این تأد
 ر هوی ر مستند به مستقالت عقلی، نصوص قرآنی ر منابع ر ورایات معتبره 

اهل بیت؟مهع؟ باشد نه بر اساس رای ر نظر شخصی.

کـروم، عقـل مـا محـدروۀ خـووش را وارو ر عقـل، هرگـز ور  قبـاًل هـم عـرض 
کـه ور محـدروه اش نیسـت، ماننـد تعییـن جزئیـات احـکام   مـورو امـووی 
نظـر نمی وهـد! خصوصـًا ور مـورو برخـی حقایق ر امور عجیبـه که ور بطون 

قـرآن کریـم آمـده اسـت. 

کمال الدین، ج1، ص 257.  .1
2. تفسیر عیاشی، ج1، ص 17؛ بحار النوار، ج 89، ص 110.
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گفت:  مجد الشریعه 

کروند چه می کنید؟! که آقا تالرت  _ پس با این آیاتی 

رحیم پاسخ داد:

یـاوی ور قـرآن کریـم ور  کـه ور ورایـات آمـده اسـت، آیـات ز _ عـالره بـر آنچـه 

بـاب معجـزات انبیـاء الهـی رجـوو وارو. ایـن آیـات از محکمـات هسـتند 

گـر به  کـه مدلولـی ورشـن ر صریـح وارنـد ر همـه ور معنـای آن هـا متفق انـد. ا

کـه ایـن سـخن  کنیـم، ور می یابیـم  آیـات قبـل ر بعـد ور سـوره اسـراء توجـه 

از  بلکـه صرفـًا  بّینـۀ رسـالت،  ر  بـاب ورخواسـت حّجـت  از  نـه  مشـرکان، 

کـه  یـی ر لجاجـت می باشـد؛ یعنـی وقیقـاً  همـان مطلبـی  ودی بهانـه جو

کننـد. جنـاب مجـد الشـریعه، می خواسـتند رو 

ید: آیات قبل آن می گو

ْو 
َ
ِلِه َول ْ ِم�ش  �بِ

و�فَ �تُ
ئْ
ا ا �یَ

َ
ِ ل �ف

آ
ْرا �تُ

ْ
ا ال

ِل َهدفَ ْ ِم�ش وا �بِ
�تُ
ئْ
ا �فْ �یَ

ئَ
ى ا

َ
 َعل

�فُّ حبِ
ْ
ُ� َوال

�فْ اإِ
ْ
ِ ال َمَع�ت �تَ ْ �فِ ا�ب �ئِ

َ
ْل ل >�تُ

ٍل 
َ �فِ ِم�فْ ُكِلّ َم�ش

آ
ْرا �تُ

ْ
ا ال

ِى َهدفَ
اِس �ف

ا ِلل�فَّ �فَ
�فْ ْد َصَرّ �تَ

َ
ًرا * َول ِه�ی ْع�فٍ طفَ ُهْم ِل�بَ ْع�فُ َ ا�فَ �ب كَ

گر انس ر جن گرو آیند تا نظیر این قرآن وًرا<؛1 »بگو ا ا ُك�فُ
َّ
ل اِس اإِ

ُر ال�فَّ َ ْك�ش
ئَ
َى ا

�ب
ئَ
ا

 �فَ

رو، هر چند برخی از آن ها پشتیبان برخی  رند، مانند آن را نخواهند آد  را بیاد

روه ایم، رلی بیشـتر  گونه َمَثلی آد  ویگر باشـند. ر به راسـتی ور این قرآن از هر 

مروم جز سِر انکار ندارند«.

ید.  روی ور قبال بّینه قرآن، سخن می گو  این آیات از احتجاج ر طلب هماد

یـد، بسـم اهلل! سـعی خووتـان  و گـر می توانیـد هماننـد ایـن قـرآن را بیاد یعنـی ا

ایـن تحـّدی  کنیـد!  کـه نمی توانیـد چنیـن  را بکنیـد رلـی مطمئـن باشـید 

1. اسراء: 88 ر 89. 
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اثبـات ناتوانـی مخالفـاِن سـر  محکـم قـرآن ر اعـالن صریـح ناتوانـی بشـر ر 

همـان  قـرآن،  مثـل  رون  آد ور  طولنـی،  ران  ود ایـن  بسـتر  ور  قـرآن،  سـخت 

کـه بـه اعجـاز قـرآن شـهرت ر تحقـق یافتـه اسـت.  اسـت 

آیات بعدی را جناب شیخ فرمووند، سپس خدا می فرماید:

ْهِد  َ ًرا * َوَم�فْ �ی ِ��ی َ ًرا �ب �ی �بِ
اِدِ� �فَ ِع�بَ  �بِ

ُ� َكا�فَ
�فَّ ْم اإِ

ُ
ك �فَ �یْ َ ی َو�ب �فِ

�یْ َ ًدا �ب ِه�ی َ ِه سش
ّ
الَل ى �بِ

ْل َك�فَ >�تُ

اَم�تِ  �یَ �تِ
ْ
ْوَم ال َ ُرُهْم �ی ُ ْحسش

ِ� َو�فَ اَء ِم�فْ ُدو�فِ ْوِل�یَ
ئَ
ُهْم ا

َ
َد ل حبِ

�فْ �تَ
َ
ل ِلْل �فَ �فْ ِد َوَم�فْ �یُ ُمْه�تَ

ْ
ُهَو ال ُه �فَ

ّ
الَل

ًرا *  اُهْم َسِع�ی ْد�فَ ِ �تْ رف �بَ
َما �فَ

َّ
ُم  ُكل

َه�فَّ َ َواُهْم �ب
ئْ
ا َما

ّ
ًما َوُصًم

ْ
ك ُ ا َو�ب وِهِهْم ُ�ْم�یً ُ ى ُو�ب

َ
َعل

و�فَ 
ُ ُعو�ش َم�بْ

َ
ا ل

�فَّ اإِ
ئَ
ا ا ا�تً اًما َوُر�فَ ا ِ�طفَ

ا ُك�فَّ دفَ اإِ
ئَ
وا ا

ُ
ال ا َو�تَ �فَ ا�تِ �یَ

آ
ا ُروا �بِ �فَُّهْم َك�فَ

ئَ
ا ُهْم �بِ اوئُ رفَ َ ِلَك �ب دفَ

�تَ 
ُ
ل حفْ َ �فْ �ی

ئَ
ى ا

َ
اِدٌر َعل ْر�فَ �تَ

ائَ
ْ
َماَوا�تِ َوال �تَ الَسّ

َ
ل ی حفَ ِ �ف

َّ
َه ال

ّ
�فَّ الَل

ئَ
َرْوا ا َ ْم �ی

َ
َول

ئَ
ًدا * ا ِد�ی ا حبَ �تً

ْ
ل حفَ

ْم  �تُ �فْ
ئَ
ا ْو 

َ
ل ْل  �تُ  * وًرا  ُك�فُ ا 

َّ
ل اإِ اِلُمو�فَ 

الطفَّ َى 
�ب
ئَ
ا �فَ  �ِ �ی �فِ ْ�بَ  َر�ی ا 

َ
ل لًا  حبَ

ئَ
ا ُهْم 

َ
ل َعَل  َ َو�ب ُهْم 

َ
ل ْ ِم�ش

وًرا<؛1  �تُ َسا�فُ �تَ
�فْ اإِ

ْ
ا�فَ ال ِ َوكَ ا�ت �فَ �فْ اإِ

ْ
�تَ ال �یَ

ْ سش ْم �فَ �تُ
ْ
ْمَسك

ائَ
َ
ا ل دفً ى اإِ

ّ
�فَ َرْ�َم�تِ َر�بِ ا�ئِ رفَ و�فَ �فَ

ُ
ْمِلك �تَ

کـه ار همـواره بـه _  کافـی اسـت، چـرا  گواهـی خـدا  »بگـو میـان مـن ر شـما، 

گاه بینـا اسـت. ر هـر کـه را خـدا هدایت کنـد ار رهیافته  حـال  _ بندگانـش آ

اسـت، ر هـر کـه را گمـراه سـازو، ور برابـر ار، بـراى آنان هرگز ورسـتانی نیابی، 

چهره شـان  ى  ور بـه  کـر،  ر  ل  ل ر  کـور  حالی کـه  ور  را  آن هـا  قیامـت  ز  ود ر 

کـه  بـار  هـر  اسـت.  زخ  انگیخـت، جایگاهشـان ود برخواهیـم  ورافتاوه انـد 

آتـش آن فـرر نشـیند، شـراره اى _ تـازه  _ برایشـان می افزاییـم. جـزاى آن ها این 

آیـا رقتـی مـا اسـتخوان  گفتنـد  کرونـد ر  انـکار  آیـات مـا را  کـه  اسـت، چـرا 

آیـا  شـد؟  خواهیـم  برانگیختـه  جدیـد  آفرینشـی  ور   _ بـاز   _ شـدیم  خـاك  ر 

ندانسـتند کـه خدایـی کـه آسـمان ها ر زمیـن را آفریـده، تواناسـت کـه ماننـد 

کـه  کـه  _ برایشـان زمانـی مقـرر فرمـووه  آنـان را بیافرینـد ر _ همـان خداسـت 

1. اسراء: 96 تا 100. 
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ور آن هیـچ شـکی نیسـت؟ رلـی  سـتمگران جـز انـکار چیـزى را نپذیرفتنـد. 

روگارم بوویـد، بـاز هـم از بیم  گـر شـما مالـك گنجینه هـاى رحمـت پـرد بگـو ا

یدیـد، ر انسـان همـواره بخیـل اسـت«. وز انفـاق قطعـًا امسـاك می د

ور ایـن آیـات نیـز خدارنـد متعـال نتیجـۀ مخالفـت بـا وسـتورات الهـی را 

بیـان مـی وارو. ور حقیقـت ِسـیر آیـات بـه ایـن گونه اسـت که آیـات ابتدایی 

کـه  یـد ر بدانیـد  و گـر می توانیـد، هماننـد ایـن قـرآن را بیاد مبـاوز می طلبـد؛ ا

یـد. ور راقـع بـا ایـن آیـات، خدارنـد حقانیـت پیامبـر  و قطعـًا نمی توانیـد بیاد

کفـار ثابـت می کنـد. کـرم؟لص؟ را بـه  ا

ور آیـات بعـدی سـخن از لجاجـت کفـار ر مشـرکان اسـت یعنـی آن هـا بعد 

رند لجـرم از ودی لجبازی  از ایـن کـه ویدنـد نمی تواننـد هماننـد قـرآن را بیاد

کـه  یعنـی همـان مطالبـی   _ بی اسـاس  بهانه هـای  رون  آد بـه  کرونـد  شـررع 

قـرآن کریـم از آن هـا یـاو کـروه ر جنـاب شـیخ از آن هـا برواشـت عـدم معجزه 

یی افـراو گام  کروه انـد _. ر منطقـی هـم نیسـت کـه پیامبـر بـه ونبـال بهانه جو

رون مالئکـه ر خـدا، صّحـت نظـر مـرا نشـان می وهد.  بـروارو. ورخواسـت آد

گـر  از طرفـی رقتـی مبنـا، لجبـازی اسـت هـر عملـی بی فایـده اسـت، یعنـی ا

رو بـاز می گفتنـد  پیامبـر ور آن سـرزمین خشـک چشـمه ای جوشـان مـی آد

رونـد. کـروه ر ایمـان نمی آد سـحر ر سـاحری 

کفـار  یی هـای  وی بهانـه جو کـرم؟لص؟ بـا یـاوآد ور آیـات بعـد از آن، پیامبـر ا

کـه بعنـوان  کاوی را وارو _ یعنـی این هایـی  کـه خدارنـد قـدرت همـه  ر ایـن 

رویـد نیـز بـرای خدارنـد متعـال راحـت اسـت ر سـخت نیسـت _،  بهانـه آد

یـرا  کـه بـاز هـم بـا ویـدن آن هـا وسـت بـه انـکار خواهیـد زو ز بیـان مـی وارو 

کنیـد. نمی خواهیـد حـق را قبـول 
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ّید این اوعای من، فرازهای آخر هر آیه است:  مو
وًرا<.1 ا ُك�فُ

َّ
ل  اإِ

اِلُمو�فَ
�بَى الطفَّ

ئَ
ا

>... �فَ

وًرا<.2 �تُ َسا�فُ �تَ
�فْ اإِ

ْ
ا�فَ ال >... َوكَ

کـه آیـات مـورو نظـر نـه تنهـا بحـث معجـزه را  ایـن عبـارات نشـان می وهـد 

لتـی بـر ایـن موضـوع نـدارو. چـه بسـا بالعکس،  رو نمی کنـد، بلکـه اصـاًل ول

یرا خدارنـد با تذکر به قدرتهای خووش،  رقـوع معجـزه را نیـز اثبـات می کند ز

گـر بخواهـد می تواند همان کار ها را انجام وهد رلی شـما  بیـان مـی وارو کـه ا

کّفـار قبـول نمی کنید. 

بحـث اثبـات معجـزه ور آیـات الهـی بـه مثابـه متواتـرات ورایـی می باشـد! 

 امووی که حضرات موسی ر عیسی ر حضرت محمد مصطفی؟مهع؟ انجام 

 واوه انـد همـه مصاویـق مختلـف معجزه اسـت! لجرم بر اسـاس قرآن هیچ 

راهـی بـرای فـرار از اصـل معجـزه نیسـت مگر ایـن که بخواهید از قـرآن بیردن 

 بیایید ر عقل را بهانه کنید که ور این صورت عقل سلیم نیز از سخن گفتن 

که ور حیطه اش نیست ابا واشته ر سکوت می کند! ور امووی 

یم به چهار یا پنج هزار سال پیش، همین اآلن   ور هر صورت نمی خواهد برد

معجزه، پیش ودی ماست ر خوومان از آن غافلیم ر بلکه انکار می کنیم.

گفت:  مجد الشریعه با خنده 

کروه اید ر یا حرفی از حررف اســـم اعظم را کشف  _ عصای موســـی را پیدا 

کروه اید؟  

1. اسـراء: 99؛ »... رلـی ]ایـن[ سـتمکاران جـز انـکار ]قیامـت ر تکذیب محشـور شـدن ور آن[ 
را نخواستند«.

2. اسراء: 100؛ »... ر انسان همواره بسیار بخیل ر تنگ نظر است«.
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رحیم پاسخ داد:

_ نـه! عصـای حضـرت موسـی؟ع؟ ور وسـت مـن نیسـت بلکـه بـر اسـاس 

 ورایات معتبر، ور وست مولیمان حضرت مهدی؟جع؟ است! وسترسی

بـه اسـم اعظـم هـم نـدارم! بلکه با کمی وقت به اطرافـم نگاه می کنم؛ لجرم 

معجزۀ جاروانۀ پیامبر اسالم؟لص؟ را مشاهده می کنم؛ قرآن مجید را!

کـه   کـرم اسـت  یـدان نبـی ا کـه ور مقابـل ماسـت، معجـزۀ جاد همیـن قرآنـی 

با رجوو تحّدِی صریح ر ُپر آرازۀ آن ر وشـمنی آشـکار وشـمنان ر امکانات 

فـراران آنـان، ور سراسـر جهـان، تـا کنـون هیـچ شـخص یـا گررهـی از پس آن 

رو.  بـر نیامـده ر نتوانسـته هماننـد آن بیـاد

ِگرو جهان می گرویم آب ور کوزه ر ما تشنه لبان می گرویم        یار ور خانــــه ر ما 

گرفت. عاقبت، سـّید نجف آبادی این  در این هنگام، سـکوتی حاضران را فرا 

سـکوت را شکسـت و در تایید حرفهای سـّید باقر گفت: 

گر بخواهیم معجزۀ انبیاء را رو ر انکار کنیم، پس فرق ما انسان های عاوی   _ ا

با انبیاء الهی چیست؟ ما نمی توانیم معجزه کنیم، آن ها نیز نمی توانند؟!

گفت: شیخ صابر 

_ امتیـاز آن هـا همـان اسـت کـه خدارنـد ور همیـن آیـات بـه آن اشـاره نمووه 

ر می فرمایـد: بگـو مـن بشـری هسـتم مثـل شـما ر فقط به من رحی می شـوو. 

فـرق آن هـا بـا مـا ایـن اسـت کـه بـه آن هـا رحـی می شـوو تا بـه اصـالح نواقص 

جامعـه ر تهذیـب اخـالق ر فکـر مروم اقـدام کنند.

گفت:  سید نجف آبادی 

_ پس مروم از کجا بفهمند که مّدعِی نبوت، حقیقتًا از جانب خداست؟ 
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کار نباشـد، تشـخیص حـق از باطـل ر ایمـان بـه  گـر بنـا باشـد معجـزه ور  ا

رسـالِت یك پیامبر، که به راسـتی از جانب خدارند مبعوث شـده با کسـی 

کـه بـه وورغ مدعـی رسـالت شـده، به چه رسـیله ای ممکن اسـت؟ 

شیخ جواب داد:

گـر بنـا باشـد   یـك جـواب نقضـی بـه ایـن اعتـراض شـما بدهـم؛ ا
ً
_ مـن ارل

ونیـا  ور  رو ویگـر غیـر مؤمنـی  بیـاد کـه مبعـوث شـد، معجـزه  پیامبـری  هـر 

باقـی نخواهـد مانـد. ثانیـًا آیـا منکریـد کـه ایـن ونیا، ونیای اسـباب اسـت؟ 

یعنـی هـر فعلـی بایـد ابـزار ر سـبب خاّصـی واشـته باشـد؟ رجـوو هـر چیـز، 

مقّدمـات مشـخصی لزم وارو. چنانکـه صـاوق آل محمـد؟مهع؟ هـم فرمووه 

گـر مـا بخواهیـم بـه  ْسـَباب ...«1؛ ا
َ ْ
 ِباأل

َّ
ْشـَیاَء ِإل

َ ْ
ْن ُیْجـِرَی األ

َ
َبـی اهلُل أ

َ
اسـت: »أ

یـم، آیـا جـز بـه رسـیلۀ پلـه یـا نروبـان یـا طنـاب ممکـن خواهـد  پشـت بـام برد

کـرون آتـش یـا نشسـتن ور  یم جـز بـا ورشـن  گـرم شـو گـر بخواهیـم  بـوو؟ یـا ا

ر اسـت؟ آفتـاب یـا منبـع حرارتـی ویگـر مقـدد

گفتند: این مطالب جزء قضایای بدیهی است. همه 

گفت:  شیخ در اینجا 

_ پـس مـا بـه چـه ولیـل بایـد خیـال کنیـم فرسـتاون رسـول بایـد مـالزم خـرق 

عـاوت ر بـه ظهـور رسـاندن معجـزات باشـد؟

سید نجف آبادی پاسخ داد:

_  بـه ولیـل لطـف خدارنـد کـه می خواهـد مخلـوق خـوو را بـه راه راسـت ر به 

کند. طـرف حقیقـت راهنمایی 

1. الکافی، ج1، ص 183.
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رم برای  ید، من عین این ولیـل را بیاد و گـر ایـن ولیـل را بـر لـزرم معجـزه بیاد _ ا

کنم فرسـتاون پیامبر از طرف خدارند لزم نیسـت.  این که ثابت 

در این جا  همه با تعجب پرسیدند: چطور؟

شیخ صابر با لبخندی ادامه داد:

گمـراه  کـه نگـذارو بندگانـش  گـر خـدا بـه ولیـل لطـف، یعنـی بـرای ایـن  _ ا
شـوند، ملـزم اسـت کـه انبیـاء را بفرسـتد ر آن هـا را قـاور به انجـام معجزه ای 
مـروم شـوو،  ر حتمـًا موجـب هدایـت  بـووه  آن هـا  بّینـۀ  ر  کـه سـند  نمایـد 
کـه خدارنـد بـه هریـك از بندگانـش بـرای رسـیدن بـه  چـه ضـروی واشـت 
کـه همـه ور راه  رو  راه راسـت الهـام می کـرو؟! یعنـی طـووی آن هـا را مـی آد
طاعـت ر صـراط مسـتقیم عـدل ر انصـاف ر نیکـوکاوی راه یافتـه ر اصـاًل 
محتـاج بـه رجـوو هـاوی نباشـد تا لزم بیاید کـه آن هاوی بـرای اقناع مروم، 

کارهـای شـگفت بزنـد.   وسـت بـه 

گفت: سید نجف آبادی با صدای بلندی 

کـه  گـر خدارنـد مـروم را خـوب می آفریـد  _ ایـن ونیـا محـّل امتحـان اسـت. ا

ویگـر تمیـز خـوب از بـد واوه نمی شـد.

گفت:  مجدالشریعه با خندۀ تمسخر آمیزی 

بـد  از  تمیـز خـوب  بـرای  ر  نیسـت  پوشـیده  کـه چیـزی  بـر علـم خدارنـد   _

نیسـت. امتحـان  محتـاج 

کیست.  کیست ر بد  که خوب  که بر خوومان معلوم شوو  _ برای این 

گفت:  مجدالشریعه 

کــه راه بــد  یــرا آن کســی  کــه هیــچ رقــت معلــوم نخواهــد شــد. ز _ برخوومــان 
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کــه بــد اســت بــه آن راه نرفتــه، بلکــه بــه  گرفتــه، بــه عنــوان ایــن  را ور پیــش 

خیــال خــوو ور راه حقیقــت ر صــراط مســتقیم اســت. رانگهــی بعــد از ایــن 

کــه شــخص بــدکاوی پــای از جــاوۀ نیکــوکاوی بیــردن گذاشــت ر ور معــرض 

قهــر ر غضــب ر خشــم خدارنــدی قــرار گرفــت ر آخــرت ار پامــال گرویــد، ویگر 

یــرا غــرض  کــروه اســت. ز کــه بــد  کــه برخــووش معلــوم شــوو  چــه فایــده وارو 

کــه  ــه ایــن  کــه اصــاًل بــدی پیــدا نشــوو. ن ــد ایــن باشــد  اصلــی ر عقالیــی بای

کیفــر وهنــد. حتــی قانــون  اجــازه بدهنــد بــدی پیــدا شــوو، آن رقــت بــدکار را 

ــس  ــرای نف ــی را ب ــن جزائ ــد ر قوانی ــات می کنن ــل را مراع ــن اص ــم ای ــذاران ه گ

کــه  مجــازات رضــع نمی کننــد. بلکــه آن هــا را بــه ایــن لحــاظ رضــع می کننــد 

کســی مرتکــب فعــل بــد نشــوو.

گفت:  شیخ حسن 

_ مـن بحـث جنـاب شـیخ را نفهمیـدم! یعنـی مـا بـه نحـوی ور حـال تعیین 

کـه آقـا رحیـم قبـاًل  تکلیـف بـرای خدارنـد متعـال هسـتیم. همـان حرفـی 

کـه حواسـمان باشـد چنیـن نکنیـم! گفـت  کـروه بـوو ر  بـدان اشـاره 

آقا رحیم باز با آرامش جواب داد:

ور  تـا مشـخص شـوو  امتحـان می کننـد  را  مـا  وائمـًا  یـا  گو _ جنـاب شـیخ 

یـا خیـر! کروه ایـم  غـور  عقایـد شـیعه 

گفت:  کرد و  بعد رو به شیخ 

_ خدارنـد نخواسـته بـه همـه رحـی مسـتقیم کنـد ر بی راسـطه راه هدایت را 

بـر همـگان القـاء نمایـد. ایـن کاِر خدا، لبد حکمت هایـی وارو که از جمله 

 می توان به برقراوی نظام حکیمانه تعلیم ر تربیت ور جامعه بشری اشاره کرو، 
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 که  اآلن زمان بحث مفصلش نیست. اما حتی ور آن صورت )یعنی الهام 

بـه همـه انسـان هـا( هـم، با فـرض قدرت انتخـاب ر اختیار انسـانها، به چه 

ییـد همـۀ مروم راه هدایـت را برمی گزینند؟! ولیـل می گو

مگـر خـدا بـه عاِلـم بنـی اسـرائیل، بلعـم باعـور، آیـات الهـی را عرضـه نکـرو ر 

َعُ�  �بَ
�تْ
ئَ
ا َها �فَ �فَ ِم�فْ

َ
َسل

ا�فْ بـه ار اسـم اعظـم را نـداو پـس چطـور بـه تعبیـر قـرآن >... �فَ

گمراهـی را برگزیـد ر راه ورسـت ر هدایـت  <1؛ ار  �فَ اِو�ی عفَ
ْ
كَا�فَ ِم�فَ ال َطا�فُ �فَ �یْ

َّ السش

را بـه کنـاوی نهـاو!

 مگر این که از انسان ها سلب قدرت ر اختیار شوو که ور این صورت، ارسال 

 پیامبران از سوی خدارند، کاوی لغو ر بیهووه بووه که عقل آن را نمی پذیرو. 

ور عین حال به برخی ولیل عقلی ور رو آن نیز اشاره می کنم.

گـر سـّنت خـدا بـر این قرار گرفته کـه عدۀ خاصی عهده واِر امر رسـالت  امـا ا

گرونـد، لجـرم بـه نحـوی بایـد حقانیـت آنـان را اثبـات نمـووه ر حّجـت را 

از ویگـران ر علمـی رهبـی ر  برتـر  ارائـۀ قدرتـی الهـی ر  کننـد.  برمـروم تمـام 

یاضـت ر تعلیـم بشـری  کـه منشـا آن نیـز از و الهـی بیـش از وانـش مرومـان، 

نباشـد، ولیـل ورشـنی اسـت کـه بر اسـاس آن، هـر عاقلی بر صدق رسـالت 

یـک مّدعـی، گواهـی خواهـد واو. البتـه مـن سـخنان آقای مجد الشـریعه را 

یـرا نتیجـۀ سـخن ایشـان، هـم رتبـه ر بی فایـده بـوون همـه  نیـز نمی پذیـرم، ز

ل هاسـت! اسـتدل

شیخ صابر پرسید:

_ چطور؟

1. اعـراف: 175؛ »... ر ار عمـاًل خـوو را از آنهـا )آن ایـات( جـدا کـرو، پـس شـیطان ار را ونبـال 
کـرو ]تـا بـه وامـش انداخـت[ ر ور نتیجـه از گمراهان شـد«.
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رحیم جواب داد:

ینـد: »هـر کسـی وارای هـر اعتقـاوی اسـت، فکـر می کند که   _ بعضـی می گو

 حق است ر ویگری باطل، ر لذا هیچگاه سخِن حق، قابل اثبات ر آشکار 

گـر ایـن سـخن را بپذیریـم، بـه هیـچ حـق ثابتـی نمی توانیم  شـدن نیسـت«. ا

یم. این عقیده ضمن این که خووش موجب  و ل کنیم ر ایمان بیاد  استدل

ابطـال خـووش می شـوو، تمـام حقایـق، اعـم از معـارف ر حتـی اخالقیـات 

را نسـبی ر هـر باطلـی را توجیـه پذیـر می کنـد. گمـان نمی کنـم کسـی ور ایـن 

جمـع چنیـن نظـری را تاییـد کند.

گفت: شیخ صابر 

_ بله، ورست است.

کـم شـد. سـرانجام آقـا رحیـم بـا سـوالی از  سـکوتی نسـبتًا طوالنـی برمجلـس حا

شـیخ سـکوت را شکسـت و بـه بحـث معجـزه برگشـت:

_ آیـــا بـــه راســـطۀ رحـــی، امـــووی بـــه پیامبـــر؟لص؟ واوه می شـــوو کـــه مروم 

 معمولـــی بـــه اتکاء علم ر قـــدرت خووشـــان از ورک آن عاجز ر یـــا از انجام 

آن ورمانده  باشند؟

_ بله.

_ پس مگر معجزه، چیزی غیر از این است؟

گفت:  کرده و  بعد رو به بقیه 

کـه قبـول نکـروِن امـور توسـط ویگـران، الزامـًا نافـِی  کـروم  _ قبـاًل هـم عـرض 

معجـزه نیسـت! اصـول معجـزه بـرای نشـان واون حقانیـت اوعای رسـالت 

اسـت نـه بـرای اجبار! 
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کراه ر اجباوی نیست؛  ...<1! »ور وین ا ِىّ �فَ
ْ
ُد ِم�فَ ال

ْ سش
ّ
�فَ الُر َّ �ی �بَ

ْد �تَ
�فِ �تَ �ی

ْكَراَ� �فِى الِ�ّ ا اإِ
َ
 >ل

گمراهی آشکار شد...«  کژراهه ر  که راه مستقیِم رشد، از  به تحقیق 

معجـزه یکـی از همیـن امـووی اسـت کـه بـه تبـِع اثبـات رسـالت توسـط آن، 
کـرون ر نکرونـش  گمراهـی نشـان می وهـد! قبـول  رسـول خـدا هدایـت را از 
بـا مخلـوق اسـت کـه آیـا راه هدایـت را اختیـار می کنـد ر یـا بـه کـژ راهـه کفر ر 

گمراهـی قـدم می نهـد! بـه اجبـار خالـق ارتباطـی نـدارو.

ور ثانـی، چـه کسـی گفتـه اسـت کـه معجزه ر خـرق عاوت از وایره اسـباب 
ر رسـائل خارج اسـت؟ 

گفت:  مجد الشریعه 

که معجزه نمی شد! گر از این وایره خارج نبوو  _ ا

رحیم پاسخ داد:

_ معجـزه، ظهـور قـدرِت رهبـِی الهـی اسـت تـا بـه آن صحـت اوعـای نبـی 

ثابـت شـوو. عملـی کـه شـما نتوانیـد مشـابه آن را انجـام وهید نـه امووی که 

گیـرو. بـددن اسـباب ر رسـائل انجـام 

گفت:  مجد الشریعه 

ْسَباب«؟!
َ ْ
 ِباأل

َّ
ْشَیاَء ِإل

َ ْ
ْن ُیْجِرَی األ

َ
َبی اهلُل أ

َ
_ پس شما ورایت را رو می کنید که »أ

گفت: آقا رحیم برآشفته 

یـد! عـرض  وز یـا لجـاج می د یـا توجـه نمی کنیـد  کـه  _ معـاذ اهلل! مثـل ایـن 

بنـده ایـن اسـت کـه معجـزه نیـز از وایـرۀ اسـباب خارج نیسـت رلـی چون ما 

نمی وانیـم اسـباب آن چیسـت، لجـرم از فهـم آن ورمانده ایـم )یعنـی همان 

1. بقره: 256. 
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عجـز(. رلـی نفهمیـدن ر جهـل مـا بـه اسـباب ر یـا ناتوانـی مـا ور انجـام آن 

کنیـم. کـه اصـل ماجـرا را رو  موجـب نمی شـوو 

گـر پیامبـری بـه اذن اهلل بـه اسـباب ر رسـائلی وسترسـی واشـته باشـد ر بـه  ا

راسـطۀ آن بتوانـد معجـزه کنـد ر مـروم نیـز آن را نفهمنـد، آیـا مـا بـاز هـم بایـد 

یـش چنیـن قـرار واوه  کنیـم؟! خدارنـد بـه اراوه ر مشـیت خو معجـزه را رو 

کـه گاهـی پیامبـران، بـرای اثبـات برخـی از امـور ر اتمـام حجـت بـر برخـی از 

مـروم، از رسـیله ای بـه نـام معجـزه اسـتفاوه نماینـد! بـه همیـن ورال پیامبـر 

کـه تـا پایـان ونیـا بـر همـگان اتمـام  رو  خاتـم؟لص؟ نیـز بایـد معجـزه ای بیـاد

کامـل اسـت! حجـت شـوو ایشـان رسـول خـدا ر وینـش ویـن 

کـــروه ر انســـان ها را تک به  گانـــه الهام  کـــس جدا خدارنـــد می توانـــد به هر 

تـــک هدایت کند. وســـت خدا بســـته نیســـت رلـــی چنین نکروه اســـت! 

یۀ الهی صحبت کنیم، نه این  قرار اســـت ما بر اساس ســـّنت فعلی ر جاو

گر  کنیم ر یا بنیان اعتقاوات را بر اســـاس »ا  کـــه برای خدا تعیین تکلیـــف 

ر شاید« قرار وهیم!

کرد و ادامه داد:  رحیم، سپس رو به سّید نجف آبادی 

گزیـری بـه  کـه وسـت خـدا بسـته اسـت ر الـزام ر نا _ شـما معتقـد هسـتید 

کارهایـش مسـتولی اسـت؟ معنـای جبـر بـر 

گفت: نجف آبادی 

_ نه، هرگز، معاذاهلل!

_ آیـا لطـف الهـی، بـر خدارنـد متعـال راجـب اسـت یـا خیـر؟ یعنـی خدارنـد 

الـزام بـه لطـف وارو؟ تغییـر عبـارت کـه از رجـوب بـر خـدا خـارج شـوو
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_ بله 

_ پـس بـرای خدارنـد متعـال تعییـن تکلیـف هـم می کنیـد! عقـل ر نقـل این 
که بر خدارند متعال هیچ چیزی، از سـوی هیچ کسـی  امر را تایید می کند 
وی نیست مگر آنچه که خووش بر خووش حتم کروه؛ مانند   راجب ر ضرد
رعـده بهشـت. خالـق هسـتی حق وارو بـر مخلوقاتش امـری را تکلیف کند 
 اّما مخلوقات چنین حقی بر خدارند متعال ندارند! البته این سخن به این 
 معنی هم نیست که ممکن است از خدارند کار غیر حکیمانه ای سر بزند. 
م اسـت کـه تمامـی کارهـای خدارنـد، بـر اسـاس عـدل ر حکمـت 

ّ
نـه! مسـل

اسـت ر لـو ایـن کـه رجـه، یـا رجـوه حکمـت آن بـر مـا پوشـیده باشـد.

گر خدا نعمت ر ثوابی به مخلوق می وهد نه از باب رجوب لطف بر دی،  ا
یـم چون تفصیلش  بلکـه تنهـا از ودی فضـل می باشـد... از ایـن حرف بگذو

یاو است.  ز

گفت:  کرد و  سپس رو به مجدالشریعه 

کروید. ایراوی وارو خدا امتحانی قرار  _ بحث علم الهی را مجدوًا مطرح 
وهد تا مخلوقات با انجام آن، خووشان بفهمند که ور چه سطحی هستند؟

مجد الشریعه آرام جواب داد:

_ نه ایراوی ندارو.

که ور چه سـطحی از مقبولیت اسـت، به نحوی  _ چه زمانی فرو می فهمد 
کند؟! ر یا اینکه فضل ر حکمت خدارند، ور پاواش   که خدارند را راضی 

کیفرش، چگونه آشکار می شوو؟! ر 

گفت: مجد الشریعه 

_ رقتی با یک محک سنجیده شوو.
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کـرو ر اثبـات حقانیتـش را بـه راسـطۀ  _ رقتـی پیامبـری آمـد ر رحـی را بیـان 
امـور مختلفـی از جملـه معجـزات نشـان واو، آن رقـت ایـن عمـل پیامبـر، 
کـرون ر یـا  بـه منزلـة امتحـان بـرای بنـدگان می شـوو! حـال بنـدگان بـا قبـول 
کـه مـورو قبـول خـدا  کـرو  قبـول نکـروِن وعـوِت آن پیامبـر، آشـکار خواهنـد 

هسـتند یـا خیـر!

 ور حقیقت خدارند متعال، محکی برای سنجش خوبی ر بدی قرار واوه 
 ر انسان را مختار ر آزاو آفریده تا از میان خوب ر بد، هر کدام را که می خواهد 
انتخـاب نمایـد. بـا ایـن پیـش زمینـه، واوگر هسـتی، هم به صـورت عقلی ر 
 فطری ر هم بوسیلۀ فرستاوگانش خوب ر بد را به ما معرفی کروه است. پس 

انتخاب آخر به رسیله خوِو بنده ر ور اختیار ارست.

گفت: شیخ صابر 

ــر ودی  گــر شــما ب ــا ا _ مــن می خواســتم همیــن اعترافــات را از شــما بگیــرم. آی

کنیــد تــا  کبریــت را بــه آن نزویــك  چــوب خشــك نفــت بریزیــد ر بعــد شــعله 

ــا  کــه چــرا هیــزم را ســوزانده ی کنیــد  آتــش بگیــرو، می توانیــد آتــش را مالمــت 

ــه! اصــل  کــه ن کــه چــرا ســوخته اســت؟! بدیهــی اســت  بالعکــس هیــزم را، 

َل  �ی �بِ
اُ� الَسّ �فَ ْ ا َهَد�ی

�فَّ کــه مــا بشــر را فاعــل مختــار می وانیــم: >اإِ قضیــه ایــن اســت 

وًرا<.1  ا َك�فُ إَِوَمّ اِكًرا  َ سش ا  َمّ اإِ

کـه از یـك طـرف شـجاعت ر گذشـت ر  ور غیـر ایـن صـورت بـرای رقایعـی 

مروانگـی ر تقـوی ر از طـرف ویگـر ظلـم ر لئامـت ر حـرص ر طمـع بـا هـم 

یرا نـه تقوی ر فضایل وسـتۀ ادل  بـرر شـده اند، نبایـد اهمیتـی قائـل شـد. ز ود

اختیاوِی آن ها بووه ر نه بدِی اعماِل وسـتۀ ورم. هر ور طرف تابع مشـیت 

گزار خواهد بوو یا ناسپاس«. 1. انسان: 3؛ »ما راه را به ار نشان واویم یا سپاس 
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کـه مشـیت ر اراوه الهـی، بـه انـدازه  الهـی بووه انـد. البتـه تصدیـق می کنیـد 

کـه قـوه ر نفـوذ  کـرو  عوامـل طبیعـی مؤثـر ر نافـذ اسـت. یعنـی نبایـد فـرض 

اراوۀ خدارنـدی، کمتـر از حـرارت آتـش ر جاذبـه زمیـن باشـد.

رحیم پاسخ داد:

ـت اعمـال اختیـاوِی مـا 
ّ
کـه مشـیت الهـی هرگـز عل کـروم  _ قبـال هـم عـرض 

نمی شوو ر قبال نیز مثالش را زوم. رلی این حرف ها چه وخلی وارو به بحث 

 معجـزه ر اسـباب ر رسـائل! از جنـاب شـیخ سـوالی وارم آیـا شـما بـه تمـام

گاه هستید؟ ینی عالم آ اسباب تکو

گفت: شیخ صابر 

_ خیر!

_ حال ایراوی وارو که پیامبری بیاید ر با علمی الهی که خدارند به ار عطا 

ینـی را بشناسـد ر به رسـیلۀ آن اسـباب،  کـروه، وانـش برخـی از اسـباب تکو

کـه ویگـران از انجـام آن عاجزنـد؟ آیـا عقـل چنیـن  کارهایـی را انجـام وهـد   

امـری را رو می کنـد؟

_ ایراوی نیست!

گفت: کمی جابجا شد و  رحیم 

گـر ایـراوی نـدارو، پـس باز هم با عقل ثابت کرویم که رقوع معجزه ایراوی  _ ا

یـخ ر شـرع نیـز رقـوع ایـن مّدعـای عقالنـی را ثابت می کنـد. البته  نـدارو ر تاو

کـه ایـن مطالـب هرگـز وبطـی بـه بحـث مشـیت الهـی ر جبـر  تکـرار می کنـم 

ر اختیـار ندارو!
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ار �ی �ت ر و ا�ف �ب �ب

گفت: گفتار خود  شیخ در ادامۀ 

یــرا اگر  _ البتــه کــه بــه بحــث مشــّیت خدارنــد ر جبــر ر اختیــار مرتبــط اســت. ز

کــرون موضوعــات  مــا مســئلۀ جبــر ر تفویــض را حــل نکنیــم، قــاور بــر ورشــن 

گــر قائــل بــه جبر باشــیم، یعنــی مشــیت ر اراوه خدارند را  خــوو نخواهیــم بــوو. ا

ور تمــام جزئیــات ر کلیــات اعمــال بشــر جــاوی بدانیم، ویگر شــرایع آســمانی 

ر فرســتاوِن فرســتاوگان الهــی ر نیــز کتاب هــای آســمانی معنــی نــدارو. چــون 

ور ایــن صــورت نیــک دبــد باقــی نمی مانــد ر همــه تابــع یــك اراوه هســتند ر 

هرچــه کننــد بــددن اختیــار اســت. 

رقتــی پشــه ودی وســت شــما نشســته ر خــون شــما را می مکــد ر طبعــًا ایــن 

کار ار مســتلزم رنــج ر زحمــت شــما می شــوو، می توانیــد ار را مالمــت ر 

کــه ایــن عمــل ار فــی حــّد  توبیــخ نماییــد؟ البتــه خیــر. آیــا غیــر از ایــن اســت 

گرســنه اســت ر خــون شــما غــذای  ــرا ار  ی ــه خیــر؟ ز ــه شــر اســت ر ن ــه ن ذات

کــه بــا شــما وشــمنی واشــته ر قصــد آزار شــما را  لذیــذ ارســت ر بــددن ایــن 

نمایــد، خواســته ایــن رظیفــه طبیعــی ر غریــزی خــوو را انجــام وهــد. پــس 

ــی انســان اراوه ر مشــیت  ــد ور جزئیــات زندگان کــه خدارن یم  ــل شــو ــر قائ گ ا
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کار بــد  کــرو ر نــه بــرای  یق  کار خــوب بایــد تشــو وارو، نــه انســان را بــرای 

ــرای ایجــاو ر  کــه ب ــددن اراوه ای هســتند  مالمــت. همگــی، ماشــین های ب

رنــد.  انجــام فعلــی خلــق شــده اند ر آن فعــل را مطابــق رظیفــه بــه جــا می آد

ز بیســت ر چهــار مرتبــه  همچنانکــه عقربــه بــزرگ ســاعت، ور هــر شــبانه ود

ثانیــه شــمار 86400  کوچــك ور مرتبــه ر  ر صفحــه می گــروو ر عقربــه  ود

ــه قابــل تحســین  ــه جــز ســازندۀ آن هــا، هیچکــدام ن مرتبــه چــرخ می زنــد ر ب

ر نــه شایســته مالمــت هســتند. آیــا وســتگاه خلقــت ر مخصوصــًا اعمــال 

ــن قاعــده می وانیــد؟ ــع ای بشــر را تاب

شیخ ادامه داد: 

گـر ایـن فـرض را قبـول کنیـد، ویگر ور هیـچ چیز نباید صحبـت کرو. نه از   _ا

 معجزه، نه از خوبی ر نه از بدی ر نه از صحت ر حقانیت یك ویانت ر بطالن 

 عقایـد ویگـر. مباحثـات مـا ور صورتـی صحـت وارو کـه ما انسـان را فاعل ر 

اِكًرا  َ ا سش َمّ َل اإِ �ی �بِ
اُ� الَسّ �فَ ْ ا َهَد�ی

�فَّ  مختار بدانیم. چنانکه ور قرآن هم آمده است: >اإِ

وًرا <. 1. بسیار خب! رقتی قائل شدیم به اینکه انسان فاعل مختار  ا َك�فُ إَِوَمّ

اسـت، معنایـش ایـن اسـت کـه خدارنـد مخلوقـی را خلـق کـروه، اسـتعداو 

که آن  کروه است  خوبی ر بدی را ور رجوو ار گذاشته، ار را ور ونیایی ر ها 

ونیـا تحـت قوانیـن تخلـف ناپذیـری اواره می شـوو. بـه ار یعنـی انسـان، قـوۀ 

ممیـزۀ عقـل عطـا فرمـووه کـه از ایـن قوانیـن طبیعـِی تخلـف ناپذیر اسـتفاوه 

کـه فهـم ر اوراك ر  کامـل  کـروه ر زندگـی نمایـد ر هـر چنـدی، یکـی از عقـول 

اخالقشـان، مافـوق محیـط ر جامعـه بـووه ور جوامـع مختلفـه بشـری ظاهـر 

ُکنـه حقایـق پـی بـروه ر تمیـز خیـر ر شـر  شـده اند. آنـان بیـش از ویگـران بـه 

1. انسان: 3. 
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کـه بـه ایـن اشـخاص، بـه  کروه انـد  را واوه ر مـروم را بـه راه راسـت هدایـت 

ییـم. لسـان شـرع نبـی ر رسـول می گو

گفت: مجد الشریعه با ذوقی چشمگیر 

یید! _ احسنت! راقعًا مبتنی بر عقل سخن می گو

گفت: رحیم خونسرد 

_ راقعـًا از جنـاب شـیخ تعجـب می کنـم! مـن کـه خـوو عـرض کروم شـمول 

گاهـی ور  یـا مـا  گو مشـیت خـدا بـه معنـی جبـر ور افعـال اختیـاوی نیسـت 

بـا  نبایـد  مـا  البتـه  بفرماییـد؛  گفتگوهـا سـِر بی صاحـب می تراشـیم! وقـت 

یـض،  یـض بیفتیـم ر نـه بـا نفـی تفو اثبـات اختیـار بـرای انسـان بـه واِم تفو

یم. امـام رضـا؟ع؟ فرمووه انـد: قائـل بـه جبـر شـو

َجْبـِر. َر َمْن َزَعَم 
ْ
 ِبال

َ
ْیها َفَقْد َقال

َ
ُبَنـا َعل ِ

ّ
َنـا ُثـّمَ ُیَعذ

َ
ْفَعال

َ
ّنَ اهلَل َیْفَعـُل أ

َ
 »َمـْن َزَعـَم أ

یِض.  ْفِو  ِبالّتَ
َ

ی ُحَجِجِه؟مهع؟ َفَقْد َقال
َ
ْزِق ِإل ِق َر الّرِ

ْ
َخل

ْ
ْمَر ال

َ
َض أ  َفّوَ

َ
ّنَ اهلَل َعّزَ َر َجّل

َ
 أ

یِض ُمْشِرك «؛1 ْفِو  ِبالّتَ
ُ

َقاِئل
ْ
َکاِفٌر، َر ال َجْبِر 

ْ
 ِبال

ُ
َقاِئل

ْ
َر ال

»کسـی کـه گمـان کنـد خـدا افعـال ما را مرتکب می شـوو، پـس از آن، ما را بر 
آن افعـال عـذاب می کنـد قائل به جبر اسـت ر کسـی کـه گمان کند خداى 
یـض  گـذار نمـووه، قائـل بـه تفو  خلـق ر ر وزق را بـه حجـج خـوو را

ّ
عـّز ر جـل

یض که قائل به تفو کافر شده ر کسی  که قائل به جبر است   است. ر کسی 
 است مشرك می باشد«.

یض ر راگذاوی امور به حجج الهی، شرک  بر این اساس، قائل شدن به تفو

 است چه برسد به انسان های معمولی!

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص 114.
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شیخ حسن قمی پرسید:

_ معنای امر بین المرین چیست؟

الهـی  عـدل  ر  توحیـد  ور  البیـت؟مهع؟  اهـل  علـوم  شـاهکارهای  از  ایـن   _

اسـت. از آن جایـی کـه کالم ایـن بزرگواران بر اسـاس رحی می باشـد، لجرم 

بـا سخنانشـان شـبهات را زایـل می کننـد. امـام رضـا؟ع؟ ور مـورِو »امـر بیـن 

کـروه اسـت: کـه مرحـوم صـددق آن را نقـل  المریـن« شـرح جالبـی وارنـد 

ـُه: َفَهْل هلِلَِّ 
َ
ُت ل

ْ
ِمـُررا ِبـِه َر َتـْرِك َمـا ُنُهوا َعْنـُه. َفُقل

ُ
ـی ِإْتَیـاِن َمـا أ

َ
ـِبیِل ِإل  »ُرُجـوُو الّسَ

ُتُه  اَعاُت َفِإَراَوُة اهلِل َر َمِشـّیَ ا الّطَ ّمَ
َ
: َفأ

َ
ٌة َر ِإَراَوٌة ِفـی َذِلـَك؟ َفَقال  َمِشـّیَ

َ
َعـّزَ َر َجـّل

َمَعاِصی 
ْ
ُتُه ِفی ال ْیها، َر ِإَراَوُتُه َر َمِشـّیَ

َ
ُمَعاَرَنُة َعل

ْ
ها َر ال

َ
َضا ل ْمُر ِبها َر الّرِ

َ ْ
ِفیها األ

َقَضاُء؟ 
ْ
ـُت: َفَهْل هلِلَِّ ِفیها ال

ْ
ْیَها. ُقل

َ
ُن َعل

َ
ل

ْ
ِخذ

ْ
هـا َر ال

َ
ـَخُط ل ْهـُی َعْنهـا َر الّسَ الّنَ

 َر هلِلَِّ ِفیـِه َقَضـاٌء. 
َّ

ْر َشـّرٍ ِإل
َ
ِعَبـاُو ِمـْن َخْیـٍر أ

ْ
ـُه ال

ُ
: َنَعـْم، َمـا ِمـْن ِفْعـٍل َیْفَعل

َ
َقـال

ـی 
َ
وَنُه َعل

ُ
ْیِهـْم ِبَمـا َیْسـَتِحّق

َ
ُحْکـُم َعل

ْ
: ال

َ
َقَضـاِء؟ َقـال

ْ
ا ال

َ
ـُت: َمـا َمْعَنـی َهـذ

ْ
ُقل

ِخَرة«؛1
ْ

ْنَیـا َر اآل
ُ

ِعَقـاِب ِفـی الّد
ْ
ـَواِب َر ال ْفَعاِلِهـْم ِمـَن الّثَ

َ
أ

کـروه  گونـه ای عمـل  »»امربیـن المریـن« یعنـی خـدا ور آفرینـش انسـان بـه 
کـرون آنچـه از آن نهـی  کـه خـدا بـدان امرکـروه ر تـرك  کـه بـرای انجـام آنچـه 
یـد: عـرض  کنـد. رادی می گو کار  فرمـووه ، راه بـاز باشـد تـا ار بتوانـد آزاوانـه 
کـروم آیـا بـراى خـداى عـز ر جـل ور افعـال عبـاو مشـیت ر اراوه ای هسـت؟ 
امـام فرموونـد: ور طاعـات ر عبـاوات بنـدگان؛ اراوه ر مشـیت خدارنـد امـر 
کـرون عبـاو ورآن هاسـت ر  ى  بـه آن هـا ر رضایـت از انجـام آن اعمـال ر یـار
اراوه ر مشـیت حق ور معاصی، نهی از آن ها ر سـخط ر غضب نسـبت به 
ى نرسـاندن ر مانع نشـدن اسـت .  آن اعمـال ر خـذلن ر رانهـاون بنـده ر یـار

1. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص 114.
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کروم: آیا برای خدارند ور آن _ افعال بندگان _ قضاء هست؟!  امام   عرض 
فرموونـد: بلـه! هیـچ عملـی از بنـدگان، چـه خیـر ر چـه شـر صـاور نمی شـوو 

مگـر اینکـه خدارنـد ور آن قضـاء وارو!

 عرض کروم: معناى این »قضاء« چیست؟ فرمووند: حکم کرون به آنچه که
 استحقاق آن را پیدا می کنند از ثواب ر عقاب ور ونیا ر آخرت«.

گـر وقـت کنیـد، ایـن عبـارات نورانی، پاسـخ تمامی ایراوات جناب شـیخ  ا
 را به نحو شـگفت انگیزی ور خوو جای واوه اسـت! از جمله این که نشـان 
می وهـد انسـان، ور انجـام واون امـور شـرعیه اش، مختارانـه عمـل می کنـد 

ر ور انتخـاب آن آزاو اسـت.

به تعبیر ویگر، انسـان ها ور امور تشـریعی یعنی ارامر ر نواهی خدارند مانند 
زه ر... کامـالً  مختارنـد؛ یعنـی انجـام یـا تـرک ایـن فرامیـن، از ودی  نمـاز ر ود

اختیـار از آنـان سـر می زنـد ر بنابرایـن مسـتوجب پاواش یا کیفر می شـوند. 

ینی یعنی آفرینش مخلوقات، احیاء ر اماته، تاثیر ر تاثرات   رلی ور امور تکو
طبیعی ر... هرگز اراوه ای ندارند ر از ایشان نیز ور این مورو بازخواست نمی گروو.

هم چنیـن بایـد تذکـر بدهیـم، هرگـز وسـت خـدا ور هیچیـک از امـور بسـته 
نیسـت! مثالی عرض می کنم: آتش ور همه جا می سـوزاند رلی رقتی اراوۀ 
کـه نسـوزاند، همیـن آتـش سـرو می شـوو؛ چنانچـه بـرای  الهـی بـر آن باشـد 
حضـرت ابراهیـم؟ع؟ اتفـاق افتـاو. رقتـی نمررویـان می خواسـتند ایشـان را 

ا  ا �یَ �فَ
ْ
ل ور آتـش بسـوزانند، خدارنـد متعـال بـه آتـش امـر کـرو کـه سـرو شـوو: >�تُ

َم<؛1 »گفتیـم اى آتـش، بـراى ابراهیـم سـرو  َراِه�ی ْ �ب ى اإِ
َ
اًما َعل

َ
ْرًدا َوَسل َ ِى �ب

اُر ُكو�ف �فَ

ر بی آسـیب بـاش«.

1. انبیاء: 69. 
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یباسـت؛  بـا ایـن توضیحـات ور می یابیم عملکرو امام حسـین؟ع؟ چقدر ز

یـر بـار ظلـم نرفـت. از طرفـی عملکـرو قاتـالن ایشـان چقـدر  یـرا مختارانـه ز ز

یـرا مختارانـه، عامدانـه ر از سـر مخالفـت بـا فرامیـن الهـی،  زشـت اسـت؛ ز

آن بزرگـوار را بـه شـهاوت رسـاندند! ر خدارنـد هـم ور همـه ایـن امـور از مقام 

خدایـی ر سـلطنتش فـرر نیفتـاوه، یعنـی وارای مشـیت ر قضا بووه اسـت! 

اسـت  عبـارت  امـام؟ع؟،  حکیمانـه  فرمایـش  اسـاس  بـر  الهـی   مشـیت 

از امـر بـه عـدم بیعـت امـام حسـین بـا یزیـد ر رضایـت خـدا از آن ر نهـی ر 

سـخط نسـبت بـه عمـل ظالمانـه قاتـالن آن حضـرت. بنابرایـن هیچیـک 

کـه جنـاب شـیخ ر ویگـران، ور اینجـا متعـّرض شـده اند رارو  تی  از اشـکال

نخواهـد بـوو! 
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و�ت �ب �ت وحى و �ف �ت �ی ��ت

گفت: کمی عصبی شده بود به شیخ  گویا  که  سّید نجف آبادی 

_ آیا شما منکر رحی ر الهام ر بعث رسولن از طرف خدارند هستید؟ 

کـه مـن ایـن عقیـده غلـط را واشـته باشـم رلـی چـون قبـاًل  _ خـدا نخواهـد 

کـه انسـان فاعـل مختـار اسـت ر ایـن ونیـا ونیـای اسـباب،  کرویـم  بحـث 

کـه خدارنـد مقـرر  ر تمـام جریان هـای آن بایـد بـر طبـق نوامیـس طبیعیـه ای 

یم کـه بعـث رسـل هـم از ایـن  یـم معتقـد شـو کـروه اسـت انجـام گیـرو، ناچاو

ـف نکنـد. یعنـی بـرای ایـن کـه پیامبـر؟لص؟ بـه اصـالح جامعـه 
ّ
قوانیـن تخل

کـروه ر شـریعت مقـدس را بـرای هدایـت مـروم رضـع نمایـد،  بشـری قیـام 

کنیـم فرشـته بـه شـکل یـك حیـوان قشـنگ بـا تـاج  کـه فـرض  لزم نیسـت 

گشـووه  کنگـره بـر سـر ر بـا بالهـای طالیـی از ارج آسـمان ها پـر ر بـال  هفـت 

یـر عبـای حضـرت ر بـه ار پیغـام حـق را رسـانیده اسـت. یـا ایـن  ر رفتـه ز

کـوه طـور رفتـه ر بـا خدارنـد حـرف زوه ر وسـتور  کـه حضـرت موسـی؟ع؟ بـر 

کـه خدارنـد فقـط بـر قلـۀ طـور موجـوو بـووه اسـت ر  گرفتـه اسـت؛ مثـل ایـن 

کـه ور میـان قـوم خـوو یـا ور خانـه  قـاور نبـووه بـه حضـرت موسـی ور حالـی 

کـه ویگـری صـدای ار را بشـنوو حـرف بزنـد! خـوو بـووه، بـددن ایـن 



ضیافتی در تخت فوالد 132

کنیـم رقتـی رسـول خـدا بـه  گـر فـرض  خیلـی طبیعی تـر ر منطقی تـر اسـت ا

کناره  کوه ر غار پناه می بروه تا از غوغای اجتماع ر قیل ر قال ونیا   صحرا ر 

 بگیرو ر با نفس خوو خلوت کند، ور آن حال به ار رحی می رسیده است. 

 یعنی ور فضای ورح ار، صدای حق بلند شده ر ار را امر به ارشاو ر هدایت 

یاوتری  مروم کروه اسـت. آیا به نظر شـما این شـکل بعث ر رسالت اعتبار ز

که به  که ور سـورۀ اسـراء، مروم از پیامبر خواسـتند  ندارو؟ آیا همان طووی 

رو تـا مـروم قبـول کننـد کـه بـه  آسـمان عـررج کـروه ر از آن جـا نوشـته ای بیـاد

 آسـمان رفتـه ر ور نتیجـه بـه صحـت رسـالت ار اعتـراف نماینـد، شـما هـم 

ید که ارتباط خدا با پیامبر خوو عینًا همین طور باشد ر یا همانند   انتظار واو

 رابطه پاوشاه با صدراعظم باشد ر یا از طریق یك شخص ثالث یا بوسیله 

کند ر... کوه طور میعاو مقرر  کاغذ یا بر قله  نوشتن 

شیخ پس از دقیقه ای سکوت، چنین ادامه داد: 

یـد ر بـا رجـوو ایـن کـه قبـاًل ثابـت کرویـم کـه   _ چـون شـما عـاوت بـه نقـل واو

گر ولیل عقلی   محـور عقایـد ر تمـام اعمـال ر تمـام اویان باید عقل باشـد ر ا

چیزی را ثابت نموو باید آن را قبول کرو تا خالف آن ظاهر شوو، ور عین حال 

بـاز شـما ولیـل نقلـی را بهتر می پسـندید، بنابراین یك آیه از قـرآن برای تأیید 

ى 
َ
�فُ * َعل ِم�ی

ائَ
ْ
وُ� ال

ّ
ِ� الُر َل �بِ

رفَ عرایـض خـوو ذکـر می کنـم. ور قـرآن آمـده اسـت: >�فَ

َك...<؛1 یعنی قرآن ر شریعت را ورح األمین بر قلب تو نازل نمووه است.  �بِ
ْ
ل �تَ

گر ورح األمین را همان فرشته بال ر پر طالیی ر خوشگل که ور کتابهای   آیا ا

کنیـم، چطـور می توانسـته اسـت قـرآن را بـر قلـب  عامیانـه می کشـند فـرض 

کـه مقصـوو از ورح األمیـن  کنـد؟ آیـا خـوو ایـن آیـه نمی فهمانـد  پیامبـر نـازل 

کروه است * بر قلب تو...«. 1. شعراء: 193 ر 194؛ »که ورح المین آن را نازل 
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کـروه اسـت؟ کـه قـرآن بـر قلـب پیغمبـر نـازل  همـان قـّوۀ رحـی ر الهـام اسـت 

گفت: کرده بود. شیخ  در این وقت خادم مقبره شام را حاضر 

یم بر ودی  وی بدن را رفع کنیم ر سـپس برد _ عجالتـًا یکـی از حاجـات ضـرد

زو خـوو را تـازه ر مهیـای  پـل خواجـو ر بـا نسـیمی کـه از ودی زاینـده ورو مـی د

مباحثـه کنیـم. می وانـم کـه آقـا رحیـم باز هـم حرفهایی بـرای گفتن وارو.

کـوه صفـه  تقریبـًا دو سـاعت و نیـم از شـب می گذشـت. نسـیم مایمـی از طـرف 

یـد. مـاه شـب دوازدهـم، بـا آنکـه کامـل نبـود، تمـام فضـا را از نـور عـاج فـام خود  می وز

ی آبهـای زاینـده رود، سـفره ای نقـره ای را بـه نمایش  کـرده بـود و اشـعۀ آن بـه رو روشـن 

ارتفـاع، مثـل پسـرکی شـاداب، زیـر آسـمان  بـا سـه طبقـه  می گذاشـت. پـل خواجـو 

کت و محجـوب  شـفاف و زیبـا و در همهمـۀ خفیـف و مایـم درختـان اطـراف، سـا

کننـده اثـری باقـی  گـرد و خـاك خفـه  دراز کشـیده بـود و از غوغـای دو سـاعت قبـل و 

نبـود! فقـط در بعضـی از حجره هـای پـل، چراغـی می سـوخت و چنـد نفـری مثـل 

بودنـد.  صحبـت  مشـغول  چراغـی  ضعیـف  روشـنایی  در  و  کـرده  آتـش  سـماور  مـا 

گاهگاهـی شـعری  کـه  کنـار رودخانـه، سـیاهِی چنـد نفـری دیـده می شـد  پایین تـر، 

کندنـد. زمزمـه می کردنـد و یـا قهقهـه ای در فضـا می پرا

خـادم مقبـره، دو سـه قالیچـه بـر پشـت بـام یکـی از حجره هـای پـل خواجـو فرش 

کـرده بـود. کـرده و ظرف هـای میـوه را هـم آمـاده 

کرد وگفت:  شیخ حسن قمی شروع به سخن 

کـــه ور مجاوله یـــد طولیی وارنـــد رلی متاســـفانه  _ جنـــاب شـــیخ با ایـــن 

ـــه اخیر ایشـــان برای من قابل قبـــول نبوو؛ بلکه با اصول شـــریعت نیز ور
ّ
 اول

 تعارض بوو.
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گفت: شیخ صابر 

ییـد مخالـف بـا اصـول مذهبی اسـت. به هیچ رجـه با اصول مذهب  _ نگو

مخالـف نیسـت. بلکـه بـا عـاوات ر تقالیـد کـه بـه اسـم ویانـت ر مذهب بر 

جامعه مسـتولی شـده اسـت مخالف است!

شیخ حسن برآشفته پاسخ داد:

_ نـه آقـا! کامـال مخالـف اسـت. بلکه برخی از سـخنان شـما بـا صریح قرآن 

البتـه  یـض!  تفو اثبـات  تـا  گرفتـه  کـرون معجـزه  رو  از  نیـز مخالـف اسـت. 

کـه  یـرا فکـر می کنـم  کـه آقـا رحیـم بحـث را اوامـه بدهـد ز ترجیـح می وهـم 

یـم بـا  و کـه مـا می خواهیـم بـه زبـان بیاد ایشـان راحت تـر می توانـد مطالبـی را 

کنـد. ـه متقـن عرضـه 
ّ
اول

گفت: کرده بود  کوتاه او را دوباره تازه نفس  که همان استراحت  رحیم 

ید سـوالی بپرسـم... من گفتم وسـت خدارند  _ قبل از شـررع بحث، بگذاو

متعـال بسـته نیسـت ر نبایـد بـرای دی تعیین تکلیف کرو ر اساسـًا معجزه 

ینـی  تکو رسـائل  ر  اسـباب  اسـاس  بـر  بسـا  چـه  ر  نـدارو  عقلـی  منـع  هیـچ 

اسـت کـه مـا از آن بی خبریـم ر همچنیـن خدارنـد متعـال ور وایره خلقتش 

کاوی را انجـام وهـد؛ حتـی بعـد از خلقـت قـاور اسـت آن را  می توانـد هـر 

تغییـر وهـد ر نیـز ور بـاره عـدم تناقـض علم الهی با اختیار انسـان، سـخنان 

مـن مـورو قبـول شـما قـرار گرفـت یـا خیر؟

گفت: گفتند: بله! مجد الشریعه  همه غیر از شیخ 

ـــه آقا بر اســـاس عقل اســـت رلی توجیهات شـــما را 
ّ
کـــه برخی اول  _ بـــا این 

صحیح تر می وانم. 
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گفت:  سّید نجف آبادی هم 

یخت   _ حرف های شما برخی از پیش فرض های غلط ذهن مرا نیز به هم و

ر فکرمی کنم سخنان شما با ورک من بیشتر سازگار است.

رحیم ادامه داد:

 _ رلی هنوز جناب شیخ بر همان سیرۀ قبلی شان هستند. بنده بیان کروم

  که اختیار واشتن انسان سبب بسته بوون وست خدارند نمی گروو. ضمنا 

 اختیار انسان سبب تفویض هم نمی شوو یعنی کار از وست خدا خارج نشده 

کند. که بخواهد می تواند از انسان قدرت ر اختیار را سلب  ر هر زمان 

کـه آقـا بـه بحـث رحـی می کننـد مـا نیـز  اّمـا موضـوع رحـی: همیـن اشـکالی 

کـه رحـی نیـاز بـه  ینـد  گـر ایشـان می گو بـه خـوو ایشـان رارو می کنیـم! یعنـی ا

فرشـته ای بـا آن شـکل ر شـمائلی کـه ور ذهـن عامـه اسـت نـدارو ر می تواند 

اشـکال  نیـز  مـا  باشـد،  می پسـندند  شـیخ  جنـاب  کـه  ویگـری  طریـق  بـه 

می کنیـم کـه چـرا نمی شـوو رحـی به راسـطه یک فرشـته با شـکل ر شـمایلی 

کـه خـدا بخواهـد نـازل شـوو؟

 متاسفانه ما از حّد ر حدرو بندگی خارج شدیم ر ور حال تصمیم گیری برای 

 ذات الهـی هسـتیم کـه مثـال بهتـر اسـت بـه چـه صـورت رحـی را بفرسـتد! ر 

کند موثرتر است! یا اینکه چگونه رحی 

حـدرو 1400 سـال پیـش رحـی  آمـده ر سـخنان خدا به مروم رسـیده اسـت. 

کـه از فهـم آن هـا  چـرا بایـد حقایـق را نفـی کنیـم آن هـم فقـط بـه جهـت ایـن 

عاجزیـم؟ عقـل مـا متوجـه اسـت که حیطۀ محـدروی را می فهمـد بنابراین 

یـش، سـکوت اختیـار می کنـد! علـی القاعـده،  رای ورک خو نسـبت بـه مـاد
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کنیـم ر بـه محـض اینکـه  مـا عقـال نیـز بـه مقتضـای عقلمـان بایـد چنیـن 
ورک چیـزی برایمـان مشـکل شـد، فـورًا خدشـه ای بـه آن رارو نکنیـم! 

البتـه امیـدرارم جنـاب شـیخ مـا را ببخشـند؛ بحـث، بحـث علمی اسـت، 
بـر اصطـالح، مـا ور ایـن مقـام، ورس پـس می وهیـم... نمی خواهـم  ر بنـا 

کنـم.  بحـث را طولنـی 

گـر رحی به نحو ویگری می شـد، اعتبار  ماحصـل حـرف آقـا، این اسـت که ا
بیشـتری پیـدا می کـرو! مـن عـرض می کنـم: مگـر اآلن رحـی اعتبـار نـدارو؟ 
البتـه از سـخن آقـا، ویـن سـتیزان ممکـن اسـت سـوء اسـتفاوه های ویگری 
 هم بکنند؛ حّتی چه بسـا منجر به نفی خدا ر اسـاس ویانات از سـوی آنان 
یم، فرمووید منظور از حضرت جبرئیل، همان قوۀ  شوو! اّما از این که بگذو
که ابتدا  الهام ر رحی اسـت! بنده عرض می کنم سـیرۀ عقال ور این اسـت 
کـه لفـظ  کـه قرینـه ای پیـدا شـوو   بـه ظاهـر الفـاظ حکـم می کننـد، مگـر ایـن 
کـه جنـاب شـیخ ور مـورو  کنـد. ایـن اوعایـی  را از معنـای ظاهـرش خـارج 
فرشتۀ رحی می فرمایند، نه تنها شاهدی ندارو، بلکه اولۀ قرآنی ر ورایی بر 
 خالف این اوعا می باشد. ضمن این که رجوو ر عدم فرشتگان از مصاویق 
غیـب اسـت ر از حیطـۀ ورک مـا خـارج می باشـد لـذا عقـل مـا نمی توانـد ور 
کنـد! بلکـه بایـد ور ایـن  مـورو آن نظـری بدهـد ر یـا چیـزی را نفـی ر اثبـات 
مقـام تابـع رحـی باشـیم. البتـه لزم به ذکر اسـت که رجوو چنیـن موجووات 
ـه قرآنـی ر 

ّ
خـاص ر ذی شـعووی بـه هیـچ رجـه مخالـف عقـل نبـووه ر اول

ّیـد ر بلکـه اثبـات کننـدۀ آن اسـت. ورائـی هـم، مؤ

 بحث که به اینجا رسید، شیخ صابر موضوع را عوض کرو ر برای اثبات نظر 
 خوو ور باب معجزه ر نفی هر نوع عمل خاوق العاوه، چه ور نزدل رحی ر چه 

گدا برگشت! ینیات عالم، مجدوًا به بحث طول عمر ر وعای  ور تکو
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گفت: شیخ 

_ ور عالــم ممکنــات، همــۀ موجــووات ذی ورح بایــد پیــر بشــوند ر بمیرنــد. 

ــد باقــی ر ابــدی  آن هــا ممکــن الوجــوو ر فانــی هســتند ر فقــط ذات خدارن

اســت. انســان عمــر معینــی مابیــن شــصت الــی صــد ر بیســت ســال وارو؛ 

کــرون  کار  ــه مــزاج ر اســتحکام بنیــان مزاجــی ر خــوب  طــول عمــر بســته ب

جهــاز  تنفــس،  جهــاز  قبیــل  از  اعضایــی  اســت.  بــدن  اصلــی  اعضــای 

کار بیفتــد  گــر یکــی از اعضــاء اصلــی بــدن از  هاضمــه، مرکــز عصبــی ر....ا

یــا ضعیــف شــوو انســان یــك قــدم بــه طــرف مــرگ نزویــك می شــوو. هرقــدر 

ضعــف ر ناتوانــی بیشــتر بــه اعضــاء اصلــی بــدن مســتولی شــوو، از بیــن 

ــت.  ــر اس ــد محتمل ت کالب ــن  ــِن ای رفت

مثــاًل مقــّدر شــده اســت کــه مــن ور ســن شــصت ر ور ســالگی بمیــرم، بــرای 

ــه راســطۀ  ــا ب ــدن ر خــون، ی کــه اعضــای اصلــی ر بافــت ب ــرای ایــن  چــه؟ ب

عوامــل ارثــی یــا بــه راســطۀ زندگــِی بــد یــا بــه راســطۀ عــدم مواظبت ر افــراط ور 

که مخالف ســالمتی اســت، وچار مشــکل شــده اند. تنها چیزی  کارهایی 

کنــد،  کــه ممکــن اســت از مــرگ مــن ور شــصت ر ور ســالگی جلوگیــری 
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کــه طبیــب حاذقــی، نقطــه ضعــف رجــوو مــرا تشــخیص واوه ر  ایــن اســت 

واور هــا ر یــا وســتوراتی نیــز رجــوو واشــته باشــد که بــرای جلوگیری از ســقوط 

ــه مرحلــۀ اجــرا  ــر تمــام ایــن شــرایط جمــع شــد ر ب گ طبیعــی مفیــد باشــد. ا

ز کنــد. آیــا این  رســید، ممکــن اســت عمــر مــن از شــصت ر ورســالگی تجــاد

کروم صحیح است یا نه؟ که عرض   مطلبی 

گفتند: بله همین طور است. همگی، البته برخی با تأمل و بعضی بدون تأمل، 

کرد: آقا رحیم اّما مخالفت 

گفتــه  کســی  کلــی نیســت. یعنــی چــه؟! چــه  _ نخیــر! الزامــًا صحبــت شــما 

کــه اعضــای اصلــِی ار  کــه رقتــی مــرگ یــک نفــر می رســد، یعنــی ایــن  اســت 

کســی  گــر  گــر یکــی را بــه قتــل برســانند، ا  اســتعداو بقــاء را نداشــته اســت؟! ا

گر انســانی  گــر شــخصی بــه رســیلۀ آتش بســوزو ر اصاًل ا یــا غــرق شــوو، ا ور وو

 خووکشــی کنــد، یعنــی ایــن که اعضــای اصلی ار اســتعداو بقاء نداشــته؟! 

قطعــا چنیــن نیســت! ســخن جنــاب شــیخ، صرفــًا از یــک جهــت ر آن هــم 

کجــا تشــخیص  بــر اســاس احتمــال اســت. مــن نمی وانــم جنــاب شــیخ از 

گــر  واوه انــد کــه مــرون صرفــًا بــه خاطــر از وســت رفتــِن بنیــۀ جســمی اســت ر ا

 طبیــب بتوانــد بــه نقــاط ضعــف جســم وســت یابــد لجــرم می توانــد عمــر را 

افزایش وهد؟!

گفت:  شیخ 

<1 چه می کنید؟ و�فَ
ُ
ل ْع�تِ َ ا �ی

َ
ل �فَ

ئَ
ِ ا �ت

ْ
ل حفَ

ْ
ْسُ� �فِى ال

ّ
ِك �فَ ْرُ� �فُ َعِمّ _ پس با آیۀ >َوَم�فْ �فُ

کـــس عمـــر طولنـــی وهیـــم، ار را ور عرصـــۀ آفرینـــش ]بـــه ســـوی حالـــت  1. یـــس: 68؛ »ر بـــه هـــر 
ـــل نمی کننـــد؟«. ـــا تعّق ضعـــف، سســـتی، نقصـــان ر فراموشـــی[ راژگونـــش می کنیـــم؛ پـــس آی
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رحیم با آرامش پاسخ داد:

_ اتفاقـا مـن از شـما بایـد بپرسـم کـه با این آیۀ شـریفه چه می کنیـد؟ آیا رقتی 

کـه ور پـی هـر عمـر ورازی، وگرگونـی ر ضعـف  کـروه  خدارنـد متعـال عهـد 

باشـد، پـس چگونـه پزشـک می توانـد جلـوی ایـن رعـدۀ الهـی را بگیرو؟!

کـه از شـما صدقـه خواسـت را توجیـه  گدایـی  یـد آن سـخن  گـر قصـد واو ا

کنیـد، بـاز هـم ایـن سـخنان کافـی نیسـت. البتـه لزم اسـت اشـاره کنـم کـه 

مـا منکـِر مناسـبت ر رابطـۀ صحـت ر سـالمت جهـاز ر قـوای بدنـی بـا طول 

ر یـا کوتاهـِی عمـر نیسـتیم! بلکـه سـخن ما این اسـت که مـا نباید همه چیز 

را ور اسـباب ر علـل ظاهـری ر مـاوی ببینیـم ر بنـا بـر اصطـالح، نباید اینها 

را علـت تاّمـۀ مـرگ ر زندگـی فـرض کنیـم، بلکـه مثـاًل، بایـد ضمـن رعایـت 

رظایـف خـوو ور زمینـه بهداشـت، امیـد ر توّکلمـان بـه خـدا باشـد.

که بنیۀ ضعیفی وارو، مسـتقیما خووش، یا به   چه بسـا خدارند به انسـانی 

صـورت غیـر مسـتقیم ر بـا اعطـای قـدرت ر اذن بـه یکـی از ارلیـاء، عمـری 

 طولنی عنایت فرماید؛ ر بالعکس عمر انسانی قوی جّثه را از ودی حکمتی، 

کوتاه فرماید؛ این برای  گناه یا انکار یک حقیقت،   مثاًل به راسـطۀ ارتکاب 

 آن است که باب خوف ر رجاء باز باشد ر انسان ها صرفًا ماوی فکر نکنند 

ر خدا را فراموش ننمایند.

 بر اسـاس تعالیم وین اسـالم، مروم وارای یک اجل محتوم هسـتند. یعنی 

ُرو�فَ  �فِ
ئْ
ا َْس�تَ ا �ی

َ
ُهْم ل

ُ
ل حبَ

ئَ
اَء ا ا حبَ دفَ  همان مرگی که هیچ راه فراوی از آن نیست >... اإِ

 1.> ِدُمو�فَ �تْ َْس�تَ ا �ی
َ
َساَ��تً َول

1. اعـــراف: 34؛ »... هنگامی که اجلشـــان ســـرآید، نه ســـاعتی پس می مانند ر نه ســـاعتی 
پیـــش می افتند«.
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کـه ور  کـه امـکان تاخیـر ر تقدیـم ور آن می باشـد  یـم  یـک اجـل مسـّمی واو د

ـق نیـز مشـهور اسـت.
َّ
لسـان عمـوم بـه اجـل معل

ِذی  َقَضاُه  اهلُل  
َّ
َمْحُتـوُم  ال

ْ
َمْقِضّیُ ُهَو ال

ْ
َجـُل ال

َ ْ
امـام صـاوق؟ع؟ فرمووه انـد: »األ

ـُر َما َیَشـاُء؛  ُم َمـا َیَشـاُء َر ُیَؤّخِ َبـَداُء، ُیَقـّدِ
ْ
ـِذی ِفیـِه ال

َّ
ی ُهـَو ال ُمَسـّمَ

ْ
َر َحَتَمـُه؛ َر ال

ِخیٌر«؛ 1 »مهلتی که حکم شـده ر حتمی 
ْ
 َتأ

َ
ْیـَس ِفیـِه َتْقِدیـٌم َر ل

َ
َمْحُتـوُم ل

ْ
َر ال

گرویـده همـان اجـل َمقضـی ر محتـوم اسـت. ر اجـل مسـّمی اجلـی اسـت 
گر بخواهد  گـر خـدا بخواهد آن را پیـش می اندازو ر ا کـه ور آن بـداء هسـت، ا

آن را بـه تاخیـر می افکنـد. ر ور اجـل محتـوم، تقدیـم ر تاخیر نیسـت«.  

 اجل محتوم، حکم شده ر حتمی است ر اجل مسّمی آن است که به تاخیر 
می افتد یا به پیش می افتد.

ق یا اجل مسـّمی  
َّ
کند ر اجل معل که یک امام ر یا امامزاوه برای ما وعا   این 

به تاخیر افتد آیا ایراوی وارو؟ 

گفت:  شیخ صابر 

_ آیـا ایـن زن گـدا، بـه ورجـه ای محبـوب ر عزیز اسـت که تقاضـای ار ور نزو 
گـر  کـه ا یـرا  آن رجووهـای مقـدس غیرقابـل رو اسـت؟ بدیهـی اسـت نـه! ز
کـه ویگـر  کـه بـه خـوو ار آن قـدر ثـررت بدهنـد  ایـن طـور بـوو تقاضـا می کـرو 
گـر بنـا بـوو بـه حـرف گـدا یا فـالن امام  محتـاج گدایـی نشـوو. عـالره برایـن، ا
یاو شـوو، همه مـروم این کار را کـروه ر عمر جاروان  یـا امامـزاوه، عمـر مـروم ز
ر  نگاهـداوی  بـرای  هـم  ایـران  فـالت  تمـام  سـال،  صـد  مـدت  ور  ر  یافتـه 
تغذیـه نفـوس ایـن مملکـت کافـی نخواهـد بـوو! پـس تصدیـق می کنیـد که 

ایـن فـرض چنـدان معقـول ر منطـق پسـند نیسـت.

1. بحاراألنوار، ج5، ص 139.
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گفت: مجدالشریعه 

 _ البته این طور اسـت ر وسـتگاه آفرینش نباید این گونه باشـد که به خاطر 

گدا ور آن خللی ودی وهد. واون پولی ناچیز به 

گفت:  رحیم 

_ جنـاب شـیخ از کجـا می واننـد کـه وعـای آن زن ور نزو ارلیـاء خدا مقبول 
 نیست؟ آن زن بیچاره که سخن از عمر جاروانه نگفت! آن بنده خدا فقط 
که انشـاءاهلل عمر شـما وراز شـوو.  کرو ر وعایش این بوو  ورخواسـت کمک 

آیـا دی بـرای شـما عمر جاروانه طلـب کروه بوو؟!

ور ضمـن جنـاب شـیخ! آیـا معقـول اسـت کـه مـا اسـاس حرف ر اسـتنتاج 
یـم کـه اصـال رجـوو خارجـی ندارنـد؟! ر آیا  خـوو را بـر ودی مفررضاتـی بگذاو

ل صحیح یـا عالمانه اسـت؟! بـه نظـر شـما ایـن نحـوۀ اسـتدل

گفت: شیخ به جای پاسخ به سؤال رحیم 

_ آقـا رحیـم! مـن از شـما سـوالی وارم، فـالن امامـزاوه ور زمـان حیـات خـوو 
مثـل سـایر افـراو بشـر ور معـرض عوامـل طبیعـی ر محکـوم بـه علـل ور ایـن 
 ونیای اسباب بووه، به طووی که از خورون یک خوراک نامناسب مریض 
گـر شمشـیر بـه ار می زونـد خونـش جـاوی شـده ر مثـل سـایر افـراو  می شـد ر ا
کـه از سـیر  بشـر می ُمـرو، آیـا یـك چنیـن شـخصی پـس از فـوت قدرتـی وارو 

طبیعـی مـزاج انسـان جلوگیـری  کنـد؟ 

َك 
�فَّ کــروه ر می فرمایــد: >اإِ کــه نــه! خدارنــد بــه پیامبــر خطــاب  بدیهــی اســت 

<1، پــس چطــور ممکــن اســت ایشــان بتواننــد بــه انســان  و�فَ �تُ ّ
�تٌ إَِو�فَُّهْم َم�یِ ّ

َم�یِ

عمــر بدهنــد؟

1. زمر: 30؛ »بی تروید تو می میری ر قطعًا آنان هم می میرند«.
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رحیم با خنده ای تلخ ادامه داد: 

َك 
�فَّ ...< 1 نباشیم. همان قرآنی که >اإِ ْع�فٍ �بَ ُر �بِ

�فُ
ْ
ك ْع�فٍ َو�فَ �بَ  �بِ

ِم�فُ وئْ  _ قرار شد >... �فُ

و�فَ < را بیـان می کنـد، همـان قـرآن هـم معجـزات حضـرت  �تُ ّ
�تٌ إَِو�فَُّهْم َم�یِ ّ

َم�یِ

کرون مروه نیز یکی از آنهاست. که اتفاقا زنده  عیسی؟ع؟ را تذکر می وهد 

یم...«. کافر می شو یم ر به برخی  و یند: به بعضی ایمان می آد 1. نساء: 150؛ »... می گو
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دا اء حف روی اول�ی ا�ت ا�ف ��ی

گفت:  مجد الشریعه 

 _ حـــرف آقـــا این اســـت که انبیا نـــه پس از مـــرگ تاثیری وارند، نـــه ور زمان 

حیاتشان. 

رحیم پاسخ داد:

ِه 
ّ
ِل الَل �ی ُل �فِى َس�بِ

�تَ �تْ ُ وا ِلَم�فْ �ی
ُ
ول �تُ ا �تَ

َ
کـه: >َول کریـم نمی فرمایـد  _ مگـر همیـن قـرآن 

کشـته  خـدا  راه  ور  کـه  را  کسـانی  »ر  <1؛  ُعُرو�فَ ْ سش
�تَ ا 

َ
ل ِك�فْ 

َ
َول اٌء  ْ��یَ

ئَ
ا ْل  َ �ب ْمَوا�تٌ 

ئَ
ا

می شـوند، مـروه نخوانیـد، بلکـه زنده انـد رلـی شـما _ نحـوۀ حیـات آنـان را 

نمی یابیـد«. ور   _

رقتــی شــهدا وارای مقامــی هســتند کــه بعــد از مــوِت ظاهــری ر ونیوی شــان، 

کــه مقامشــان علــی  الهــی؟مهع؟  پیامبــران ر حّجت هــای  زنده انــد، قطعــا 

الصــول از شــهیدان عــاوی بالتــر اســت، می تواننــد وارای حیات پــس ازمرگ 

یعنــی حیــات برزخــی باشــند. رقتــی هــم حیــات رجــوو وارو، یعنــی مــرگ بــه 

معنــای فنــا شــدن ر نابــووی نیســت ر همیــن طــور امــکان تاثیرگــذاوی هــم 

کنیــم؟! هســت. چــرا بایــد چنیــن راقعیتــی را انــکار 

1. بقره: 154. 
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کـرم؟لص؟ ر رسـاطت  کریـم نیـز ور مـورو ورخواسـت از پیامبـر ا اتفاقـًا قـرآن 

ایشـان ور زمینـه اسـتغفار می فرمایـد:

اُءوَك  َسُهْم حبَ �فُ �فْ
ئَ
ا ُموا 

َ
ل طفَ دفْ  اإِ �فَُّهْم 

ئَ
ا ْو 

َ
َول ِه 

ّ
الَل  ِ �ف دفْ اإِ �بِ َطاَع  ِل�یُ ا 

َّ
ل اإِ َرُسوٍل  ِم�فْ  ا  �فَ

ْ
ْرَسل

ئَ
ا >َوَما 

هیـچ  مـا  ًما<؛1»ر  َرِ��ی ا  ا�بً َوّ �تَ َه 
ّ
الَل ُدوا  َوحبَ

َ
ل ُسوُل  الَرّ ُهُم 

َ
ل َر  �فَ عفْ َواْس�تَ َه 

ّ
الَل ُروا  �فَ عفْ اْس�تَ �فَ

گـر  پیامبـرى را نفرسـتاویم مگـر آنکـه بـه توفیـق الهـی از ار اطاعـت کننـد. ر ا

کـروه بوونـد، پیـش تـو می آمدنـد ر از خـدا آمـرزش  آنـان رقتـی بـه خـوو سـتم 

می خواسـتند ر پیامبـر _ نیـز _ بـراى آنـان طلـب آمرزش می کـرو، قطعًا خدا را 

می یافتنـد«. مهربـان  توبه پذیـِر 

گفت:  مجد الشریعه 

_ خوب این مربوط به زمان حیات ایشان است.

کـه خـوو را از اهـل علـم می وانیـد، چـرا چنیـن حرفهایـی می زنیـد؟  _ شـما 

اطـالق  آیـه  مگـر  رویـد؟  ورآد آیـه  کجـای  از  را  رحلـت  از  بعـد  ر  قبـل  قیـِد 

زمـان حیـات می کنیـد؟ بـه  را مقّیـد  آن  قرینـه ای  بـه چـه  پـس  نـدارو؟! 

کـه معصومیـن زنـده ر مـروه ندارنـد ر  کنـون نفهمیـده ام معنـی ایـن  _ مـن تـا 

آن هـا همیشـه حـّی ر حاضـر هسـتند یعنـی چـه؟ آیـا مقصـوو از زنـده بـوون 

کره زمین  که انسـان با همین جسـم ماوی ر ونیوی خوو بر ودی  این اسـت 

کنـد؟  باشـد ر راه ورو ر غـذا بخـورو ر اوراك 

آقا رحیم پاسخ داد:

_ قطعـًا زندگـی ر حیـات معصومیـن؟مهع؟ پـس از رفاتشـان، مشـابه حیـات 

ونیـوی آن بزرگـواران نیسـت ر احـکام ونیـا را نیـز ندارو. بنـده ور آیۀ قبلی که 

1. نساء: 64. 
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< یعنـی مایـی کـه زنـده ور ودی زمین  ُعُرو�فَ
ْ سش

ا �تَ
َ
ِك�فْ ل

َ
خوانـدم بیـان کـروم >َول

هسـتیم، نمی فهمیـم کـه حقیقـِت حیـات شـهدا ر معصومیـن؟مهع؟ بعـد از 

مـرگ ظاهـری ر ونیـوی ایشـان چیسـت ر لـوازم آن چگونـه اسـت.

کـه حواسـتان باشـد؛ شـهدا زنـده  اتفاقـا آیـۀ یـاو شـده، بـه مـا تذکـر می وهـد 

کـه شـما بـا آن آشـنا هسـتید؛ بلکـه نحـوۀ  انـد رلـی نـه بـا آن لـوازم ر عاواتـی 

کـه  زنـده بـوون آن هـا را نمی فهمیـد! ور عیـن حـال بـه مـا هشـدار می وهـد 

یـد ر گمـان کنیـد کـه آن هـا ویگـر هیچ چیـز فهم ر  مبـاوا آن هـا را مـروه بپنداو

ورکـی ندارنـد!. بلکـه آن هـا زنـده انـد ر می فهمند رلی چگونگـی این زندگی 

را شـما نمی فهمیـد.

گفت: شیخ صابر 

_ مسـئلۀ بقـاء ورح، نـه تنهـا از ارکان عقایـد ویانت اسـالمی اسـت، بلکه ور 

تمـام مذاهـب ر اویـان بـزرگ رجـوو وارو؛ حتـی می تـوان گفـت بـت پرسـتان 

گـر بقاء انسـان بـه ورح اوامه  ر مشـرکین نیـز قائـل بـه بقـاء ورح هسـتند. پـس ا

می یابـد، بیـن مـا ر مقتولیـن فـی سـبیل اهلل تفارتـی نیسـت. ورح همـۀ مـا 

باقـی اسـت. پـس، از ایـن حیـث بـه عقیـده شـما، بایـد همـه افـراو بشـر زنده 

باشـند. البتـه ایـن تفـارت هسـت که ورح شـهیدان ور راه حـق مطابق نص 

صریـح قـرآن، میهمـان خدارنـد ر ور ملکـوت خدارنـدی اسـت ر ورح سـایر 

ز قیامت برسـد. همین  افراو بشـر ور جای ویگر مثاًل به نام برزخ اسـت تا ود

کلمـه »حـّی« ور ایـن آیـه راقعـًا بـه  کـه مقصـوو از  نکتـه بایـد بـه مـا بفهمانـد 

همـان مفهومـی کـه ور شـرع ر عـرف مصطلـح اسـت نمی باشـد، بلکـه یـك 

اوبیـات  ور  ر  نیسـت  عجیـب  ایـن  ر  وارو  ورحانی تـر  ر  شـاعرانه تر  مفهـوم 

آنکـه  نمیـرو  »هرگـز  یـد:  می گو حافـظ  چنانکـه  اسـت.  فـراران  هـم  فارسـی 
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یـد مانـد هـر که  یـد: »زنـدۀ جاد ولـش زنـده شـد بـه عشـق«. یـا سـعدی می گو
یسـت«. مقصـوو از زنـده بـوون زنـده بـوون نـام ر شـهرت آنهاسـت  نکـو نـام ز
ر البتـه ورحشـان هـم ور فـرورس اعـالء میهمان خداسـت. بـه همین ولیل 
راه حـق منحصـر  بـرای شـهدای ور  را فقـط  ایـن صفـت  قـرآن  خدارنـد ور 
گـر بخواهیـم وقیق تر شـده ر مفهـوم صریح قرآن  فرمـووه اسـت ر محـدرو، ر ا
را بگیریـم، بایـد پیامبـر؟لص؟ را کـه بـه اجـل طبیعـی رحلت فرمووه ر کشـته 
نشـده اسـت، از ایـن نعمـت یعنـی زنـده مانـدن ر میهمـان خدارنـدی بوون 
تر اسـت ر  تر ر رال که ایشـان از هر شـهیدی بال مسـتثنی بدانیم. ور صورتی 

فـرع زایـد بـر اصـل غلط اسـت. 

گفت:  سید نجف آبادی 

کـه پیشـوایان ویـن زنـده هسـتند  کنیـم، معنـی ایـن  _ چطـور اسـت فـرض 

کـی ور بهشـت هسـتند. کـه آن هـا بـا همیـن جسـد خا ایـن باشـد 

گفت:  شیخ 

 هیـچ نّصـی ور قـرآن یـا اصلـی از اصـول ویانـت ر مذهـب، مـا را ملـزم 
ً
_ ارل

یل ورقرآن می فرماید:   نمی کند این فرض را بکنیم. نّص صریح ر غیر قابل تاد

و�فَ <1. ما قرآن را کالم خدا می وانیم. خدارند می فرماید:  �تُ ّ
�تٌ إَِو�فَُّهْم َم�یِ ّ

َك َم�یِ
�فَّ >اإِ

ْیٍء َهاِلٌك 
َ  �ش

ّ
تو می میری، آن ها نیز می میرند. جای ویگر می فرماید: >... ُكُل

ین عقلی نیست تا حق  َهُ�... <2. این نّص صریح قرآن، مخالف با مواز ْ ا َو�ب
َّ
ل اإِ

ی بین شرع ر عقل بتراشیم. عقیده ای که شما 
ّ
یل واشته باشیم ر راه حل تأد

یـات ویـن نیسـت ر عقیـده ای اسـت عامیانـه، و  اظهـار فرموویـد، جـزء ضرد

1. زمر: 30؛ »بی تروید تو می میری ر قطعًا آنان هم می میرند«.
ک شدنی است...«. 2. قصص: 88؛ »... هر چیزی مگر رجه ار هال
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 که مثل بسیاوی از معتقدات عوام، مولوو احساسات ر ناشی از ُغلو ور اظهار

م بوو،
ّ
گر این فرض شما مسل   بندگی نسبت به بزرگان وین می باشد. ثانیًا ا

ین العابدیـن؟ع؟ بر مرگ پـدرش گریه کند،  ولیـل نداشـت مثـاًل حضـرت ز

یرا زندگانی ور بهشت البته قابل مقایسه با زندگانی بر سطح خاك نیست   ز

کـه خدارنـد ور بهشـت  ر نعمـت سـعاوت ر آسـایش ر خوشـی ر تعّیشـی 

کـروه اسـت، طـرف مقایسـه بـا نعمت هـای ایـن  بـرای بنـدگان خـوو فراهـم 

ونیـا نیسـت. بلکـه برعکـس بایـد خوشـحالی کند کـه ور نتیجۀ شـهاوت، 

از مزبلـۀ ونیـا نجـات یافتـه ر واخـل قصرهـای یاقـوت ر زمـرو شـده اسـت. 

کـه پـدرش را از زنـدان مرطـوب ر  آیـا پسـری خوشـحال نخواهـد بـوو از ایـن 

لـی کـه بـاغ سـبز ر خرمی 
ّ
کثیـف ر غـل ر زنجیـر رهانیـده ر بـه یـك قصـر مجل

کـروه ر انـواع نعمت هـا ر آسـایش ور آن فراهـم اسـت ببرنـد رلـو  آن را احاطـه 

ایـن بـرون مسـتلزم مفارقـت بیـن پسـر ر پـدر باشـد؟

مجدالشریعه با شوق و شعف فریاد زد: 

اعتراضـات  متأسـفانه  رلـی  می زنیـد،  حـرف  قـرآن  مثـل  حضرت عالـی    _

کـروه ر نمی گـذارو  بی مـورو آقـای نجـف آبـاوی وائمـًا مـا را از مرحلـه پـرت 

کـه بیـان فرموویـد اوامـه وهیـد. ونبالـۀ مطالبـی را 

گفت: رحیم لبخندی زد و 

 _ اتفاقًا ســـخنان جناب سّید نجف آباوی بی وبط به این مطالب نیست؛

بلکه اعتراضات ایشـــان بجا می باشـــد. من فکر می کنم ور متراوف گرفتن 

کـــه مطابق  تی می کنیـــم ر لذا هـــر معنایی را  کلمـــه هـــا، بی مبال برخـــی از 

که مخالف کلمـــات ور نظر می گیریم رلـــو این   ســـلیقه خوو می یابیم برای 

 اصل باشد.
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گفت:  مجد الشریعه 

تی _ به قول شما _ شده است؟ کجا چنین بی مبال  _

گفت:  کرد و  آقا رحیم رو به شیخ 

_ آیا عاقل، عمل عبث انجام می وهد؟

_ خیر!

_ شما به عنوان یک عاِلم، عمل عبث انجام می وهید؟

_ معصوم نیستم رلی سعی می کنم این گونه نباشم.

_ آیا شرع، حکم به انجام عمل عبث می وهد؟

_ خیر! حکمت الهی مبّری از حکم عبث است.

_ جناب شیخ ور سالم نمازهایشان چه می خوانند؟!

_ السالم علیک اّیها النبی ر رحمه اهلل ر برکاته!

کـه مـروه اسـت سـالم می فرسـتند؟ بـه مفهـوم  _ آیـا جنـاب شـیخ بـه کسـی 

لطیف تـر، سـالم ر تحیـت شـما بـرای یـک مـروه چـه نفعـی وارو کـه شـرع به 

کـه ایـن کار، بیهـووه ر عبـث اسـت؟ آن وسـتور واوه اسـت یـا ایـن 

کار بیهووه ای نیست. _ قطعا 

کـه از ودی خـرو ر انصـاف پاسـخ فرموویـد؛ بلـی ایـن حـرف  _ الحمـد هلل 

کـه بپذیریـم اوای ایـن جمـالت، معنـا ر  شـما ور صورتـی صحیـح اسـت 

گذشـته از بیـان  غرضـی را ور پـی وارو. بـه تعبیـر ویگـر بایـد معتقـد باشـیم 

ییـم، سـالم  ها معانـی، آثـار ر لوازمـی  کـه ور سـالم نمـاز می گو الفـاظ عربـی 

را ور بـر ر ور پـی وارو.
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گفت:  شیخ حسن قمی 

نمـاز  ور  سـالم  بحـث  بـه  کجـا  از  اصـال  وهیـد!  توضیـح  بیشـتر  کمـی   _

رسـیدید؟!

گفت: آقا رحیم 

 _ من صبر کروم تا سخنان جناب شیخ تمام بشوو ر بعدًا مطالبم را عرض 

عـرض  کـه  می چرخیـد  محـور  چنـد  حـول  شـیخ  جنـاب  سـخنان  کنـم. 

: می کنـم

که صرفًا، شهدا زنده اند. 1_ انحصار آیه 154 بقره مبنی بر این 

2_ زنـده بـوون آن هـا معنـای شـاعرانه وارو ر مـراو شـارع مقـدس زنـده بـوون 
یـاو آن هـا سـت.

َهُ�...<؛1 پیامبر؟لص؟ نیز هالک می شوو. ْ ا َو�ب
َّ
ل ْیٍء َهاِلٌك اإِ

َ  �ش
ّ

3_ بنابر آیه >... ُكُل

ّید مرگ پیامبر؟ص؟ است! وِی وین مو 4_ ضرد

لت بر مرگ ایشان وارو؟  گریه امام سجاو؟ع؟ برای پدرشان ول  _5

البتـه ووبـارۀ ایـن محـور اخیر، قبـاًل گفتگو کرویم؛ بنابرایـن صالح نمی وانم 

مجـدوًا بـرای آن رقـت صـرف کنیـم. چـه این که سـبب خسـتگی ورسـتان 

یـه کرون  می شـوو رلـی از بـاب تبـّرک بـه صـورت مختصـر عـرض می کنم: گر

یـه ویگـر ائمـه؟مهع؟ بـر  گر امـام سـجاو؟ع؟ بـر امـام حسـین؟ع؟ ر همچنیـن 

عـزای سـّید الشـهداء؟ع؟، نـه از بـاِب ندانسـتن مقـام اخـردی آن بزرگـوار، 

بنابـر  ر  نبـّی مکـرم  ر سـیرۀ  بـه سـّنت  تأّسـی  ر  ایشـان  بـر مظلومیـت  بلکـه 

یـه  بسـیاوی امـور ر حکمت هـای ویگـر اسـت ر اتفاقـًا نشـان می وهـد کـه گر

ک شدنی است...«. 1. قصص: 88؛ »... هر چیزی مگر ذات ار هال
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بـر امـام حسـین؟ع؟ خـووش موضوعیـت وارو ر نـه طریقیـِت ِصـرف! لذا ور 

که  کرو  اینجا مناسـب اسـت به آن سـخن معررف امام حسـین؟ع؟ اشـاره 

فرموونـد: »أنـا قتیـل العبـرات«، »مـن کشـتۀ اشـکها هسـتم«1 یعنـی هـر کس 

مصیبـت مـرا بشـنوو بـر مـن گریـه خواهـد کـرو! 

ور اینجـا از جنـاب شـیخ اجـازه می خواهـم به یک معنـای لطیف ر کنایی 

می رسـد  نظـر  بـه  اشـکهایم«،  کشـتۀ  »مـن  یبـای  ز عبـارت  از  کـه  ویگـری 

کـه از سـِر محّبـت  کنـم ر آن اینکـه: »مـِن حسـین«، ایـن اشـکها را _  اشـاره 

یر می شـوو _ بـه شـدت  گوشـه چشـمان بارانـِی ورسـتانم سـراز ر معرفـت، از 

کشـتۀ ایـن اشـکها هسـتم...  ورسـت وارم؛ بلکـه مـن 

جنـاب شـیخ! بـه نظـر حقیـر، ایـن اشـک ها بـه راقـع مصـداق بـاوزی از ایـن 

رسـالت  بـرای  اجـری  شـما  از  مـن  »بگـو  فرمـوو:  کـه  اسـت؛  قرآنـی  راجـب 

کنیـد«2 ر راسـتی  وزی  نمی خواهـم، جـز اینکـه ور بـاره »ذی القربـی« مهـرد

کـه  یشـارندی نزویکتـر از امـام حسـین؟ع؟ بـه جـان پیامبـر؟لص؟،  کـدام خو

ییـم: لعن  فرمـوو: »حسـین از مـن اسـت ر مـن از حسـینم«3؛ از ایـن ور می گو

اهلل قومـا قتلـوه عطشـانا!

کـرون  یـه  گر کنیـم، می تـوان بحـث  بـه قـرآن اسـتناو  بـاز هـم بخواهیـم  گـر  ا

حضـرت یعقـوب؟ع؟ بـرای حضـرت یوسـف؟ع؟ را بیـان کـرو که بر اسـاس 

آیـات الهـی، حضـرت یعقـوب می وانسـت کـه فرزنـدش زنـده اسـت رلی به 

کامل الزیارات، ص 108.  .1
2. برای نمونه: مسائل علی بن جعفر ر مستدرکاتها، ص328.

کامل الزیارات، ص52. 3. برای نمونه: 
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یـه کـرو که چشـمانش سـفید شـد! ر  ولیـل مفارقـت از فرزنـدش، آنچنـان گر
گریـه مالمـت نفرمـووه اسـت.1 خدارنـد ور کالم شـریفش ار را برایـن 

گفت:  مجد الشریعه 

آیه  انحصار  عدم  بر  شما  ولیل  بردیم.  جلو  قدم  به  قدم  هم  با  بگذاوید   _ 

ا...<،2 ور مورو شهدا چیست؟ ْمَوا�تً
ئَ
ِه ا

ّ
ِل الَل �ی وا �فِى َس�بِ

ُ
ل �تِ

�فَ �تُ �ی ِ �ف
َّ
�فَّ ال َ ْحَس�ب

ا �تَ
َ
مذکور >َول

گفت:  رحیم 

_ البّینـة علـی المّدعـی! ولیـل شـما بـر حصـر ایـن آیـۀ شـریفه چیسـت؟ آیـا 

کنیـد؟ می توانیـد ایـن آیـه را منحصـر بـه شـهدا 

گفت:  شیخ حسن قمی 

_ آقا رحیم، ظاهر آیه صراحت وارو.

گفت: رحیم 

بـه  یـک مطلـب  بیـان  یعنـی  را نمی کنـد.  مـا عـداه«  نفـی  »اثبـات شـیء   _

معنـای انـکار مطالـب ویگـر نیسـت. بله! ظاهر آیه ور مورو شـهدا می باشـد 

رلـی عـرض بنـده ایـن اسـت کـه ایـن حصـر مـورو اوعـا از کجـا آمـده؟ یعنـی 

ارلیـای  ر  انبیـا  یـژه  د بـه  ر  شـهدا  از  غیـر  می خواهیـد  شـما  ولیـل،  چـه  بـه 

بـوون ور  از معنـای زنـده  کـه فرضـًا جـزء شـهدا نباشـند،  رالمقـام الهـی را 

ییـد: »الـف« زنـده  ایـن آیـه خـارج کنیـد؟ بـه بیـان سـاوه تـر، اینکـه مثـال بگو

اسـت، هرگـز بـه ایـن معنـی نیسـت کـه »ب« ر »ج« ر »و«... مروه انـد! اتفاقا 

کـه سـخن از حـرف زون زنده  هـا بـا مـروگان اسـت.  یـم  مـواروی ور قـرآن واو

1. یوسف: 84.
کشته شدند مروه اند...«. که ور راه خدا  گمان مبر آنان  2. آل عمران: 169؛ »ر هرگز 
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برخـی انبیـاء کـرام، همانانـی کـه بـرای مخالفـت بـا شـرک ر کفـر برخاسـتند 

خـوو بـا مـروگان سـخن گفتنـد. مثـاًل حضـرات شـعیب ر صالـح قـوم مـروه 

کرونـد! خـوو را خطـاب 

و�فَ 
ِح�بُّ

ا �تُ
َ
ِك�فْ ل

َ
ْم َول

ُ
ك

َ
َ�ْح�تُ ل ّى َو�فَ

 َر�بِ
هتَ
َ
ْم ِرَسال

ُ
ك �تُ عفْ

َ
ل �بْ

ئَ
ْد ا �تَ

َ
ْوِم ل ا �تَ اَل �یَ ُهْم َو�تَ ى َ��فْ

َّ
َول �تَ >�فَ

ک شـدن کافـران _ صالـح   �فَ <1؛ »پـس _ از نـزدل عـذاب الهـی ر هـال اِصِح�ی
ال�فَّ

روگارم را به  ى برتافت ر گفت: اى قوم من، به راستی، من پیام پرد  از ایشان ور

 شما رساندم ر خیر شما را خواستم رلی شما خیرخواهان ر نصیحتگران  را 

ید«. ورست نمی واو

َ�ی 
آ
�فَ ا �یْ

َ
ك ْم �فَ

ُ
ك

َ
َ�ْح�تُ ل ّى َو�فَ

ا�تِ َر�بِ
َ
ْم ِرَسال

ُ
ك �تُ عفْ

َ
ل �بْ

ئَ
ْد ا �تَ

َ
ْوِم ل ا �تَ اَل �یَ ُهْم َو�تَ ى َ��فْ

َّ
َول �تَ >�فَ

ک شـدن کافـران _  �فَ < 2؛ »پـس _ از نـزدل عـذاب الهـی ر هـال ِر�ی ْوٍم َكا�فِ ى �تَ
َ
َعل

که پیامهاى  ى برتافت ر گفت: اى قوم من، به راستی  شعیب  از ایشان ور
کـه  گررهـی  روگارم را بـه شـما رسـانیدم ر پندتـان واوم؛ ویگـر چگونـه بـر  پـرد

کافرنـد تاسـف بخورم؟«

کافـر از قـوم صالـح ر شـعیب  کـه مـروگان  ایـن خطاب هـا نشـان می وهـد 
کـرم؟لص؟، بـا  سـخنان آن حضـرات را می شـنیدند! عـالره بـر ایـن، پیامبـر ا
کافرانـی کـه اجساوشـان را ور چـاه بـدر انداخـت، سـخن گفـت. ایـن راقعـه 

یـخ ر مجامـع حدیثـی مشـهور اسـت.3 ور تاو

یـم سـالم واون بـه پیامبـر خـدا؟لص؟ ور نمـاز، نشـان از آن وارو  حـال می گو
کـه حضـرت خاتـم النبییـن زنـده بـووه ر خطـاب مـا را می شـنوو رگرنه عبث 

1. اعراف: 79. 
2. اعراف: 93. 

3. بحارالنوار، ج 19، ص 346.
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ییـم ور حالی که  اسـت بـه کسـی آن هـم بـه نحو خطابی تحّیت ر سـالم بگو

یم! انتظار شـنیدن سـالم ر پاسـخ از ار را نداو

گفت:  سّید نجف آبادی 

کـه خـوو مـن  _ ایـن سـالم نمـاز ر آن آیـه 64 سـوره نسـاء ر حتـی ایـن آیـه ای 

کـرم ر ائمـه اطهـار را  گفتـم، چگونـه صّحـت توسـل بـه ذرات مقدسـه، نبـی ا

ثابـت می کنـد؟

رحیم پاسخ داد: 

 _ ما بر اساس این آیات قبول کرویم که می توان آن بزرگواران را رسیله الی اهلل

کـه توسـل بـه آن  گرفـت  قـرار واو، لـذا از عمـوم ر اطـالق آیـه می تـوان نتیجـه 

بزرگـواران صرفـًا مختـص زمـان حیـات ظاهـری ایشـان نیسـت ر ایـن قاعده 

ران پـس از حیـات ونیـوی آنـان نیـز می باشـد. ور ایـن  ای عمومـی ر بـرای ود

صـورت انتظـار اجابـت نیـز منطقـی ر امـکان پذیر اسـت.

گفت:  شیخ لبخندی زد و 

روید؟ این را هم از عمومات توّسـل  _ این انتظار اجابت را از کجای قرآن آد

کروید؟  برواشت 

گفت:  مجد الشریعه نیز با شیخ همراه شد و 

_ آقـا رحیـم! ایـن عمومـات ر خصوصـات کار وسـتت می وهـد! ایـن حرف 

آخـر را تصحیـح کن.

گفت:  رحیم ولی پاسخ 

وی می کند. کریم به ما یاوآد _ اتفاقا این را هم قرآن 
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کرده ادامه داد:  سپس رو به سّید نجف آبادی 

_ سـّید جـان! شـما رقتـی ور مجالـس بـه عنوان امـام جماعت می ایسـتید، 

ید؟ بعـد از سـالم آخـر، مکّبـر چـه می گو

گفت: سّید نجف آبادی 

 �ُ �تَ
َ
ك ا�ئِ

َ
َه َوَمل

ّ
�فَّ الَل  _ السالم علیکم ر رحمة اهلل ر برکاته! ر بعدش آیه مشهوِر: >اإِ

...< را می خواند ر مروم هم صلوات می فرستند. ِیّ �بِ
ى ال�فَّ

َ
و�فَ َعل

ُّ
َ�ل ُ �ی

گفت: رحیم 

�فَ  �ی ِ �ف
َّ
َها ال

ُّ �ی
ئَ
ا ا ِیّ �یَ �بِ

ى ال�فَّ
َ
و�فَ َعل

ُّ
َ�ل ُ ُ� �ی �تَ

َ
ك ا�ئِ

َ
َه َوَمل

ّ
�فَّ الَل _ احسنت! طبق آیه شریفه >اإِ

بـر پیامبـر صلـوات  ًما <؛1 »خـدا ر فرشـتگانش  ْسِل�ی
�تَ ُموا 

ّ
َوَسِل  �ِ �یْ

َ
َعل وا 

ُّ
وا َصل َم�فُ

آ
ا

روه  اید، بر ار صلوات بفرستید ر سالم  می فرستند، اى کسانی که ایمان آد

کنید سالمی نیکو«.

کرد و ادامه داد: سپس رو به شیخ 

لـت براسـتمرار ور فعـل  کـه فعـل مضـارع ول _ آیـا جنـاب شـیخ قبـول وارنـد 

وارو؟

گفت: شیخ سرش را تکان داد و 

که تدارم عمل را می رساند!  _ بله! فعل مضارع است 

یـد کـه خـدا ر مالئکه همواره ور حال فرسـتاون  _ بنابرایـن ارل ایـن آیـه می گو
ر ور  زمـان  یعنـی حتـی ور همیـن  پیامبـر خـدا؟لص؟ هسـتند  بـر  صلـوات 
همیـن لحظـه. ثانیـا بـه همۀ مؤمنـان ر نه فقط مؤمناِن زمـان حیات پیامبر، 

وسـتور می وهد که شـما نیز به پیامبر صلوات ر سـالم بفرسـتید. یعنی من 

1. احزاب: 56. 
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 ر شما ر ویگر مؤمنانی که هزار ر سیصد ر اندی سال بعد از پیامبر آمده ایم 

نیز، باید به تبعیت از خدا ر مالئکه، به پیامبر سالم ر صلوات بفرستیم.

گفت:  مجد الشریعه وسط سخن رحیم پرید و 

 _ خوب این حرف ها قبول. ما سالم می فرستیم ر پیامبر مقامش بال می ورو. 

که پیامبر استجابت وعا می کند؟ کجای این آیه ور می آید  از 

کن آقا! عجول نباش! خدارند ور قرآن می فرماید: _  صبر 

ْیٍء 
َ ى ُكِلّ �ش

َ
َه َكا�فَ َعل

ّ
�فَّ الَل وَها اإِ

ّ
ْو ُرُد

ئَ
َها ا ْ�َس�فَ ِم�فْ

ئَ
ا وا �بِ

َح�یُّ
�تٍ �فَ ِح�یَّ �تَ ْم �بِ

�تُ �ی ّ
ا ُ��یِ >إَِودفَ

گفتـه شـد، شـما بـه صورتـی  بهتـر از آن،  ا<؛1 »ر چـون بـه شـما وورو  �بً َ�ِس�ی

کـه خـدا بـه هـر  کـم همـان را ور پاسـخ  برگروانیـد،  ییـد، یـا وسـِت  گو وورو 

چیـزى بـه خوبـی حسابرسـی می کنـد«.

که پیامبر رحمت نیز   من به پیامبر وورو ر صلوات می فرسـتم ر انتظار وارم 

 جواب سالم مرا بدهد. ور غیر این صورت خدا امر به کارلغو کروه است. ر این 

کـه خدارنـد اطمینـان واوه حسـاب اعمـال ر ایـن سـالم ر  ور حالـی اسـت 

کـرو! پاسـخ ها را بـه خوبـی ور وسـت وارو؛ ر هرگـز ضایـع نخواهـد 

کروه،  رقتی راه ارتباط با پیامبر خدا باز است ر خدارند متعال بدان اشاره 

 ...< آیـه  آیـه 64 نسـاء، ر حتـی بـدان ترغیـب نمـووه اسـت، ماننـد  ماننـد 

... <2، پس چرا ما این راه را ببندیم ر خوومان را از فیض  هتَ
َ
ل َوِس�ی

ْ
ِ� ال �یْ

َ
ل وا اإِ

عفُ �تَ ْ َوا�ب

کنیم؟  ر رحمت الهی محررم 

1. نساء: 86. 
یز ر رسیله ای ]از ایمان، عمل صالح ر آبردی مقّربان ورگاهش[   2. مائده: 35؛ »... ر وست آد

یید...«. برای تقّرب به سوی ار بجو
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 پس راه توسل به پیامبر ر ائمه اطهار؟مهع؟ باز است ر مطالبی که عرض کروم 

صرفًا صحت این مدعا را بر اساس آیات الهی نشان می وهد. البته آیات 

لت وارو.  ویگری هم رجوو وارو ر احاویث متعدوی نیز بر صّحت توّسل ول

گفت:  کشید و  شیخ حسن قمی دستی به محاسنش 

کنون به آیات الهی با این ویدگاه توجه نکروه بووم.  _ تا 

گفت:  سّید نجف آبادی 

یحی  _ ور حقیقـت رو کـرون اولـۀ متقـن آقا رحیم، رّو محکمات ر تایید تلو

ـه رهابّیـت اسـت. مـن ور سـفر حّجـی کـه مشـرف شـدم بـا 
ّ
عقایـد فرقـه ضال

کـروم ر ار نیـز بـرای رو توسـل از  یکـی از طلبه هـای علـوم وینـی آن هـا بحـث 

همیـن حرف هـا مـی زو. حتـی گفـت: مـن مات فـات! یعنی هرکـس بمیرو، 

از روه خارج شـده اسـت!

گفت: کرد و  رحیم سخن او را تأیید 

ورو بـه  کـه بـا د یـاوی از همیـن ِقسـم، ور ورایـات مـا موجـوو اسـت  _ اولـۀ ز

گرفـت.  یـاو  بیشـتری  آن هـا می تـوان چیزهـای 

گفت:  مجد الشریعه 

کـه منظـور از آیـه  _ برسـیم بـه بحـث خوومـان. سـخن اسـتاو مبنـی بـر ایـن 

زنـده بـوون شـهدا یعنـی زنـده مانـدن یاوشـان چـه اشـکالی واشـت؟

_ سـخن اسـتاو زمانـی صحیـح اسـت کـه ولیـل ر شـاهدی از عقـل ر قرآن ر 

یـا ورایـات معتبـره بـر آن اقامـه شـوو ر اولـۀ متقنـی هـم کـه مـا اقامـه کرویم ور 

برابـرش نباشـد! ور حالـی که اسـتاو بـرای اثبات این مطلب، صرفًا اسـتناو 

بـه برخـی سـخنان احساسـی ر اشـعاوی از حافـظ ر سـعدی کرونـد! آیـا این 
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هـم شـد ولیل؟!

جنـاب شـیخ می فرماینـد، مـراو شـارع از ایـن آیـه یعنـی زنده بوون یـاو آن ها! 

 بنده هم عرض می کنم مراو شارع یعنی زنده بوون خوو آنهاست به رجهی

ِك�فْ 
َ
 کـه مـا حقیقتـش را نمی فهمیـم. بـه ولیـِل این عبـارت که فرمـوو: >... َول

1.> ُعُرو�فَ ْ سش
ا �تَ

َ
ل

گفت:  مجد الشریعه 

ید؟ معنای  َهُ�...<2 چه جوابی واو ْ ا َو�ب
َّ
ل ْیٍء َهاِلٌك اإِ

َ  �ش
ّ

 _ شما ور مورو آیه >... ُكُل
ید؟! این آیه را هم قبول نداو

ک می شـوند! هالک،   َشـْی« یعنـی همـه چیز هال
ّ

_ خدارنـد می فرمایـد: »ُکُل
کـه اسـم فاعـل،  ینـد  یـون می گو ـَک« اسـت ر نحو

َ
اسـم فاعـل از مصـدِر »َهل

نشـان از عمـل ور آینـده وارو. ور حقیقـت ترجمـه صحیـح آیـه ایـن اسـت: 
ک خواهد شـد«. »هـر چیـزی هـال

ک شـوند. از طرفی خـدا می فرماید:  پـس ور آینـده قـرار اسـت همـه چیـز هـال
ک«  ...<3 همه نفوس مرگ را می چشند. قطعا »هال َمْو�تِ

ْ
 ال

�تُ �تَ ا�ئِ
ٍ� دفَ �فْ  �فَ

ّ
ُل

ُ
>ك

بـا »مـوت« متفـارت اسـت ر »شـئ« اعـم از »نفـس« اسـت. ور رابطـه با مرگ 
کـت چیسـت ر ور   گفتیـم کـه منظـور، اتمـام حیـات ونیـوی اسـت. امـا هال

چه زمانی رخ می وهد؟ 

گفت:  شیخ 

ک می شوند. که همه هال _ ور قیامت است 

1. بقره: 154؛ »... رلی شما ]کیفیت آن حیات را[ ورک نمی کنید«.
ک شدنی است...«. 2. قصص: 88؛ »... هر چیزی مگر ذات ار هال

3. عنکبوت: 57. 
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یــرا حشــر  کبــری رخ می وهــد؛ ز کــت ور ابتــدای قیامــت  _ بلــه؛ رلــی ایــن هال

انســان ها جســمانی اســت ر بر اســاس قرآن ر ورایات، پس از اتمام عقبات 

یــد آغــاز می شــوو. امــا ور یکــی از مراحــل نفــخ صــور،   قیامــت، زندگانــی جاد

کت ر فنا رخ می وهد. هال

 
ّ
ٌل ُه َوكُ

ّ
اَء الَل َ ا َم�فْ سش

َّ
ل ْر�فِ اإِ

ائَ
ْ
َماَوا�تِ َوَم�فْ �فِى ال َع َم�فْ �فِى الَسّ ِ رف

�فَ وِر �فَ
ّ

�فُ �فِى الُ� �فَ �فْ ُ ْوَم �ی َ >َو�ی

ى کـه ور صـور ومیـده شـوو، پـس هر که ور آسـمان ها  ز �فَ <1؛ »ر ود ِر�ی ْوُ� َدا�فِ �تَ
ئَ
ا

 ر هـر کـه ور زمیـن اسـت بـه فـزع می ُافتـد، مگـر آن کـس کـه خـدا بخواهـد. ر 

رند«. بونی به سوى ار ودی می آد جملگی با ز

ر ور اوامه می فرماید:

و�فَ <2؛ »هر کس حسنۀ  ِم�فُ
آ
دفٍ ا ْوَم�ئِ َ ٍع �ی رفَ َها َوُهْم ِم�فْ �فَ ٌر ِم�فْ �یْ

ُه �فَ
َ
ل �تِ �فَ َحَس�فَ

ْ
ال اَء �بِ >َم�فْ حبَ

رو، پاواشی بهتر از آن خواهد واشت، ر آنان از هر گونه هراسی   خاصی را بیاد

ز ایمن هستند«. ورآن ود

گـر کسـی با حسـنه ای خاص رارو شـوو از فـزِع قیامت  پـس بـر ایـن اسـاس، ا

ور امـان خواهـد بوو.

کتی اســـت  مبتنـــی بـــر ورایات، فزع مطرح شـــده ور ایـــن آیات، همان هال

کـــه بـــا نفخ صـــور حاصل می شـــوو ر همه چیـــز ور آســـمان ها ر زمین فانی 

یژگیهـــای آنان ور ورایات   می گرونـــد مگر »من شـــاء اهلل«، افراو خاصی که د

آمده است.

کـــه مناســـب اســـت ور اینجـــا فقـــط اشـــاره شـــوو ایـــن  امـــا نـــکات ویگـــری 

1. نمل: 87. 
2. نمل: 89. 
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کـــه:  اســـت 

ور آیـه 87 نمـل، بـه صریـح آیـه کسـانی از آن فـزع ر بی تابـی عظیم مسـتثنی 

شـده اند؛ جناب شـیخ! من فقط از شـما سـؤال می کنم: برای این اسـتثناء 

بـزرگ، بـه اسـتناو ولیل هـای عقلـی ر نقلـی، آیـا جنابعالـی کسـانی سـزارارتر 

ید؟!  از محمـد ر آل؟لص؟ سـراغ واو

کت  َهُ�...<1 نیز استثنایی برای هال ْ ا َو�ب
َّ
ل ْیٍء َهاِلٌك اإِ

َ  �ش
ّ

 از طرفی ور آیه >... ُكُل

که از بیان تفسیری آن بر اساس ورایات معتبره به  ر فناء خالیق ذکر شده، 

 َشـْیٍء َهاِلٌك 
ّ

 جهـت اختصـار صرفنظـر می شـوو. اّمـا ور هـر صورت آیـۀ »ُکُل

 َرْجَهُه« نیز، برای رو کرون توّسل به پیامبر خدا؟لص؟ برای اشکال کننده، 
َّ

 ِإل

ی از ِاعراب ندارو.
ّ
فایده ر بنابر اصطالح محل

1. قصص: 88. 
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هو
آ
ام�ف ا صف

مجد الشریعه که بسیاری از سخنان رحیم را مخالف برداشتهای شخصی اش 

ی را در مقابل حرفهای شیخ برتابد،   می دید و از طرفی نمی توانست جسارت علمی و

گذشته زد و برای وهن توسل چنین داِد سخن داد: گریزی به بحثهای 

زه  کـه همیـن چنـد ود کتابـی را  _ اجـازه می خواهـم بـرای تفریـح خاطرتـان، 

 خوانده ام برای شـما نقل کنم. ور سـه هفته قبل، از بازار می گذشـتم. یکی

ره گرو با اصرار جزره کوچکی به من واو ر پولی گرفت.   از کتاب فررش های ود

یرا  رقتـی بـه مدرسـه آمـدم کتـاب را نـگاه کـروم. نبایـد عـرض کنم کتـاب، ز

رقـی اسـت. همـۀ آن شـعر ر نامـش ضامن آهو اسـت.  جـزرۀ هفـت هشـت د

 مطلبش عبارت است از این که رقتی حضرت رضا؟ع؟ به طوس تشریف 

 می بروند ور منزلی که از آن به بعد آهوان نامیده شد، توقف فرمووند. صیاوی 

از آن جـا می گذشـت کـه یـك مـاوه آهـوی زنده را گرفته بوو ر بـا خوو می برو. 

کرو  که چشمش به حضرت افتاو، متوّسل به ایشان شد ر عرض   ماوه آهو 

 که من ور بچه شیرخوار وارم ر مدتی است که صیاو ور پی من بووه ر اکنون 

کروه است ر اگر صیاو مرا با خوو ببرو بچه  ها از گرسنگی می میرند.   اسیرم 

حضـرت از صیـاو خواهـش کرونـد کـه اجـازه بدهد آهـو بـررو بچه های خوو 
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گفـت چطـور می شـوو  کـرو ر  را شـیر بدهـد ر برگـروو. صیـاو ادل فّحاشـی 
آهـوی رحشـی را ر هـا کنـم ر ودبـاره برگـروو. بالخـره حضـرت از ار ضمانـت 
کـرو. آهـو بـه سـرعت بـه طـرف  کـرو ر صیـاو هـم راضـی شـد ر آهـو را ر هـا 
کـه ایـن معجـزه را  کـرو. صیـاو  صحـرا رفـت ر بعـد از یکسـاعت مراجعـت 

روه شـیعه شـد.  ویـد بـه حضـرت ایمـان آد

 آهـو حـرف نمی زنـد ر برفـرض هـم حـرف بزنـد، آهـوی جلگـۀ سـبزرار ر 
ً
ارل

گـر حضـرت خیلـی ولـش بـه حـال آهـو  نیشـابور، عربـی بلـد نیسـت! ثانیـًا ا
کنـد، ویگـر لزم  می سـوخت، خـوب بـوو آن را بـه چنـد ورهـم خریـده ر آزاو 
معجـزه  می خواسـتند  گـر  ا ثالثـًا  کننـد.  معجـزه  ر  شـوند  آهـو  ضامـن  نبـوو 
بـرای صیـاو  کـه فقـط  لزرمـی واشـت ر چـه ترجیحـی واشـت  کننـد، چـه 
معجـزه کننـد ر ار را شـیعه نماینـد. آیـا بهتـر نبـوو کـه ور طـوس تمـام مروم از 
کـروه ر ورمقابـل  کشـووی ر رجـال ورلـت ر طبقـه عامـه را جمـع  لشـکری ر 
یسـت یـا سـیصد هـزار نفـر معجـزه ای می کرونـد ر طبعـًا سـلطنت مأمـون  ود

را برهـم می زونـد ر می توانسـتند یـك سـفری هـم بـه بغـداو ر مصـر نمـووه ر 
خالصـه ور هـر نقطـه مهمـی یـك معجـزه می فرموونـد تـا تمـام ونیـا شـیعه 
نقـاط جهـان  بـر غالـب  ر عدالـت مطلقـه  امامیـه  ر سـلطنت حقـۀ  شـده 

کنـد؟  حکومـت 

کننـد، چـرا ایـن  گـر بنـا شـوو معجـزه ای ور ونیـا باشـد ر ارلیـاء اهلل معجـزه  ا
یرُجلکی ر مخفی ر فقط برای یك نفر باشـد ر چرا برای عامۀ  معجزه باید ز
 جهانیـان نکننـد ر همـه آن هـا را بـه راه راسـت نکشـانند؟ فـرض هـم بکنیم 
که معجزه حقیقت واشته باشد؛ عقاًل ر شرعًا، آن معجزه باید برای یك نیت 

 عالـی ر مقصـد بزرگـی کـه عبارت اسـت از راهنمایی خلق ر رسـاندن آن ها 

کـه  یـی  گیـرو، نـه بـرای نجـات آهو بـه سـعاوت ونیـوی ر اخـردی صـورت 
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کشـتن ر خـورون آن هـا را  جـد بزرگـوار همیـن حضـرت رضـا؟ع؟، صیـد ر 

کروه اسـت. ور اعمال خدارند ر همچنین ور افعال  مثل شـیر ماور حالل 

کـه  کـروار ارلیـاء خدارنـد، نبایـد قائـل بـه هـوس ر شـوخی شـد. آنهایـی  ر 

معجـزه ر خـرق عـاوت را ممکـن می واننـد بـه ولیـل لطـف، مبنـی بـر ایـن 

کـه پیغمبـر بایـد بینـه ای بـر صحـت رسـالت ر بعثـت خـوو واشـته  اسـت 

باشـد؛ نـه ایـن کـه مثـل آب خورون، هی خرق عـاوت کند ر ور عین حال، 

ونیـا همچنـان ور ظلمـت جهـل ر کفـر ر شـرك پیچیـده شـده ر فرقـۀ ناجیه 

کوچـك ر محـدرو باقـی بمانـد. ایـن قـدر 

کـــه بوی پرخـــاش جویـــی از آن برمی خاســـت، ســـکوت  پـــس از ایـــن بیانـــات 

 نامطبوعی بر مجلس مستولی شد. شیخ پس از چند دقیقه سکوت را شکست و رو

گفت:  کرده و با بیانی موّقر   به مجدالشریعه 

ید؟ از طلبه فاضلی چون شما و  _ چرا مطالب خوو را ور لباس جدل می آد

ید. گو  شایسته است به طرز متکلمان سخن 

کـه از ایـراد ایـن مطالـب شـرمنده شـده بـود، بـا تواضـع و قـدری  مجدالشـریعه 

گفـت:  چاپلوسـی 

_ نبایـد متوقـع بـوو »ایـن طفـل، یك شـبه ره صدسـاله بـررو«! افتخار محضر 

شـما را بـرای همیـن برگزیده ایـم کـه ما را تربیـت بفرمایید.

گفت:  شیخ حسن قمی 

یرا این جریان، از مشهورترین رقایعی   _ من ایراوی ور این واستان نمی بینم. ز

کرامـت امـام رضـا؟ع؟ را بیـان می کنـد. فقـرات ایـن واسـتان، نـه  کـه  اسـت 

تعارضـی بـا عقـل وارو ر نـه تعارضـی بـا شـرع مقـدس.
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گفت:  مجد الشریعه 

_ شـما هـم پایتـان را جـای پـای آقـا رحیـم گذاشـته ایـد شـیخ حسـن! خرافـه 

از ایـن راضح تـر هـم مگـر می شـوو؟

گشود: رحیم در اینجا لب به سخن 

که بتوانید اسـاس آن امر را  _ خرافه بوون یک مطلب، زمانی ثابت می شـوو 
 از بیخ ر بن، با ولیل محکم عقلی ر شـرعی بزنید! رلی این جریان، وارای 
ّیداتی ور قرآن است ر اتفاقًا عقل نیز بر آن صّحه می گذارو. شیخ حسن   مو

ید. راست می گو

گفت:  کرد و  شیخ حسن قمی تأییدی 

 _ تـــک تـــک فقـــرات ایـــن واســـتان را می تـــوان بـــا عقـــل ر قـــرآن ر ورایـــات
کرو.  اثبات 

گفت:  سّید نجف آبادی با خنده ای تلخ 

کند،  که نمی خواهد قبول   _ متاسـفانه جناب مجد الشـریعه، هر چیزی را 

خرافه می واند.

گفت: رحیم 

 _ بهتر است به نصیحت جناب شیخ گوش کنیم ر سیرۀ جدال احسن را 

ه اش 
ّ
گر جناب مجدالشـریعه قبول کنند، شـیخ حسن اول واشـته باشـیم. ا

ید! را بگو

کمـی  گرفتـه بـود،  کـه مـورد عتـاب شـیخ قـرار  مجـد الشـریعه، علـی الخصـوص 

گفـت:  کـرد و  عصبـی شـده رو بـه شـیخ 

ید آقا تصمیم بگیرند. _ اصاًل بگذاو
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گفت:  شیخ 

ید.  ید شیخ حسن نیز مطالبش را بگو _ من موافقم. بگذاو

گفت:  کرد و  شیخ حسن شروع 

 آهو حـرف نمی زند ر 
ً
 _ اشـکال اّدِل جنـاب مجـد الشـریعه ایـن اسـت که ارل

 ثانیًا اگر حرف می زو، عربی بلد نبووه! چه کسی گفته آهو حرف نمی زند؟ 

زی نیز، وانشمندان بار ها گفته اند که حیوانات نیز برای   حتی ور علوم امرد

 خووشان زبانی وارند که به راسطۀ برخی اصوات ر برخی اواها، منظورشان 

را بـه یکدیگـر می رسـانند ر اساسـًا ایـن اوعـای جنـاب مجـد الشـریعه بددن 

ولیل اسـت.

 ور ضمن، مگر ور قرآن نخوانده ایم که حضرت سلیمان؟ع؟ به زبان پرندگان 

که با هدهد سخن می گفت ر هدهد به ار اطالع   نیز مسلط بوو تا جایی 

که ور سرزمینی ویگر، پاوشاه زنی به نام بلقیس رجوو وارو؟   واو 

ْیٍء 
َ ا ِم�فْ ُكِلّ �ش �فَ �ی و�تِ

ئُ
ِر َوا �یْ

ّ
ِط�تَ الَط ا َم�فْ ْم�فَ

ّ
اُس ُعِل

َها ال�فَّ
ُّ �ی
ئَ
ا ا اَل �یَ َما�فُ َداُووَد َو�تَ �یْ

َ
َ ُسل >َوَوِر�ش

<1؛ »ر سلیمان از وارو ارث برو ر گفت: اى مروم،  �فُ �ی ُم�بِ
ْ
ُل ال �فْ �فَ

ْ
ُهَو ال

َ
ا ل

�فَّ َهدفَ اإِ

 مـا زبـان پرنـدگان را تعلیـم یافته ایـم ر از هـر چیـزى بـه مـا واوه شـده اسـت. 

که این همان امتیاز آشکار است«. راستی 

 بر اساس این آیه، نه تنها حضرت سلیمان؟ع؟، بلکه حضرت وارو؟ع؟ نیز، 

قـاور بـه فهمیـدن زبان پرندگان بـوو! همچنین حضرت سـلیمان؟ع؟ زبان 

مورچـگان را می فهمیـد ر از صراحـت لهجـه آن مورچـه خنده اش گرفت:

َىّ 
َ
َعْم�تَ َعل �فْ

ئَ
ی ا �تِ

َّ
َك ال ْعَم�تَ َر �فِ

ُ
ك ْ سش

ئَ
�فْ ا

ئَ
ی ا ْ��فِ ِ ْورف

ئَ
ّ ا

اَل َر�بِ ْوِلَها َو�تَ اِ�كًا ِم�فْ �تَ َم صفَ َسّ �بَ �تَ >�فَ

1. نمل: 16. 
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<؛1  �فَ اِلِح�ی
ّ

اِدَك الَ� ِى ِ��بَ
َك �ف َرْ�َم�تِ ی �بِ �فِ

ْ
ل ْدحفِ

ئَ
اُ� َوا ْرصفَ ْ�َمَل َصاِلًحا �تَ

ئَ
�فْ ا

ئَ
ى َواِلَ�َیّ َوا

َ
َوَعل

روگارا، ور ولـم  گفـت: پـرد گشـوو ر  گفتـار ار وهـان بـه خنـده  »سـلیمان  از 

که به من ر پدر ر ماورم اوزانی واشـته اى سـپاس بگزارم،  افکن تا نعمتی را 

یش  ر بـه کار شایسـته اى کـه آن را می پسـندى بپـروازم، ر مـرا بـه رحمـت خو

ور میـان بنـدگان شایسـته ات واخـل کن«.

کسـی فهـم سـخنان حیوانـات ر طیـور  رقتـی خدارنـد متعـال می توانـد بـه 

کـه حضـرت علـی بـن موسـی الرضـا؟امهع؟ نیـز بـه  را بدهـد، چـه ایـراوی وارو 

افاضـۀ الهـی، وارای چنیـن قدرتـی باشـد؟

کـه بـه  کـه خـدا آنچـه از قـدرت ر توانمنـدی  از طرفـی ائمـه؟مهع؟ فرمـووه انـد 

کـروه بـه ایشـان نیـز بخشـیده اسـت. ر اساسـا یکـی از  سـلیمان نبـی عطـا 
یژگی هـای امـام؟ع؟، آشـنایی بـه زبـان جنبنـدگان اسـت.2 د

پـس چـه ایـراوی وارو امـام؟ع؟، حـرف زون آهـو را بفهمـد ر بـا ایـن حیـوان 

کـه آن حیـوان، عربـی حـرف بزنـد یـا  کنـد؟ حـال فرقـی نمی کنـد  مکالمـه 

فارسـی یـا ارور ر یـا لغـت ممالـک پیشـرفته!

گفت:  سّید نجف آبادی با شور بی وصفی 

رائـی اهـل بیـت؟مهع؟ را  یبـا، بحـث اثبـات قدرتهـای ماد کنـون اینقـدر ز _ تـا 

از طریـق قـرآن، نشـنیده بـووم. انشـاءاهلل ور منبـر بعـدی ام بـه ایـن حقیقـت 

اشـاره می کنـم.

1. نمل: 19. 
2. بصائر الدرجات، ج 1، ص 344؛ الکافی، ج 1، ص 285، ح 7.
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کرد و ادامه داد:  شیخ حسن، رو به مجدالشریعه 

گر ول حضرت می سوخت،   _ برسیم به ایراو بعدِی شما! یعنی این که گفتید ا
چرا آهو را از صیاو نخرید ر رهایش نکرو؟ 

 جوابش راضح است! امام؟ع؟ نخواستند چنین کنند ر صرفًا خواستند راسطۀ 

حفـظ حیـات آن حیـواِن بیچـاره شـوند. بـه تعبیـر ویگر، خریدن یـا نخریدن 
امـام؟ع؟، هیـچ وخلـی بـه صحـت ر سـقم ایـن جریان نـدارو؛ چـرا که اصل 

شـبهه، سـخن گفتـن امـام؟ع؟ با حیوان اسـت کـه قبال جوابـش را واوم.

گر امام؟ع؟ می خواست معجزه کند، چرا جلوی   ایراو بعدی شما این بوو که ا
کـرو؟!  کار را  بقیـۀ مـروم ر سـران ر ورلتمـداران معجـزه نکـرو ر ور خفـا ایـن 
بـا اصـل شـبهه بی ارتبـاط  کامـاًل  ایـن سـوال هـم بـه ماننـد مطلـب قبلـی، 
اسـت! بـه قـول آقـا رحیـم، ما قرار نیسـت بـرای امام معصـوم تعیین تکلیف 
کنیـم بلکـه یـک امـری راقع شـده ر باید آن را مورو بررسـی قـرار وهیم؛ نه این 

کـه خواسـته های خوومـان را بـه اصـل جریـان تحمیـل نماییـم! 

بـرای امـام کاظـم؟ع؟ ر سـایر ائمـه ؟مهع؟، ور ورایـات ر کتب معتبره شـیعه، 
کـن مختلـف نقل شـده، که از جملـه به کرامت  کرامـات ویگـری هـم ور اما
کـرون بـه  یـان ر حکـم  آن حضـرت، ور مقابـل هـاودن الرشـید ر ویگـر ووباو
شـیر منقـوش ور پـروه ر بلعیـدن آن ولقـک توسـط شـیر، می تـوان اشـاره کـرو.1

هم چنیـن کرامـات علمـی امـام رضا؟ع؟ ور مناظره با اهـل اویان مختلف، 
کـه بـا هرقومـی بـا زبان ر کتاب ر معتقدات خووشـان مباحثه کروند.2 عده 

ای از مـروم ر وانشـمندان نیـز بـا ویـدن ایـن کرامـات، مسـلمان شـدند! پـس 

ایـن ایـراو هم بی مورو اسـت. 

1. األمالی) للصددق(، ص148.
2. برای اطالع بیشتر به کتاب توحید صددق ر عیون اخبار الرضا؟ع؟، باب 12_ 16 رجوع کنید. 

166



167ضامن آهو

آخریـن ایـراو ایـن بـوو کـه هـدف از معجـزۀ امام؟ع؟ چـه بوو؟ مـن ور جواب 

یم: آیا خووتان بر اساس همان نقل، نگفتید که آن صیاو شیعه شد؟   می گو

تـر که یـک نفر از ضاللت ر گمراهی نجات یابد ر رارو  چـه چیـزی از ایـن بال

حیطـۀ امـن هدایت ر وین الهـی گروو؟ مگر ور قرآن نمی خوانیم:

کـس فـروی را بـه  ًعا...<1؛ »...ر هـر  ِم�ی َ اَس �ب
ا ال�فَّ ْ��یَ

ئَ
ا َما 

�فَّ
ئَ
كَا اَها �فَ ْ��یَ

ئَ
ا >... َوَم�فْ 

یـی تمـام مـروم را   حیـات ظاهـری یـا باطنـی زنـده کنـد، چنـان اسـت کـه گو

کروه است«. زنده 

که رسـول خدا؟لص؟ به امیرالمومنین؟ع؟ فرمووند:  ر ور ورایت می خوانیم 

کـه خورشـید بـر آن  گـر کسـی بـه راسـطۀ تـو هدایـت شـوو، از آنچـه  یـا علـی! ا

می تابـد بـرای تـو بـا اوزش تر اسـت!2 

بقیـۀ اشـکالت شـما را آقـا رحیـم ور بحـث اثبـات معجزه جـواب واوه اند ر 

نیـاز بـه تکرار مکررات نیسـت.

گفت:  کرد و  شیخ رو به آقا رحیم 

ید؟ _ آیا شما هم نکته ای واو

گفت: رحیم 

یبا بر اسـاس قرآن  _ خـدا بـه شـیخ حسـن جـزای خیـر بدهـد که این چنیـن ز

ر عقـل ر ورایـات صحیحـه، بحـث معجزه ر کرامت امـام رضا؟ع؟ را ثابت 

کـرو. ور تاییـد کالم شـیخ حسـن برخـی عرایـض را تقدیم می کنم.

ور بـاب اشـکال ادل، یعنـی بحـث عربـی بلد نبوون آهوی نیشـابووی، باید 

1. مائده: 32. 
2. الکافی، ج 5، ص 28. 
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که آیا حیواناتی که با حضرت سـلیمان؟ع؟ سـخن می گفتند،   عرض کنم 
 همانند هدهد، الزامًا به زبان ماووی حضرت سلیمان؟ع؟ سخن می گفتند 
ر یـا ایـن کـه بحـث بـر عکس بـوو؟ یعنی حیوان ها به زبان خووشـان سـخن 
می گفتنـد ر ایـن حضرت سـلیمان؟ع؟ بـوو که به اذن اهلل، قدرت فهمیدن 

سـخنان آن ها را واشـتند! قطعًا ِشـّق ورم صحیح است.

ر  نخریدنـد  را  حیـوان  آن  امـام؟ع؟  چـرا  فرموونـد  کـه  اشـکالی  آن  بـاب  ور 
صرفـًا شـفاعت کرونـد نیـز، بایـد عرض کنـم که امام؟ع؟ قـرار نبوو که صید 
آن صیـاو را بـرای خووشـان بروارنـد، بلکـه آن آهـو فقـط مهلتی می خواسـت 
امـام؟ع؟  از  آهـو  گـر  ا شـاید  برگـروو.  ر  بدهـد  شـیر  بچـه اش  بـه  بتوانـد  کـه 
می خواسـت کـه دی را نجـات بدهـد، امـام نیز همـان کاوی را می کروند که 

کرونـد! جنـاب مجدالشـریعه پیشـنهاو 

 ور آخر هم ور تکمیل جواب شیخ حسن عزیز، ور مورو مخفی یا عدم مخفی
گر این جریان  یم ا   بوون این جریان، گذشته از اولۀ قوی شیخ حسن، می گو
 مخفی بوو، پس چرا بعد از 1200 سال بلکه بیشتر، این واستان به وست ما 
 رسیده است؟! آیا هر جریان ر واستانی که قرار است تاثیر گذار باشد، باید 
 حتمـًا ور مـأ عـام ر ور منظـر هزاران نفر باشـد؟! چه بسـا بسـیاوی از امور ور 
 خفا انجام می شوو رلی اثرش بسیار ظاهر ر مشهوو می گروو. همانند همین 
واسـتان کـه طبـق نقـل بـرای یک صیـاِو گمنام اتفـاق افتاو رلـی، هم اکنون 
 شیعیان به راسطۀ این واستان، عرض اراوت بیشتر به ساحت قدس رضوی 

که از آنان نیز شفاعت نمایند. کروه ر از ایشان می خواهند 

کـرون  بـه هـر حـال، اشـکالت جنـاب مجدالشـریعه هرگـز تـاب ر تـوان رو 
کـه ایشـان بخواهنـد امـری ویگـر را رو  اصـل ایـن واسـتان را نـدارو مگـر ایـن 

کـه بنـده از بیـان آن هـراس وارم ر لـذا سـکوت می کنـم! کننـد 
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گفت:  کرد و  در این هنگام شیخ رو به سّید نجف آبادی 

_ محـور فکـِر آقـای نجـف آبـاوی، اصـل شـفاعت اسـت. یعنـی پیشـوایان 

ویـن بـه راسـطه تقـّرب بـه ورگاه خدارنـد، می تواننـد راسـطه شـده ر عنایـت 

گر این شـفاعت  خدارنـدی را بـه یکـی از بنـدگان جلب کنند به طووی که ا

نبـوو، بنـدۀ عاصـِی نیازمنـد، مشـمول رحمـت حق نمی شـد. چنین اسـت 

آقـای نجف آبـاوی؟!

گفت:  سّید نجف آبادی با جهش و هیجان 

_ چنیـن اسـت ر تصـور نمی کنـم ایـن مطلب که از اعتقاوات اصیل شـیعه 

اسـت منکری واشته باشد.

گفت: شیخ 

ین  _ همیـن مطلـب موضـوع بحـث بایـد قـرار گیـرو ر ببینم تا چه حـد با مواز

شـریعت اسـالمی ر وسـتورهای قرآن کریم مطابقت وارو.

گفت:  سید نجف آبادی دست پاچه شد ولی قاطع 

م می وانـم ر میـل نـدارم 
ّ
_ مـن اصـل شـفاعت پیشـوایان ویـن را یـك امـر مسـل
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کالمـی جنـاب  ل  قـوۀ اسـتدل بـا  یـرا  ز گیـرو.  قـرار  ایـن قضیـه مـورو بحـث 

کند. از این ور اسـتدعا  شـیخ، می ترسـم شـك ر شـبهه به عقاید من رخنه 

وارم قضیـه را بـه همـان مطلـب طـول عمـر ر احیـاء موتـی محـدرو بفرماییـد.

گفت:  مجدالشریعه 

خــوو  گــوش  ور  انگشــت  کــه  را  آنهایــی  می کنیــد  مالمــت  چــرا  پــس   _

می کرونــد تــا بیانــات حّقــۀ پیامبــر؟لص؟ را نشــنوند. آن هــا هــم ماننــد شــما ، 

کــه مبــاوا حــرف پیامبــر، عقایــد  عالقــه بــه عقایــد ارثــی خــوو واشــته ر از ایــن 

کــه  گــوش می کرونــد. رلــی حــال  اجــداوِی آن هــا را از بیــن ببــرو، انگشــت ور 

ــن  ــم ای ــتدعا می کنی ــیخ اس ــاب ش ــا از جن ــیده، م ــا  رس ــن ج ــه ای ــوع ب موض

کننــد. مــن ابــدًا از تزلــزل عقیــدۀ خــوو اندیشــناك  موضــوع را بــرای مــا تشــریح 

کــه ور مواجهــه بــا منطــق متزلــزل شــوو، بهتــر اســت   نیســتم ر عقیــده ای 

رجوو نداشته باشد.

گفت: شیخ 

 _ فرقی نمی کند؛ چه مسئله واون عمر به انسان باشد ر چه بخشیدن گناهان.

هرور شفاعت است؛ آیا ممکن است خدارند به ورخواست یکی از بزرگان 

 ویـن بـه انسـان عمـری بدهد کـه ارضاع طبیعی ر مزاجی شـخص، ایجاب 

یـم ر  گـر مایـل نباشـید، قضیـه را مسـکوت می گذاو نمی کـروه اسـت؟ البتـه ا

یـم بخوابیم. می ود

گفت:  رحیم 

ک گذاشـته ای که  _ جنـاب نجـف آبـاوی مگـر شـما عقیـده ات را ودی خـا

ید ر ببـرو؟! می ترسـی هـر آب ر بارانـی آن هـا را بشـو
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گفت:  کرد و  سپس رو به شیخ 

_ بحـث اعطـای طـول عمـر بـه ویگـران را قبـاًل خدمـت آقـا عـرض کـروم کـه 

کـه سـالمت مـزاج ر غیـره ور مشـیت الهـی  اصلـش بـاذن اهلل اسـت ر ایـن 

تاثیـری نـدارو.

گـر قـرار اسـت ور مـورو شـفاعت صحبـت بفرمایید، کـه از قضا فقط  حـال ا

عقیـده عـوام نیسـت بلکـه وقیقـًا منطبـق بر قرآن ر عقل اسـت، بسـم اهلل! با 

کمـال افتخـار، زانـوی تتلمـذ بر زمین می سـاییم!

کرد:  شیخ پس از اندکی تأمل چنین شروع 

کـه هیـچ  _ مـن هرقـدر فکـر می کنـم، ور ایـن عقیـده بیشـتر جـازم می شـوم 
چیـز بـه قـدر مسـئلۀ شـفاعت، به اسـاس این ویـن لطمه رارو نکروه اسـت. 
این مسـاله ور وین نیسـت ر اسـاس آن از اسـرائیلیات اسـت ر ولیل عقلی 

یـم.  فرارانـی بـر رو آن واو

کـروه بـه طووی کـه آن   شـفاعت، تقریبـًا تمـام احـکام اسـالم را بـددن اثـر 
ً
ارل

ملتـی کـه معتقـد بـه ایـن اصـل شـده، ویگـر بـه هیچ یـك از ارامـر ر نواهی آن 
عمـل نمی کنـد. ثانیـًا شـفاعت، فکـری اسـت کـه نـه بـا عقل موافق اسـت ر 

نـه بـا اصول شـریعت اسـالم. 

گـر پاوشـاهی بخواهـد مملکتـی را منظـم ر بـزرگ کنـد ر عدالـت ر امنیـت  ا
ایجـاو کنـد ر حتـی المـکان مـروم را آسـووه ر امیـدرار به زحمـات خوو نگاه 
وارو ر سـپاه را مجهـز بـرای مقارمـت ور برابـر وشـمنان احتمالـی بکند، باید 
کنـد ر سـپس نهایـت  بـرای اجـرای مقاصـد فـوق رضـع  قوانیـن ر اصولـی 
وقـت ر اهتمـام را ور اجـراء آن هـا بـکار بنـدو ر هیچگونـه سـهل انـگاوی ر 

مسـامحه ر اهمـال را ور انجـام آن هـا جایـز نشـمارو.
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گفت: نجف آبادی 

 انجام مقصووش حاصل نمی شد. 
ّ

_ بدیهی است، ر ال

شیخ ادامه داد:

_ بنابرایـن بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه کار، هرقـدر مهمتـر ر عظیم تر باشـد، 

بـه همـان تناسـب بایـد ورجۀ اهتمام ر جّدیت ر وّقـت ور انجام جزئیات ر 

مقّدمات آن امر بیشـتر باشـد ر از هرگونه سـهل انگاوی ور تحقیق جزئیات 

را  بدیهـی  مسـئله  ایـن  بایـد  فـوق،  یـۀ  نظر تکمیـل  بـرای  باشـد.  برکنـار  امـر 

کـه هـر فعـل ر عمـل شـخص عاقـل، بایـد یـك علـت غائـی  متذکـر باشـیم 

واشـته باشـد. یعنـی بایـد یـك نتیجـه از ابتـدا، منظـور نظر فاعل فعل باشـد 

گـر آن علـت غائـی از بیـن بـررو، تمـام آن مقدمـات ر آن فعـل، عبـث  کـه ا

بوو.  خواهـد 

نجف آبادی باز جواب داد:

کار ار لغو ر برخالف مقصوو است. که  م است 
ّ
_ مسل

شیخ ادامه داد:

کـه ار  _ بسـیار خـوب! بعـد از ایـن مقّدمـات، آیـا می تـوان بـه رجـوو مطلقـی 

کائنـات می وانیـم ر ار را حکیـم ر علیـم ر عـاول ر قـاور  را صانـع ر خالـق 

مطلـق می وانیـم، عمـل لغـو ر عبـث نسـبت واو؟

کامـل  کاِر لغـو ر عبـث را از یـك انسـان عاقـل ر  _ بدیهـی اسـت رقتـی مـا 

کـه ور تمـام  ر مجـّرب بعیـد می وانیـم، بـه طریـق ارلـی نسـبت بـه رجـووی 

واو. نسـبت  نمی تـوان  مافـوق مخلـوق خـوو می باشـد  کمالیـه،  صفـات 

کار لغـو ر عبثـی نیسـت ر آیـا  کـه بعـث ُرُسـل،  _ بنابرایـن اعتـراف می کنیـد 

172



173شفاعت از منظر عقل

کـرون انبیـاء چیسـت؟ می وانیـد علـت غائـی مبعـوث 

_ البته هدایت خلق است به سعاوت ونیوی ر اخردی.

_ رسیلۀ راهنمایِی خلق به سعاوت ر آسایش چیست؟

_ البته شریعت آن پیغمبر؛ یعنی یك سلسله ارامر ر نواهی.

_ پـس معلـوم شـد خدارنـد، از ودی لطـف می خواهـد بنـدگان خـوو را بـه 

کند ر برای اینکار توسـط پیامبر، وسـتوراتی  سـعاوت ر آسـایش راهنمایی 

کـه همـۀ آن وسـتورات، بـرای خیـر جامعـه ر  بـه جامعـۀ بشـری می فرسـتد 

سـعاوت افـراو اسـت.  بـاز محقـق شـد بـرای ایـن کـه مقصوو حاصل شـوو، 

نقـض غـرض   
ّ

رال اجـرا شـوو  بـددن ذره ای تخلـف  نواهـی  ر  ارامـر  آن  بایـد 

حاصـل می شـوو.  پـس بایـد این وسـتورات کاماًل اجرا شـوو تـا آن چیزی که 

گیـرو. علـت غایـِی بعثـت پیامبـران اسـت صـورت 

_ البته این طور اسـت! هیچ شـخص مسـلمان ر متدّینی نگفته اسـت که 

بایـد از ارامـر ر نواهـی شـریعت تخلـف نمـوو تـا شـما محتـاج آن همـه بسـط 

ل باشید. ر اسـتدل

یــرا  کــه لزم نیســت آن هــا اجــرا شــوو. ز یــد  _ اتفاقــًا چــرا! شــفاعت می گو

ایــن  برخــالف  گــر  ا یــد  می گو می شــوو.  بخشــیده  گناهــان  شــفاعت،  بــا 

کــه محّبــت  کرویــد، قابــل جبــران اســت بــه شــرط ایــن  وســتورات رفتــار 

اهــل بیــت را ور ول واشــته باشــید. ور سراســر قــرآن، آیــات متعــّدوی بــر 

ــا رجــوو شــفاعت،  ــا تصــور می کنیــد ب ــازل شــده اســت. آی ضــد شــفاعت ن

ممکــن اســت احــکام شــریعت ر وســتورات بــزرگ ر مبســوطی کــه متضّمن 

گیــرو، ور  انتظــام جامعــه ر ســعاوت ر آســایش اجتماعــی اســت انجــام 

گناهــان خــوو ور امــان مانــده ر  کیفــر  کــه بــا رســایل ســاوه می تــوان از  حالــی 
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کــه مخصــوص پرهیــزکاران اســت   حتــی بــه نعمت هــا ر پاواشــهای اخــردی 

یم؟! بهره مند شو

گه گاه   بعد از این بیان طوالنی، مدتی سکوت بر همگان غالب شد و شیخ هم 

کرد و با سـر از او خواسـت  میوه ای می خورد. شـیخ حسـن، نگاه معناداری به رحیم 

گفت:  کرد و  وارد بحث شـود. رحیم رو به شـیخ 

_ اذن سخن می وهید؟

گفت:  شیخ با سر، رخصت حرف زدن داد. رحیم 

کـه بـررو ر از  کـرو  کـرو. فکـر  کـه یـک نفـر بـه نروبانـی نیـاز پیـدا  ینـد  _ می گو
ید  ید نروبـان ندارم، یـا می گو همسـایه اش بگیـرو. بـا خـووش گفـت یـا می گو
یـد نروبـان را بـه تـو نمی وهـم! سـپس بـه سـمت  پلـه اش شکسـته، یـا می گو
خانـه همسـایه رفـت ر ور زو. رقتـی همسـایه ور را بـاز کـرو، آن مـرو بـا تنـدی 

گفـت: فـالن فـالن شـده! اصـال نروبانـت را نمی خواهـم! 

گهان مجدالشریعه خنده اش گرفت و سّید نیز لبخندی  رحیم که این را گفت، نا

گفت:  زد. مجدالشریعه با خنده 

_ این حرف ها چه وبطی وارو به سخنان آقا؟

گفت:  رحیم 

یـم ر بـا ایـن تصـورات ور ذهنمـان خانه  هـا ر  _ برخـی ارقـات مـا تصوراتـی واو

یـم ور خـارج نیـز، همـه چیـز ر همـه  یم ر از طرفـی انتظـار واو قصر هـا می سـاز

کـس مطابـق بـا سـاخته های ذهـن ما باشـد.

گفت:  شیخ 

یا این وفعه حرفی  ۀ ما نداشتی؟! گو
ّ
 _ آقا رحیم! جواب عاقالنه تری برای اول
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برای گفتن نداوی که این چنین وست به وامان تمثیل های عوامانه شده ای!

یـم... جنـاب شـیخ ابتـدا اشـاره  گـر آقـا اذن بدهنـد اوامـه سـخنم را می گو _ ا

ر  نیسـت  از شـفاعت  کـه ور هیـچ جـای اصـوِل شـریعت، بحثـی  کرونـد 

ـۀ 
ّ
ایـن عقیـده از راروات ر اسـرائیلیات می باشـد! سـپس بـه بیـان برخـی اول

یـر  کـه بـر اسـاس آن هـا، اصـل شـفاعت را عقـاًل ز بـه ظاهـر عقلـی پرواختنـد 

سـوال بـروه ر مـرورو نامیدنـد. جنـاب شـیخ بـه ارامـر ر نواهـی شـرع اسـتناو 

کـه اصـل  کـه همیـن شـرِع مقـّدس اسـت  یـا توجـه ندارنـد  گو می کننـد رلـی 

گفتـه ر  کـروه ر ور آیـات الهـی مکـررًا سـخن  شـفاعت را بـه صراحـت بیـان 

کروه انـد؛ بلکـه بـر اسـاس ورایتـی از امـام  یـاوی شـفاعت را تاییـد  ورایـات ز

صـاوق؟ع؟، از صفـات شـیعه قبـول واشـتن شـفاعت اسـت:

َقْبـِر َر 
ْ
َة ِفـی ال

َ
ُمَسـاَءل

ْ
ِمْعـَراَج َر ال

ْ
ْشـَیاَء ال

َ
َبَعـَة أ ْو

َ
ْنَکـَر أ

َ
ْیـَس  ِمـْن  ِشـیَعِتَنا َمـْن  أ

َ
»ل

کـه ایـن  کسـی  ـَفاَعَة«؛1 »از شـیعیان مـا نیسـت  ـاِر َر الّشَ ـِة َر الّنَ َجّنَ
ْ
ـَق ال

ْ
َخل

زخ ر شـفاعت  چهار چیز؛ معراج ر سـوال ور قبر ر آفریده شـدن بهشـت ر ود

را انـکار نمایـد«. 

جـا  یـک  ور  یـرا  ز اسـت؛  تناقـض  وچـار  شـرع،  کـه  ییـم  بگو بایـد  یـا  پـس 

کروه. یا ما اشـتباه می کنیم ر تناقضی  شـفاعت را تایید ر ور جای ویگر رو 

یم ر یا معنا ر تفسـیر راقعی  کار نیسـت ر یا ما از آیات ر ورایات خبر نداو ور 

شـفاعت از منظـر شـارع مقـدس را نمی وانیـم! پـس اصل ایـن اّوعا که اصال 

شـفاعتی ور اسـالم ر شـیعه نیسـت مرورو اسـت! ور حقیقت اعتراض به 

سـخن جنـاب شـیخ را بایـد معطـوف کنیم به تفسـیری که ایشـان از هدف 

کـرو. یـرا اصـل شـفاعت را نمی تـوان رو  شـفاعت بیـان کروه انـد ز

1. صفات الشیعة، ص50. 
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گفت:  مجد الشریعه 

یـم.  گانـه هـر یـک از اوعا هـا بپرواز _ بهتـر اسـت هماننـد قبـل بـه بررسـی جدا

سـخن اّدِل جنـاب شـیخ ایـن بـوو که رجوو شـفاعت سـبب اهمـال ر بی اثر 

شـدن بقیـه احـکام الهـی می شـوو چـه ایـن کـه فرو بـه امید شـفاعت می ورو 

ر هـر منَکـری را انجـام واوه ر هـر معررفـی را تـرک می کنـد.

گفت:  آقا رحیم 

ـــول ر  ـــۀ اص ـــت؛ هم ـــجم اس ـــی منس ـــاوی ر احکام ـــام اعتق ـــک نظ ـــالم ی _ اس

فـــررع اعتقـــاوی ر احکامـــی بایـــد ور ارتبـــاط بـــا یکدیگـــر مطـــرح شـــوند. نبایـــد 

کنیـــم ر بـــه برخـــی ویگـــر بی اعتنـــا باشـــیم. ور  برخـــی از فرامیـــن شـــرع را قبـــول 

ـــدۀ  ـــۀ رع ـــه بهان ـــه ب ک ـــت  ـــن نیس ـــخن از ای ـــالم س ـــریعت اس ـــای ش کج ـــچ  هی

یـــد رقتـــی خدارنـــد  کنیـــد! مثـــاًل هیـــج عاقلـــی نمی گو گنـــاه  یـــد ر  الهـــی برد

پـــس   !1>... �فَ �ی ا�بِ
َوّ

ال�تَّ  
ِح�بُّ ُ �ی َه 

ّ
الَل �فَّ  اإِ  ...< می فرمایـــد:  یـــم  کر قـــرآن  ور  متعـــال 

کننـــدگان را  یـــرا خدارنـــد توبـــه  کنیـــد ز کنیـــد ر ســـپس توبـــه  گنـــاه  یـــد ر  برد

ورســـت وارو! 

ُطوا  �فَ �تْ �تَ ا 
َ
ِسِهْم ل �فُ �فْ

ئَ
ا ى 

َ
وا َعل ْسَر�فُ

ئَ
ا �فَ  �ی ِ �ف

َّ
ال اِدَی  ا ِ��بَ ْل �یَ کـه می فرمایـد: >�تُ یـا آن جـا 

گناهـی  ًعا...<2 آیـا جـواز بـر ارتـکاب هـر  ِم�ی َ و�بَ �ب �فُ
ُر ال�فُّ �فِ

عفْ َ َه �ی
ّ
�فَّ الَل ِه اإِ

ّ
ِم�فْ َرْ�َم�تِ الَل

را صـاور کـروه؟! بلکـه عقـالی عالـم، هـم انجام گناه را نفـی می کنند ر هم 

گـر از فـرو گناهـی سـرزو ناامید نشـوو ر باید توبه کند. خدا کسـی  ینـد ا می گو

یش پشـیمان اسـت ورسـت وارو. را کـه بـه راقـع از عمـل خو

که بسیار توبه می کنند ورست وارو...«. کسانی را  1. بقره: 222؛ »... یقینًا خدا 
یاوه ودی کروید! از رحمت خدا   2. زمر: 53؛ »بگو: ای بندگان من که ]با ارتکاب گناه[ بر خوو ز

گناهان را می آمرزو...«. ید، یقینًا خدا همه  نومید نشو
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گونــه ســخن  کنــم. ایــن  یــد ســخن جنــاب شــیخ را صریح تــر بیــان  بگذاو

کــه  گررهــی از ســلفیه اســت  ــه تعبیــری ســخِن  گفتــن ور مــورو شــفاعت، ب

می خواهنــد اصــل شــفاعت را منکــر شــوند ر اوعــا می کننــد رجــوو شــفاعت، 

گنــاه می گــروو! متأســفانه بعضــی از مدعیــان تشــّیع  ســبب تجــّری افــراو ور 

گمراهــی  نیــز وانســته یــا ندانســته خــوو را بــا طنــاب آنــان بــه چــاه جهــل ر 

افکنــده ر خــوو را از یکــی از بزرگتریــن رحمت هــای الهــی یعنــی شــفاعت 

محــررم می نماینــد؛ غافــل از آن کــه همگــی آن شــبهات، پاســخی وارنــد رلــی 

بایــد وقــت نمــوو.

کـه گویـای مرور آیات شـفاعت در حافظـه اش بود  آقـا رحیـم پـس از اندکـی تأّمـل 

ادامه داد:

_ ور پاســـخ عرض می شـــوو که ور شـــرع، شـــفاعت کنندگان بـــه اذن خدا 
یـــده می شـــوند ر ثانیـــًا بـــددن اذن الهی نمی توانند شـــفاعت هرکســـی  برگز
را بکننـــد. بـــه بیانـــی ویگر، شـــفیعان به اختیـــار خـــوو نمی تواننـــد ور برابر 
کمیـــت ر ســـلطنت خدارند قیام ر اقـــدام کنند ر تنهـــا می توانند برای  حا
کســـی که شـــرایط خـــاص ر اذن الهـــی وارو شـــفاعت  کنند. بـــه این آیات 

کنید:  وقـــت 

ِ�...<؛1»...چه کســـی ور پیشـــگاه الهی  �فِ
دفْ اإِ ا �بِ

َّ
ل َدُ� اإِ ُع ِ��فْ �فَ

ْ َسش ی �ی ِ �ف
َّ
ا ال >... َم�فْ دفَ

شـــفاعت می کنـــد مگر به اجـــازه خدا...«.

کننده ای نیست مگر  ِ�... <؛2 »...شفاعت  �فِ
دفْ ْعِد اإِ َ ا ِم�فْ �ب

َّ
ل ٍع اإِ �ی �فِ

َ >... َما ِم�فْ سش

پس از اجازه واون خدا...«.

1. بقره: 255. 
2. یونس: 3. 
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ز  ْولًا<؛1 »ور آن ود
�تَ ُه 

َ
ل َی  َوَرصفِ ْ�َم�فُ  الَرّ ُه 

َ
ل �فَ  دفِ

ئَ
ا ا َم�فْ 

َّ
ل اإِ  

اَ��تُ �فَ
َّ ُع السش �فَ �فْ �تَ ا 

َ
ل دفٍ  ْوَم�ئِ َ >�ی

کـه خـدا اذن واوه ر از  کسـی  کـرون سـوو نمی بخشـد مگـر بـرای  شـفاعت 

وارو«. رضایـت  اعتقـاوش 

بنابرایـن ور قیامـت این گونـه نیسـت کـه هـر کسـی مجـاز بـه شـفاعت کرون 

کـرون ور مـورو هـر شـخصی، مـورو اذن ر خشـنووِی  باشـد ر نیـز شـفاعت 

خـدا باشـد؛ یعنـی هـر انسـانی شایسـتۀ شـفاعت شـدن نیسـت. ور اوامـه 

شـرح خواهیـم واو کـه آیـا شـفاعت سـبب تجـّری بـه گنـاه می شـوو یـا خیر؟ 

بـرای فهـم ایـن مطلـب ابتـدا مثالـی می زنـم. 

1. طه: 109. 
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ار �ف عف و�ب� و اس�ت �ت

رحیم ادامه داد:

کـروه اسـت. یعنـی  کـروه ر راه مغفـرت را بـاز  _ خدارنـد متعـال امـر بـه توبـه 

گـر فـروی گناهـی انجـام وهـد ر سـپس از انجام آن عمل پشـیمان شـوو ر از  ا

خدارنـد متعـال صاوقانـه طلـب عفـو نماید، بـرای چنین فروی امـکان عفو 

ر بخشـش رجـوو وارو.

کــه  ــاواش، آنچنــان  ــر اســاس تعریــف ر تحلیــل شــما از نظــام جــزا ر پ ــا ب اّم

جنــاب شــیخ بار هــا ور سخنانشــان بــه انحــاء مختلــف به آن اشــاره کروند، 

یــب رســید بایــد انجــام شــوو. یعنــی از آنجایــی  رقتــی قانونــی الهــی بــه تصو

گناهــکار بایــد  کــرون، مجــازات خاصــی اســت، لجــرم فــرو  گنــاه  کــه جــزای 

کــه همــان  بــه جهنــم بــررو ر پشــیمانی دی ســووی نــدارو. رلــی می بینیــم 

کــه رعیــد آتــش را بــه گناهــکاران واوه، خــوو، وســتور بــه توبــه  شــارع مقــدس 

کــرون می وهــد. 

 آیا می توان گفت وستوِر توبه، موجب اهمال ر نقض غرض است ر اساس

 ارامـر ر نواهـی را منهـدم می کنـد ر موجب بی اثر شـدن آن ها می شـوو ر مروم 

یـژه اینکـه بنـا بـه تعبیـر  را بـرای انجـام معصیـت جرئـت می بخشـد؟! بـه د
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...<1؛ خدارند، بسیار توبه کنندگان  �فَ �ی ا�بِ
َوّ

 ال�تَّ
ِح�بُّ ُ َه �ی

ّ
 الَل

�فَّ  شگفت قرآن: >... اإِ
را ورست وارو! 

کامـال ورشـن اسـت کـه ایـن بـه معنـای ترغیـب به گناه نیسـت، بلکـه بدان 
گنـاه تحذیـر می کنـد  از  بـه شـدت  کـه  کـه خدارنـد همان گونـه  معناسـت 
گناه ر  گشـت از  گناهکاران را به توبه ر باز  کم به همان شـدت نیز،  وسـت 
جبـراِن مافـات فـرا می خواند. براین اسـاس، با اذن شـارع بر توبه ر اسـتغفار، 
گناهانـش  گرفـت  گـر توبـه دی مـورو پذیـرش قـرار  کنـد ر ا فـرو می توانـد توبـه 
ور نـزو خدارنـد متعـال بخشـیده می گـروو. از این مطلـب حداقل ور نتیجه 

حاصـل می شـوو: 

یق مومنان به گناه نیست. عقال این مطلب   1( اذن به توبه هرگز موجب تشو
را به رضوح ورشنِی خورشید ورک می کنند!

یـد که من بیان  2( توبـه کـرون راهـی اسـت کـه مؤمن بایـد بررو رلی وقت واو
گـر توبه مورو پذیـرش قرار گیرو«!  کـروم: »ا

گـر« توجـه بفرماییـد! چـه بسـا فـروی توبـه کنـد رلـی به جهتـی مورو  بـه راژۀ »ا
قبـول خدارنـد راقـع نشـوو! لـذا مؤمـن همـواره ور خـوف ر رجـاء بـه سـر می برو.

یـان وارو. یعنـی امیـد بـه شـفاعت،  یژگـی بـرای اصـل شـفاعت نیـز جر ایـن د
از  گناهـی  راسـطۀ  بـه  بسـا شـخص  ای  اسـت.  مغفـرت  بـه  امیـد  هماننـد 
از  بازوارنـده  از همیـن نکتـه، خـوو  شـمول شـفاعت خـارج شـوو، رخـوف 
رع از محـارم الهـی رامـی  ارتـکاب بـه معاصـی اسـت ر فـرو را بـه تقـوی ر د

وارو. از طـرف ویگـر امیـد بـه شـفاعت ائمـه ؟مهع؟، رافـع ناامیـدی از رحمت 

الهـی اسـت یعنـی از گنـاه بزرگـی مانند قنـوط )نومیدی از رحمت گسـتروۀ 

1. بقره:222.
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کبیـره شـمروه شـده ر موجـب  گناهـان  کـه ور منطـق ویـن، از اشـّد  الهـی( 
کفـر اسـت جلوگیـری می کنـد.

کـرون، نیازمنـد توفیـق الهـی اسـت ر چـه بسـا افـراوی پیـدا  همچنیـن توبـه 
 می شوند که به امید توبه می ورند ر گناه می کنند رلی موفق به توبه نمی شوند؛ 
 مثاًل یاوشان می ورو ر یا اجلشان می رسد. بنابراین فرو عاقل، به امید آنکه 

گناه نمی کند! کرو  بعدًا توبه خواهد 

 ور مورو شفاعت نیز قصه به همین ترتیب است، یعنی فرو مومن نمی ورو 
که ور این  یرا ممکن است  کند تا ور قیامت مشمول شفاعت شوو؛ ز  گناه 

رضعیت ر با تعّمد ور معصیت، اصال شفاعتی شامل حال ار نشوو. 

یژه   سیرۀ علمای اعالم ر عقالء ر فقهاء متقی ر متوّرع ر بزرگان وین اسالم به د
کـه  کسـانی  کـه همـان  گنـاه بـووه اسـت! خالصـه ایـن  تشـیع نیـز، پرهیـز از 
ـغ ر منـاوی شـفاعت بـووه انـد خـوو از پرهیزکارتریـن افـراو امـت هسـتند.  ِ

ّ
مبل

آن  الهـی،  احـکام  ویگـر  ور  آن  سـوء  تاثیـر  ر  شـفاعت  تعریـف  راقعـا  گـر  ا

: لزم بـوو کـه اساسـا قـرآن ر سـایر 
ً

چیـزی بـوو کـه جنـاب شـیخ فرموونـد، ارل

منابـع وینـی بکلـی شـفاعت را، بـا اذن ر یـا بـددن اذن الهـی، مـرورو معرفـی 

کـه، ور اعمـال  بـا فـرض مشـررعیت شـفاعت، لزم می آمـد  ثانیـًا:  کننـد. 

مناویـان شـفاعت بیشـتر از ویگـران معصیـت ر فسـق، ویده شـوو ور حالی 

کـه بالعکـس، بـزرگان شـیعه اعـم از فقهـا ر مراجـع ر مجتهدیـن، نـه تنهـا 

کیـد نیـز وارنـد ر ور عیـن حـال  شـفاعت را اثبـات می کننـد، بلکـه بـر آن تا

یق بـر معصیـت نکروه انـد، بلکـه  گنـاه نداشـته ر تشـو هیچ کـدام تجـّری بـر 

بسـیاوی از آنهـا، اسـوۀ تقـوی ر خداترسـی بووه انـد.

کنیم. خدارند متعال می فرماید: ید باز به آیات قرآن رجوع  بگذاو
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ِه 
ّ
الَل �بِ ِرْك 

ْ ُسش �ی َوَم�فْ  اُء 
َ َسش �ی ِلَم�فْ  ِلَك 

دفَ ُدو�فَ  َما  ُر  �فِ
عفْ َ َو�ی  �ِ �بِ َرَك 

ْ ُسش �ی �فْ 
ئَ
ا ُر  �فِ

عفْ َ �ی ا 
َ
ل َه 

ّ
الَل  

�فَّ >اإِ

یـده شـوو  وز کـه بـه ار شـرك د مًا خـدا، ایـن را 
ّ
ًما <1؛ »مسـل �ی ِ ًما َ�طف

ْ �ش َرى اإِ �تَ
ِد ا�فْ �تَ

�فَ

 نمی بخشاید ر غیر از آن )گناهان ویگر( را براى هر که بخواهد می بخشاید، 

گناهـی بـزرگ را  وزو، بـه یقیـن بـر خـدا بـه وورغ  کـس بـه خـدا شـرك د  ر هـر 

بسته است«.

گفت:  کرده و  در این وقت رحیم رو به شیخ حسن قمی 

گناهی  ییم، آیا این آیه به ما اذن هر  گر بخواهیم با عوامفریبی سخن بگو _ ا

کـه خدارنـد متعـال رعـده   غیـر از شـرک را نمی وهـد؟ آن هـم بـه ایـن بهانـه 

 کروه هر گناهی غیر از شرک را می بخشد! حتی حق الناس نیز بخشیده است

کنم!  ر لذا من اآلن می توانم جیب شما را خالی 

گفت:  شیخ حسن 

_ از ویـد عوامفریبانـه ر مغالطـه آمیـز ر اتهـام زنـی بـه مؤمنـان، بلـه! خدا فقط 

از بندگانـش خواسـته کـه شـرک نووزنـد! رلـی هـر گنـاه ویگـر را که خواسـتند 

ران، هرگـز چنین نیسـت.  می تواننـد انجـام وهنـد! رلـی از ویـد شـفاعت بـاد

یش کروه، رقتی  یرا خدارند متعال این عفو را موکول به اذن ر خواست خو  ز

اُء<، یعنـی ایـن مغفـرت، تضمین قطعـی ندارو. عالره  َسش می فرمایـد: >ِلَم�فْ �ی

بـر ایـن ور آیـات ر ورایـات نیـز شـرایطی بـرای توبـه ر پذیـرش آن مطـرح شـده 

یرا با برهان عقل ر ویگر  گناه نمی وهد ز  است. هرگز رعده های خدا مجوز 

 آیات محکم الهی ر احاویث معتبره ور باب نهی از انجام گناه ر همچنین 

 بر ظالم نبوون خدارند است ور تعارض می باشد.
ّ

که وال آیاتی 

1. نساء: 48. 
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رحیم ادامه داد: 

کنیـم. خدارنـد متعـال ور   _ احسـنت! حـال بیاییـد آیـه ویگـری را بررسـی 

سوره زمر می فرماید:

ُر  �فِ
عفْ َ َه �ی

ّ
�فَّ الَل ِه اإِ

ّ
ُطوا ِم�فْ َرْ�َم�تِ الَل �فَ �تْ ا �تَ

َ
ِسِهْم ل �فُ �فْ

ئَ
ا ى 

َ
وا َعل ْسَر�فُ

ئَ
�فَ ا �ی ِ �ف

َّ
اِدَی ال ا ِ��بَ ْل �یَ >�تُ

یشتن  ُم<؛1»بگو: اى بندگان من_ که بر خو ِ��ی وُر الَرّ �فُ عفَ
ْ
ُ� ُهَو ال

�فَّ ًعا اإِ ِم�ی َ و�بَ �ب �فُ
ال�فُّ

ید. ور حقیقت، خدا  ى ورا واشـته اید _ از رحمـت خـدا نومید نشـو یـاوه ور ز

همـه گناهـان را می آمـرزو، کـه ار خـوو آمرزنده مهربان اسـت.«

ایـن آیـه ور مقـام بیـان توبـه پذیـرِی خدارنـد متعـال بـرای همـۀ افـراو، حتـی 

یـاوه ودی کـروه اند می باشـد که می فرمایـد: از رحمت  کسـانی کـه ور گنـاه ز

گناهـان را  ید ر توبـه نماییـد، پـس خدارنـد متعـال همـه  الهـی ناامیـد نشـو

می آمـرزو!

کـه چـون خدارنـد متعـال رعـدۀ بخشـش  یـد  کسـی بگو آیـا صحیـح اسـت 

گناه نیز اسراف  گناه می کنم بلکه ور  گناهان را واوه، پس من نه تنها  همۀ 

یـاوه ودی می کنـم ر ور عیـن حـال هـم از رحمـت الهـی ناامیـد نیسـتم ر  ر ز

 توبـه می کنـم ر خـدا توبـه مرا می پذیرو! بلکه همه گناهانم را نیز می بخشـد! 

آیا چنین قضارتی صحیح است؟

 مبتنی بر تحلیل شیخ، آیا ما نمی توانیم اوعا کنیم که عماًل، باب بخشایش

 گناهـان ر قبـول توبـه نیـز از امووی اسـت که سـبب جسـارت بـر انجام گناه 

کنیـم؟! قطعـًا هیچ یـک  می شـوو لـذا بایـد توبـه ر غفـران را مـرورو قلمـداو 

کـه ور اینجـا هسـتند چنیـن مطلبـی را قبـول نداشـته ر پاسـخ  افـراوی  از 

1. زمر: 53. 
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خواهنـد واو ایـن بشـارت، یعنـی قبولی توبه ر بخشـش همـه گناهان، برای 

یش پشیمان شده ر راقعًا می خواهند  کروار بد خو که از   گناهکارانی است 

بـه راه راسـت برگرونـد. بنابرایـن خدارنـد متعـال نیـز بـرای آن هـا راهـی ماننـد 

توبـه قـرار واوه، تـا بـه رحمـت الهـی امیـدرار گرونـد.

کـرو. هـدف  بـه همیـن ورش می تـوان ور مـورو اصـل شـفاعت نیـز قضـارت 

از شـفاعت ایـن نیسـت کـه افـراو بـه امیـد مـورو شـفاعت قـرار گرفتـن، گنـاه 

گـر   فـرو حـق گنـاه کـرون نـدارو؛ ثانیـًا ا
ً
کننـد! بلکـه سـخن ایـن اسـت کـه ارل

گناهانـی از ار سـر  اصـول اعتقـاوی شـخص صحیـح اسـت رلـی ور عمـل 

زوه ر دی از انجـام آن هـا نـاوم ر تائـب اسـت امـا بـه هـر ولیلـی تـا کنـون مورو 

آمـرزش قـرار نگرفتـه، خدارنـد متعـال ور قیامـت بـرای ار راهـی قـرار می وهد 

ک شـوو.  گناهانـش پا تـا 

کـرون سـپری شـده، خدارنـد متعـال  کـه ور قیامـت زمـان توبـه  از آنجایـی 

بـه حکمـت ر صالحدیـد خـووش، افـراوی را بـه عنـوان شـفیع قـرار واوه ر 

بـه آنـان اذن می وهـد _ وقـت نماییـد: اذن می وهـد _ تـا از برخـی از بنـدگان 

شـفاعت نماینـد. ور مقابـل نیـز بـرای کسـانی کـه قـرار اسـت مورو شـفاعت 

بـرای شـفاعت، شـرایط  بـه شـفیعان  از اذن الهـی  گذشـته  گیرنـد نیـز  قـرار 

مـورو  گرفـت،  قـرار  شـرایط  آن  حیطـۀ  ور  کسـی  گـر  ا کـه  واوه  قـرار  ویگـری 

شـفاعت قـرار می گیـرو. بعـالره اعتقـاو بـه شـفاعت، بشـارتی امیـد آفریـن 

بـرای مؤمنـان ر رجـه امتیـاز آنـان اسـت ور برابـر کسـانی که به اعمـاِل خوب 

گرفتارخووبینـی ر اسـتکبارند. کـه  کسـانی  یـش غـّره شـده انـد ر همینطـور  خو

گفت:  گوش می کرد  که عمیقًا به سخنان رحیم  شیخ حسن همینطور 

یختـن بـرای سـّید الشـهداء؟ع؟  گناهـان ور اثـر اشـک و _ ور مـورو بخشـش 
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یـاو مطـرح می شـوو! کـه ز کـرو؟ ایـن سـوالی اسـت  ل  چگونـه بایـد اسـتدل

گـر خدارنـد متعـال همـۀ گناهان کسـی را که بر سـّید الشـهداء؟ع؟ گریان  _ ا

بـووه بیامـرزو، امـری قبیـح رمنکر ر غیر عقلی مرتکب نشـده اسـت.

کـه قطـرۀ  کسـی  کمـی بیشـتر توضیـح وهـم. بـر اسـاس ورایـات،  یـد  بگذاو

اشـکی بـرای امـام حسـین؟ع؟ بریـزو، مـورو مغفـرت قـرار می گیـرو. رلـی از 

گنـاه، سـبب قسـارت قلـب  کـه  نیـز آمـده  طرفـی ویگـر ور همیـن ورایـات 

می شـوو. یعنـی کسـی کـه بـه عمد گنـاه می کنـد، الزاما ویگـر آن صفای ول 

گـروو. کـه ور مقابـل شـنیدن ر یـا ویـدن مظلومیتهـا، متأثـر  را نـدارو 

کـه ور طـول سـال عـاوت بـه انجـام  کسـی  لـذا هیـچ تضمینـی نیسـت بـر 

کبیـره واشـته ر بلکـه مـال ر امـوال مـروم را بـا خیـال راحـت  هـر صغیـره ر 

می خـورو ر وبـا می گیـرو ر بـا انجـام ایـن معصیـت بـه جنـگ با خـدا می ورو، 

توفیـق یابـد بـه مجلـس امـام حسـین؟ع؟ بـررو ر بـا حالـت توبه اشـک بریزو! 

کـه بـا  کـروه  بلکـه بعیـد نیسـت آن قـدر شـیطان ور قلـب ر ذهـن ار رسـوخ 

شـنیدن نـدای مظلومیـت امـام حسـین؟ع؟ نـه تنهـا منقلـب نشـوو، بلکـه 

تـر، ممکـن  بـررو، بلکـه بال گنـاه هـم  بـه سـمت  بـا القـاء شـیطان  چـه بسـا 

ر ای  ببـرو.  یـر سـوال  ز را  آن  ر  کنـد  اشـکال  ماجـرا  بـر اصـل  اسـت حتـی، 

گنـاه وارو، توفیـق رفتـن بـه مجالـس ورضـه سـّید  کـه اصـرار بـر  بسـا فـروی 

پیـدا نمی کنـد. را هـم  الشـهداء؟ع؟ 

 مگر ما وائما از اسباب ر مسببات ر تاثیر ر تاثرات اجزاء عالم ر نظم ر نظام

کـه بـا انجـام هـر  ییـم؟ مگـر ور ورایـات نخوانـده ایـد  ور ونیـا سـخن نمی گو

 عملی، تاثیرات خاصی ایجاو می شـوو! حال چه خوب ر چه بد... انجام 

 گناه ر علی الخصوص برخی از گناهان سبب سلب توفیق ور نیل به بسیاوی 
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از اعمـال نیـک می گـروو. چنانکـه انجـام بعضـی اعمـال نیکـو نیـز زمینـۀ 
کنـد. را ور راسـتای جلـب رضـای خدارنـد فراهـم  توفیقـات جدیـدی 

یختن برای امام حسـین؟ع؟، از جمله امووی  که اصل اشـک و  نتیجه این 
 است که موکول به رعایت برخی شرایط بووه ر آثاوی هم ور پی وارو. یعنی 
نظـر ورحـی  از  بایـد   

ً
ارل یـزو،  اشـک می و امـام حسـین؟ع؟  بـرای  کـه   کسـی 

مقّدماتی را رعایت کروه باشد، ثانیًا اظهار محّبت راقعی به اهل بیت؟مهع؟ 
خـوو بـه خـوو پرهیـز از گنـاه ر خداترسـی ایجـاو می کند ر این همـان معنای 

راقعی ر تجّسـم عینی توبه اسـت.

یختـن بـرای امـام حسـین؟ع؟، منـوط بـه  گناهـان بـا اشـک و پـس بخشـش 
شـرایطی پیشـینی اسـت. مثـال فـرو بایـد رلیـت امیرالمومنیـن؟ع؟ ر ائمـه 
یختن  هدی؟مهع؟ را پذیرفته ر آماوگی بر توبه را واشـته باشـد. حال اشـک و
بـر فرزنـد پیامبـر خـدا؟لص؟، عملـی نیکـو ر مورو رضـا ر فرمان خداسـت که 

موجـب پوشـاندن سـیئات ر یـا تبدیـل آن بـه حسـنات می گـروو. 

فقـط  نـه  ماسـت  ورایـات  مجموعـۀ  ماحصـل  ر  مضمـون  کـه  اعتقـاو  ایـن 
اشـکال عقلـی ر شـرعی نـدارو، بلکـه چـه بسـا نپذیرفتـن رمخـدرش نموون 
گـر خـدا از  آن، سـتون ویـن ر ویـن واوِی مـا را متزلـزل سـازو. عـالره بـر ایـن ا
زن یـک عمـل را بـال  کرمـش، د ودی حکمـت خاصـی ر بـه جهـت فضـل ر 
یـش بـرای آن عمـل ثواب بیشـماوی قرار وهـد چه جای  بـروه ر بـه فضـل خو

اعتـراض بـرای بنـدگان اسـت؟ 

اُء... <؛1 »این فضل خداست که آن را به هر کس  َ َسش ِ� َم�فْ �ی �ی �تِ وئْ ُ ِه �ی
ّ
ُل الَل �فْ ِلَك �فَ >دفَ

بخواهد عطا می کند...«.

1. جمعه: 4. 
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راضح اســـت که عـــذاب خدا مبتنی بر عدالت اســـت اما عطای خدارند 

وزی ر یـــا اســـتحقاق  مّنـــان تمامـــا فضـــل ارســـت ر وبطـــی بـــه عدالـــت د

 بنـــدگان ندارو. هیچ انســـانی ور مقابـــل خدا صاحب حق نمی شـــوو مگر 

به خواست خوو خدا.

بـه عـالره بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه واشـت؛ همان گونـه که ور بحـث توبه 

اشـاره شـد، خدارنـد ترغیـب بـه توبـه ر انابـه از گنـاه کـروه ر درعـده لطف به 

...<1؛ ر  �فَ �ی ا�بِ
َوّ

 ال�تَّ
ِح�بُّ ُ َه �ی

ّ
�فَّ الَل مؤمـن گناهـکار واوه ر حتـی فرمووه اسـت: >... اإِ

 اینکه خدارند بسیار توبه کنندگان را ورست وارو ر استعمال صیغه مبالغه، 
یعنی بسیاوِی توبه، ظاهرًا تکرار گناه را هم ور بر وارو، اّما مراو خدارند نعوذ 
بـاهلل ایـن نیسـت کـه خـوو ترغیـب بـه گنـاه کـروه باشـد! بلکه علـی القاعده 
کـه سـعۀ رحمـت خـوو را تذکـر وهـد ر بیشـتر، مرومـان   منظـور ایـن اسـت 

رتر ر به راه صالح ر اصالح بازگرواند. کفر ود را از یأس ر 

یـه بـر مظلومیـت امـام حسـین؟ع؟ کـه  گر گونـه ور مـورو همـدروی ر  همیـن 
خـوو، مصـداق ورشـن مـوّوت بـه ذی القربـای پیامبـر؟لص؟ ر نوعـی وفـاع از 
کـه جـان عزیـز ر همـه چیـز خـوو  مظلـوم اسـت. آن هـم مظلومـی رالمقـام، 
کـه بـه  کـرو، تـا جایـی  را، چنـان خالصانـه ور راه محّبـت ر ویـن خـدا فـدا 
حـق، ثـاراهلل نـام گرفـت. می تـوان اذعـان کـرو، ولهـای مؤمنـان ور مصیبـت 

ر می شـوند. ار رّقـِت خدایـی یافتـه ر از قسـارت ود

 راستی این اشکهای خالصانه بر چنین مصیبت عظمایی که بنا بر نقل های 
نــدارو؟!  قیمــت  اســت،  آمــده  گــران  ســخت  هــم  آســمانیان  بــر  معتبــر، 

کــه خدارنــد، بنــا بــه مضمــون  اینــک، از چنیــن اشــکی چــه عجــب واوی 

1. بقره: 222. 
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گناهــان بســیاوی را عفــو  کنــد«؟! ر  ورایــت مذکــور »بــه راســطه قطــره ای از آن 

شــخص عاقــل چگونــه بــر ایــن امــر می توانــد معتــرض باشــد ر بــه چــه چیــزی 

کــّم رکیــف  اعتــراض وارو؟! ر مگــر دزن ثــواب ر عقــاب اعمــال ور نــزو خــدا، 

عقلــی ر حّســی ر محدرویــت وارو؟ مگــر مــن ر تــو بــه حکمــِت مقــدار ر میزان 

کــروه، راقفیــم؟! مگــر  کــه خــدا مقــّدر  ثــواب ر عقــاب را ور اعمــال بنــدگان، 

ــرای مالــک آســمان ر زمیــن، ور بخشــش ر جــوو، حــّد ر مــرز  مــا می توانیــم ب

کــه بــرای  کنیــم؟ مگــر ســخارت دوزِی خــدا بــه اســتحقاق اســت  تعییــن 

گــذارو؟ بنــدگان جــای اعتــراض را باقــی 

 ماحصـل بحـث این کـه، شـفاعت هرگـز سـبب تجـّری بـر گناه نیسـت بلکه

گناه می گروو.  گر چنین باشد پس توبه ر مغفرت الهی نیز سبب تجّری بر   ا

 همانطور که مغفرت ر آمرزش الهی، منع عقلی ندارو ر البته حکیمانه است، 

 بـه همیـن نحـو شـفاعت نیز خالف عقل نیسـت، بلکه تایید شـرعی وارو ر 

البته حکیمانه.

گذاشته ر ور قران مبین می فرماید:  خدارند متعال باب توبه را باز 

... <؛1 »...اعمال حسنه، سیئات را از بین ا�تِ �ئَ ّ
�یِ

�فَ الَسّ ْ ِه�ب
دفْ ا�تِ �یُ َحَس�فَ

ْ
�فَّ ال >... اإِ

 می برو...«. 

ْم 
ُ
ك ْر َ��فْ ّ

�فِ
َ
ك ُ� �فُ َهْو�فَ َ��فْ �فْ َر َما �تُ ا�ئِ وا َك�بَ �بُ �فِ �تَ ْ حب

�فْ �تَ ر ور جای ویگر تذکر می وهد: >اإِ

کبائـــر موجـــب می شـــوو خدا ســـیئات از  ْم  ... <؛2 »...اجتنـــاب از 
ُ
ك ا�تِ

�ئَ ّ
َس�یِ

اعمال را بپوشاند«. 

1. هوو: 114. 
2. نساء: 31. 
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که خدا سیئات را به حسنات تبدیل می کند:  ر عجیب تر این 

...<؛1  ا�تٍ ِهْم َ�َس�فَ ا�تِ
�ئَ ّ
ُه َس�یِ

ّ
ُل الَل ِدّ �بَ ُ َك �ی �ئِ

َ
ول

ئُ
ا

َم�فَ َوَ�ِمَل َ�َملًا َصاِلًحا �فَ
آ
ا�بَ َوا ا َم�فْ �تَ

َّ
ل >اإِ

کـه  کار شایسـته انجـام وهنـد،  رنـد ر  کننـد ر ایمـان آد کـه توبـه  »مگـر آنـان 

خـدا بدی هایشـان را بـه خوبی هـا تبدیـل می کنـد...«.

پـس وسـت خـدا بـاز اسـت ضمـن ایـن کـه هیچ یک از ایـن امور بـا عقل هم 

گفـت  کامـاًل مـورو تاییـد عقـل ر شـرع بـووه ر بایـد  ناسـازگاوی نـدارو؛ بلکـه 

شـفاعت نـه تنهـا مقولـۀ عجیبـی نیسـت بلکـه بابـی همچـون سـایر ابـواب 

رحمـت الهی اسـت.

1. فرقان: 70. 
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�ف و روا�یا�ت
آ
را ا��ت در �ت �ف اصال�ت سش

گفت:  مجد الشریعه بحث را جای دیگری برد و 

یم سـراغ محور ورِم سـخن جناب شـیخ؛ شفاعت فکری است   _ خب! برد

که نه با عقل موافق است ر نه با اصول شریعت اسالم. نظر شما چیست؟

رحیم با دلخوری پاسخ داد:

_ ظاهـرًا جنابعالـی بـه عرایـض بنـده توجه نداشـتید؛ عرض کروم شـفاعت 

گر قرار باشد مبتنی بر نظر جناب شیخ، شفاعت  امری غیرعقلی نیست. ا

 عقالنـی نباشـد پـس بایـد توبـه ر مغفـرت الهـی را نیـز مـرورو ر غیـر عقالنـی 

بدانیـم. رلـی ایـن کـه گفته شـوو: شـفاعت وارای اصلی ور اسـالم نیسـت. 

قطعـا ایـن اوعـا بی پایه اسـت. 

ّید آن می باشد. این حکم،  ورایات ما مشحون ر مملّو از اثبات شفاعت ر مؤ

یشه وارو ر آیات فرارانی آن را ثابت می کند. از باب اختصار فقط   ور قرآن نیز و

به برخی از آن ها اشاره می کنم:

 1>...�ِ �فِ
دفْ اإِ ا �بِ

َّ
ل َدُ� اإِ ُع ِ��فْ �فَ ْ َسش ی �ی ِ �ف

َّ
ا ال مثـاًل ور آیـه الکرسـی می خوانیـم: >... َم�فْ دفَ

کند؟...«. کیست آنکه جز به اذن ار ور پیشگاهش شفاعت  1. بقره: 255؛ »... 
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مفهـوم ایـن آیـه تذکـر می وهد که شـفاعِت ماودن از جانب خدا بال اشـکال 

اسـت. غالبـًا آیاتـی کـه شـفاعت را نفـی می کننـد بـه همـراه حـرف اسـتثناء 

اسـت. یعنی نوعی از شـفاعت همواره مورو تایید خداسـت. به آیات ذیل 

توجـه فرمایید: 

�فَ  دفِ
ئَ
ا َم�فْ ا

َّ
ل  اإِ

اَ��تُ �فَ
َّ ُع السش �فَ �فْ ا �تَ

َ
دفٍ ل ْوَم�ئِ َ ِ�...<1 ر >�ی �فِ

دفْ ْعِد اإِ َ ا ِم�فْ �ب
َّ
ل ٍع اإِ �ی �فِ

َ >... َما ِم�فْ سش

ا ِلَم�فْ 
َّ
ل َدُ� اإِ اَ��تُ ِ��فْ �فَ

َّ ُع السش �فَ �فْ ا �تَ
َ
ْولًا<2 ر همچنیـن آیـۀ >َول ُه �تَ

َ
َی ل ْ�َم�فُ َوَرصفِ ُه الَرّ

َ
ل

ُه  ...<3.
َ
�فَ ل دفِ

ئَ
ا

کـه اصـل شـفاعت را ثابـت وانسـته  یـاوی ور ایـن زمینـه رجـوو وارو  آیـات ز

رلـی آن را بـه اذن الهـی موکـول می کنـد. 

 
دفَ حفَ

ا َم�فِ ا�تَّ
َّ
ل  اإِ

اَ��تَ �فَ
َّ و�فَ السش

ُ
ْمِلك َ ا �ی

َ
َم ِوْرًدا * ل

َه�فَّ َ ى �ب
َ
ل �فَ اإِ ِرِم�ی ْ ُمحب

ْ
ُسو�تُ ال

ور آیــاِت >َو�فَ

 شــفاعت ور زمــان قیامــت رجــوو 
ً
کــه ارل ْ�َم�فِ َ�ْهًدا<4 تذکــر می وهــد  َد الَرّ ِ��فْ

کــه ور نــزو خــدا عهــد ر  کســی واراســت  وارو، همچنیــن مقــام شــفاعت را 

پیمــان خاصــی واشــته باشــد. حــال این کــه محتــوای ایــن عهــد چیســت، 

یــم ر شــفاعت ور  یــد شــفاعت واو  بمانــد بــرای بعــد، رلــی آیــات بــه مــا می گو

قیامت رجوو وارو.

 1. یونس: 3؛ »... ]کار[ هیچ راسطه ای ]ور همه جهان هستی برای جابجایی عناصر ر ترکیب
 اجزا دبه جریان انداختن امور[ جز پس از اذن ار نیست...«.

ز شـفاعت کسـی سـووی ندهـد مگـر آنکـه ]خـدای[ رحمـان بـه ار اذن  2. طـه: 109؛ »ور آن ود
گفتـارش را ]ور مـورو شـفاعت از ویگـران[ بپسـندو«. وهـد ر 

3. سباء: 23؛ »شفاعت ور پیشگاه خدا جز برای کسانی که به آنان اذن وهد سووی ندارو...«.
ز[  زخ می رانیـم * ]شـفیعان ور آن ود 4. مریـم: 86 ر 87؛ »ر مجرمـان را تشـنه بـه سـوی ود
قـدرت بـر شـفاعت ندارنـد مگـر کسـانی ]ماننـد پیامبـران، امامـان، فرشـتگان ر ارلیـا[ که از 

گرفتـه باشـند«. نـزو ]خـدای[ رحمـان، پیمانـی ]بـر اذن شـفاعت[ 
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ْوِل  �تَ
ْ
ال ُ� �بِ

و�فَ �تُ َْس�بِ ا �ی
َ
َرُمو�فَ * ل

ْ
اٌد ُمك ْل ِ��بَ َ ُ� �ب

َحا�فَ ً�ا ُس�بْ
َ
ْ�َم�فُ َول  الَرّ

دفَ حفَ
وا ا�تَّ

ُ
ال

آیاِت: >َو�تَ

ی  �فَ ا ِلَم�فِ اْر�تَ
َّ
ل  اإِ

ُعو�فَ �فَ
ْ َسش ا �ی

َ
ُهْم َول �فَ

ْ
ل ِهْم َوَما حفَ ِد�ی �یْ

ئَ
�فَ ا ْ �ی َ ُم َما �ب

َ
ْعل َ و�فَ *�ی

ُ
ْعَمل َ ْمِرِ� �ی

ئَ
ا َوُهْم �بِ

و�فَ <1، ور سیاق عقیدۀ مشرکان می باشد. آنان قائل �تُ �فِ
ْ ِ� ُمسش ِ �ت �یَ

ْ سش َوُهْم ِم�فْ �فَ

 بـه اله هـای مسـتقل ور مقاِبـل اهلل بووند؛ رلـی خدارند ضمن رو این مطلب 

بیـان می فرمایـد کـه آن هـا یعنی مالئکـه، ور هیچ مطلبی از خدارند پیشـی 

 نمی گیرند، بلکه کاماًل مطیع ذات احدیت هستند. همچنین خدارند به آنان 

کنند. کسانی که خدا از وینشان راضی است شفاعت  اذن واوه برای 

همچنین ور سوره زخرف می خوانیم:

2.> ُمو�فَ
َ
ْعل َ ّ َوُهْم �ی

ِ َح�ت
ْ
ال ِهَد �بِ َ ا َم�فْ سش

َّ
ل  اإِ

اَ��تَ �فَ
َّ ِ� السش ْدُ�و�فَ ِم�فْ ُدو�فِ �فَ �یَ �ی ِ �ف

َّ
ْمِلُك ال َ ا �ی

َ
>َول

ایـن آیـه ور حقیقـت شـرایط شـفیع را بیـان می کنـد. شـفیع باید ارل از سـوی 

خـدا مـأذدن باشـد ر ثانیـًا بـه حـق شـهاوت وهـد، حال تفسـیر کلمـۀ »حق« 

ور ایـن آیـه چیسـت بماند.

گفت:  کرد و  شیخ رو به آقا رحیم 

ی<! ور حقیقـت مـا  �فَ ا ِلَم�فِ اْر�تَ
َّ
ل کـه بیـان کرویـد آمـده: >اإِ  _ ور آیـات اخیـری 

اقل ور مورو   منظور از آیه را نمی وانیم ر به نحوی باید گفت متشابه است ر یا ل

 1. انبیاء: 26 تا 28؛ »ر ]مشرکان[ گفتند: ]خداِی[ رحمان فرشتگان را فرزند خوو گرفته است.
گرامـی ر ارجمندنـد * ور   منـّزه اسـت ار، ]فرشـتگان، فرزنـد خـدا نیسـتند[ بلکـه بندگانـی 
گفتـار بـر ار پیشـی نمی گیرنـد، ر آنـان فقـط بـه فرمـان ار عمـل می کننـد * خدا همۀ گذشـتۀ 
کـه خـدا بپسـندو شـفاعت نمی کننـد، ر  کسـی  آنـان ر آینـده شـان را می وانـد، ر جـز بـرای 

کنـد«. آنـان از تـرس ]عظمـت ر جـالل[ ار هراسـان ر بیمنا
2. زخـرف: 86؛ »ر کسـانی را کـه بـه جـای خـدا می پرسـتند، اختیار شـفاعت ندارند، اختیار 
کـه ]از ودی بصیـرت[ شـهاوت بـه حـق واوه انـد ر آنـان  کسـانی اسـت  شـفاعت فقـط بـا 

کننـد[ می واننـد«. کـه می خواهنـد بـرای آنـان شـفاعت  کسـانی را  ]حقیقـت حـال 
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ید خدا از ار راضی باشـد.  که آیه می گو مّدعای شـما، محکم نیسـت. چرا 

کّفـۀ تـرازدی اعمـال نیـک ار  کسـی راضـی باشـد، یعنـی  رقتـی خدارنـد از 

گر  سنگین تر از اعمال بد است  ر لذا ار بهشتی می باشد ر این شفاعت، ا

 باشد، صرفًا برای بال رفتن مقام ار ور بهشت است ر نه شفاعت به معنایی 

ک شوو. گناهی از ار پا که  یید  که شما می گو

گفت: آقا رحیم 

کنـم از ایـن نحـوۀ ترجمـۀ آیـۀ شـریفه توسـط جنـاب شـیخ،  _ ابتـدا عـرض 

لمـن  »ال  اسـت:  نفرمـووه  آیـه  شـیخ!  جنـاب  شـدم!!  زوه  شـگفت  راقعـًا 

ار  از  کـه خـدا  نتیجـه می گیریـد: »کسـی  فـورًا  کـه جنابعالـی  رضـی عنـه«، 

راضـی باشـد، بهشـتی اسـت« ر ویگـر شـفاعت معنا نـدارو مگر بـرای ارتقاء 

یـل ولخواهتـان را از آن  ورجـه! ر آیـه را هـم متشـابه فـرض می فرماییـد؛ تـا تأد

اسـتخراج بفرماییـد!! مـرا ببخشـید، از شـما بزرگترهـا آموخته ایـم که سـخن 

علمـی تعـارف بـروار نیسـت! لذا با تمام احترامی که برای ِسـَمِت اسـتاوِی 

جنابعالـی قائـل هسـتم ر ور نهایـت اوب ر احتـرام عرض می کنم که نخیر؛ 

ظاهـر آیـه، وسـت کـم ور زمینـۀ مـورو بحـث، کامـالً ورشـن اسـت ر ابهامـی 

نـدارو؛ فقـط قـدوی ّوقـت ر رهـا سـازی ذهـن از پیـش فـرض هـاِی تعصـب 

آمیـز می خواهـد.

بلـه! جنابعالـی آیـه را، البتـه نه لزرمًا از ودی عمد، رلی غلط معنا فرمووید ر 

که با خوو قرآن ر ورایات معتبر  کروید   نتیجۀ غلط تری هم از آن اسـتخراج 

هم ذّره ای سازگاوی ندارو؛

ی...<، این است که: »)شافعان(،  �فَ ا ِلَم�فِ اْر�تَ
َّ
ل  اإِ

ُعو�فَ �فَ ْ َسش ا �ی
َ
 معنای عبارِت >... ل

کـه خدارنـد تعالـی رضایـت )ر اذن(  کسـی  شـفاعت نمی کننـد مگـر بـرای 
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وهد بر شفاعت از ار...« ر این معنی کاماًل با سایر آیات مربوط به شفاعت 

ورشـن ر هماهنـگ اسـت. ایـن معنـی البتـه هیـچ منافاتـی هـم بـا ورایـات 

کـه مبنـای رضایـت خدارنـد را رضایـت از ویـن واوی  ذیـل ایـن آیـه نـدارو 

ز جزا ر نگرانی از کیفر خدارند ر پشیمانی  شفاعت شوندگان، اعتقاو به ود

کجـا ر معنـا ر اسـتنتاجی  گنـاه ر... معرفـی می کننـد. حـال ایـن معنـی   از 

کجا؟!! که جنابعالی فرمووید 

یـم. خدارنـد متعـال  کنـار بگذاو ور هـر صـورت، مـا ظاهـر آیـه را نمی توانیـم 

می فرمایـد شـفاعت رجـوو وارو ر شـامل برخـی افراو می گروو. از شـرایط این 

که خدارند متعال از ایشـان راضی اسـت. ور حقیقت این  افراو این اسـت 

یژگـی »مشـفوع لـه« )فـرو شـفاعت شـده( را بیـان می کنـد. حـال رقتـی  آیـه د

کـرم؟لص؟  کـه مبّیـن قـرآن پـس از پیامبـر ا کنیـم  رجـوع  کالم ائمـه؟مهع؟  بـه 

ـق رضایـت خـدا توضیـح واوه شـده ر فرمـووه انـد:
َّ
هسـتند متعل

شفاعت شامل کسانی می گروو که خدا از وین آنان راضی است یعنی از نظر 

ید   اعتقـاوی پیـرر مذهـب حـق یعنـی مکتب اهـل البیت؟مهع؟ هسـتند. مؤ

 ویگر قرآنی آن هم آیۀ اکمال وین است؛ که پس از راقعۀ غدیر ر اعالن رسمی 

ز وین شـما را کامل کروم  رلیـت ر خالفـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـوو: »امـرد

ر نعمتـم را _ بـا رلیـت علـی ر ا مامـان پـس از ار،؟مهع؟ _ بـر شـما تمام نمووم ر 

بـر ایـن وین راضـی گرویدم«.1 

یم: ذیل آیه در روایت دار

»قـال الحسـین بـن خالـد: فقلـت للرضـا؟ع؟: یـا ابـن رسـول اهلل فمـا معنـی 

1. رجوع شوو به »الغدیر« جلد نخست، ذیل آیۀ مربوطه.

194



195اصالت شفاعت ور قرآن ر ورایات

 ِلَمِن  
َّ

 ِلَمـِن  اْرَتضـی ؟ قال: ل َیْشـَفُعوَن ِإل
َّ

قـول اهلل عـز ر جـل: َر ل َیْشـَفُعوَن ِإل
اْرَتضـی  اهلل وینـه«.1

ی َوُهْم ِم�فْ  �فَ ا ِلَم�فِ اْر�تَ
َّ
ل  اإِ

ُعو�فَ �فَ ْ َسش ا �ی
َ
ُهْم َول �فَ

ْ
ل ِهْم َوَما حفَ ِد�ی �یْ

ئَ
�فَ ا ْ �ی َ ُم َما �ب

َ
ْعل َ ور آیـه >�ی

<2 نیـز بیـان شـده کـه مقـام شـفاعت بـراى مالئکـه حتمی  و�فَ �تُ �فِ
ْ ِ� ُمسش ِ �ت �یَ

ْ سش �فَ

کـه خـدا از ویـن ایشـان  کسـانی شـفاعت می کننـد   اسـت، امـا فقـط بـرای 

راضی است.

گفت:  مجد الشریعه 

_ ور مـورو ایـن کـه ایـن عمـل یعنی شـفاعت خواهی، شـرک خفی می باشـد 

ید؟ ر بـه شـرک جلـی منتهی می گـروو چه پاسـخی واو

گفت: رحیم لبخندی تلخ زد و 

کـه  گالیـۀ ورسـتانه خدمـت جنـاب مجـد الشـریعه،  _ ضمـن تقدیـِم یـک 
عـرض  ایشـان  خدمـت  می کننـد،  توجـه  مـا  عرایـض  بـه  کمتـر  متاسـفانه، 
می کنـم: بنـا بـر ضـرب المثـل معـررف  »ثبـت العـرش ثـم انُقـش«،  شـما ادل 
ثابـت کـن »شـفاعت« شـرک اسـت بـا ایـن کـه مکـّرر عـرض شـد ر مالحظه 
کروید که طبق آیات ر ورایات جز به اذن ر رضای حق ممکن نیست،  هم 

کـه بـه جلـی منتهـی می گـروو! بعـد اشـکال کـن شـرک خفـی ای اسـت 

رویم که شـفاعت رجوو وارو ر خدارند به  مـا از قـرآن کریـم آیـات متعدوی آد
کـرون می وهـد ر برخـی نیـز مـورو شـفاعت قـرار  برخـی از افـراو اذن شـفاعت 

می گیرنـد. آیـا قـرآن بـه شـرک وعـوت می کنـد؟! معـاذ اهلل! ایـن نقض غرض 

امالی )للصددق(، ص 7، ح 4. 1. األ
کـه خـدا  کسـی  گذشـته آنـان ر آینده شـان را می وانـد، ر جـز بـرای  2. انبیـاء: 28؛ »خـدا همـه 
کنـد«. بپسـندو شـفاعت نمی کننـد، ر آنـان از تـرس ]عظمـت ر جـالل[ ار هراسـان ر بیمنا
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کـه اصـل شـفاعت بـه اذن ر رضایـت الهـی  گفتیـم   اسـت. مـا همـان ادل 
گـر کسـی بـاذن اهلل وارای قـدرت ر یـا منصبـی شـد، ایـن امر  می باشـد ر لـذا ا

مسـتلزم شـرک نیسـت بلکـه تمکیـن بـه آن عین توحید اسـت.

کـه شـارع، بـاب توبـه ر مغفـرت را نبسـته، بـه  کرویـد: همان گونـه  مالحظـه 
کـرو. همیـن صـورت ور مـورو اصـل شـفاعت هـم می تـوان قضـارت 

که آقا ور ابتدا فرمووند، قاعدتًا باید این راه توبه هم بسـته  اگرچه با منطقی 
یـرا بـه منطـق ایشـان، رجـوو توبـه ر غفـران الهـی، سـبب تجـّری   می شـد. ز

گناه خواهد شد!  بر 

بـه هـر حـال بـاب توبـه بـاز اسـت یعنـی انسـانی کـه مرتکـب معصیـت شـده 
ر از انجـام آن پشـیمان می گـروو، ایـن پشـیمانی،خوو نوعـی توبـه، یـا زمینـۀ 
گنـاه ر توبـه ر انابـه اسـت ر ورسـت بـه همیـن ترتیـب،  وسـت شسـتن از 
گنـاه بیشـتر  کـه شـفاعتی ور آن عالـم رجـوو وارو لجـرم، از  چـون می وانـد 

گـروو. وسـت می کشـد، تـا مشـمول شـفاعت 

گر باب غفران ر شفاعت مسدرو گروو، اّتفاقًا یأس ر نومیدی، شخص   اّما ا
ید:   را به بی خیالی سوق واوه ر حساسیت ترک گناه را از بین می برو ر می گو
 آب از سر گذشت چه یک ذرع چه صد ذرع! حال خوو قضارت کنید قبول 

شفاعت ور استحکام اصول شریعت موثرتر است یا انکار آن؟

گفت: کرد و  شیخ رو به سّید نجف آبادی 

_ آیـا شـخصی کـه مرتکـب اعمـال خـالف شـرع می شـوو، جاهل بـه احکام 

اسـالمی بووه اسـت یـا خیر؟

گفت:  نجف آبادی 

که جاهل بووه است. _ فرض می کنیم 
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_ ور ایـن صـورت محتاج به توسـل ر شـفاعت نیسـت. بـرای متقاعد کرون 

سـرکار کـه معتقـد بـه ولیـل نقلی هسـتید این آیـه قرآن را متذکر می شـوم:

ٌم<.1 وٌر َرِ��ی �فُ ُ� �فَ
�فَّ
ئَ
ا َ� �فَ

َ
ْصل

ئَ
ْعِدِ� َوا َ ا�بَ ِم�فْ �ب َمّ �تَ

ُ هتٍ �ش
َ
َهال َ حب ْم ُسوًءا �بِ

ُ
ك >... َم�فْ َ�ِمَل ِم�فْ

یـد هر کـس از ودی جهل  آیـا تـا کنـون ور مضمـون ایـن آیـه کـه صریحًا می گو

کـرو  اصـالح  ر  شـد  پشـیمان  یعنـی  نمـوو  توبـه  ر  کـرو  بـدی  کار  ناوانـی  ر 

خدارنـد ار را می بخشـد، اسـمی از شـفاعت بـروه شـده اسـت؟

گفت:  نجف آبادی 

_ خیـر؛ رلـی فـرض کنیـم عاِلـم بـه احـکام بـووه ر مرتکـب گناه شـده، رلی از 

ودی غفلـت بـووه یـا تحـت تأثیـر رسوسـۀ نفسـانی ر عوامـل شـدید شـهوانی 

بـووه اسـت رلـی بعـدًا ناوم می شـوو. 

گفت: شیخ 

_ باز هم محتاج شفاعت نیست.

_ چطور؟

1. انعـام: 54؛ »... بنابرایـن هـر کـس از شـما بـه ناوانی کار زشـتی مرتکب شـوو، سـپس بعد از 
یرا  آن توبـه کنـد ر ]مفاسـد خـوو را[ اصـالح نمایـد ]مشـمول آمـرزش ر رحمت خدا شـوو[؛ ز

ار بسـیار آمرزنده ر مهربان اسـت«.
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دا د�ف �ب� ر�م�ت حف ک سش د�ی رف ا��ت و �ف �ف سش

گفت: شیخ 

یـا شـیخ  گناهـکار نزویکتـر اسـت یـا شـفیع؟ )گو _ آیـا خدارنـد بـه شـخص 

یـد کـه چـون خـدا نزویکتـر ر مهربانتـر از همـه  می خواسـت بـا ایـن سـوال بگو

گناهـکاران اسـت لـذا لزرمـی بـه شـفاعت شـفیعان نیسـت(. بـه 

گفت:  نجف آبادی 

_ البته شخص شفیع.

کـه سـید نجـف آبادی برافروخته شـد  مجدالشـریعه قهقهـه بلنـدی زد بـه طـوری 

ی تعـّرض کنـد. ولـی شـیخ حسـن قمـی مهلـت نـداد و فریاد زد:  و خواسـت بـه و

_ هرگـز چنیـن نیسـت! میـان آفریدگار با آفریدگان، نسـبت خالق با مخلوق 

که از هر ارتباطی قوی تر است؛ مثل ارتباط آتش ر حرارت، نور   برقرار است 

ْح�فُ 
 خورشید ر خورشید. به همین ولیل است که خدارند می فرماید: >... �فَ

�بُ َدْ�َو�تَ  �ی �بِ
ئُ
ِد <؛1 ر باز ور جای ویگر می فرماید: >... ا َوِر�ی

ْ
ِل ال ِ� ِم�فْ َ��بْ �یْ

َ
ل َر�بُ اإِ �تْ

ئَ
ا

 .2> ُدو�فَ ُ ْرسش َ ُهْم �ی
َّ
َعل

َ
وا �بِى ل

ِم�فُ وئْ �یُ
ْ
وا لِى َول �بُ �ی حبِ ْس�تَ �یَ

ْ
ل ِ �فَ ا َدَعا�ف دفَ اِع اإِ

ّ
الَ�

گرون نزویک تریم«. 1. ق: 16؛ »... ما به ار از رگ 
که مرا بخواند اجابت می کنم؛ پس باید وعوتم  کننده را زمانی  2. بقره: 186؛ »... وعای وعا 
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گفت:  آقا رحیم با طمأنینه ای خاص 

_ از جناب مجدالشریعه می خواهم که حرمت بحث ر حرمت آقا را نگه وارند. 

گفت:  کرد و  سپس رو به شیخ 

_ آیا توبه ر استغفار صرفًا برای افراوی است که از ودی جهل، گناه کروه اند؟

_ بله 

یـر چـه می کنید که ظاهـرًا ور این معنا هسـتند؟  _ پـس بـا آیاتـی مثـل آیـات ز
را  آنهـا  یـا  می بخشـد  را  گناهـان  بعضـی  حکمت هایـی،  ودی  از  خدارنـد 

وا  �بُ �فِ �تَ ْ حب
�فْ �تَ می پوشـاند، بددن اینکه لزرمًا از ودی جهل انجام شـده باشـد: >اإِ

گـر  ًما <؛1 »ا لًا َكِر�ی ْم ُمْدحفَ
ُ
ك

ْ
ل ْدحفِ ْم َو�فُ

ُ
ك ا�تِ

�ئَ ّ
ْم َس�یِ

ُ
ك ْر َ��فْ ّ

�فِ
َ
ك ُ� �فُ َهْو�فَ َ��فْ �فْ َر َما �تُ ا�ئِ �بَ

َ
ك

 از گناهان بزرگی که نهی شده اید اجتناب کنید ور این صورت ما بدیهای 

شما را پوشانده ر شما را ور جایگاهی نیکو واخل می گروانیم«.

ُر  ّ
�فِ
َ
ك ُ ْم َو�ی

ُ
ك

َ
ٌر ل �یْ

ُهَو �فَ َراَء �فَ �تَ �فُ
ْ
وَها ال �تُ وئْ وَها َو�تُ �فُ حفْ

ا ِهَى إَِو�فْ �تُ ِعَمّ �فِ
ا�تِ �فَ َد�تَ ُدوا الَ�ّ �بْ

�فْ �تُ >اإِ

گر آشکارا صدقه وهید پس  ٌر<؛2 »ا �ی �بِ
و�فَ �فَ

ُ
ْعَمل َما �تَ ُه �بِ

ّ
ْم َوالَل

ُ
ك ا�تِ

�ئَ ّ
ْم ِم�فْ َس�یِ

ُ
ك َ��فْ

یـد ر بـه فقیـران صدقـه وهید همانا  گـر آنهـا را مخفـی واو کاوی نیکوسـت ر ا

 بـرای شـما بهتـر اسـت ر بدیهـای شـما را می پوشـانیم ر خـدا به آنچـه انجام

گاه است«. می وهید آ

ا�تٍ
�فَّ َ ْم �ب

ُ
ك

�فَّ
َ
ل ْدحفِ

ائُ
َ
ْم َول

ُ
ك ا�تِ

�ئَ ّ
ْم َس�یِ

ُ
ك َر�فَّ َ��فْ ّ

َك�فِ
ئُ
ا

َ
ا ل ا َ�َس�فً ْرصفً َه �تَ

ّ
ُم الَل �تُ َرصفْ �تْ

ئَ
> ... َوا

گر...به خدا قرض نیکو وهید بی شک بدیهای  َهاُر... <؛3 »ا �فْ
ئَ
ا

ْ
َها ال ْح�تِ

ِری ِم�فْ �تَ ْ حب
�تَ

رند، تا ]به حّق ر حقیقت[ راه یابند ]ر به مقصد اعلی برسند[«. را بپذیرند ر به من ایمان آد
1. نساء: 31. 

2. بقره: 271. 
3. مائده: 12. 
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یـر آنهـا  کـه ور ز  شـما را می پوشـانم ر شـما را ور باغهایـی واخـل می گروانـم 

نهرها جاوی است«.

و  ُه دفُ
ّ
ْم َوالَل

ُ
ك

َ
ْر ل �فِ

عفْ َ ْم َو�ی
ُ
ك ا�تِ

�ئَ ّ
ْم َس�یِ

ُ
ك ْر َ��فْ ّ

�فِ
َ
ك ُ ا َو�ی ا�فً ْر�تَ ْم �فُ

ُ
ك

َ
َعْل ل ْ حب َ َه �ی

ّ
وا الَل �تُ

�تَّ �فْ �تَ >... اإِ

گر تقوای الهی پیشه کنید برای شما رسیله تشخیص  ِم <؛1 »ا �ی ِ َعطف
ْ
ِل ال �فْ �فَ

ْ
ال

حـق از باطـل قـرار می وهـم ر بدیهای شـما را می پوشـانم ر خدا وارای فضل 
عظیم است«.

ور آیـات فـوق بحـث از سـّیئاتی اسـت کـه فرو مرتکب شـده رلی به جهات 
ور  نیـز  عاصـی  فـرو  جهالـِت  قیـد  ر  می گیـرو.  قـرار  آمـرزش  مـورو  مختلفـی 

آن هـا نیسـت.

گفت:  کرو به سمت شیخ حسن قمی ر  بعد ور 

 _ همـان خدایـی کـه از رگ گـرون بـه ما نزویک تر اسـت، به ما وسـتور واوه تا 
 برای تقّرب به سوی ار به ونبال رسیله باشیم. همان خدایی که می فرماید 
گـر بـه نـزو  کـه ا یـد  ... <2، همـو نیـز بـه مـا می گو ا َدَعا�فِ دفَ اِع اإِ

ّ
�بُ َدْ�َو�تَ الَ� �ی �بِ

ئُ
>... ا

ید ر ار برای شما استغفار نماید قطعا توبۀ شما را می پذیرو! رسول خدا برد

ر  اسـباب  طریـق  از  را  مـا  وزق  اسـت،  مهربانتـر  مـا  بـه  کـه  خدایـی  همـان 
می رسـاند. مـا  بـه  رسـائط 

کـه هدایـت بشـر بـه وسـت ارسـت انبیـاء را بـرای هدایـت  همـان خدایـی 
یـا تا کنون سـخن مـا را مورو عنایت قـرار نداوه  بشـر، رسـیله کـروه اسـت. گو

ایـد جنـاب مجدالشـریعه!

آقـا  بـه  بی اعتنـا  و  زد  لبخنـدی  می کـرد  گـوش  دقـت  بـا  حرف هـا  بـه  کـه  شـیخ 

1. انفال: 29. 
که مرا بخواند اجابت می کنم...«. کننده را زمانی  2. بقره: 186؛ »... وعای وعا 
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گفـت:  آبـادی  نجـف  بـه  خطـاب  رحیـم، 

_ مگر نه این است که صفات رحم ر کرم ر عفو، از صفات حسنه ر کمالیه 

محسوب می شوو؟ پس خدارند این صفات را بیشتر از شفیع واراست.

گفت:  نجف آبادی 

_ البته! 

گفت: شیخ 

گر بنده ای قابل بخشش باشد ر حالت ندامت یا شررط ر مقتضیات  پس ا

 گناه ار، قابلیت عفو را واشـته باشـد، شایسـته اسـت که خدا ار را عفو کند 

ر ور این صورت نیازی به شفیع نیست. 

گویا حرفهای جدیدی شنیده بود. کرد؛  نجف آبادی بسیار تعجب 

شیخ ادامه داد: 

ز برای آسایش ر سعاوت ار  _ پدوی که پسر خوو را ورست می وارو ر شبانه ود

گر بفهمد پسرش گرسنه است، محتاج این نیست که شخص  رنج می برو ا

گـر فـرض کنیـم پـدر با  بیگانـه ای رسـاطت کنـد کـه ار را سـیر نمایـد. حتـی ا

 همـۀ عطوفـت ر شـفقت ر محّبتـی که نسـبت به فرزنـدش وارو از حقیقت 

یـرا  حـال ار مطلـع نباشـد، ور مـورو خدارنـد چنیـن فرضـی غلـط اسـت. ز

خدارنـد بیشـتر از هـر شـخصی بـه اسـرار ر مکنونات قلبـی ر نفوس مخلوق 

خـوو مطلـع اسـت ر ار علیـم مطلـق اسـت.

گفت:  سّید نجف آبادی 

 _ خوب، شاید شفاعت شیعیان نه ور مورو عفو گناهان، بلکه برای ازویاو 

حسنات ر نیل به پاواش بیشتر باشد.
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گفت: شیخ با تشر 

ید که حتمًا برای مروم شـفیع ورسـت  _ مـن نمی وانـم شـما چـه اصراوی واو
کنید! ور صورتی که به اعتقاو من، شفاعت مخالف عقل است. حال برای 
 آنکه خاطر شما به کلی راحت شوو عرض می کنم قائل شدن به شفاعت، 

که منتهی به شرك جلی هم می شوو.  شرك خفی است 

_ چرا؟ 

 _ برای این که معنای شـرک این اسـت که انسـان غیر از خالق، کسـی ویگر 
را ور عالم خلقت مؤثر بداند.

گر غیر از خدا ویگری را مؤثر می وانیم نه برای این است که ار را شریك   _ ما ا
خـدا می وانیـم، بلکـه ار را مقـّرب ورگاه خدارنـد ر راسـطه بیـن مخلـوق ر 

یم. می شـماو خالـق 

_ تمام اقوام بت پرست ر مشرك مابین خوو ر خدا راسطه قرار واوه ر مجسمه 
سـنگی را نماینده یك فرو ذی نفوذ می وانسـتند ر همین عقیده رفته رفته 
 آن هـا را بـه عبـاوت اصنـام ر سـتایش حیوانـات ر پرسـتش مظاهـر طبیعت

کشانیده است.  

ی از طریـق حرف هـای شـیخ  کـه نشـان از پیـروزی و مجـد الشـریعه بـا لبخنـدی 

کـرد و گفـت: بـود رو بـه رحیـم 

_ مالحظه کروید آقا رحیم! نه شفعاء از خدارند متعال ولسوزترند ر نه آنان 

ینیات را وارند، بلکه حتی اعتقاو به آن ها سبب شرک   حق تصرف ور تکو

هم می شوو.

رحیم با جدّیت هر چه تمام تر پاسخ داد:

کـه وائمـا  گفتـار بنـده ندارنـد ر یـا ایـن  یـا جنـاب شـیخ یـا عنایـت بـه  گو  _
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کننـد! امتحـان  را  یـش  خو گروان  شـا می خواهنـد 

کـــه وارای صفات کمالیه اســـت به ما گفته که شـــفاعت  همـــان خدایی 
رجـــوو وارو ر بـــه این امـــر رضایـــت وارو، بلکه اذن شـــفاعت واوه اســـت. 
حـــال نمی وانـــم چـــرا مـــا وایـــۀ ولســـوزتر از مـــاور شـــده ر اصلـــی را که دی 
 بنیـــان نهـــاوه رو می کنیم ر بدیـــن طریق تصور می کنیـــم خدارندِی خدا را 

کروه ایم؟! مستحکم تر 

یـه نظـر نمی کنیـم کـه خـدا علیـم ر حکیـم ر قـاور  چـرا بـه شـفاعت از ایـن زاد
اسـت ر می خواهـد بـه راسـطه شـفاعت، نـه تنهـا امیـد بـه خـووش را ور ول 
بنـدگان بیشـتر از قبـل قـرار وهـد، بلکـه قصـد وارو مقـام شـفیعان را بیـش از 
پیـش بـر ویگـر بنـدگان آشـکار کنـد کـه ایهـا الخالئـق! پیامبـر ر اهـل بیتـش 
گـر کسـی را شـفاعت کننـد،  آن انـدازه ور نـزو مـن شـأن ر منزلـت وارنـد کـه ا

قطعـًا بی نصیـب نخواهـد مانـد.

 آقا مثال پدر ر پسر را زوند. بنده مثال ایشان را تصحیح می کنم. پدر نگران
 پسر است رلی پسر به راسطه برخی امووی که انجام واوه، ول پدر را شکسته 
بـه عنـوان  را  لـذا مـاور  کنـد؛  را ر هـا  کـه پسـر  پـدر نمی خواهـد  اسـت. رلـی 
کـه پسـر می وانـد مـاورش ور نـزو پـدر  راسـطه قـرار می وهـد. بدیـن صـورت 
وارای مقـام بالیـی اسـت لجـرم بـرای اظهـار ندامـت به سـمت ار مـی ورو تا 
نـزو پـدرش شـفاعت کنـد. پـدر نیـز حـرف مـاور را رو نمی کنـد رلـی ور عیـن 
کار هـا را  کـه بـرای رضایـت پـدر بایـد یکسـری  یـد  حـال مـاور، بـه پسـر می گو
تـرک ر کارهـای ویگـری را انجـام وهـی. ور ایـن شـفاعت خواهـی، هم مقام 
رالی مـاور ور نـزو پـدر بـرای پسـر مشـخص می شـوو ر هـم پسـر از پـدر ناامید 
نشـده ر ویگـر ونبـال اوامـه کارهـای اشـتباهش نمـی ورو بلکـه بـرای نیـل بـه 

کار می بنـدو. یـش را بـه  رضایـت پـدر، تمـام سـعی خو
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 پررندۀ بحث عقالنی نبوون شفاعت هم قباًل، پس از یک گفتگوی بالنسبه 
مفصل، مختومه ر نتیجه این شد:

شـفاعت بی حـد ر مـرز قطعـًا نـه مقبـول شـرع اسـت ر نـه مقبـول عقـل! رلـی 
شـفاعِت مشـررط، حکیمانـه ر مـورو نظـر شـرع می باشـد.

گاه از ودی حکمت، به  که خدارند متعال  کروم  ور بحث شـرک نیز اشـاره 
افراو خاصی قدرت می وهد ر آن ها نیز باذن اهلل کارهایی را انجام می وهند. 
 تمـام آنچـه شـفیع انجـام می وهـد همـان تجلـی لطـف ر رحمت خداسـت 

پس شفاعت تجلی سلطنت خدا ر عین توحید است. 

مـن راقعـا از جنـاب شـیخ تعجـب می کنـم کـه چـرا بحث قرآنی شـفاعت را 
کـه مالحظـه فرموویـد؛ کاماًل هم ورشـن ر شـفاف اسـت، بـا عقاید مالحده 

ر مشـرکان مقایسـه می کنند؟

گـر مـراو ایشـان ایـن اسـت کـه عمـل شـیعه همچـون مشـرکان صـدر اسـالم  ا
رویـم ر نشـان واویـم کـه مشـرکان، اصنامشـان را  اسـت، ور پاسـخ آیاتـی را آد
فقـط راسـطه فیـض نمی وانسـتند بلکـه اصنـام را الـه ر معبـووی مسـتقل از 

خـدا ر شـریک ور تدبیـر عالـم فـرض می کرونـد.1

شیخ پاسخ داد:

ــاب  کتـ ــا یـــك  ــرا آن هـ یـ ــتیم، ز ــتۀ نکوهـــش هسـ ــا شایسـ ــا بیـــش از آن هـ _ مـ

آســـمانی ماننـــد قـــرآن کـــه سراســـر برضـــد شـــرك ر بـــت پرســـتی ر برضـــد شـــفعاء 

کســـانی را شـــفیع  کـــه مـــا  اســـت نداشـــتند. عجیب تـــر از همـــه ایـــن اســـت 

کـــه خـــوو آن هـــا برضـــد شـــفاعت بـــووه ر بـــه مـــا سرمشـــق  خـــوو قـــرار می وهیـــم 

 خداپرستی ر توحید واوه اند.

1. انبیاء، آیات 21 ر 22؛  انعام، آیه 100؛  زمر آیه 45.
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گفت: رحیم 

کـــه اصـــل شـــفاعت ور قـــرآن بیـــان شـــده ر خـــوو پیامبـــر  _ مالحظـــه فرموویـــد 

ز قیامـــت می باشـــند.1 ضمـــن  نیـــز بـــدان اعتقـــاو واشـــته ر از شـــفیعان ود

ز قیامـــت مـــورو اتفـــاق همـــه مســـلمین  آنکـــه شـــفاعت پیامبـــر؟لص؟ ور ود

کـــه از صفـــات شـــیعیان مـــا، ایمـــان  اســـت.2 امـــام صـــاوق؟ع؟ هـــم فرموونـــد 

ــوون  ــیعه بـ ــد از شـ ــفاعت باشـ ــر شـ ــه منکـ کـ ــی  کسـ ــت ر  ــفاعت اسـ ــه شـ بـ
بهـــره ای نـــدارو!3

گفت:  سّید نجف آبادی 

_ اخبـــار معصومیـــن، مـــا را به شـــفاعت ائّمـــه امیـــدرار نمـــووه ر آن را جزء 

ارکان مذهب جعفری قرار واوه اســـت. مالحظـــه می فرمایید که ور مقابل 

یرا اعتقاو به شـــفاعت به رسیله اخبار  اوعای آقا، نمی توان تســـلیم شـــد ز

یارت ر ذکر مصیبت نیز،  یق به ز که تشـــو معتبره به ما رســـیده؛ همان گونه 

ی ر تبـــّری ور مذهب 
ّ
 از ناحیـــه معصومیـــن؟مهع؟ بووه اســـت.4 معنـــای تول

جعفری نیز آن را تایید می کند.

گفت: شیخ 

_ مســـئلۀ تولی ر تبری را بعد صحبت می کنیم، رلی قباًل از شما می پرسم 

کـــدام یـــك مقـــّدم ر از همـــه  ور میـــان معصومیـــن ر پیشـــوایان ویـــن مـــا، 

 افضل است؟

1. المحاسن، ج 1، ص183.
یکی فقه، مدخل شفاعت. 2. رجوع شوو به بانک اطالعاتی د

3. صفات الشیعة، ص50.
کامل الزیارات، باب 35 الی 78. 4. رجوع شوو به 
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گفت:  سید نجف آبادی 

 _ البته شـــأن ما نیست که نســـبت به اشخاصی که همه نور راحد هستند 

یم. تفضیل قائل شو

یم؟ ما برای چه امامان را ورست واشته   _ چطور نمی توانیم تفضیل قائل شو

ر آن ها را پیشوای خوو می وانیم؟ 

_ بـــرای ایـــن که آنـــان را مـــرّرج ویانت حضـــرت ختمی مرتبت ر پشـــتیبان 

شـــریعت اســـالمی می وانیم.

_ پس باید شـــارع ویانت اســـالم یعنـــی پیامبر اکرم که همـــۀ امامان خوو را 

یش   مررج شـــریعت ار وانســـته ر افتخار انتســـاب به ار را وارند ر احیانًا خو

را خدمتگزار ار می خوانند، بر سایر معصومین مقّدم باشد.

_ البته این طور است.
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�ف 
آ
را ا��ت در �ت �ف دد �ب� سش گرسش محب �ف

گفت: شیخ 

_ آیا احاویث معتبرتر است یا قرآن؟!

_ البته قرآن.

گـر ور انتسـاب  کالم اهلل اسـت ر ثانیـًا ا  قـرآن 
ً
کـه ارل _ احسـنت! بـرای ایـن 

ر قرآن ر نسبت  احاویث به پیامبر شبهه یا خللی موجوو باشد قطعا ور صدد

آن بـه خدارنـد هیـچ شـبهه ای موجـوو نیسـت. آیـا بـه ایـن مطلـب ایمـان 

یـرا رظیفـه هـر مسـلمان اطاعـت  یـد؟ امیـدرارم جـواب مثبـت باشـد. ز واو

وی بـه آیـات شـریفه بفرماییـد: از نصـوص قرآنـی اسـت. بـا ایـن مقدمـه مـرد

ًرا<.1 ِ��ی ا �فَ
َ
ا َول

ِه َوِل�یًّ
ّ
ِ الَل ُه ِم�فْ ُدو�ف

َ
ْد ل حبِ

َ ا �ی
َ
ِ� َول  �بِ

رفَ ْ حب ُ ْعَمْل ُسوًءا �ی َ > َم�فْ �ی

2.> �فَ ِع�ی ا�فِ
َّ اَ��تُ السش �فَ َ ُعُهْم سش �فَ �فْ َما �تَ >�فَ

ٌع...<.3 �ی �فِ
َ ا سش

َ
ِ� َولٌِىّ َول ُهْم ِم�فْ ُدو�فِ

َ
َ� ل �یْ

َ
>... ل

کیفـر واوه می شـوو؛ ر جـز خـدا  کار زشـتی شـوو، بـه آن  کـس مرتکـب  1. نسـاء: 123؛ »... هـر 
وی بـرای خـوو نخواهـد یافـت«. سرپرسـت ر یـاد

2. مدثر: 48؛ »پس آنان را شفاعت شفیعان سووی نمی وهد«.
3. انعام: 51؛ »... آنان را ]ور آن ودز هول انگیز[ جز خدا سرپرست ر شفیعی نخواهد بوو...«.
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َطاُع<.1 ُ ٍع �ی �ی �فِ
َ ا سش

َ
ٍم َول �فَ ِم�فْ َ�ِم�ی اِلِم�ی

>... َما ِللطفَّ

َها   ِم�فْ
دفُ حفَ وئْ ُ ا �ی

َ
 َول

اَ��تٌ �فَ
َ َها سش ُل ِم�فْ �بَ

�تْ ُ ا �ی
َ
ا َول �ئً �یْ

َ ٍ� سش �فْ ٌ� َ��فْ �فَ �فْ ِی �فَ رف
ْ حب

ا �تَ
َ
ْوًما ل َ وا �ی

�تُ
>َوا�تَّ

2.> َ�ُرو�فَ �فْ ُ ا ُهْم �ی
َ
َعْدٌل َول

ا...  �فَ َعاوئُ �فَ ُ اِء سش
َ
ل و�فَ َهوئُ

ُ
ول �تُ َ َو�ی ُعُهْم  �فَ �فْ َ �ی ا 

َ
َول ُهْم 

ّ
ُر �فُ �یَ ا 

َ
ل ِه َما 

ّ
الَل  ِ ُدو�فَ ِم�فْ ُدو�ف ْع�بُ َ >َو�ی

3.> و�فَ
ُ
ِرك ْ ُسش �ی ا 

َ�َمّ ى 
َ
َعال َو�تَ  �ُ َحا�فَ ُس�بْ

َماَوا�تِ  ُك الَسّ
ْ
ُه ُمل

َ
ًعا ل ِم�ی َ اَ��تُ �ب �فَ

َّ ِه السش
ّ
ْل ِلَل َعاَء... * �تُ �فَ ُ ِه سش

ّ
ِ الَل وا ِم�فْ ُدو�ف

دفُ حفَ
ِم ا�تَّ

ئَ
>ا

 4.>... ْر�فِ
ائَ

ْ
َوال

 آیات ویگری نیز هست که من ور ذهن حاضر ندارم ر همۀ آن ها ُمشِعر است

  بر این که، جز اراوۀ خدارند چیزی ور سرنوشت بشر تأثیر ندارو. خدارند مرجع 

تمام امور است ر مشرکین، بت ها را رسیلۀ تقّرب ر شفاعت قرار می واوند.

کـه شـفاعتش پذیرفتـه  1. غافـر: 18؛ »... بـرای سـتمکاران هیـچ ورسـت مهربانـی ر شـفیعی 
شـوو، رجـوو نـدارو«.

زی پررا کنید که نه کسی از کسی عذابی را وفع می کند، ر نه از کسی شفاعتی   2. بقره: 48؛ »ر از ود
می پذیرنـد، ر نـه از کسـی ]ور برابـر گناهانـش[ فدیـه ر عوضـی می گیرنـد، ر نـه ]بـرای رهایی 

زخ[ یاوی می شـوند«. از آتـش ود
یانی به آنان می رسـانند  3. یونـس: 18؛ »ر آنـان بـه جـای خـدا چیزهایـی را می پرسـتند که نه ز
آیـا  بگـو:  خداینـد.  نـزو  مـا  شـفیعان  اینـان  ینـد:  می گو ر  می وهنـد؛  آنـان  بـه  سـووی  نـه  ر 
]بـه عنـوان شـفیع[  را ور آسـمان ها ر زمیـن  آنهـا  کـه  بـه شـفیعانی خبـر می وهیـد  را  خـدا 

کـه شـریک ار قـرار می وهنـد، منـّزه ر برتـر اسـت«. نمی شناسـد؟ ار از آنچـه 
4. زمـر: 43 ر 44؛ »]نـه اینکـه بی خبـران، ووبـاره قـدرت خـدا نمی اندیشـند[ بلکـه بـه جـای 
گرفته انـد. بگـو: آیـا ]از آنهـا شـفاعت می خواهیـد[ هـر  خـدا ]از بتـان[ شـفیعانی بـرای خـوو 
چنـد مالـک چیـزی ]ر اختیـاروار شـفاعتی[ نباشـند ر علـم ر عقلـی نداشـته باشـند ]ر 
فرمانررایـی  یـژه خداسـت،  د یکسـره  بگـو: شـفاعت،   * نشناسـند؟[  را  پرسـتندگان خـوو 

آسـمان ها ر زمیـن ور سـیطره ارسـت...«.
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از فحـوای ایـن آیـات بـه خوبـی بـر می آیـد که هر نوع مداخله ر توّسـلی شـرك 

اسـت. پـس چنانکـه مالحظـه می کنید آیـات متعدوی ور قـرآن مخالف با 

گر فقط یك آیه بوو می توانستیم آن را بر مفهوم ظاهری حمل   شفاعت است. ا

یم که  یل نماییم. رلی آیات متعدو ر به مناسبتهای مختلف واو  نکروه ر تأد

ّید ویگری است. هر یك از آن ها مؤ

گفت:  کرد و  شیخ رو به آقا رحیم 

 _ تا کنون شـما واعیۀ آیات را واشـتید رلی این آیات وقیقًا مخالف اعتقاو 

شماست. 

رحیم پاسخ داد: 

که برخی مطالب را تذکر وهم  که فرمووید، لزم است   _ قبل از بررسی آیاتی 

گروی. البته از باب شا

گفت:  کرد و  سپس رو به سّید نجف آبادی 

 _ مگر ما این همه از آیات الهی بیان نکرویم که اصل شفاعت را خدارند متعال

که شـفاعت فقط از طریق  کروه اسـت؟ چطور اوعا می کنید  ور قران بیان 

کـه مسـلط بـر ورایـات  ورایـات بـه مـا القـاء شـده اسـت؟ ور ضمـن از شـما 

 می باشید تعجب می کنم! مگر حدیث مشترک ور فریقین، _ حدیث ثقلین _ 

را نخوانده اید که رسول خدا؟لص؟، قرآن ر اهل بیت ؟مهع؟، هر ور را به میراث 

 گذاشـته ر فرمـووه تمّسـک بـه آن ور سـبب هدایـت خواهـد شـد؟! یعنـی 

 باید هر ور را کنار هم عامل هدایت بدانیم نه این که یکی را بگیریم ر ویگری 

کم اهمیت جلوه وهیم! را 

کـــه می فرمایـــد:  ــا  ــز ایـــن مهـــم را تاییـــد می کنـــد، آن جـ حتـــی خـــوو قـــرآن نیـ
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یم >... َوَم�فْ  گمـــراه می شـــو َه...<1! ر ورغیـــر آن 
ّ
َطاَع الَل

ئَ
ْد ا �تَ

ُسوَل �فَ ِطِع الَرّ ُ >َم�فْ �ی

ا<2! �فً �ی الًا ُم�بِ
َ
ل َلّ صفَ ْد صفَ �تَ

ُه �فَ
َ
َه َوَرُسول

ّ
ْعِ� الَل َ �ی

خـوو آقـا نیـز مشـهور به این هسـتند که ور قبول ورایـات، به اخبار صحیحه 

گـر ما شـفاعت را از ورایات صحیحـه ثابت کرویم،  رجـوع می کننـد. یعنـی ا

پـس مقبـول جناب شـیخ نیز می باشـد. رلـی فعاًل نیازی به این کار نیسـت 

بلکـه آیـات الهـی خوو، ثابت کنندۀ مّدعای ما اسـت. 

کرویـم  کـه مـا ور اثبـات شـفاعت قرائـت  کـه آیـا آیاتـی  نکتـۀ ویگـر آن اسـت 

کـه صراحتـًا بـه شـفاعت اشـاره وارو. بـه فـرض،  کفایـت نمی کنـد؟ آیاتـی 

آیـات ویگـری باشـد کـه ور ظاهـر بخواهنـد شـفاعت را نفـی کننـد کـه البته 

چنین نیسـت؛ بنابراین لجرم باید ور مورو آیاتی که ور ظاهر نفی شـفاعت 

می کننـد، توضیـح مناسـبی بدهیـم. علـی الخصوص کـه ورایات صحیح 

نیـز بـه صراحـت اصـل شـفاعت را تاییـد می کنـد، بلکـه اعتقـاو بـه آن را از 

شـرایط تشـیع ر ایمـان، قـرار می وهـد. 

از طرفـی می وانیـم ور قـرآن تناقـض نیسـت لـذا بایـد معنـای صحیـح آیـات 

نفـی کننده شـفاعت بررسـی شـوو:

کـه شـفاعت را اثبـات می کننـد، تخصیـص  آیـا ایـن وسـته آیـات، بـر آیاتـی 

می زنند یا نه؟ آیا نوع این شـفاعت فرق وارو؟ مثال آیات مذکور، شـفاعت 

گـرره ویگـر شـفاعت مـأذدن مـن عنـداهلل را  اسـتقاللی را منتفـی می کنـد ر 

بیـان می کنـد. 

کروه...«. کند، ور حقیقت از خدا اطاعت  که از پیامبر اطاعت  1. نساء: 80؛ »هر 
گمراه کند یقینًا به صورتی آشکار   2. احزاب: 36؛ »... ر هرکس خدا ر پیامبرش را نافرمانی 

 شده است«.
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که جناب شیخ فرمووند: با این مقدمه  سراغ آیاتی می ورم 

ًرا<.1 ِ��ی ا �فَ
َ
ا َول

ِه َوِل�یًّ
ّ
ِ الَل ُه ِم�فْ ُدو�ف

َ
ْد ل حبِ

َ ا �ی
َ
ِ� َول  �بِ

رفَ ْ حب
ُ ْعَمْل ُسوًءا �ی َ > َم�فْ �ی

»... هـر کـس مرتکـب کار زشـتی شـوو، بـه آن کیفر واوه می شـوو؛ ر جز خدا 

وی برای خـوو نخواهد یافت«. سرپرسـت ر یـاد

ایـن آیـه شـفاعت را نفـی نمی کنـد. آوی! اصل این اسـت که هر کسـی بدی 

نمایـد قطعـًا مـورو بازخواسـت الهـی قـرار گرفته ر جزا خواهد ویـد رلی ور آیه 

ویگـر قید خـوروه می فرماید:

ًما<.2 وًرا َرِ��ی �فُ َه �فَ
ّ
ِد الَل حبِ

َ َه �ی
ّ
ِر الَل �فِ

عفْ َْس�تَ َمّ �ی
ُ َسُ� �ش �فْ ِلْم �فَ طفْ َ ْو �ی

ئَ
ْعَمْل ُسوًءا ا َ >َوَم�فْ �ی

هـر کـس عمـل سـوء ر ظلـم بـه نفـس انجـام وهـد ر سـپس اسـتغفار نمایـد، 

کیـد بـر مجـازات  خدارنـد را آمرزنـده ر مهربـان خواهـد یافـت. ور ایـن آیـه، تأ

نیسـت بلکـه اسـتغفار بنـده ر نـزدل رحمـت الهـی مـورو نظـر می باشـد.

ییـم کـه میـان این ور آیه تناقض ر تعارض اسـت؟ قطعا چنین  آیـا بایـد بگو

نیسـت! آیـۀ اّدل حکـم کلـی را بیـان کروه ر آیه ورم بـه آن قید می زند. 

گنـاه باشـد. حـال  کننـدۀ  ک  اسـتغفار ر سـپس مغفـرت الهـی می توانـد پـا

شـفیعان  از  برخـی  شـفاعت  بـه  را  اسـتغفار  قبولـی  راه هـای  از  یکـی  خـدا 
3 کـروه اسـت.  موکـول 

گـر فـرو اسـتغفار نمایـد  کـه ا عنایـت واشـته باشـید، آیـه فـوق بیـان مـی وارو 

1. نساء: 123. 
وزو، سـپس از خدا آمرزش بخواهد،  2. نسـاء: 110؛ »ر هر کس کار زشـتی کند یا برخوو سـتم د

خدا را بسـیار آمرزنده ر مهربان خواهد یافت«.
3. نساء: 64.

211



ضیافتی در تخت فوالد 212

گـر فـرو بـه  خـدا را آمرزنـده می یابـد رلـی ور آیـۀ64 سـوره نسـاء می فرمایـد کـه ا
نـزو رسـول اهلل بـررو ر اسـتغفار نمایـد ر رسـول اهلل نیـز بـرای ار اسـتغفار نماید 
قطعـًا خدارنـد را توبـه پذیـر می یابـد! یعنـی توسـل بـه رسـول خـدا راه حصول 
مغفـرت اسـت. رقتـی توسـل بـه ختـم النبیـاء می توانـد سـبب بخشـایش 
 گروو، چه ایراوی بر شفاعت آن بزرگوار ور قیامت است؟ چه این که وعای

 رسول اهلل ور همه حال ر ور همه زمان ها مستجاب است.

که توبه ر شفاعت، آیۀ 123 سورۀ نساء را تفسیر می کند.  خالصه این 

<1، تمامًا رجوو  �فَ ِع�ی ا�فِ
َّ اَ��تُ السش �فَ َ ُعُهْم سش �فَ �فْ َما �تَ  آیۀ بعدی که ایشان فرمووند: >�فَ

یـرا کلمـۀ شـفاعت به کلمه »شـافعین«  اصـل شـفاعت را نشـان می وهـد، ز
اضافه شـده ر فرمووه: شـفاعِت شـافعین سـووى به ایشـان نمی وهد.

ید: یرا فرق است بین این که کسی بگو  ر نفرمووه: »ر ل تنفعهم الشفاعة«، ز
َشـفاَعُة  َتْنَفُعُهـْم  »َفمـا  یـد:  بگو کـه  ایـن  بیـن  ر  الشـفاعة«،  تنفعهـم  »فـال   
ـاِفِعیَن«، بـراى ایـن کـه مصدر رقتی مضاف قـرار گرفت، بر رقوع فعل ور   الّشَ
لـت می کنـد، ر مـی فهمانـد کـه ایـن فعـل ور خارج راقع شـده، به   خـارج ول
لت وارو بر این  < ول �فَ ِع�ی ا�فِ

َّ  السش
اَ��تُ �فَ َ  خـالف صـورت ادل، پـس جملـه >... سش

 ور قیامت شفاعتی راقع خواهد شد؛ لیکن این شفاعت شامل 
ً
 که اجمال

حال عده ای نمی شوو.

 > �فَ ِع�ی ا�فِ
َّ  السش

اَ��تُ �فَ َ رون شافع، ور جملۀ >... سش یم جمع آد که بگذو از این هم 

که شفیعانی خواهند بوو؛ مانند جملۀ: >... َكا�فَ�تْ  لت وارو بر این  نیز ول

کسـانی ور  کـه  لـت وارو بـر ایـن  <2، »از باقـی مانـدگان بـوو«، ول �فَ ِر�ی ا�بِ
عفَ
ْ
ِم�فَ ال

1. مدثر: 48؛ »پس آنان را شفاعت شفیعان سووی نمی وهد«.
کافران[ بوو«. 2. اعراف: 83 ر عنکبوت: 32؛ »... از باقی ماندگان ]ور میان 
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ا�فَ ِم�فَ 
َ
ك

<1 ر جملۀ >... �فَ �فَ ِر�ی ا�فِ
َ
ك

ْ
ا�فَ ِم�فَ ال

َ
عذاب باقی ماندند، ر جملۀ >... َوك

لـت  <3 ر امثـال این هـا، ول �فَ اِلِم�ی
اُل َ�ْهِدی الطفَّ �فَ َ ا �ی

َ
�فَ <2، ر جملـۀ >... ل اِو�ی عفَ

ْ
ال

کـه می وانیـم معنایـی  بـر معنـای جمـع وارو، رگرنـه تعبیـر بـه صیغـۀ جمـع 

زائـد بـر معنـاى مفـرو وارو، لغـو می شـوو.

<4 از آیاتـی اسـت کـه شـفاعت را  �فَ ِع�ی ا�فِ
َّ اَ��تُ السش �فَ َ ُعُهْم سش �فَ �فْ َما �تَ پـس جملـۀ >�فَ

اثبـات مـی کند، نـه نفی!

ا 
َ
ِ� َولٌِىّ َول ُهْم ِم�فْ ُدو�فِ

َ
َ� ل �یْ

َ
کرونـد عبارتنـد از: >... ل کـه اسـتناو  آیـات ویگـری 

َطاُع<.6 ُ ٍع �ی �ی �فِ
َ ا سش

َ
ٍم َول �فَ ِم�فْ َ�ِم�ی اِلِم�ی

<5 ر >... َما ِللطفَّ و�فَ �تُ
�تَّ َ ُهْم �ی

َّ
َعل

َ
ٌع ل �ی �فِ

َ سش

گر شفاعتی  یرا ا  این آیات نیز ور حقیقت، اصل شفاعت را ثابت می کند؛ ز

کـه بـه  کـه خدارنـد متعـال بـه آن اشـاره نمایـد  رجـوو نداشـت، ولیلـی نبـوو 

گـرره، شـفاعت نمی رسـد! فـالن 

کـه ِمـن ودن اهلل ر  معنـای صحیـح ور آیـات مذکـور، نفـی شـفاعتی اسـت 

خارج از قلمرر اقتدار خدارند ر بددن اذن ار باشـد، یا فرو شـفاعت شـونده 

کافران یا مشـرکان اسـت ر یا  شـرایط شـفاعت شـدن را ندارو؛ یعنی مثال از 

ایـن کـه کسـی بخواهـد بـددن اذن الهی شـفاعت کند.

کافران شد«. 1. بقره: 34؛ »... ر از 
گمراهان شد«. 2. اعراف: 175؛ »... ور نتیجه از 

3. بقره: 124؛ »... پیمان من ]که امامت ر پیشوایی است[ به ستمکاران نمی رسد«.
4. مدثر: 48؛ »پس آنان را شفاعت شفیعان سووی نمی وهد«.

ز هـول انگیـز[ جـز خـدا سرپرسـت ر شـفیعی نخواهـد بـوو؛  5. انعـام: 51؛ »... آنـان را ]ور آن ود
باشـد کـه بپرهیزند«.

کـه شـفاعتش پذیرفتـه  6. غافـر: 18؛ »... بـرای سـتمکاران هیـچ ورسـت مهربانـی ر شـفیعی 
شـوو، رجوو نـدارو!«.
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گر شفیع از جانب خدا ر مطیع امر خدا باشد آیا باز هم شفاعت ار مرورو  رلی ا

 است؟ خیر! چنین نیست. 

َها  ُل ِم�فْ �بَ
�تْ ُ ا �ی

َ
ا َول �ئً �یْ

َ ٍ� سش �فْ ٌ� َ��فْ �فَ �فْ ِی �فَ رف
ْ حب

ا �تَ
َ
ْوًما ل َ وا �ی

�تُ
 آیۀ بعدی که فرمووند: >َوا�تَّ

1.> َ�ُرو�فَ �فْ ُ ا ُهْم �ی
َ
َها َعْدٌل َول  ِم�فْ

دفُ حفَ وئْ ُ ا �ی
َ
اَ��تٌ َول �فَ َ سش

ز، شفاعت رجوو ندارو...«. ور مرحلۀ  زی )یومًا( که ور آن ود  »بپرهیزید از ود
ز همـان قیامـت اسـت ر لـذا سـریعًا حکـم  اّدل برواشـت می شـوو کـه ایـن ود
 می شوو ور قیامت اصال شفاعتی رجوو ندارو. ور حالی که راژه »یوم« الزامًا 

برای قیامت بکار نمی ورو. 

گـر بـه ورایـات رجـوع کنیـد، ور می یابیـد »یـوِم« مـورو نظـر ور ایـن آیـه، زمـان  ا
اجـل حتمـی انسانهاسـت؛2 یـا به مواقف برزخ برمی گـروو. پس موقعیت  ها، 
ز یـا موقف،  یـا مواقـف خاصـی از مـرگ ر بـرزخ هسـت کـه شـفاعت ور آن ود
رجوو ندارو؛ نه این که شفاعت به صورت مطلق ور همه زمان ها نفی شده 
 باشـد. بـه بیانـی ویگـر ر بـه طـور کلـی، شـفاعتی مورو انکار اسـت کـه بددن
 اذن ر رضای خدارند باشد، ر شخِص خاطی بخواهد خوو را به آن رسیله 

از عذاب خدارند برهاند ر نه مطلِق شفاعت! 

ا 
َ
ِه َما ل

ّ
ِ الَل ُدو�فَ ِم�فْ ُدو�ف ْع�بُ َ کرونـد ایـن بـوو: >َو�ی کـه اسـتاو تـالرت  آیـۀ ویگـری 

ا 
َ
ل َما  �بِ َه 

ّ
الَل و�فَ  �ئُ ّ

�بِ
�فَ �تُ

ئَ
ا ْل  �تُ ِه 

ّ
الَل َد  ِ��فْ ا  �فَ َعاوئُ �فَ ُ سش اِء 

َ
ل َهوئُ و�فَ 

ُ
ول �تُ َ َو�ی ُعُهْم  �فَ �فْ َ �ی ا 

َ
َول ُهْم 

ّ
ُر �فُ �یَ

و�فَ <.3
ُ
ِرك

ْ ُسش �ی ا 
َ�َمّ ى 

َ
َعال َو�تَ  �ُ َحا�فَ ُس�بْ ْر�فِ 

ائَ
ْ
ال �فِى  ا 

َ
َول َماَوا�تِ  الَسّ �فِى  ُم 

َ
ْعل َ �ی

زی پررا کنید که نه کسی از کسی عذابی را وفع می کند، ر نه از کسی شفاعتی  1. بقره: 48؛ »ر از ود
 می پذیرنـد، ر نـه از کسـی ]ور برابـر گناهانـش[ فدیـه ر عوضـی می گیرند، ر نـه ]برای رهایی 

زخ[ یاوی می شـوند«. از آتـش ود
2. تفسیر عیاشی، ص 241.

یانی به آنان می رسـانند  3. یونـس: 18؛ »ر آنـان بـه جـای خـدا چیزهایـی را می پرسـتند که نه ز
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ید کّفار چیزهایی را که فاقد نفع ر ضرر هستند ید؟ می گو  آیۀ فوق چه می گو

یـش بـه عنـوان شـفیع قـرار واوه ر عباوتشـان می کروند ور حالی  از سـوی خو

کـه خدارنـد متعـال آن هـا را اصاًل به عنوان شـفیع قبـول ندارو.

�بَ 
ْو َكدفَّ

ئَ
ا ا �بً ِه َكدفِ

ّ
ى الَل

َ
َرى َعل �تَ �فِ ا�فْ ُم ِمَمّ

َ
ل طفْ

ئَ
َم�فْ ا  به آیۀ قبل از آن وقت کنید: >�فَ

 1 !> ِرُمو�فَ ْ ُمحب
ْ
ِلُ� ال �فْ ُ ا �ی

َ
ُ� ل

�فَّ ِ� اإِ ا�تِ �یَ
آ
ا �بِ

آن هـا بـه خدارنـد متعـال بـه وورغ  امـووی را نسـبت می وهند! سـپس ور آیۀ 

بعـدی نیـز سـخن از شـفیعاِن کفار وارو.

ّید سخن ما اوامه آیه می باشد   خدارند متعال، آن شفیعان را برنگزیده ر مؤ

 >... ْر�فِ
ائَ

ْ
ا �فِى ال

َ
َماَوا�تِ َول ُم �فِى الَسّ

َ
ْعل َ ا �ی

َ
َما ل َه �بِ

ّ
و�فَ الَل �ئُ ّ

�بِ
�فَ �تُ

ئَ
ْل ا  که فرمووه است: >... �تُ

 یعنی خدارند متعال از رجوو چنین شفیعانی که مقبول من عنداهلل باشند 
 خبـر نـدارو! بـه عبـارت ویگـر، اصاًل چنین شـفیعانی که کفار قائل هسـتند 

رجوو خارجی ندارند. 

کافران، این شفعاء را شرکاء الهی قرار واوه اند:  که  کید می کند  خدارند تا

َوَراَء  اُكْم  �فَ
ْ
ل َوّ ْم َما �فَ �تُ

ْ
َرك َو�تَ �تٍ  َمَرّ َل  َوّ

ئَ
ا اُكْم  �فَ �تْ

َ
ل َراَدى َكَما حفَ �فُ ا  ُمو�فَ �تُ �ئْ ْد �بِ �تَ

َ
>َول

َع 
ّ

َط �تَ ْد �تَ �تَ
َ
اُء ل َركَ ُ ْم سش

ُ
ك �ی �فَُّهْم �فِ

ئَ
ْم ا َ�ْم�تُ �فَ رفَ �ی ِ �ف

َّ
ُم ال

ُ
َعاَءك �فَ ُ ْم سش

ُ
َرى َمَعك ْم َوَما �فَ

ُ
ُهوِرك طفُ

2.> ُ�ُمو�فَ رفْ �تَ ْم  �تُ ْم َما ُك�فْ
ُ
ك َلّ َ��فْ ْم َوصفَ

ُ
ك �فَ �یْ َ �ب

آیـا  بگـو:  خداینـد.  نـزو  مـا  شـفیعان  اینـان  ینـد:  می گو ر  می وهنـد؛  آنـان  بـه  سـووی  نـه  ر 
]بـه عنـوان شـفیع[  را ور آسـمان ها ر زمیـن  آنهـا  کـه  بـه شـفیعانی خبـر می وهیـد  را  خـدا 

کـه شـریک ار قـرار می وهنـد، منـّزه ر برتـر اسـت«. نمی شناسـد؟ ار از آنچـه 
کنـد،  کـه بـر خـدا وورغ بنـدو یـا آیاتـش را تکذیـب  کسـی  1. یونـس: 17؛ »پـس سـتمکارتر از 

شـد«. نخواهنـد  رسـتگار  گنهـکاران،  یقینـًا  کیسـت؟ 
ورو بـه جهـان ویگـر بـه آنـان خطاب می شـوو:[ همان گونه که شـما  2. انعـام: 94؛ »ر ]لحظـه د
کنـون هـم تنهـا  را نخسـتین بـار ]ور رحـم مـاور تنهـا ر وسـت خالـی از همـه چیـز[ آفریدیـم، ا
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ر ور جایی ویگر نیز می فرماید:

وا  ا�فُ
َ
َعاُء َوك �فَ

ُ ِهْم سش ا�ئِ
َ
َرك

ُ ُهْم ِم�فْ سش
َ
�فْ ل

ُ
ك ْم �یَ

َ
ِرُمو�فَ * َول ْ ُمحب

ْ
ِلُ� ال �بْ ُ  �ی

اَ��تُ وُم الَسّ �تُ ْوَم �تَ َ > َو�ی
1.> �فَ ِر�ی ِهْم َكا�فِ ا�ئِ

َركَ ُ سش �بِ

که آقا قرائت فرمووند چنین است: آخرین آیه 

ْل  و�فَ * �تُ
ُ
ل ْع�تِ َ ا �ی

َ
ا َول �ئً �یْ

َ و�فَ سش
ُ
ْمِلك َ ا �ی

َ
وا ل ْو َكا�فُ

َ
َول

ئَ
ْل ا َعاَء �تُ �فَ ُ ِه سش

ّ
ِ الَل وا ِم�فْ ُدو�ف

دفُ حفَ
ِم ا�تَّ

ئَ
>ا

2 .> ُعو�فَ َ ْر�ب ِ� �تُ �یْ
َ
ل  اإِ

َمّ
ُ ْر�فِ �ش

ائَ
ْ
َماَوا�تِ َوال ُك الَسّ

ْ
ُه ُمل

َ
ًعا ل ِم�ی َ اَ��تُ �ب �فَ

َّ ِه السش
ّ
ِلَل

آیـات فـوق ور مقـام اثبات این مطلب اسـت که اذن شـفاعت، ور انحصار 

یرا خدارند مالک شـفاعت اسـت. از این ور به  خدارند متعال می باشـد؛ ز

هـر کـس که بخواهد، اذن شـفاعت می وهد. 

 شـفاعت از صفـات کمالیـه نیسـت؛ یعنـی شـفاعت بایـد طووی باشـد که 

به نزو ما آمدید، ر آنچه را ور ونیا به شـما واوه بوویم پشـت سـر گذاشـته ر همه را از وسـت 
بوبّیـت ر عبـاوت مـا[ شـریک می پنداشـتید، همـراه شـما  واویـد، ر شـفیعانتان را کـه ]ور و
گمـان  نمی بینیـم، یقینـًا پیوندهـای شـما ]بـا همـه چیـز[ بریـده، ر آنچـه را شـریکان خـدا 

می کرویـد از وسـتتان رفتـه ر گـم شـده اسـت«.
کـی آن  گنهـکاران ]از شـدت سـختی ر هولنا پـا شـوو  کـه قیامـت بر زی  1. ورم: 12 ر 13؛ »ر ود
گرونـد ر بـه علـت پذیرفتـه نشـدن بهانـه ر عذرشـان از رحمـت خـدا[ مأیـوس  اندرهگیـن 
شـوند * ر از معبووانشـان ]که آنها را کورکورانه می پرسـتیدند[ برای آنان شـفیعانی نخواهد 

بـوو، ر آنـان معبووانشـان را ]از ودی راقعیـت[ انـکار می کننـد«.
2. زمر: 43 ر 44؛ »]نه اینکه بی خبران، ووباره قدرت خدا نمی اندیشند[ بلکه به جای خدا 
 ]از بتـان[ شـفیعانی بـرای خـوو گرفته انـد. بگـو: آیـا ]از آنهـا شـفاعت می خواهیـد[ هـر چنـد 
 مالک چیزی ]ر اختیاروار شفاعتی[ نباشند ر علم ر عقلی نداشته باشند ]ر پرستندگان 
یژه خداسـت، فرمانررایی آسمان ها ر زمین   خوو را نشناسـند؟[ * بگو: شـفاعت، یکسـره د

ید«. ور سیطره ارست، سپس به سوی ار بازگروانده می شو
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 شخص ثالثی ور نزو خدارند شفاعت گناهکاوی را کند، نه این که خدارند 

 خوو شـفیع ور نزو خوو باشـد! که ور این صورت، اساسـًا شـفاعت بی معنا 

 خواهد بوو. به عبارت ویگر، شـفاعت نیازمند سـه طرف اسـت یک طرف 

مشـفوع، ر یک طرف شـفیع، ر یک طرف اصلی اذن وهنده به شـفاعت، 

یعنی خدارند متعال ر پذیرندۀ شـفاعت.

که خوو  ًعا...< یعنی چه؟ آیا به این معناست  ِم�ی َ اَ��تُ �ب �فَ
َّ ِه السش

ّ
عبارت >... ِلَل

کســـی را ور پیشـــگاه خووش شـــفاعت می کند؟ قطعـــًا این معنا   خدارند 

 غلط است. بلکه معنای صحیح این است که شفاعِت استقاللی مرورو 

رضای   بووه ر فقط شفاعتی قابل تأیید ر قبول است که شرط اراوه ر اذن د

 خدارند ور آن لحاظ شده باشد! ر البته، قطعًا خدا می تواند به فرو یا افراوی 

کرون بدهد. اذن شفاعت 
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ّری( �ب ى و �ت
ّ
ول ر�ت )�ت �ف �ت و �ف مح�بّ

کم  پس از اسـتدالل های متقِن آقا رحیم، سـکوت معناداری بر فضای جمع حا

گویـا حرمـت شـیخ مانـع بـود تـا از ایشـان خواسـته شـود بـر اشـتباهش اعتـراف   شـد. 

که هنوز با سـخنان شـیخ مخالفت داشـت،  کند. در این موقع، سـّید نجف آبادی 

کـرد و بحـث قبلـی را پیش کشـید: رو بـه شـیخ 

ـی ر تبـّری چیسـت کـه مـا از ایـام طفولیـت جـزء فـررع وین 
ّ
_ پـس مسـئلۀ تول

می خواندیـم ر بعـد کـه بـزرگ شـدیم بـه اخبـار بی شـماوی راجـع بـه محّبـت 

 ِحْصِنی 
َ

ِبی  َطاِلـٍب  ِحْصِنی  َفَمـْن َوَخل
َ
َیـُة َعِلـِی  ْبِن  أ

َ
اهـل بیـت از قبیـل: »َرل

یـت نمـووه  کـه آن عقیـدۀ ارلیـه مـا را تقو اِبـی«1 مواجـه شـدیم 
َ

ِمـَن ِمـْن َعذ
َ
أ

کـه تمـام ایـن اخبـار جعـل ر وورغ اسـت. کـرو  اسـت؟ نمی تـوان فکـر 

گفت: شیخ 

 مهمتریـن متـن ویـن قـرآن اسـت ر هرچیـزی مخالـف آن باشـد غلـط 
ً
_ ارل

ّید آیـات قرآن  اسـت. اخبـار ر احاویـث ور صورتـی صحیـح اسـت کـه یـا مؤ

1. عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 2، ص136.  



ی ر تبّری(
ّ
219محّبت ر نفرت )تول

یـا  اسـت  ایـن مطلـب صحیـح  آیـا  نباشـد.  آن هـا  اقـاّلً مخالـف  یـا  ر  بـووه 

نیسـت؟

گفت:  نجف آبادی 

کسی منکر آن نیست.  _ البته صحیح است ر 

گفت: شیخ 

اَل  �تَ ْ ْعَمْل ِم�ش َ َم�فْ �ی ید شفاعت نیست ر مطابق آیه >�فَ  _ ظاهرًا قرآن به ما می گو

َرُ� <1، اعمال خوب ر بد انسان بددن  َ ا �ی
ًرّ َ �تٍ سش َرّ اَل دفَ �تَ ْ ْعَمْل ِم�ش َ َرُ� * َوَم�فْ �ی َ ًرا �ی �یْ

�تٍ �فَ َرّ دفَ

پـاواش ر کیفـر نخواهـد مانـد. امـا بعد از تقریر این موضوع توسـط آقا رحیم، 

 >... �تٍ َرّ اَل دفَ �تَ ْ ْعَمْل ِم�ش َ َم�فْ �ی می تـوان نوعـی از شـفاعت را پذیرفـت. البتـه آیـه >�فَ

را هـم بایـد وقیق تـر مورو بررسـی قـرار واو. 

یم به مسـئلۀ ورم که شـما ورمرتبه آن را به رخ ما کشـیده اید  اکنون می پرواز

ر آن مسـئله تولـی ر تبـری اسـت. یعنـی محّبـت بـه خانـواوه رسـالت ر تنفـر 

از وشـمنان ر مخالفیـن ائمـه ؟مهع؟. مـن نـه تنهـا منکـر ایـن ور اصـل نیسـتم 

بلکـه همـان طـووی  کـه ور ایـام طفولیـت بـه شـما آموخته انـد، معتقـدم که 

از اصـول مذهـب جعفـری اسـت، رلـی مـروم معنـی تولـی ر تبـری را هنـوز 

نفهمیده انـد.

گفت: کرده بود  که از تعصب ورزِی آقا در مباحثه تعجب  رحیم 

بـه بحـث بنـده توجـه  آبـاوی  نـه جنـاب سـّید نجـف  کـه  _ جالـب اسـت 

کرونـد ر نـه جنـاب شـیخ!! مـا ثابـت کرویم که شـفاعت یک موضـوع قرآنی 

کنـد، آن نیکـی را ببینـد * ر هرکـس  زن ذره ای نیکـی  1. زلـزال: 7 ر 8؛ »پـس هرکـس هـم د
ببینـد«. را  بـدی  کنـد، آن  بـدی  زن ذره ای  هـم د
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کروه انـد.  کـه ورایـات آن را تاییـد ر تفصیلـش را بیـان   اسـت؛ مضافـًا بـر ایـن 
 مـن نمی وانـم مـراو جنـاب نجف آباوی ازطرح بحث تولـی ر تبری ر ارتباط 

آن با شفاعت چیست؟

یم، شـفاعت  شـاید فکـر می کننـد چـون مـا امیرالمومنیـن؟ع؟ را ورسـت واو
ایشـان را طلـب می کنیـم؟ البتـه حـق ایـن اسـت چـون خدارنـد متعـال دی 
گرفتـه، لجـرم  کـروه ر محبـوب حـق می باشـد ر اذن شـفاعت  را منصـوب 

طلـب شـفاعت از ایشـان می کنیـم. 

 از آقا هم تعجب می کنم که با این همه تصریح ور آیات شفاعت ر پاسخهای 
مـا بـه شـبهات ایشـان، بـاز هـم مدعای قبلی شـان را تکـرار می کنند! عالره 
کـروه، بـه ایـن  یـت عمـل اشـاره  ْعَمْل...<، خـدا بـه وؤ َ َم�فْ �ی کـه ور آیـۀ >�فَ ایـن 
یز ر ورشـت اعمال خیر ر شـّر هرکسـی ور آن عالم برایش مجّسـم  معنی که و

می شوو ر آن را به رأی العین می بیند، نه جزای عمل!

ید ایراوی نیست،  گر می خواهید رارو بحث تولی ر تبری بشو  به هر صورت ا
ما هم استفاوه می کنیم.

گفت: شیخ بی توجه به حرف های آقا رحیم 

_ بـرای ایـن کـه بفهمیـم آیا مروم حقیقت تولی ر تبری را فهمیده اند، خوب 
اسـت مقدمتـًا ور حقیقـت معنـای ورسـتی ر وشـمنی صحبـت کنیـم. آیـا 

می وانیـد انسـان چـرا چیزخاصـی را ورسـت می وارو ر چیـزی ویگر را نه؟ 

نجف آبادی پاسخ داد:

گر شما بیان بفرمایید بهتر است. _ البته ا

گفت: شیخ 

_ بسـیار خوب! انسـان ممکن اسـت اشـخاص ر اشـیایی را ورسـت واشته 
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باشـد ر ممکـن اسـت از اشـخاص ر یـا اشـیایی متنفـر باشـد رلـی هیچ یك 
یـرا هیـچ چیـزی ور ونیـا بـددن علـت موجوو  از آن هـا بـددن علـت نیسـت. ز
نمی شـوو. همـواره محّبـت انسـان نسـبت بـه اشـیائی اسـت کـه یـک سـنخ 
مالیمـت ر موافقـت بـا آن هـا وارو. مثـاًل شـما خـورش فسـنجان را ورسـت 
ید ر بنده آبگوشت را. علت این است که خورش فسنجان به ذائقه  می واو

 شما مالیمتر است ر آبگوشت به ذائقه من!

یبـا تـوأم اسـت خوشـتان می آیـد رلی   شـما از خوانـدن آرازی کـه بـا صـدای ز

 از صـدای بـد متنفریـد. بـرای ایـن کـه آهنـگ مـوزدن، پروه های گوش شـما 

یبا ایجاو می کند ر رلی ورمی  یا ها ر خاطرات ز  را می نوازو ر ور مغز شـما وؤ

گـوش شـما را مـی آزارو. مغـز شـما هـم عـاوت  چـون نامالیـم اسـت، پـروه 

بـه نظـم معینـی وارو؛ هـر رقـت صدایـی از صـورت آن نظـم خـارج شـوو، اثـر 

 ناخوشایند ایجاو می کند. به همین شکل تمام میل ر رغبت یا تنفر ر انزجار 

 از اشیاء، مربوط به یکی از قوای پنجگانۀ شخص می باشد. با این که خوو 

 موضـوع تأثیـر خاصـی نـدارو رلی مالزم اسـت بـا چیز ویگری کـه آن چیز، ور 

رجـوو شـخص تأثیـر خـوب ر یـا تأثیـر نامطبـوع وارو. ور این صـورت از ودی 

 مالزمـه، عیـن آن تأثیـر را بـه نفس موضوع سـرایت می وهد ر این خوو بحث 

یم. حال به نظر شما محّبت یا تنفر انسانی   مفصلی وارو که به آن نمی پرواز

یم؟ از انسان ویگر، ناشی از چیست ر چرا ما فالن شخص را ورست می واو

گفتند:  دوستان 

که آوم خوبی است. _ برای این 

گفت:  کرد و  شیخ تبّسمی 

 یــك نوع 
ً
 _ قضیــه را بــه ایــن ســاوگی ر ابهــام ر کلیــت نمی شــوو حــل کــرو. ارل
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کــه بــرای بقــاء نســل ور انســان پیــدا میشــوو ر آن هــم تمایــل  محّبــت هســت 

 غریزی بین ور جنس زن ر مرو است. ور امر کلی هم به راسطۀ علل مختلف 

ر فراران، فالن مرو ممکن است از فالن زن خوشش بیاید ر از ویگری بدش 

 بیایــد. چــون ایــن قســمت از محّبــت انســان از موضــوع بحــث خــارج اســت،

 اجازه بدهید از آن صرفنظر کنیم. 

سپس ادامه داد:

کـه متوجـه مـاور ر خواهـر  _ یـك سـنخ ویگـری از محّبـت ور انسـان هسـت 
ر بـراور ر پـدر ر فرزنـد اسـت. منشـأ ایـن محّبـت، البتـه بـاز عاطفـۀ غریـزی 
اسـت کـه ور اغلـب حیوانـات هـم رجـوو وارو رلـی غالبًا به محّبـت ماور به 
 فرزندانش، آن هم تا رقتی که به سن رشد ر کمال نرسیده اند محدرو است. 

رلی ور انسان، وایرۀ این محّبت، رسیع ر ورام آن بیشتر است. 

 البته علت اصلی چنین محّبتی را باید ور ُحّب ذات جستجو کرو. انسان 

بـه نزویـکان خـوو اعتمـاو وارو ر آنـان را تکیـه گاه خـوو ور حـواوث زندگانـی 
 فرض می کند. از طرف ویگر کشش خونی ر تشابهی بین مزاج ر افکار آن ها 

گرفتن با یکدیگر نیز مزید برعلت می باشد. موجوو است ر عاوت ر خو 

گفت:  مجدالشریعه 

یـرا هیچ گونـه قرابـت  _ ایـن قسـمت هـم از موضـوع بحـث مـا خـارج اسـت، ز

 َنَسـبی بین ما ر ائمۀ اطهار نیسـت. برفرض هم باشـد، به قدوی زمان بین ما 

 ر آن ها فاصله انداخته که ممکن نیست این عوامل را علت محّبت قرار وهیم. 

یاوتر باشد، عالقه انسان کمتر می شوو،  چون هر چه فاصلۀ نسبِی فامیلی ز

بـه همیـن صـورت هـر قدر فاصله زمانی ر مکانی بین شـخص ر خویشـانش 

بیشـتر باشـد، عالقه  هـا کم می شـوو تا این که محـو می گروو.
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گفت: شیخ با خوشحالی 

 _ احسنت! حال ببینیم منشاء محّبتی که انسان نسبت به اشخاص بیگانه

یبایـی را می بینـد ر از  گاهـی انسـان، آوم موّجـه ر ز پیـدا می کنـد چیسـت؟ 

کـه از آراز خـوب، خوشـش  ُحسـن خلـق ار خوشـش می آیـد؛ همـان طـووی 

 می آیـد یـا از تماشـای یـك بـاغ مصّفـا لـذت می بـرو. آیا محّبت ما نسـبت به 

اهل بیت رسالت ور این رویف است؟

مجدالشریعه پاسخ داد:

کـه مـا آن هـا را ندیده ایـم ر هیچ گونـه تصـووی هـم از  _  البتـه خیـر! بـرای ایـن 

 شکل ر هیئت آن ها ور مخّیلۀ ما موجوو نیست. عالره بر این، آن ها به یك 

یسـت شـکل  شـکل نبـووه انـد ر انسـان هـم نمی توانـد ور آِن راحـد صد یا ود

ر هیئت انسـانی را بپسـندو. 

گفت:  شیخ حسن قمی 

کسـی، تأثیـر ور   _ خـوش آمـدن ر ورسـت واشـتن هیـکل یـا چشـم ر ابـردی 

گر فرضًا حضرت امیرالمومنین خیلی   عقاید ر ویانت ار نخواهد واشت. ا

یبا می وانسـتند  کفار هم ار را ز یبا بوو به طووی که حتی یهوو ر نصاوی یا  ز

که به ایشان  یبایی اندام ایشان را ورست می واشتند، مستلزم این نبوو   ر ز

رند.  ایمان آد

گفت: شیخ باز 

کرویـد.  _ احسـنت! هـر ودی شـما آقایـان، مقصـوو مـرا ورك ر خـوب بیـان 

مقصـوو مـن ایـن اسـت که شـقوق مختلف محّبت افراو را بـه یکدیگر بیان 

کنیـم تـا معلـوم شـوو مقصـوو از حـّب بـه اهـل بیت چیسـت.
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انسـان ممکـن اسـت شـخص بیگانـه ای را ورسـت بـدارو، چـون خیلی آوم 

را  یـا ویگـری  خـوش مشـرب ر خـوش محضـر ر خـوش معاشـرتی اسـت. 

ورست بدارو، به راسطۀ این که وارای فضایل فتوت ر هّمت ر جوانمروی 

اسـت ر بـه ورو ورسـتان خـوو می خـورو؛ یـا ایـن کـه کسـی را ورسـت بـدارو، 

کـه می وانـد مـرو صدیـق ر امینـی اسـت ر می توانـد بـه ار از هـر  بدیـن ولیـل 

حیـث اطمینـان پیدا کند. خالصه انسـان به معاصریـن خوو، به اندازه ای 

کـه ممکـن اسـت خـوو یـا جامعـه از آنـان بهره مند شـوو عالقه پیـدا می کند. 

آیـا محّبـت مـا نسـبت بـه خانـدان نبـوت، از این قبیل اسـت؟

گفت: مجدالشریعه با اشتیاق پاسخ 

یـرا آن هـا ور عصـر مـا نیسـتند ر با ما معاشـرت نمی کننـد ر نفعی از  _ خیـر! ز

ورسـتِی آنان عاید ما نمی شـوو.

گفت:  نجف آبادی 

_ چـرا ممکـن نیسـت نفعـی از آن هـا عایـد مـا شـوو؟ ور صورتی کـه مقـرب 

ورگاه خدارنـد هسـتند ر بـه ورسـتداران خـوو نفـع می رسـانند.

گفت: مجدالشریعه با پوزخندی 

کرو. گروو ر آن بحث خاتمه پیدا  _ این موضوع به مسئله شفاعت بازمی 

شیخ ادامه داد:

 _ ما ور این جا  می خواهیم این موضوع را بحث کنیم که آیا ورست واشتن 

 آن ها، مستلزم جلب نفع است یا این که خیال جلب نفع، مستلزم ورست 

یـرا شـما ایـن طـور مدعـی هسـتید کـه انسـان باید  واشـتن آن هـا می باشـد. ز

آن هـا را ورسـت واشـته باشـد تـا از عـذاب خدارنـد ایمـن باشـد ر ایـن طـور 
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کـرو،  کـه چـون آن هـا را از عـذاب خدارنـد معـاف خواهنـد  مدعـی نبوویـد 

پـس مـا بایـد آن هـا را ورسـت واشـته باشـیم. 

گفت:  سید نجف آبادی 

_ من نفهمیدم تفارت این ور مطلب چیست.

شیخ توضیح داد:

یید نتیجه محّبت علی؟ع؟ این   _ فرق خیلی راضح است. مثاًل شما می گو
می شـوو کـه خدارنـد ُمحـّب را ور رحمـت خـوو رارو سـازو. پـس محّبـت آن 
گر ایشـان را برای جلب  حضـرت موجـب انتفـاع شـخِص محب می شـوو. ا
گرامـی؟ع؟  آن  ر محّبـت  ـت 

ّ
نفـع عل باشـید، جلـِب   نفـع ورسـت واشـته 

معلول خواهد بوو!

گـر انسـان بـه امیـد جلـب نفـع، کسـی را ورسـت بـدارو ویگـر  عـالره برایـن، ا
یـا ورسـت  یـب ر و کسـی را بـددن و گـر  کـس نـدارو. شـما ا گـرون آن  منتـی 
گر ار را برای این ورسـت واشـتید  واشـتید، مسـتحق پاواش هسـتید. رلی ا
 ار را ورسـت نداشـته اید، بلکـه آن 

ً
کـه مثـاًل فـالن مبلـغ بـه شـما بدهـد، ارل

کـه بـه آن مبلـغ وسـت یافتیـد،  مبلـغ را ورسـت واشـته اید ر ثانیـًا هـر رقتـی 
ورسـتی هـم تمـام شـده اسـت.

گفت:  نجف آبادی 

که نباید ورستی ر تولی ما تحت این عنوان باشد. _ تصدیق می کنم 

کـه مـا حضـرت امـام حسـین؟ع؟ را بـرای  _ پـس ایـن طـور نتیجـه می گیریـم 
یـرا ار را ندیده ایـم. بـر فـرض  یـم ز یـش ورسـت نداو قـد ر قامـت ر چشـم ر ابرد
هـم ویـده بوویـم، ایـن نـوع ورسـتی، شایسـتۀ مقـام دی ر سـزارار آن نیسـت 

کـه جـزء اصـول مذهـب باشـد.
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کـه ور ورسـتان ونیـوی  مـا ایشـان را بـرای خـوش معاشـرتی یـا سـایر مزایایـی 

 ور زمان ما نیسـتند تا ما از آن خصایص 
ً
یرا ارل یم، ز اسـت ورسـت نمی واو

یم، ثانیًا این نحوه ورست واشتن کوچکتر از آن است که مورو  بهره مند شو

 توجـه قـرار گیـرو. پس فقط یك سـنخ ورسـت واشـتن می مانـد ر آن از قبیل

که انسان نسبت به رجال بزرگ ونیا وارو.  تجلیل ر تعظیمی است 

یم، برای این است که آن حضرت  گر امیرالمومنین؟ع؟ را ورست می واو  ما ا

را شجاع تر، با تقواتر، زاهدتر ر با ایمان تر از تمام اصحاب رسول می وانیم.

 ار را 
ً
یم، برای این است که ارل  اگر حضرت امام حسین؟ع؟ را ورست می واو

 شـخص با تقوایی می وانیم که به قدر سـر سـوزن از شـریعت جّدش تخطی 

نکـروه بـوو؛ ثانیـًا بـرای ایـن کـه شـجاع ر رشـید بـوو؛ ثالثـًا مناعـت ر بلنـدی 

همتـش را می سـتاییم کـه ار را مقابـل ظلـم ر سـلطنت نـاورای بنـی امیـه بـه 

کریـم ر عطـوف ر رئـوف بـوو.  کـرو؛ رابعـًا سـخی ر  مخالفـت ر مقارمـت راوار 

خالصــه چــون ور ایــن جا  مقصوو ذکــر فضائل ر مکارم امیرالمومنین؟ع؟  یا 

 حسین بن علی؟امهع؟ نیست، طول ر تفصیل نمی وهم. رلی خیال می کنم 

 محّبتی که شایسته آنهاست ر محّبتی که خدارند آن را به حصن حصین 

که جزء فررع وین است، باید از این قبیل  خوو توصیف می کند ر محّبتی 

کــه تمامــًا مشــتق از مــکارم ر فضائــل اخالقــی   باشــد. یعنــی افعــال آن هــا را 

 آنهاست ورست واشته باشیم ر طبعًا ورست وارندگان آن ها را نیز ورست 

کــه  یــم. بــه عبــارت ویگــر آن هــا را بــرای راجــد بــوون ایــن مزایــا ر صفاتــی  بداو

گــر بــوو ونیــا همــان بهشــت موعــوو می شــد  ور همــه افــراو بشــر نیســت ر ا

 بایــد ورســت واشــته باشــیم. می وانــم آقــای نجــف آبــاوی اعتراضــی بــه ایــن

 نظریۀ من ندارند. 
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نجف آبادی با لهجه ای محجوب جواب داد: 

_ تمام فرمایشات شما عین حقیقت است.

شیخ ادامه داد: 

_ پــس رقتــی شــما حســین بــن علــی؟امهع؟ را حقیقتــًا ورســت واشــتید ر 

مخصوصــًا ار را بــرای فضایلــش ورســت واشــتید، معلوم می شــوو آن فضائل 

گــر تمــام  یــد خووتــان ا را بایــد بــا ویــدۀ اعجــاب ر تحســین نــگاه کــرو ر میــل واو

اقــل ســهم بزرگــی از آن را واشــته باشــید.  آن فضائــل را نداشــته باشــید، ل

کــه حســین بــن علــی؟امهع؟ را سرمشــق خــوو قــرار  کــرو  بنابرایــن ســعی خواهیــد 

واوه ر از فضائــل ر ملــکات ار پیــردی کنیــد. ور این صــورت محّبــت حســین 

بــن علــی؟امهع؟، حصــن خدارنــد اســت ر هرکــس ور آن حصــن واخــل شــد از 

ــی را جــزء 
ّ
عــذاب ر قهــر خدارنــدی محفــوظ خواهــد شــد. بــه ایــن جهــت تول

اصــول مذهــب قــرار واوه انــد.

کرده و ادامه داد: شیخ پس از اندکی سکوت رو به سید نجف آبادی 

 _ برای رضای خاطر شما، حدیثی از حضرت امام محمد باقر؟ع؟ به ذهنم 

که می فرماید:  رسید 

اِر،  اَعِة، َر َما َمَعَنا َبَراَءٌة ِمَن الّنَ  ِبالّطَ
َّ

 ِإل
َّ

ـی اهلِل َعـّزَ َر َجـل
َ
ُب ِإل »... َر اهلِل َمـا َنَتَقـّرَ

َکاَن  ، َر َمـْن  َنـا َرِلـّیٌ
َ
َکاَن هلِلَِّ ُمِطیعـًا َفُهـَو ل ـٍة. َمـْن  َحـٍد ِمـْن ُحّجَ

َ
ـی اهلِل أِل

َ
 َعل

َ
َر ل

َوَرِع«.1
ْ
َعَمـِل َر ال

ْ
 ِبال

َّ
َیُتَنا ِإل

َ
 َرل

ُ
. َر َمـا ُتَنـال َنـا َعـُدّرٌ

َ
هلِلَِّ َعاِصیـًا َفُهـَو ل

یعنـی »سـوگند بـه خـدا کـه مـا بـه سـوی خدارنـد، جـز از راه اطاعـت نزویـک 

یم! ر همراِه ما بوون  _ به تنهایی _ موجب برائِت از آتش نیست ر برای  نمی شو

1. رسائل الشیعة، ج 15، ص234.
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 کسی هم حجت ر ولیلی ور برابر خدا نمی شوو. هرکس از خدارند اطاعت 

که عصیانگر ور برابر فرمان خدا باشـد،  کسـی  یده ر  وز کند، با ما ورسـتی د

بـه رسـیله عصیانـش بـا مـا وشـمنی کـروه اسـت. ر بـه حـِقّ رلیـت ما کسـی 

رع«. نائـل  نمی شـوو جـز به عمـل ر د

گفت:  مجدالشریعه 

 _ من می خواهم برای تأئید فرمایش آقا یك قدم هم فراتر بررم ر مدعی شوم، 

ق بـه آن ُخلق 
ّ
انسـان رقتـی صفتـی را ورسـت مـی وارو، خـووش را هم متخل

ید:  می کنـد، رلـو بـه طـور کامـل نشـوو، چنانکه مولـوی می گو

ین ارض ر سماست        جنــــس خوو را همچو کاه ر کهرباست«1 »ذره ذره کاندو

گفت:  کرد و  سّید نجف آبادی رو به آقا رحیم 

ر یا ما تا کنون خیلی از مفاهیم وینی ود گو  _ آقا رحیم! نظر شـما چیسـت؟ 

 بووه ایم ر صرفًا ول به برخی مطالب آباء ر اجداوی واوه بوویم ر مروم را به آن ها 

که اساس ر پایه اش خیلی محکم نبووه اند. وعوت می کرویم ور حالی 

گفت:  رحیم سری تکان داد و 

 _ نعوذ باهلل آقای نجف آباوی. این که شما از برخی آیات ر ورایات اطالعی 
یـد، ولیـل بـر بی پایـه بـوون اعتقـاوات اصیل شـیعی نمی شـوو. برخی از  نداو
ئـی وارنـد،  سـخنرانان ر خطبـای معّظـم، بـا اینکـه ور اوای خطابـه یـد طول
رلـی ور برخـی مواضـع اعتقـاوی وارای نقـص هسـتند ر ایـن نقـص متاّثـر از 

عـدم مطالعـه وقیـق ر یـا عـدم مراجعـه بـه اسـاتید خبـره می باشـد. 

 بهتر است برسیم به سخنان جناب شیخ که طبعًا ور انتهای آن به معنای 

1. مثنوی، وفتر ششم، بخش 89.
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ایـــن ورایـــت وقت مجـــدوی هم خواهد شـــد. ایشـــان محّبـــت را به چند 

کروند: تقســـیم  وسته 

 محّبت به چیز ها، به ولیل واشتن عالقۀ وورنی ر یا هماهنگی ر مالیمت 

 بـا حـواس پنجگانـه، محّبـت به زن از باب ازویاو نسـل، محّبـت ماور ر پدر 

 بـه فرزنـدان، محّبـت بـه بیگانـه بـه علـت ویـدن صفـات پسـندیده ور ار. 

 البته ایشان محّبت به یک فرو را چنانچه صرفًا از باب این که ار آوم خوبی 

اسـت، از کارهـای عوامانـه وانسـتند ر من نفهمیدم چـرا؟! از نظر ما ِصرف 

 ورست واشتن آوم های خوب، عقاًل امری پسندیده، خداپسندانه ر خوب 

یم! گرچه ما نام آن را ورستی عوامانه بگذاو است 

ور هـــر صـــورت، این تقســـیم بنـــدی نه کامل اســـت ر نـــه تام! بلکـــه قابل 

ک  نقـــض نیـــز می باشـــد! البته مالیمت با طبـــع ر حواس ظاهـــری هم مال

خوبـــی برای محّبت ر ورســـت واشـــتن نیســـت! چرا که مثـــاًل بیمار برای 

ورمـــان، واودی تلـــخ می خورو ور حالـــی که آن واور هرگـــز مطلوب حواس 

نیست. پنجگانه 

ر یـــا بســـیاوی از افـــراو هســـتند که جنـــس مخالف را ورســـت وارنـــد نه از 

بـــاب ازویاو نســـل بلکـــه به صـــورت فطـــری ر غریزی!

ایـــن امور نشـــان می وهـــد که تقســـیم بندی اســـتاو، صرفًا از بـــاب مقدمه 

چینـــی برای بیان مطلوبشـــان می باشـــد. ایراوی نیســـت! ما نیـــز یک جزء 

جدید بـــه این تقســـیم بندی اضافـــه می کنیم:

محّبت به خدارند!

کـه فطرتـًا خـدا را شـناخته اند، رلـی از  هـر بنـدۀ بـا ایمـان ر حتـی بندگانـی 
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یرا عقاًل  جزئیـات توحیـد خبـری ندارنـد، خدارند متعال را ورسـت وارنـد؛ ز

تشـکر از منعـم راجـب اسـت ر مـا به خاطـر نعمت هایی کـه خدارند متعال 

یـم.  بـه مـا واوه اسـت، ار را ورسـت واو

 خدارند متعال نیز، یکی از عالئم مومنین را حب شدید به خدا ذکر می کند: 

ِه...<1! 
ّ
ا ِلَل

 ُ��بًّ
ّ

ُد َ سش
ئَ
وا ا َم�فُ

آ
�فَ ا �ی ِ �ف

َّ
>... َوال

کـه ُمِحـّب، هـر  شـرط اصلـی ور ایجـاو محّبتـی اصیـل ر ثابـت، ایـن اسـت 

روه  کنـد.  کاوی را کـه محبـوب ورسـت وارو انجـام وهـد ر خواسـتۀ ار را بـرآد

بـه تعبیـر ویگـر، ُمِحـّب چشـم بـه وهـان ر یـا اراوۀ محبـوب وارو، تـا هـر چـه 

یـد یـا بخواهـد اطاعـت نمایـد. بگو

بـه خـدا بیشـتر ر قوی تـر  روه انـد، محّبـت ر عشقشـان  ایمـان آد کـه  آنـان  بقـره: 165؛ »...   .1
اسـت...«.
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داو�فد �ت �ب� حف م�ۀ مح�بّ دا؟لص؟، لارف روی ارف رسول حف �ی �پ

کـه همیشـه اسـتداللی روشـن و برهانـی دقیـق  همـه در برابـر حرف هـای رحیـم 

کت شـده بودنـد. رحیـم ادامـه داد: داشـت، سـا

یم. لذا گوش به فرمان هسـتیم تا   _ ما مّدعی هسـتیم که خدا را ورسـت واو

بـددن هیـچ کـم ر کاسـتی، فرامیـن ار را انجام وهیم. ور قرآن کریم امر شـده 

و�فَ 
ِح�بُّ

ْم �تُ �تُ �فْ ُك�فْ ْل اإِ
تـا بی چـون ر چـرا از پیامبـر خـدا؟لص؟ پیـردی کنیـم: >�تُ

ٌم<.1 وٌر َرِ��ی �فُ ُه �فَ
ّ
ْم َوالَل

ُ
ك َ و�ب �فُ ْم دفُ

ُ
ك

َ
ْر ل �فِ

عفْ َ ُه َو�ی
ّ
ُم الَل

ُ
ك �بْ ْح�بِ ُ ِى �ی

ُعو�ف �بِ
ا�تَّ َه �فَ

ّ
الَل

یـم، نشـانۀ صـدق اّوعایمـان  گـر مـا، اّوعـای محّبـت خدارنـد را واو یعنـی ا

کـه از پیامبـر پیـردِی مطلـق نماییـم تـا هـم محّبـت خوومـان را  ایـن اسـت 

بـه خـدا ثابـت کـروه باشـیم ر هـم محبـوب خـدا شـده ر مـورو مغفـرت خـدا 

گیریـم. قـرار 

یم تـا ببینیم ایشـان از ما چه  گـر بخواهیـم سـراغ رسـول خـدا؟لص؟ برد حـال ا

می خواهد، چاره ای جز رجوع به ورایات معتبر نیسـت. اما فعال با ورایات 

گـر بخواهـم از ورایـات صحیحـه برخـی مطالـب  کـه ا  کاوی نـدارم؛ چـه ایـن 

یـد، پـس مـرا پیـردی کنیـد تـا خـدا هـم شـما را  گـر خـدا را ورسـت واو 1. آل عمـران: 31؛ »بگـو: ا
ورسـت بـدارو، ر گناهانتـان را بیامـرزو؛ ر خـدا بسـیار آمرزنـده ر مهربـان اسـت«.
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کنند! کنم، برخی نتوانند بیانات معصومین؟مهع؟ را تحمل  را عنوان 

ور قران جستجو می کنیم. خدارند متعال می فرماید:

ْر�بَى...<؛1 اجـر ر مـزو رسـالت، 
�تُ
ْ
ال �فِى   

�تَ
ّ

َمَوَد
ْ
ال ا 

َّ
ل اإِ ًرا 

ْ �ب
ئَ
ا  �ِ �یْ

َ
َعل ْم 

ُ
ك

ُ
ل

ئَ
ْسا

ئَ
ا ا 

َ
ل ْل  �تُ  ...<

چیـزی نیسـت مگـر مـوّوت بـه اهـل بیـت رسـول خـدا. مـوّوت، از محّبـت 

ینـد کـه  تـر اسـت؛ چـه ایـن کـه مـوّوت بـه محّبتـی وائمـی گو چنـد ورجـه بال

ر  وزو  د رفاقـت  ار  بـا  ر  باشـد  واشـته  وائمـی  پیـردی  محبوبـش  از  ُمحـّب، 

کنـد. برایـش خیرخواهـی 

کـه  بـه نزویـکان رسـول اهلل مـوّوت واشـته باشـیم. حـال ایـن  پـس مـا بایـد 

کسـانی هسـتند، بحث جاوی ما نیسـت؛ رلی قدر  نزویکان رسـول اهلل چه 

یه امام حسین؟ع؟،   مسلم این است که پنج تن آل عبا ر امامان معصوم از ذو

َبـی« می باشـند. پـس مـا بایـد بـه آن بزرگـواران محّبـت  ُقْر
ْ
قطعـًا واخـل ور »ال

کـه آن هـا را ویـده باشـیم یـا ندیـده باشـیم! چـه ایـن  واشـته باشـیم چـه ایـن 

کـه بـا آن هـا نسـبت سـببی ر نسـبی واشـته باشـیم یـا نداشـته باشـیم! ایـن 

سـخن الهـی ور حقیقـت پاسـخ بـه  برخـی افاضـات جنـاب مجدالشـریعه 

نیـز هسـت!

گفت:  مجد الشریعه جا خورد و 

_ مگر من چه چیزی ور قبال »ذدی القربی« گفتم که قرآن مرا رو می کند؟!

رحیم پاسخ داد:

_ مگـر نفرموویـد آن هـا ور عصـر مـا نیسـتند ر بـا مـا معاشـرت نمی کننـد ر 

1. شـووی: 23؛ »... از شـما ]ور برابـر ابـالغ رسـالتم[ هیـچ پاواشـی جـز مـوّوت نزویـکان را ]کـه 
بنابـر ورایـات بسـیار اهـل بیـت؟مهع؟ هسـتند[ را نمی خواهـم...«.
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نفعـی از ورسـتی آنـان عایـد مـا نمی شـوو؟! رقتـی جنـاب نجـف آبـاوی بـه 
که تقرب الهی نصیب ورسـتداران ایشـان می شـوو، شـما  شـما تذکر واوند 
یـد »ایـن موضـوع بازمـی گـروو بـه مسـئله شـفاعت ر ایـن بحـث خاتمـه  فرمو

یافتـه اسـت«!!

 _ این آیه نشان می وهد که محّبت ذدی القربی، قطعًا ر یقینًا رظیفه ماست 
َه 

ّ
ِطِع الَل ُ  ر انجـام رظیفـه الهـی یعنـی عیـن عبـاوت ر تقـرب الهـی >... َوَم�فْ �ی

ًما <؛1 پس واشتن محّبت ذدی القربی، قطعًا سبب  �ی ِ ا َ�طف ْورفً ارفَ �فَ ْد �فَ �تَ ُه �فَ
َ
َوَرُسول

یدن  وز  تقّرب ما به خدارند متعال می گروو. به تعبیر ویگر، محّبت ر موّوت د
کـه  بـه اهـل بیـت ؟مهع؟، هـم رسـیله تقـّرب الهـی اسـت ر هـم امـری اسـت 
بـه راسـطۀ آن ور قیامـت مشـمول شـفاعت آنـان خواهیـم شـد. چـه ایـن کـه 

وسـتور الهـی بـه مـوّوت ایشـان مطلـق ر بـرای همـه اورار اسـت.

گذشـته از عالقمنـدی بـه  ور حقیقـت، واشـتِن محّبـت اهـل بیـت ؟مهع؟، 
که باید انجام شـوو.  صفات پسـندیدۀ آن بزرگواران، وسـتووی الهی اسـت 
حال برخی از مروم ور انجام این وسـتور الهی، معرفت واشـته ر به راسـطۀ 
کـی ر برتری آنها، توفیق ورسـتی  توسـل بـه اهـل بیـت؟مهع؟ ر فهمیـدن ارج پا
ر محّبتـی فراتـر از محّبـت افـراو ویگـر بـه اهـل بیـت پیـدا می کننـد. البتـه 
گنـاه، از فهـم ر  رطـۀ  گرفتـاوی ور د برخـی ویگـر همچـون حقیـر نیـز بـه ولیـل 
ورک ورجـات بـالی محّبـت ر مـوّوت اهـل بیـت؟مهع؟ ر انجـام رظیفـه ور 

قبـال آن عاجـز هسـتند.

کرد و پرسید: سپس رو به مجد الشریعه 

ید؟ _ شما پیامبر را ورست واو

1. احـــزاب: 71؛ »... ر هرکـــس خدا ر پیامبـــرش را اطاعت کند، بی تروید رســـتگاوی بزرگی 
است«. یافته 
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گفت:  مجدالشریعه 

_ بله! با تمام رجووم.

رحیم پرسید:

_ بـرای چـه؟! مگـر ایشـان ور عصـر مـا هسـتند؟! ر یـا قـرار اسـت از محّبـت 

یـد؟ ایشـان بـه شـما چیـزی برسـد؟ اساسـًا چـرا ایشـان را ورسـت واو

گفت:  مجدالشریعه 

یـدن بـه ایشـان وسـتووی الهـی اسـت کـه خـوو شـما هـم تذکـر  وز _ محّبـت د

 واوید. پس من رسول خدا؟لص؟ را ورست وارم. از طرفی ایشان حق هدایت 

گرون ما وارو. برای همین هم ار را ورست وارم. بر 

یـم؛  _ مرحبـًا بناصرنـا! مـا هـم مثـل شـما خاتـم النبیـاء؟لص؟ را ورسـت واو

هـم از جهـت وسـتور الهـی ر هـم از جهـت حـق هدایـت. آیـا ایـراوی وارو 

کـه اهـل بیـت ایشـان؟مهع؟ را هـم بـه همیـن ولیـل ورسـت واشـته باشـیم؟! 

اسـاس ایـن عالقـه ور بیـن همـۀ مـا مشـترک اسـت.

گفت:  مجد الشریعه 

کاماًل موافقم.  _
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�ت ؟مهع؟ �ی �ت اهل �ب مرا�ت�ب مح�بّ

کرد و سپس ادامه داد: رحیم مکثی 

یم سراغ بحث جلب منفعت! خدارند متعال وستور به واشتن محّبت  _ برد

 رسـول ر اهـل بیـت ایشـان واوه اسـت ر وسـتور خدارنـد مطلـق ر برای همۀ 

 زمان هاست. حال ممکن است فروی محّبت امیرالمومنین؟ع؟ را ور ول 

 واشته باشد به جهت ثوابی که خدا ور اطاعت از این وستور قرار واوه است. 

وزی از نظر خدا ممدرح است یا مذموم؟ آیا این نحوه محّبت د

گفتند: قطعًا ممدوح است! چون دستور خداوند است! تقریبًا همه 

کرد: مجدالشریعه اضافه 

کمالت است ر این محّبت عقالنی است. _ چون علی ]؟ع؟[ جامع 

گفت: رحیم با خشنودی 

ید مثالی بزنم: _ احسنتم!... بگذاو

 رظیفۀ همۀ بندگان الهی، عباوت خالق هستی است آن هم به آن شیوه ای 

زه بگیریم  که بدان وسـتور واوه اسـت. یعنی همۀ ما باید نماز بخوانیم ر ود

گر  ر به توحید ر نبوت ر معاو ر عدل ر امامت اعتقاو واشته باشیم. حال ا
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کسی نماز بخواند، یعنی برای رضای خدا عباوت کند تا به بهشت رعده 

ر گـروو، آیا ایـن نحوۀ عمل  واوه شـده وسـت یابـد ر از جهنـِم انـذار شـده ود

 مرورو است؟ هیچ کس حکم به بطالن عباوات چنین شخصی نمی کند. 

زخ  گر عباوت با چنین هدفی مذموم بوو، خوو خدارند ور قرآن از بهشت ر ود  ا

بـه عنـوان جـزای عمـل یـاو نمی کـرو. ور حالی که بر مبنای سـخن آقا، منشـأ 

عبـاوت شـخص مذکـور، حّب بـه نفس ر جلب منفعت می باشـد. 

ا  ْو�فً اِ�َها َواْدُ�وُ� �فَ
َ
ْصل ْعَد اإِ َ ْر�فِ �ب

ائَ
ْ
ِسُدوا �فِى ال �فْ ا �تُ

َ
 خدارند متعال می فرماید: >َول

1.> �فَ �ی ُمْحِس�فِ
ْ
ِر�ی�بٌ ِم�فَ ال

ِه �تَ
ّ
�فَّ َرْ�َم�تَ الَل َوَطَمًعا اإِ

»ر ور زمیـن پـس از اصـالح آن فسـاو مکنیـد، ر بـا بیـم ر امیـد ار را بخوانیـد 

کـه رحمـت خـدا بـه نیکـوکاران نزویـك اسـت«.

خدارنـد ور ایـن آیـه، خـوف ر رجـاء را انگیـزۀ اصالح اعمال افـراو قرار واوه ر 

گـر افراو ور رتبه هـای اعتقاوی ر ایمانی مختلف،  آن را تاییـد کـروه اسـت. ا

ثـواب  بـه  رسـّیدن  ر  عقـاب  از  خـوف  ودی  از  را  متعـال  خدارنـد  اطاعـت 

انجـام وهنـد، کـه یکـی از مصاویق این اطاعت، واشـتن محّبـت ر موّوت 

البتـه عبـاوت،  کروه انـد.  انجـام رظیفـه  اسـت، قطعـًا  اهـل بیـت؟مهع؟  بـه 

بـه انگیـزۀ محّبـت خـدا ر  ؟مهع؟، صرفـًا  بـه اهـل بیـت  از جملـه ور مـوّوت 

تـر اسـت. شـکرگزاوی ار، قطعـًا از نظـر رتبـه ر اخـالص بال

که فرمووند: برای فهم بهتر به ورایتی از امام صاوق؟ع؟ اشاره می کنم 

َعِبیـِد. ر 
ْ
ـَك ِعَبـاَوُة ال

ْ
 َخْوفـًا، َفِتل

َ
ـاَو َثاَلَثـٌة: َقـْوٌم َعَبـُدرا اهلل َعـّزَ رَجـّل ُعّبَ

ْ
»ِإّنَ ال

َجـَراِء. رَقـْوٌم 
ُ
ـَك ِعَبـاَوُة األ

ْ
ـَواِب، َفِتل ـَب الّثَ

َ
ـی َطل

َ
َقـْوٌم َعَبـُدرا اهلل َتَبـاَرَك رَتَعال

1. اعراف: 56.
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ِعَبـاَوِة«.1
ْ
ْفَضـُل ال

َ
ْحـَراِر، ر ِهـَی أ

َ
ـَك ِعَبـاَوُة األ

ْ
ـه، َفِتل

َ
 ُحّبـًا ل

َ
َعَبـُدرا اهلل َعـّزَ رَجـّل

 »عباوت کنندگان سه گرره اند: گررهی که خداى عّز ر جّل را از ترس عباوت 
 می کنند ر این عباوت بروگان است، ر وسته اى که خداى تبارك ر تعالی 
ران ر اجیرشدگان است،  را براى ثواب عباوت می کنند ر این عباوت مزود
کـه خـداى عـّز ر جـّل را بـراى ورسـتی ار عبـاوت می کننـد ر ایـن  گررهـی   ر 

که بهترین نوع عباوت می باشد«. عباوت آزاوگان است 

که ورجات مختلف عباوت را نشان می وهد،  این ورایت، گذشته از این 
گرره مرورو ر مذموم نیسـت،  که عباوت هیچ یک از این سـه  بیان می وارو 
بلکـه همگـی صحیـح می باشـد؛ رلی برتریـن ر بهترین آنها، عباوتی اسـت 

کـه بـه قصـد خوو خـدا ر برای ُحّبِ به خدا انجام شـوو.

ِبـی 
َ
أ ْبـِن  َعِلـّیِ  َیـُة 

َ
بـه ورایـت شـریفۀ »َرل ایـن مطالـب، رقتـی  بـه  بـا عنایـت 

اِبی«2 می رسـیم، باید وقت 
َ

ِمَن ِمْن َعذ
َ
 َطاِلٍب ِحْصِنی َفَمْن  َوَخَل  ِحْصِنی  أ

کـه ور اینجـا سـخن از رلیـت اسـت، نـه محّبـت ر نـه حتـی مـوّوت!  کنیـم 
سـخن از رلیـت اسـت! 

رلیـت یعنـی بـا تمـام رجـوو مطیـع ارامـر رلـی بـوون. البتـه ایـن رلیـت شـامل 
کـه ور ورایـت  کلمـۀ رلیـت بـه ایـن صـورت  محّبـت ر مـوّوت هـم هسـت. 
اسـتعمال شـده، یعنـی بـه صـورت مطلقه ر بـددن هیچ قید ر شـرط، صرفًا 

از سـوی خدارنـد ر بـرای ائمـه معصومیـن؟مهع؟ اسـت ر ل غیـر.

پـس واشـتن اعتقـاو بـه رلیـت مطلقـۀ امیرالمومنیـن؟ع؟ کـه مسـتلزم گرون 
نهـاون بـه ارامـر ر نواهـی ایشـان اسـت، عـالره بـر واشـتن محّبـت ایشـان، 

1. الکافی، ج2، ص 84، ح 5.

2. عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج 2، ص 136.
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ایـن  بـه  البتـه اعتقـاو  گرویـم.  الهـی مصـون  از عـذاب  تـا  موجـب می شـوو 
ید  موضـوع نیـز مطلـوب ر مـورو امر خداسـت. ورایتـی که آقا فرموونـد نیز، مؤ

سـخن مـن اسـت ر مـن نیـز بـدان ملتـزم هسـتم انشـاء اهلل.

 چرا که به امر خدا، رلیت ایشان ور راستای رلیت ر عباوِت خوو ار است.
 ر آن بزرگواران نیز خوو الگوهای اخالص ور طاعت ر بندگی خدا هستند. 
 لذا کسی که به راستی متولی به رلیت ایشان است، باید ور طریق طاعت 
 ر بندگی ر تقوای الهی کوشا باشد ر حتی از صغائر ر مکررهات نیز پرهیز کند. 
 ر حق ندارو رلیت ایشان را نعوذ باهلل، بهانۀ ارتکاب معاصی ر رفتار ناشایست 
 قرار وهد! چنان که خوو به شیعیان ر محبان ر مدعیان رلیتشان، فرمووه اند: 

ید«.1 ینت باشید ر سبب سر شکستگِی ما نشو »برای ما ز

 ما حصل بحث این که اساس محّبت های صحیح ر نیکو، ورست واشتن 
 خداسـت، ورسـت واشـتن خدا نیز مستلزم ورست واشتن رسول ارست ر 
 ورسـتی رسـول خدا مسـتلزم اطاعت مطلقه ر پیردی از ایشـان است. یکی 
 از مصاویق پیردی از رسول، واشتن موّوت اهل بیت ایشان؟مهع؟ می باشد؛ 

یعنی واشتن موّوت، خووش عمل محسوب می گروو. 

 افراو مختلف، بنابر ورجات ایمانی شان، مراتب مختلف موّوت ر محّبت 

 بـه اهـل بیـت ر رلیـِت طاعـت ر پیردی ایشـان را وارند، که هـر کدام ور رتبۀ

  خوو صحیح است، اّما ور قیاس با رتبه های ویگر، وارای برتری ر یا کاستی 

یـات ویـن ر  و گـر بـا سـایر ضرد می باشـد. ایـن محّبـت ر مـوّوت ر رلیـت، ا

مذهـب همـراه باشـد قطعـًا مانـع عـذاب الهـی می گـروو.

ْیَنا َشْینا«؛ إعتقاوات اإلمامیة، ص109. 
َ
 َتُکوُنوا َعل

َ
ْینًا، َر ل َنا َز

َ
_؟ع؟ _ : »ُکوُنوا ل

َ
1. َر َقال
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�ف
آ
ا�ت ا ّری و درحب �ب اصل �ت

گفت: کرد و  آقا رحیم نفسی تازه 

یند.  که ابتدا آقا باید سخن بگو _ ر البته بحث تبّری امر ویگری است 

گفت:  گرفت و  شیخ بدون تأیید سخنان قبلِی رحیم، دنبالۀ سخن را 

یـه پـدر کشـتگی  _ همین طـور اسـت! مسـئلۀ تبـری! آیـا مـا بـا یزیـد بـن معاد
کروه؟ اصل شـکل ر شـمایل  یم؟ مال ما را خوروه؟ حقوقمان را پایمال  واو
بـووه؟ ر خالصـه  ر عبـوس  بـد ُخلـق  مـا  بـا  ایـم؟ ور معاشـرت  را ویـده  ار 
کوچکتریـن چیـزی کـه مسـتلزم بغـض ر تنّفـر شـخصی مـا از ار باشـد رجوو 

وارو؟ آیـا تاییـد می کنیـد؟ 

گفتند: البته تنّفر ما از این قبیل نیست! دوستان 

شیخ ادامه داد:

یــم ر ار را لعنت می کنیم؟ بدیهی اســت نفرت  _ پــس چــرا مــا از ار نفــرت واو

کــه اعمــال ار را قبیــح ر صفاتــش را مذمــوم می وانیــم.   مــا بــرای ایــن اســت 

گــر شــخص ظالــم ر غاصــب را لعنــت می کنیــم ر از شــخص فاجــر  پــس مــا ا

کــه ظلــم ر فســق را بــد می وانیــم.  ر فاســق بدمــان می آیــد، بــرای ایــن اســت 
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یــم چنیــن کســی را لعنــت کنیــم ر بــا لعنــت فرســتان بــر ار،  حــال آیــا حــق واو

گروانیــم رلــی خــوو فاســق ر فاجــر باشــیم؟  خــدا ر پیامبــر را از خــوو خشــنوو 

گفت:  باز مجدالشریعه 

کـه زنـا نکـروه بایـد ارلیـن  کسـی  _ البتـه خیـر! بـه قـول حضـرت مسـیح، آن 

سـنگ را بـه زن زانیـه بزنـد!

_ آفریـن! خـوب بـه حقیقـت مطالب متوجه هسـتید. این نکتـه را خوب ور 

گـر مـا ظلـم کرویـم، غصـب کرویم ر حـق ویگـری را پایمال  نظـر بگیریـم کـه ا

نموویـم، آیـا همـان عمـل یزیـد را انجـام واوه ایـم یـا نـه؟ فقـط بـا ایـن تفـارت 

کـه مـورو ظلـم ار حضـرت امـام حسـین بـوو ر مـورو ظلـم مـا یکـی از بنـدگان 

ییـم،  کنیـم ر ور همـان حـال از یزیـد بیـزاوی بجو گـر مـا ظلـم  خـدا. پـس ا

ر  عـاوت  برحسـب  کـه  ایـن  یـا  کروه ایـم،  ظاهرسـازی  یـا  گفته ایـم  وورغ  یـا 

تقلیـد از پـدران ر معاشـرین خـوو ایـن کار را می کنیـم. آیـا ور این صـورت آن 

یـم ر مـورو رضـای خـدا ر پیامبر ارسـت  نتیجـه ای کـه مـا از تبـری انتظـار واو

روه ایـم؟ بجـای آد

گفت:  مجدالشریعه 

ـی ر تبـّری 
ّ
_ البتـه خیـر؛ بـرای ایـن کـه نمی شـوو خـدا را گـول زو. اصـل ور تول

ر  سـتمگران  اخالقـی  رذایـل  از  اجتنـاب  ر  پسـندیده  صفـات  بـه  اّتصـاف 

غاصبـان اسـت. 

گـر فاسـق ر  کنـد ر ا یـه  گر گـر ظالـم برحسـین؟ع؟  _ خـوب ور ایـن صـورت، ا

فاجـر بـر یزیـد لعنـت فرسـتند، چـه اثـری وارو؟ بـه همین جهـت ظالمی که 

وارایـِی ار از حـق النـاس جمـع شـده، یعنـی تمـام آن مظلمـه اسـت، چـه 
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 ایـن 
ً
یـرا ارل فایـده ای وارو کـه ور وهـۀ محـّرم، اطعـام ر ورضه خوانـی کنـد؟ ز

پـول مـال ار نیسـت تـا انفـاق آن اجـر واشـته باشـد، ثانیـًا عیـن آن عملـی را 

کـه ورضـه خـوان بـالی منبـر، تکذیـب ر تخطئـه می کنـد، خـوو ار مرتکـب 

می شـوو! ایـن ورحقیقـت یـك ظاهـر سـازی ر مسـخره بـازی بیـش نیسـت 

تقـوی ر خـدا پرسـتی پیامبـر ر  از  ر  از عـدل ر حکمـت خدارنـد  ر خیلـی 

کـروه ر فریـب  کـه ور ایـن مسـخره بـازی شـرکت  جانشـینان ار بعیـد اسـت 

بخورنـد ر صاحـب آن را مأجـور ر مثـاب بداننـد. 

گفت:  رحیم 

رت  _ هـر سـخن جایـی ر هـر نکتـه مقامـی وارو! بلـه مـا هـم البتـه منکـر ضرد
انجـام اعمـال صالحـه ر اّتصـاف بـه صفـات پسـندیده نیسـتیم ر ور نقطـۀ 
گونـه ظلـم ر سـتم ر پرهیـز از صفـات رذیلـه ر  وی از هـر  مقابـل آن هـم، ود
مات عقل 

ّ
یم. اینها از مسـل ُخلق ر خوی غیر انسـانی را قطعًا لزم می شـماو

ر شـرع ر رجـدان اسـت ر پیامبـر عظیـم الشـأن مـا هـم ور آن حدیث مشـهور 
مـکارم  ر  صفـات  تـا  شـدم  مبعـوث  مـن  کـه  نیسـت  ایـن  »جـز  فرمووه انـد: 

کمـال رسـانم«. 1 کنـم ر بـه  اخالقـی را تمـام 

این حقائق را انکار نمی کند، مگر انسان جاهل یا سفیه!

 اّما جناب شـیخ حتما تأیید می فرمایند. بنده ر شـما هم باید توجه واشـته 
ک های اساسی عقلی، رجدانی ر شرعی، معرفت  که بر اساس مال  باشیم 
 ر ایمان ر محّبت به خدا ر ارلیای خدا، بر همه چیز مقدم است! بلکه اوزش 

حقیقـی اعمـال ر فضائـل انسـانی نیز بـه اتصال رجووی ر انتسـاب حقیقی 

روگار یگانه اسـت.  بـه مبـدأ قدسـی ر محّبـت رجـووی ر عبووّیت پرد

1. مستدرک الوسائل،  ج 11، ص 187.
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البتـه لزمـۀ قطعـی، بلکـه نشـانۀ صـدق چنیـن ایمـان ر معرفـت ر محّبتـی 

وی گزیدن از وشـمنان خدا ر وشـمنان ورسـتان خدا بلکه وشمنی  نیز، ود

بـا آنان اسـت. 

 بله! ورستی خدا با ورستی وشمنان خدا هرگز ور یک قلب  جمع نمی شوو؛ 

ِ�...<؛1  ْو�فِ َ �فِ �فِى �ب ْ �ی �بَ
ْ
ل ٍل ِم�فْ �تَ ُه ِلَرحبُ

ّ
َعَل الَل َ چنان که قرآن عظیم نیز فرمووه: >َما �ب

»خدارنـد ور وودن یـک انسـان ور قلـب قـرار نداوه اسـت«، تا بـا یکی خدا را 

ورسـت بدارو ر با قلب ویگر با وشـمن خدا ورسـتی کند!

 بنابراین، فرو مؤمن، هم محّبت خدا را   ور ول وارو ر هم وشمنی با وشمنان 

 
ّ

و�فَ َم�فْ َحاَد
ّ

َواُد ُ ِر �ی �فِ اآ
ْ
ْوِم ال �یَ

ْ
ِه َوال

ّ
الَل  �بِ

و�فَ ِم�فُ وئْ ُ ْوًما �ی ُد �تَ حبِ
ا �تَ

َ
 خدا را. قرآن می فرماید: >ل

�بَ  َك َك�تَ �ئِ
َ
ول

ئُ
َر�تَُهْم ا �ی ْو َ�سشِ

ئَ
َوا�فَُهْم ا �فْ ْو اإِ

ئَ
اَءُهْم ا �فَ ْ �ب

ئَ
ْو ا

ئَ
اَءُهْم ا �بَ

آ
وا ا ْو َكا�فُ

َ
ُه َول

َ
َه َوَرُسول

ّ
الَل

ُ� ...<؛2  ُروٍ� ِم�فْ َدُهْم �بِ �یَّ
ئَ
َما�فَ َوا �ی اإِ

ْ
ِهُم ال و�بِ

ُ
ل �فِى �تُ

پســین ایمــان واشــته باشــند ر  ز باز کــه بــه خــدا ر ود »قومــی را نمی یابــی 

کــه بــا خــدا ر رســولش مخالفــت  کســانی را  ور عیــن حــال ورســت بدارنــد 

کروه انــد، هــر چنــد پدرانشــان یــا پسرانشــان یــا براورانشــان یــا عشــیرۀ آنــان 

 باشــند. خدا ایمان را ور ول این ها نوشــته ر آن ها را با ورحی از جانب خوو 
کروه است «. تأیید 

یـه، بلکـه بـا کسـانی کـه مسـّبب ودی کار آمـدن  مـا نـه تنهـا بـا یزیـد بـن معاد

1. احزاب: 4؛ »خدا برای هیچ مروی ور وورنش ور قلب قرار نداوه...«.
کـه بـا کسـانی  ز قیامـت ایمـان وارنـد، نمی یابـی  کـه بـه خـدا ر ود 2. مجاولـه: 22.؛ »گررهـی را 
گرچه پدرانشـان یا  کنند،  که با خدا ر پیامبرش وشـمنی ر مخالفت وارند، ورسـتی برقرار 
یشانشـان باشـند. ایناننـد که خـدا ایمان را ور ول هایشـان  فرزاندانشـان یـا براورانشـان یـا خو

ثابـت ر پایـدار کـروه، ر بـه ورحـی از جانب خوو نیررمندشـان سـاخته...«.
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یـم. بـا آن هـا قطعـًا مشـکل  ایـن جرثومـۀ فسـاو ر تباهـی شـدند وشـمنی واو

کننـده حقـوق اهـل بیـت می وانیـم.  یـم بلکـه آنـان را پایمـال  شـخصی نداو

یـم، هـم از بابـِت حـق اهلل ر حـق الرسـول ر از هـم بابـت  بـا آن هـا وشـمنی واو

حـق خوومـان.

گفت:  مجدالشریعه به تمسخر 

 _ آقا رحیم! بیشتر توضیح بفرمایید؛ آنها مگر با شخص شما چه پدرکشتگی 

واشته اند؟

رحیم اّما خونسرد و با لبخند پاسخ داد:

که نشان از ارج وشمنی وارو.   _ اساسًا راژه پدرکشتگی، اصطالحی است 

 بانیاِن سـقیفه باعث شـدند که پدر ما، امیرالمومنین؟ع؟، از حق خالفت 

کار نیایند.  الهی شـان محررم شـوند ر ایشـان به عنوان هاوی اّمت ور رأس 

کـه  کسـانی  نبرنـد مگـر  بهـره  ایشـان  از هدایـت  قیامـت  قیـام  تـا  مـروم  لـذا 

چنـگ بـه وامـن ایشـان زونـد. البتـه بی مهری هـا ر سـتم های فـراران را نیز ور 

ایـن راه بـه جـان خریدنـد ر بـا خـدا معاملـه کرونـد.

 ور حقیقت آن ها با منزدی کرون اهل بیت ؟مهع؟، سبب شدند که تعلیمات 

 صحیح اسالمی به آسانی به وست همه مروم نرسد ر بالعکس، تعلیمات 

یشـه ور عصبّیـت عربی ر کفر ر  شـیطانی رارو جامعـه شـوو. تعلیماتـی که و

جاهلیـت قبـل از اسـالم ر برگرفتـه از تعالیم یهـوو ر نصاوی بوو.

 آوی! ایشـان حـق خـدا ر رسـول اهل بیت ایشـان؟مهع؟ را پایمـال کروند؛ پس 

ما به این خاطر با ایشـان وشـمن هسـتیم ر لعنت شـان می کنیم. همانگونه 

کـه خـدا ر رسـولن ر لعنـت کنندگان آنـان را لعنت می کننـد. بعنوان نمونه 
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بـه آیـه 57 احـزاب  ر ورایتـی کـه ور پی آن ذکـر می کنم وقت کنید:

ا  ا�بً
َعدفَ ُهْم 

َ
ل  

ّ
َعَد

ئَ
َوا َر�تِ  �فِ

آ
ا

ْ
َوال ا  �یَ

�فْ
ّ

الُ� ِى 
�ف ُه 

ّ
الَل ُهُم  َع�فَ

َ
ل ُه 

َ
َوَرُسول َه 

ّ
الَل و�فَ 

دفُ وئْ ُ �ی �فَ  �ی ِ �ف
َّ
ال  

�فَّ >اإِ
ا<؛ 1 �فً ُمِه�ی

»آنهـا کـه خـدا ر پیامبرشـان را آزار می وهنـد، خدارند آنـان را لعنت کروه؛ از 

ر سـاخته، ر بـرای آنها عـذاب خوارکننده  رحمـت خـوو ور ونیـا ر آخـرت ود

کروه اسـت«. ای آماوه 

کروه ر فرمووه اند: امیر مؤمنان؟ع؟ خوو آنان را لعنت 

ِبـی 
َ
أ ْبـِن  َعِلـّیِ  ُمْؤِمِنیـَن 

ْ
ال ِمیـِر 

َ
أ ِعْنـَد  َجاِلسـًا  ُکْنـُت  َقـال :  ُنَباَتـَة  اْبـِن  »َعـِن 

ُقْربی؛  
ْ
َة ِفی ال َمَوّوَ

ْ
 ال

َّ
ْجرًا ِإل

َ
ْیِه أ

َ
ُکْم َعل

ُ
ْسَئل

َ
ی:  ُقْل ل أ

َ
 اهلُل َتَعال

َ
َطاِلٍب؟امهع؟... َقال

َمالِئَکـِة
ْ
ْعَنـُة اهلِل َر ال

َ
ْیـِه  ل

َ
ْجـَرُه ِفـی َقَراَبِتـِه، َفَعل

َ
 اهلِل؟لص؟ أ

َ
ـَم َرُسـول

َ
 َفَمـْن َظل

ْجَمِعیَن« .2
َ
اِس أ  َر الّنَ

 از منظر ویگر، آن ها حق الناس را هم رعایت نکروند. ما که این همه واعیۀ 

یـم ر رفتـن بـه مجالـس امـام حسـین؟ع؟ را به خاطر واشـتن   حـق النـاس واو

 حـق النـاس بـر گـرون فـالن تاجـر، امـری غیـر ممـدرح می وانیـم، چـرا بـه ایـن 

گرون غاصبان ارلیه است، اعتراض نمی کنیم؟! که بر  حق الناس 

کـروه، غاصبـان رلیـت،  گـر فرضـًا فـالن تاجـر، حـّق شـخصِی مـرا غصـب  ا

قاطبـۀ  از  را  اسـالمِی صحیـح  تعالیـم  تمامـِی  از  اسـتفاوه  ر  حـق هدایـت 

ور  حسـین؟ع؟  امـام  کـه  شـدند  باعـث  آن هـا  گرفته انـد.  قیامـت  تـا  مـروم 

1. احـزاب: 57؛ »قطعـًا آنـان کـه خـدا ر پیامبـرش را می آزارند، خدا ور ونیا ر آخرت لعنتشـان 
می کنـد، ر بـرای آنـان عذابی خوارکننده آماوه کروه اسـت«.

2. تفسیر فرات الکوفی، ص 395؛ بحار األنوار، ج 23، ص 228. 
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کربـال شـهید شـوو ر تعالیـم کامـل ایشـان بـه امثـال مـن، بـه سـهولت نرسـد. 

آن هـا حـق زندگـِی راحـت ور سـایۀ حکومـت علـوی ر حسـنی ر حسـینی 

کرونـد. ایـن اعمـال  از بشـریت سـلب  ر سـجاوی ر رضـوی ر مهـددی را 

آن هـا، باعـث رسـیدن شـّر اعتقـاوی ر اجتماعـی بـه مـن ر سـایر انسـان ها 

کرونـد!  شـد. آن هـا حقـوق همـه را پایمـال 

 وشمنی من با ایشان، از باب حق الناس نیز می باشد. یعنی آن قوم غاصب 

بایـد ور قبـال آحـاو امـت اسـالمی، جوابگـو باشـند. ضمـن ایـن کـه خـدا بـه 

ینـد: مؤمنـان وسـتور واوه از طاغـوت تبـری بجو

ُدو�فَ  ِر�ی ُ ِلَك �ی �بْ
َل ِم�فْ �تَ ِ رف

�فْ
ئُ
َك َوَما ا �یْ

َ
ل َل اإِ ِ رف

�فْ
ئُ
َما ا وا �بِ َم�فُ

آ
�فَُّهْم ا

ئَ
ُ�ُمو�فَ ا رفْ َ �فَ �ی �ی ِ �ف

َّ
ى ال

َ
ل َر اإِ

ْم �تَ
َ
ل

ئَ
>ا

ُهْم 
َّ
ل �فِ �فْ �یُ

ئَ
َطا�فُ ا �یْ

َّ ُد السش ِر�ی ُ ِ� َو�ی ُروا �بِ �فُ
ْ
ك َ �فْ �ی

ئَ
ِمُروا ا

ئُ
ْد ا و�تِ َو�تَ ا�فُ ى الَطّ

َ
ل َحاَكُموا اإِ �تَ َ �فْ �ی

ئَ
ا

ًدا<.1 ِع�ی َ الًا �ب
َ
ل صفَ

کـه مـا نبایـد ور قیـاس بـا انسـانهای بـد ر خـوب،  نکتـۀ بعـدی ایـن اسـت 
یرا ور مقابل امام حسـین؟ع؟  شـأن افراو را ناویده بگیریم. یزید، یزید شـد ز
ر  کافـر  هیـچ  بـا  زخ  ود ور  ار  جایـگاه  لـذا  کـرو.  شـهید  را  ایشـان  ر  ایسـتاو 
بـه  یـارای رسـیدن  را  کـس  گناهـکاوی مقایسـه نمی شـوو. ور مقابـل هیـچ 

نیسـت.  مقـام امـام حسـین؟ع؟ 

گنـاه می کننـد ر ور مجالـس  کـه  گـر ور میـان مـروم، افـراوی هسـتند   حـال ا

کـه گمـان می کننـد بـه آنچـه بـر تـو ر پیـش از تـو نـازل شـده ایمـان  1. نسـاء: 60؛ »آیـا بـه کسـانی 
کمـه  وی ر محا کـه می خواهنـد ]ور مـوارو نـزاع ر اختالفشـان[ واد روه انـد، ننگریسـتی،  آد
کـه جـز بـه باطـل  کمـان سـتمکار ر قاضیـان رشـوه خـواوی  نـزو طاغـوت برنـد؟ ]همـان حا
وزند، ر شـیطان ]با سـوق  حکـم نمی راننـد،[ ور حالـی کـه فرمـان یافته انـد به طاغوت کفر د
وی ]کـه هرگـز بـه رحمـت  کـم طاغـوت[ می خواهـد آنـان را بـه گمراهـی ود واونشـان بـه محا

خـدا وسـت نیابنـد[ وچـار کنـد«.
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گانه اسـت. مگر کارهای همه مروم   عزاواوی شـرکت می کنند، بحثی جدا

 یکدست خوب یا یکدست بد است؛ نخیر! به تعبیر قرآن،  بسیاوی از مروم:

ا...<1! یعنی ممزرجی از کارهای خوب ر بد  �ئً ّ
َر َس�یِ �فَ

آ
ُطوا َ�َملًا َصاِلًحا َوا

َ
ل >... حفَ

 وارند! ما هم باید کار خوبشان را خوب رکار بدشان را بد بدانیم. مگر خدارند 

متعـال راه توبـه را قـرار نـداوه، از کجـا می وانیـد کـه آن هـا توبه نکـروه اند یا با 

شـرکت ور ایـن مجالـس موفق به توبه نشـده اند؟! 

که حق الناس  کنم. آنهایی  گررهی از آن ها وفاع   البته نمی خواهم از عمل 

 ر حق اهلل بر گرون وارند رلی نذوی واوه یا برخی اعمال عام المنفعه انجام 

 می وهند، قطعا معاصی آنان مذموم اسـت رلی نیکی نذر ر اعمال انسـان 

کـه ور شـرع، قبولـی برخـی اعمـال   ایـن 
ّ

گرفـت؛ ال ورسـتانه را نبایـد ناویـده 

ق بـه ویگری  ِ
ّ
منـوط بـه شـرایطی شـده اسـت. مثـال صدقـه از مالـی کـه متعل

 اسـت، ورا نمی باشـد. رلـی ایـن حرف هـا چـه وبطـی وارو بـه اصـل تبـّری از 

وشمنان خدا ر رسول؟

آیـا صحیـح اسـت کـه بـه راسـطه عمـِل ُمشـتی جاهـل ر گناهـکار، بیاییـم ر 

یـک اصـل اعتقـاوی را رو کنیـم؟

که خیالش از بابت اثبات صّحت تبری و تولی راحت شده   سید نجف آبادی 

کشید:  کرد و بحث دیگری پیش  بود، رو به شیخ 

_ پس شما منکرید که گریه بر مصائب اهل بیت ور نزو خدارند فضیلت وارو؟

گفت: شیخ 

گریه ر تأثر انسان از ودی معرفت ر راقعیت باشد البته فضیلت وارو،  گر   _ ا

1. توبه: 102؛ »... اعمال شایسته را با اعمال بد ورآمیختند...«.
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یـرا معنـی آن ایـن اسـت کـه شـخص متأثـر، حقیقـت فضائـل اهـل بیت را  ز

 ورست وارو ر از رذائل مخالفین متنفر است. گریه کرون فی حد ذاته تأثیری 

گر این گریه ر تأثر مربوط به عاوت ر غریزه باشد ر تحت   ندارو. مخصوصًا ا

 مؤثرات خارجی مانند صدای محزدِن ورضه خوان یا اشعار غم انگیز یا گریه 

وسته جمعی مجلس ورضه حاصل آمده باشد.

گفت:  سید نجف آبادی 

ز آقای مجدالشـریعه برای  گر امرد _ یعنـی چـه از ودی عـاوت ر غریـزه؟! آیـا ا

 شـما قصـه ای نقـل کنـد مبنـی بـر ایـن که شـخصی پایمـال حـرص ر طمع ر 

را  کـه اد شـهوت ویگـری شـده اسـت، نسـبت بـه شـخص مظلـوم رلـو ایـن 

 نمی شناسید ر هیچگونه رابطه ر قرابت رطنی یا وینی یا انسانی شما را به آن 

ید.  که متاثر می شو ید؟ البته  مربوط نمی کند متأثر نمی شو

گفت:  آقا رحیم 

 _ البته ور اینجا سخن از هر کس ر یک نفر ور یک طرف ونیا ر فالن عالم ر فالن

  وانشمند ر پدر ر ماور بنده ر جناب شیخ نیست! اینجا سخن از حضرت 

مـن  رانـا  منـی  »حسـین  مقـاِم:  صاحـب  ر  نبـی  سـبط  سّیدالشـهداء؟ع؟، 

حسین« ر یکی از »ور آقای جوانان اهل بهشت« است که شیعه ر سنی نقل 

که ایشـان   کروه اند! یعنی آن قدر مرتبه سّیدالشـهداء، نعوذباهلل پایین آمده 

کسی مقایسه می کنیم؟! را با هر 

 راقعه ای که بر امام حسین؟ع؟ رخ واوه، به بیان امام حسن؟ع؟ هیچ نمونه 
َبا َعْبِد اهلِل...«.1

َ
َکَیْوِمَك  َیا أ  َیْوَم 

َ
مشابهی ندارو: »...ل

1. األمالی) للصددق(، ص116. 
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یـخ هرگـز  کشـته شـدن افـراو ویگـر ور طـول تاو لجـرم؛ قیـاس آن بـا مـرون ر 

صحیـح نیسـت. ایـن از منظـر وودن وینـی اسـت؛ بلکـه از منظـر بـردن وینی 

گانـدی نیـز ار را سـتووه ر بـه  هـم بسـیاوی از بـزرگان ر مصلحـان بشـر ماننـد 

کروه انـد. عظمـت از ار یـاو 

کنیم، آن قدر رجوه برتری  گر از منظر بردن وینی هم بخواهیم قیاس   حتی ا

که این راقعه را منحصر به فرو می کند. کرو  ر انفراو ور آن می توان پیدا 

جرعه ای آب نوشید و ادامه داد: 

کنـد، توفیـق  گنـاه  کـه  کسـی  کـه الزامـًا هـر  کـروم  _ از طرفـی قبـاًل هـم بیـان 
گریه کرون  گر پیدا کند، الزامًا توفیق  شرکت ور مجالس را پیدا نمی کند ر ا
یـه بـر مظلومیت هـا  گر رو ر از  گنـاه، قسـارت قلـب مـی آد یـرا  را نمی یابـد؛ ز
کرون فی حد  گریه  که  گفته اسـت  کسـی   جلوگیری می کند. ور ضمن چه 

ذاته تاثیری ندارو؟

 آیا حضرت یعقوب نبی، که بر فراق یوسفش گریه می کرو ر امام سجاو؟ع؟ 
کاوی عبـث انجـام  یختنـد،  کـه آن همـه بـر مصائـب پدرشـان اشـک می و

می واونـد؟!

خالصــه مطابــق کالم آقــا، رارو حیطــۀ تبــری شــدن، نیازمند عصمت اســت 
کــه  یــخ تبــری بجویــد از آنجایــی  کــس بخواهــد از یکــی از ظلمــۀ تاو یــرا هــر  ز
ــدارو.  خــووش چــه بســا مرتکــب خــالف شــده لجــرم حــق تبــری جســتن ن
کاًل  کــه بحــث تبــری  بــه نظــر شــما ایــن نظریــه، منتهــی بــه ایــن امــر نمی گــروو 

ــار از  ــار انزج ــق اظه ــس ح ــچ ک ــر هی ــدو ر ویگ ــت ببن ــالمی رخ ــه اس از جامع
اقــل یکبــار، ور عمــرش  یــرا ور هــر صــورت خــووش ل ظالــم نداشــته باشــد؟! ز

کــروه اســت! معصیــت 
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الم اس و رّد مطف ��تّ ال�ف

گفت:  پس از چند دقیقه سکوت، مجدالشریعه 

گـر اجـازه می وهیـد قصه ای از مشـاهدات خووم نقل کنم که فرمایشـات  _ ا

جنـاب شـیخ را بـه نحو خوبـی تأئید می کند.

شـیخ سـری بـه عامـت موافقـت تـکان داده و تبسـمی پـر از تشـجیع و تحسـین 

کـه شـخصی ظالـم،  بـر لبانـش ظاهـر شـد. مجدالشـریعه قصـۀ مفصلـی را نقـل نمـود 

تصـور می کنـد می توانـد بـا پرداخـت مبلـغ اندکـی از مـال خـود،  بقیـه امـوال حرامـش 

کنـد.  را حـال 

کرد:  گونه آغاز  مجدالشریعه این 

یاوی  _ ور حوالی شـهر ما قمشـه، خانی بوو که با پدرم سـوابق ر معاشـرت ز

واشـت ر بـه راسـطه ایـن خصوصیـت، مـا از کـّم ر کیـف زندگانـی ار اطالع 

واشـتیم. خان ور آن حوالی خیلی به ظلم ر قسـارت معررف بوو. همیشـه 

کاِر حـکام ر پیشـکار ظلمـه بـوو ر خدمـت آن هـا را می کـرو. خـووش  پـاِی 

گـر ار را مأمـور رصـول مالیـات  کـروه ا هـم لفـت ر لیسـی واشـت ر خـدای نا
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می کرونـد، یـك ل ر ورل از رعیـت می گرفـت ر نصـف ر نیـم آن را بـه مافـوق 

کـه ور اراخـر حیـات،  بـه طـووی  هـای خـوو مـی واو ر مابقـی را می بلعیـد 

صاحـب چنـد ِوه ر مبالغـی پـول نقـد ر مقـداوی مسـتغالت شـهری شـده 

کـه ور شـررع زندگانـی اش وارایـِی چندانـی نداشـت. بـوو، ور حالـی 

کـرو ر رقـت برگشـت بـه ویـدن مـا آمـد. پـدرم  کربـال  جنـاب خـان سـفری بـه 

کـه آیـا از آن راضـی برگشـته ر ور طـی مسـافرت  کیفیـت سـفر ار پرسـید  از 

گفـت بعـد از تشـّرف بـه  گذشـته اسـت یـا نـه. سـرکار خـان  بـه دی خـوش 

کـه اهـل محـل  حـرم، یکسـر رفتـم خدمـت آخونـد مالشـعبانعلی مجتهـد 

ر عتبـات عالیـات شـده بـوو. مـن غایبانـه بـه ار  مـا بـوو رلـی سـال ها مجـاد

برایـش می فرسـتاوم. جنـاب  ر هـر سـال مبلغـی رجوهـات  اراوت واشـته 

گفـت ر حدیثـی  کـرو ر بـه مـن تبریـك  آخونـد خیلـی خـوب از مـن پذیرایـی 

کـه هرکـس  کـه مـن یـاو نگرفتـم رلـی مضمـون آن، ایـن بـوو  را بیـان فرموونـد 

خـوو را بـه طایفـه ای شـبیه کنـد، از آن طایفـه محسـوب خواهد شـد. بعد از 

کـروم  صحبت هـای متفرقـه ر استفسـار از ارضـاع محـل، بـه آخونـد عـرض 

کـه یـك قصـد مهـم مـن از ایـن سـفر ایـن بـوو کـه آمـده ام خـوو را حـالل کنـم. 

جنـاب آخونـد پرسـید چطـور خـوو را حالل کنـی مگر حرام بـووه ای؟ گفتم 

خـوو حضرتعالـی می وانیـد کـه شـغل من ویوانی ر رسـیله کسـب ر معاشـم 

همیـن بـووه اسـت ر البتـه عـالره برایـن کـه شـغل ویوانـی فعلـی غیر مشـررع 

ر عایـدات آن حـرام اسـت. ور ضمـن شـغل مـا البتـه حـالل ر حـرام ر حـق 

النـاس هـم وارو. آخونـد مالشـعبانعلی گفـت حال فهمیدم، مقصوو شـما 

گفتـم بلـه.  رّو مظالـم اسـت. 

گـر انسـان از ودی جهالـت ر ناوانـی مالـی برخـالف شـرع  گفـت می وانیـد ا
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گـر  ا ر  کنـد  مـال مسـترو  بـه صاحـب اصلـی  آن را  بایـد  باشـد  کـروه  کسـب 

که از مکاسـب غیر مشـررعه تحصیل شـده ر یا از  نمی شناسـد، مثل مالی 

مظالـم ر حـق الناسـی اسـت کـه صاحبـان آن را نمی شناسـد ر یـا نمی توانـد 

بـه آن هـا وسترسـی پیـدا کنـد، مجمـوع آن مالـی کـه از ایـن راه کسـب شـده 

ران غیبـت بایـد بـه نائـب امام؟ع؟ بدهـد که آن را  بـه امـام تعلـق وارو ر ور ود

کـه  کنـد. مخصوصـًا فقـرای همـان حـوزه ای  یـع  میـان فقـرا ر نیازمنـدان توز

مظالـم ور آن جـا ودی واوه اسـت.

گفت:  شیخ دراین جا  تبسمی نمود و 

که آخوند مالشعبانعلی حرف خدایی زوه است. _ تا این جا  

مجدالشریعه ادامه داد: 

گر بخواهم   _ جناِب خان گفت رقتی من این را شنیدم، به فکر فرر رفتم که ا

کـه متوجـه شـده بـوو  گدایـی می افتـم.  آخونـد  مظالـم مجهولـه را بدهـم بـه 

مـن ور فکـر فـرر رفتـه ام گفـت ور چـه فکری هسـتید؟ چرا حواسـتان مختل 

گر بخواهم رّو مظالم بدهم خووم  کروم قربان من ا شـده اسـت؟ من عرض 

یـرا بـه غیـر از یك وسـت لبـاس ر یك اطـاق ر یك گلیم  فقیـر خواهـم شـد، ز

کـه از پـول قرضـی تهیـه کـروه ر ور رقـت نمـاز خوانـدن آن را پوشـیده ر ور آن 

کـه نمـازم مطابـق تعالیـم وینـی ور جـای غصبـی ر  محـل نمـاز می خوانـم 

لبـاس غصبـی نباشـد، کلیـه وارایـی مـن از عمل ویوانی فراهم شـده اسـت 

ر مـن بـه ایـن خیـال بـووم کـه انسـان می توانـد مبلغـی بـه عنـوان رّو مظالم به 

کنـد ر بیشـتر بـه همیـن قصـد مشـرف  یکـی از علمـا بدهـد ر خـوو را حـالل 

کـه شـما می فرمائیـد، مـن ویگـر فنـای محـض خواهـم  شـدم رلـی ایـن طـور 

شـد ر نمی توانـم چنیـن کاوی بکنـم. 
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گفت: کرد و  شیخ سخن مجدالشریعه را قطع 

کـه  کـروه ر ایـن نکتـه را تذکـر بدهـم  _ اجـازه بدهیـد صحبـت شـما را قطـع 

مقصـوو شـارع از ایـن کـه انسـان ور لبـاس غصبـی نمـاز نگـزارو،  ایـن اسـت 

کـه انسـان غاصـب نباشـد ر غصـب نکنـد، یعنـی نمـاز شـخص غاصـب 

اصـاًل نمـاز نیسـت.

گفت:  مجدالشریعه 

 _ البته این طور است که می فرمایید. مخصوصًا ور صورتی که از پول قرضی 

 لباس ر جای نماز را تهیه کروه ر بعد، از پول نامشررع قرض خوو را بدهد، 

کنـد رلـی پـول وزوی را صـرف مخـارج  کـه انسـان وزوی  مثـل ایـن اسـت 

 شخصی نکروه ر از پول قرضی زندگانی خوو را تأمین کند رلی پول وزوی را 

کند وهان به لقمه حرام نیالووه است.  به طلبکاران واوه ر خیال 

گفت: شیخ 

کنید. _ بقیۀ صحبت خوو ر مذاکرات خان ر ماّلی مجتهد را تمام 

کرد:  مجدالشریعه مجددًا شروع 

گـر رو مظالـم معنایـش  گفـت ا کـه خـان بـه آخونـد  _  صحبـت ایـن جـا  بـوو 

گفت رقتی شـما تمام  این اسـت، از عهده من سـاخته نیسـت رلی آخوند 

کـه از مظالـم جمـع شـده، بـه نائـب امـام واویـد خووتـان آن  هسـتی خـوو را 

رقـت ور عـداو فقـرا ورمی آیـد ر نایـب امـام می توانـد بعنـوان ایـن کـه محتـاج 

هسـتید بخشـی از مـال را بـه شـما رو کنـد. 

 خان بعد از اندکی تأّمل می خواست به نحوی کاله شرعی گذاشته ر با واون

کار را  کنـد. ر می گفـت برخـی ایـن  اندکـی از مـال حرامـش، خـوو را تطهیـر 

252



253حّق الناس ر رّو مظالم

 می کننـد. خـان اوامـه واو: اگرچه مالشـعبانعلی نپذیرفت رلی من کسـی را 

ک ر حالل شدم ر برگشتم. ضمنًا رصیت   پیدا کروم که این کار را کرو ر من پا

کنند. کربال بروه ر ور آنجا وفن  که بعد از مرگ، جنازه ام را به  کروم 

گفت:  ی حزن زده و  شیخ بعد از شنیدن این تفصیل تبسمی از رو

م 
ّ
کـه برخـی مسـلمین بـا خـالف شـرع مسـل _ زهـی خجلـت ر سـرافکندگی 

کننـد. کبیـره خـوو را پـاك  گناهـان  می خواهنـد خالفـکاوی ر 

مجـد الشـریعه از ایـن کـه شـیخ، حـرف او را تحویـل گرفتـه بود خیلی خوشـحال 

کـرد و گفت:  بـه نظـر می رسـید. آقـا رحیـم رو بـه او 

کنـون مباحـث فقهـی را بـر اسـاس چـه  _ جنـاب مجدالشـریعه، شـما هـم ا

چیـز یـا چیزهایـی اسـتنتاج می کنیـد؟

گفت: 

_ بر اساس قرآن ر سّنت ر عقل ر اجماع.

گـر اجمـاع علمـا بـر خـالف آیـات ر ورایـات  _ مصـاور اصلـی کـدام اسـت؟ ا
باشـد مقبول اسـت؟

_ مصـاور اصلـی ثقلیـن اسـت ر بـه قـول خووتان، ما چون ویـن را ور محضر 
عقـل ر بـه فرمـان عقـل ور اطاعـت از خالـق قبـول می کنیـم، لجـرم عقـل نیز 
کسـی بـا  گـر  ور قبـول ثقلیـن مسـتتر اسـت. پـس اصـل می شـوو ثقلیـن، ر ا

کنـد سـخن ار را رو می کنیـم. آن هـا مخالفـت 

گفت: رحیم 

کـه نقـل فرموویـد، اشـخاصی  _ احسـنت! حـال ور ایـن واسـتان ر خبـری 

می آینـد ر امـوال ظالمـی را حـالل می کننـد، آیـا چنیـن اسـتناوی بـر اسـاس 

253



ضیافتی در تخت فوالد 254

ثقلیـن اسـت یـا اینکـه همـه مسـتندات خالصـه شـده اند ور سـخنان ایـن 

ید که نقل  چنـد نفـر مجهـول الحـال؟  الن شـما ایـن حکم آن ها را قبـول واو

کرویـد یـا خیر؟ قـول 

_ خیر! قبول ندارم.

_ چرا؟

_ چون احساس می کنم با محکمات فقهی ر عقیدتی ور تعارض است.

یرا به اعتراف  _ بر این اساس، هر کسی که باشد باید حرفش  را رو می کروید ز

خووتان بر خالف ثقلین است!

و  سـوال  ایـن  از  رحیـم  هـدف  بـود  فهمیـده  تـازه  کـه  الشـریعه  مجـد  اینجـا  در 

بازمانـد! رحیـم  بهـت دهانـش  از  و  انداخـت  پاییـن  را  بـوده، سـرش  جواب هـا چـه 

داد: ادامـه 

ــرای یــک بی نمــاز، مســجد جامــع را تعطیــل می کننــد؟  ــا حــال ب ــی ت ِک _ از 

گرفته انــد ر  ِکــی تــا حــال زمــام فقــه شــیعه را ُمشــتی افــراو بی نــام ر نشــان  از 

کروه انــد؟ مــن از جنــاب شــیخ تعجــب  ویگــر علمــای عظــام هــم ســکوت 

رلــی  می کننــد  همراهــی  مجدالشــریعه  جنــاب  بــا  چگونــه  کــه  می کنــم 

رّویــه ای بــر اعمــال آن ظالــم ر کســی کــه امــوال ار را حــالل کــروه، نمی زننــد؟ 

 جنــاب مجــد الشــریعه؛ علــت ناراحتــی شــما از اعمــال افــراو خیالــی ور این 

قصه چه بوو؟

ی با صدایی آرام پاسخ داد:  و

کروه اند. یل  _ آن ها احکام الهی را به هوی ر هوسشان تاد

کمی بیشتر توضیح بدهید.  _
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_ یعنـی ایـن آقایـان، بحـث حـق النـاس ر نهـی از غصـب حقـوق مـروم ر 

غیـره را ناویـده گرفته انـد. بـه عبـارت ویگـر حتـی بـا توجـه بـه ایـن کـه خـان، 

رو  بایـد  کـه  می کنـد  حکـم  شـرع  ر  می شناسـد  را  مغصوبیـن  ر  مظلومیـن 

کنـد ر مـال شـعبانعلی هـم ایـن نکتـه را تذکـر می وهـد، بـا ایـن حـال  ویـون 

کار را بـرای دی انجـام وهنـد. دی امیـدرار اسـت برخـی  ایـن 

گاه رحیم ادامه داد:  آن 

_ بـه نظـر مـن یـا ایـن واسـتان تقطیع شـده، یا خـان وورغ گفته اسـت. به نظر 

 
ّ

کـه خـوو را طّیـب ر طاهـر نشـان وهـد ر ال می رسـد خـان جـووی حـرف زوه 

هیـچ فقیـه بـا تقـوای شـیعی حکم فـوق را امضـاء نمی کند.

صـورت مجـد الشـریعه سـرخ شـده بـود و سـرش را بـاال نمـی آورد! رحیـم رو بـه 

گفـت:  کـرد و  شـیخ 

_ جسارتًا به بخشی از سخنان آقا هم اعتراض وارم.

کافگی پرسید:  شیخ با تعّجب و 

کدام قسمت؟  _

_ فرموویـد کـه منظـور از این که انسـان ور لباس غصبی نماز نخواند، یعنی 

کـه نمـاز غاصـب  کـه انسـان غاصـب نباشـد ر ایـن بـدان معنـا اسـت  ایـن 

اصـاًل نماز نیسـت!

کجای این سخن بنده مشکل وارو؟   _

فرقـی  دی  نخوانـدن  ر  خوانـدن  نمـاز  ر  نـدارو  نمـاز  اصـاًل  غاصـب  آیـا   _

نمی کنـد؟ پاسـخ هـر چـه باشـد چـه وبطـی بـه حکـم بطـالن نمـاز ور مـکان 

وارو؟! غصبـی 
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کامال مشخص است. _ این سخن 

_ جسـارتًا بایـد عـرض کنـم کـه این استحسـان، پایه ر اسـاس قرآنی ر ورایی 

نـدارو، بلکـه بـا مفررضات شـرع نیز ور تعارض اسـت.

یـم، ویگـر نبایـد امیـد ر انتظار  گـر بخواهیـم بـر اسـاس سـخن شـما پیـش برد ا

یرا آن ها بر مبنای سخن شما،  واشت که وزو ها ر غاصبان، هدایت شوند. ز

 هیچ راهی برای نزویکی به خدا ندارند )رلو این که هیچ یک از اجزای لباس 

ر مـکان نمازشـان غصبـی نباشـد(. پـس چـه انتظـاوی اسـت تـا عاصیـان 

متحـول شـده ر توبـه نماینـد ور حالی کـه همـه راه هـا را بـر ار بسـته اید؟!

که اصال نماز   گناهکار رقتی ناامید از هر جا شـد، ویگر برایش مهم نیسـت 

که بیش از پیش وام پهن  بخواند یا خیر بلکه ور این زمان، شـیطان اسـت 

یرا با شنیدن این گونه  می کند. حکم شما خیال ابلیس را نیز راحت می کند ز

گـر امیـد اندکی برای برگشـت غاصـب عاصی رجوو   استحسـانات، حتـی ا

می واشـت آن هـم بـه یاس مبـدل می گروو.

گفت:  کرد و  سپس رو به دیگران 

_ افـراوی کـه عامدانـه ر یـا جاهالنـه احـکام الهی را تفسـیر بـه رأی می کنند، 

یـش موجـب فـرار مـروم از ویـن ر خـدا می شـوند. جنـاب  بـا ایـن عمـل خو

 مجدالشریعه خاطره ای را تعریف کروند بنده هم به حسب اشتراک موضوع، 

یخی از امام صاوق؟ع؟ تعریف می کنم. واستانی تاو

روه است: 1 مرحوم صددق به ورایت از امام صاوق؟ع؟ چنین آد

یـا شـگفت  کـه پیـرر خواهشـهاى نفسـانی خـوو شـده  کـس  »بی ترویـد هـر 

1. معانی الخبار، ص 33.
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گرویـده اسـت، ماننـد همـان شـخصی  یشـتن  زوه از افـکار ر نظریـات خو

اسـت کـه مـروم سـاوه لـوح، بسـیار ار را می سـتووند ر بـه بزرگـی از ار یـاو مـی 

کـه مـرا  گونـه اى  گشـتم تـا از نزویـك ار را ببینـم، اّمـا بـه  کرونـد. مـن مشـتاق 

ى ار را ور مکانی ویدم  ز کنم. اتفاقا ود یابی  نشناسـد تا شـخصّیت ار را اوز

گـروش جمـع بوونـد. چهـره ام را پوشـاندم، ر  یـاوى از عـوام  کـه جمعّیـت ز

ناشـناس به میان آن ها رفتم تا نظاره گر ار ر مروم پیرامون ار باشـم. پیوسـته 

بـه  مـروم  ر  افتـاو  راه  بـه  فریـب مـی واو، سـپس  را  مـروم  نیرنـگ  ر  اطـوار  بـه 

ونبالـش رفتنـد تـا بـه جایی رسـید کـه از مروم جدا شـد، مروم برگشـته ر پی 

کار خـوو رفتنـد. امـا ار ویگـر برنگشـت ر همچنـان می رفـت. مـن بدنبالـش 

ان نانوایـی رسـید ر ور آن جـا توّقـف کـرو، بـه محض 
َ
رفتـم؛ ور بیـن راه بـه وّک

گرویـد ور عـدو نـان وزویـد ر راه افتـاو. ى مشـغول  کار آنکـه نانـوا بـه 

گفتـم: شـاید بـا نانـوا واو ر سـتدى وارو،  کـروم، رلـی بـا خـوو  مـن تعجـب 

کـروه ر سـپس  کـه انـار واشـت ار را هـم غافلگیـر  آنـگاه بـه شـخصی رسـید 

ور عـدو انـار برواشـت، ایـن عملـش نیـز تعّجبـم را برانگیخـت اّمـا بـا خـوو 

ى  اندیشـیدم کـه شـاید بـا ایـن فـرو هم حسـابی وارو. بـا خوو گفتم: چـه نیاز

ار را راوار بـه وزوى کـروه اسـت؟ چـرا رقتـی خوو را از چشـم نانـوا ر انارفررش 

ى انجـام مـی واو؟  همچنـان بـه ونبـال ار رفتـم، بـه  ر می ویـد چنیـن کار ود

ى رسـید، ور قـرص نـان ر ور انـار را جلـوى ار نهـاو ر رفـت، من هم به  بیمـار

ونبالـش رفتـم تـا ور نقطـه اى از بیابـان ایسـتاو.

خـوو را بـه ار رسـاندم ر گفتـم: اى بنـدۀ خـدا آرازۀ نیکـی تـو را شـنیده ر مایل 

کار عجیبـی  کـه از نزویـك تـو را ببینـم. حـال بـه ویـدارت آمـدم، رلـی  بـووم 

از تـو مشـاهده کـروم کـه فکـرم را پریشـان سـاخته اسـت. از تـو مـی پرسـم که 
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برایـم توضیـح وهـی تـا خیالم آسـووه شـوو، گفت چـه ویدى؟ مشـاهداتم را 

کـروم. کار دی بازگـو  از 

دی ور پاســخ بــه مــن گفــت: پیــش از هــر چیــز بــه مــن بگــو تو کیســتی؟ گفتم 

گفــت از چــه  یکــی از فرزنــدان آوم؟ع؟، از اّمــت محّمــد؟لص؟. بــار ویگــر 

کســانی؟ گفتــم فــروى از ورومــان پیامبرخــدا؟لص؟. پرســید ور کجــا زندگی 

گفتــم مدینــه. می کنــی؟ 

ــو جعفــر بــن محّمــد بــن علــّی بــن حســین بــن علــی بــن أبــی  گفــت شــاید ت

ى، گفــت رلــی این شــرافت خانواوگی برایت  طالــب؟مهع؟ هســتی؟ گفتــم آر

گاهــی، آنچــه مایــه شــرافت توســت علم  ســووى نخواهــد واشــت! بــا ایــن ناآ

گر چنین نبوو چگونه عملی  است. تو علم جّد ر پدرت را کنار گذاشته اى، ا

ى اســت، ناپســند کــه انجــام وهنــده اش شایســته ســتایش ر سپاســگزار  را 

گفتم آن چیست؟ ى؟   می شمار
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کیفـرش یـك برابـر  کـروار زشـتی وسـت یـازو،  کـه بـه  کسـی  برابـر اسـت ر هـر 
اسـت. چـون ور نـان وزویـدم ور گنـاه بـوو، ر بـراى وزویـدن ور انـار ور گناه، 
گنـاه. چـون هـر یـك از آن هـا را ور راه خـدا صدقـه واوم  پـس ایـن شـد چهـار 
 چهل ثواب خواهم واشت، از چهل حسنه ور برابر چهار سّیئه، چهار تا کم 

شوو سی ر شش حسنه برایم باقی می ماند.

 
ّ

گفتـم: تـو کتـاب خـدا را نفهمیـده اى! مگـر نشـنیده اى که خداى عـّز ر جل

1. انعام: 160.
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<؛1 »خـدا فقـط عمل پرهیزکاران  �فَ �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
ُه ِم�فَ ال

ّ
ُل الَل �بَّ

�تَ �تَ َ َما �ی
�فَّ مـی فرمایـد: >... اإِ

ر  گرویـدى  گنـاه وچـار  ور  بـه  وزویـدى  نـان  ور  یقینـًا چـون  را می پذیـرو«. 

جهـت سـرقت ور انـار هـم ور گنـاه ویگـر، ر چـون مـال مـروم را بـه جـاى این 

کـه بـه خووشـان بازگروانـی، بـددن رضایـت آنان بـه ویگرى واوى، بی شـك 

چهـار گنـاه بـر آن افـزروى ر چهـل حسـنه بـه چهـار گنـاه نیفـزروى. 

دی را ور حالی که با نگاه تندى به من نگریست، رها ساختم ر بر گشتم«.

امـام؟ع؟ فرموونـد بـا ایـن گونه تفسـیرهاى زشـت ر عوام پسـندانه گمراه می 

شـوند ر ویگـران را هـم به گمراهی می کشـانند.

گفت:  سید نجف آبادی 

_ مـن تصدیـق می کنـم ایـن حیلـه ور کار خـان، بـرای تطهیر خـوو از گناهان 

 کافـی نیسـت. امـا خـالف شـرع چـرا؟ همـان طـووی که جنـاب آقـا رحیم از 

ُه ِم�فَ 
ّ
ُل الَل �بَّ

�تَ �تَ َ َما �ی
�فَّ قـول امـام صـاوق؟ع؟ گفتنـد ر قـرآن هـم می فرمایـد: >... اإِ

یشتن  �فَ <، کدام مسلمانی خواسته است با ارتکاب خالف شرع، خو �ی �تِ
ُم�تَّ

ْ
ال

یرا فرمووید جناب خان مرتکب خالف شرع شده است. آیا   را پاك کند؟ ز

مه نشده است؟
ّ

کروه بری الذ که پرواخت  به اندازه همان 

شیخ جواب داد:

کـه فـی حـّد ذاتـه عملـی لغـو ر عبـث اسـت رلـی  قصـدم ایـن عمـل ار نبـوو 

گر می خواسـت  حتی نسـبت به همان مبلغ نیز ِذّمۀ ار بری نشـده اسـت ر ا

چنیـن شـوو، می بایسـت همـان مبلـغ را به کسـانی بدهد که مـورو اجحاف 

ر تعـدی قـرار گرفته انـد. امـا موضوع خالف شـرع ویگری که ور آن  واسـتان 

1. مائده: 31. 
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رجـوو وارو، حمـل جنازه به مشـاهد مشـّرفه می باشـد.

گفت:  ید  یش می بار که تعّجب از سر و رو سید نجف آبادی با صدایی 

_ نقل جنازه به مشاهده مشرفه را خالف شرع می وانید؟ 

رحیـم پیـش از آن کـه شـیخ پاسـخی دهـد، وارد میـدن شـد و سـّکان را بـه دسـت 

گرفت:

 _  نکته ای که غالبًا از نظر بسـیاوی افراو پنهان می ماند، آن اسـت که گوهر 
اصلـی بحـث را مـورو توّجـه قرار وهند ر نه مباحـث فرعی ر بعضًا اختالفی 
را. مثـاًل ور همیـن بحـِث »وفـن ور مشـاهد مشـّرفه«، گوهـر اصلـی، حرمـت 
مشـاهد مشـّرفه ر تبـّرک جسـتن بـه آن هاسـت. از طرفـی بحـث ور این کـه آیا 
ایـن کار شـرعًا حـرام اسـت یـا نـه، بـه عنـوان یـک مسـئلۀ فقهـی، بـه فقهـا ر 
کـه ایـن مسـئله،  گـذار می شـوو. شـما بهتـر از مـن می وانیـد  ـدان آن هـا را

ّ
مقل

مـورو اختـالف فقهاسـت ر همـگان بـه اتفـاق آن را حـرام نمی واننـد ر بلکـه 
غالبـًا آن را جائـز وانسـته اند.

کمـه بـرای  یکـی از حکمت هـای آن نیـز، مقابلـه بـا سیاسـت وسـتگاه حا
متـررک شـدِن ایـن مشـاهد عظیـم بـووه اسـت. 

کشـیدِن موضوعـات فرعـی، سـعی ور  بـه هـر حـال این کـه برخـی بـا پیـش 
پاشـِی اصـل وارنـد، ورشـی کامـاًل غیـر علمی اسـت. برای نمونـه، این که  فرد

گون،  سـعی وارنـد بـا اشـکال گرفتـن ور برخی از انـواع عزاواوی ور اقـوام گونا
یـر سـؤال ببرنـد، تالشـی بیهـووه ر  اصـِل عـزاواوی بـر سّیدالشـهداء؟ع؟ را ز
غیـر علمـی اسـت. حّتـی ور ایـن مثـال نیـز، شـاهد احتیـاط فقهـِی برخـی 
فقهـا هسـتیم. آن هـم نـه بـر اسـاس سـلیقه های شـخصی ر بلکـه بـر اسـاس 

مبانـی فقهـی! 
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فلـذا، ور اصـل موضـوع کـه »اهمّیت عزاواوی بر سّیدالشـهداء؟ع؟« اسـت 

کـه یکـی از اصـول  گفتگـو می کنیـم ر نـه غیـر آن. اصـل، اقامـۀ شـعائر اسـت 

مهـم وینِی ماسـت: 

<؛1 »ایـن اسـت )سـخن  و�بِ
ُ
ل �تُ

ْ
َوى ال �تْ َها ِم�فْ �تَ

�فَّ اإِ
ِه �فَ

ّ
َر الَل َعا�ئِ َ ْم سش ّ

ِ َعطف ُ ِلَك َوَم�فْ �ی >دفَ

کـس شـعائر )ویـن( خـدا را بـزرگ ر محتـرم وارو ایـن از صفـت  حـق( ر هـر 

ولهـای باتقواسـت«.

بـا همیـن بزرگداشـت شـعائر اسـت که وین خـدا احیا می شـوو. ور ماجرای 

 جنگ احد ر شهاوت حمزۀ سّیدالشهداء؟ع؟، پیامبر خدا به مروم وستور 

کنند: گریه  واوند تا بر جناب حمزه نوحه سرایی ر 

ــْن  ــِمَع ِم ــِة َس َمِدیَن
ْ
ــی ال

َ
ــٍد ِإل ُح

ُ
ــِة أ ــْن َرْقَع  اهلِل؟لص؟ ِم

ُ
ــول ــَرَف َرُس ــا اْنَص ّمَ

َ
»َر ل

ــِه  ــْم َیْســَمْع ِمــْن َواِر َحْمــَزَة َعّمِ
َ
ْهِلَهــا َقِتیــٌل َنْوحــًا َر ُبــَکاًء َر ل

َ
ُکّلِ َواٍر ُقِتــَل ِمــْن أ

ــی 
َ
 َیُنوُحــوا َعل

َ
ْن ل

َ
َمِدیَنــِة أ

ْ
ْهــُل ال

َ
ــی أ

َ
ــُه َفآل

َ
ِکــَی  ل  َبَوا

َ
ِکــّنَ َحْمــَزَة ل

َ
 ص ل

َ
َفَقــال

ــی 
َ
ــْم ِإل ــوُه َفُه ــِه َر َیْبُک ْی

َ
ــوا َعل ــَزَة َفَیُنوُح ــَدُءرا ِبَحْم ــی َیْب ــوُه َحّتَ  َیْبُک

َ
ــٍت َر ل َمّیِ

ــَك«.2 ــی َذِل
َ
ــْوِم َعل َی

ْ
ال

»هنگامـی کـه رسـول خـدا؟لص؟ از جنـگ احـد بـه مدینـه بازگشـتند، از هـر 

خانـه اى کـه از اهـل آن کسـی کشـته شـده بـوو صـداى نوحه ر گریه شـنید ر 

از خانـه عمـوى خـوو حمـزه، هیـچ صدائی نشـنید. آن حضـرت فرمووند: از 

گریـه می آیـد، لکـن حمـزه  کـه کسـی کشـته شـده صـداى  همـۀ خانه هایـی 

ى نمی شـوو. مـروم مدینه با شـنیدن  یـه ر زار چـون کسـی را نـدارو بـراى ار گر

1. حج: 32.
2. من ل یحضره الفقیه، ج 1، ص183، ح 553.

261



ضیافتی در تخت فوالد 262

یش نوحـه ر گریه نکنند  ایـن سـخن همگـی قسـم خورونـد که بر مروگان خو

یش، ر ایشـان  ى نمایند ر پس از آن بر مروگان خو تـا ادل بـر حمـزه نوحـه ر زار

ز همچنـان بر آن قسـم عمـل می کنند«. تـا امـرد

 ور جنگ ُاحد، سستی مسلمانان ور وفاع از وین خدا، شهاوت بزرگمروی 

یـه  گر چـون حمـزۀ سیدالشـهداء را رقـم زو. وسـتور رسـول خـدا؟لص؟ بـرای 

گـِر این مطلب اسـت که سسـتی ور کار  کـرون بـر مصیبـت آن جنـاب، احیا

وفـاع از ویـن، چـه مصیبت هایـی بـه همـراه وارو ر این هشـداوی برای تمام 

زمان هاسـت. آن سـّنت عـزاواوی بـر حضـرت حمزه، چنیـن نتیجه ای را ور 

بـر وارو کـه مـروم نسـبت بـه این آفت ر آسـیب هشـیار باشـند.
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�ف الم�ی ر طف لع�ف �ب

کـه از شکسـت خـوردن در مباحثـات خشـنود نبـود، رو بـه شـیخ  مجـد الشـریعه 

گفـت:  ی  کـرد و عطـف بـه سـخنان قبلـی و

 _ این فرمایش منطقی جنابعالی به من جرأت می وهد که بپرسم فایدۀ لعن

 بر مخالفان اهل بیت چیست؟ آن ها که ویگر رجوو خارجی ندارند؛ خدارند 

 هم که عاول است ر سزای بدی را می وهد. ویگر از دی خواستن که عذاب 

کند چیست؟  یاو  آن ها را ز

سید نجف آبادی با خشم و برافروختگی بانگ زد: 

گر اختیار با شما باشد برای ظالمان  ید ر ا  _ شما یك تمایل طبیعی به باطل واو

ر غاصبان حق اهل بیت، طلب مغفرت می کنید.

ی  کـرده، نجـف آبـادی را بـه سـکوت خوانـد و خـود رو شـیخ دسـت خـود را بلنـد 

گفت:    کـرده  بـه مجدالشـریعه 

_ لعـن بـر سـتمگران ر اهـل باطـل یـك نـوع تبـری از اعمال آنهاسـت. بیزاوی 

کـه شـخص از ارتـکاب شـبیه بـه ایـن  از اعمـال آن هـا، مسـتلزم ایـن اسـت 
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اعمـال خـووواوی کنـد. ایـن امـر اختصـاص بـه شـیعیان ندارو، اهل تسـّنن 
کتـاب  هـم تبـری وارنـد. بـرای نمونـه، ابـن جـوزی وانشـمند قـرن ششـم بـا 
روی  راقـع  ور  کـه  یزیـد«  ذم  مـن  المانـع  العنیـد  المتعصـب  علـی  »الـرو 
یـه ر یزیـد نگاشـته  کـه ور فضائـل معاد کتـاب ابـن زهیـر حنبلـی اسـت  بـر 
اسـت، اعتقـاو خـوو بـه لعـن را نشـان واوه اسـت. دی ور ایـن کتـاب بـر ایـن 
ر اسـت کـه لعـن کـرون یزیـد از نظـر امـام احمـد ابـن حنبـل جایز اسـت ر  بـاد

مانعـی نـدارو.

و یا صوفیانی چون سنائی نیز چنین می کنند:

واستـــان پســـــــر هنــــــد مگــــر نشنیدی       که از ار بر ســـر ارلو پیمبـــــــر چه رسیــد

پدر ار لب ر وندان پیمبــر بشکـــــــست         مـــاور ار جگـــــر عـــــم پیمبـــــر بمکیـــد

خوو به ناحق حق واماو پیمبر بگـرفت          پســـــــــر ار ســـــــر فرزند پیمبـــــــر ببریــــــد

بر چنین قوم چرا لعنت ر نفرین نکنیم          لعنـــــة اهلل یزیــــدا ر علی حب یزیـــــد1

تفسـیر  ور  قـرن سـیزوهم  متوفـای  آلوسـی  تسـّنن،  اهـل  مفّسـر مشـهور  یـا  ر 

خـوو، ذیـل آیـۀ 22 سـورۀ محّمـد ]؟لص؟[، ور ذکـر جنایـات یزیـد ر رجـوب 

لعـن بـر ار سـخن رانـده اسـت.

بنابرایـن لعـن بـر ظالمـان، یعنـی اظهـار بیزاوی از اعمال آن هـا ر این فی حد 

کـه لعنـت می فرسـتد خـوو،  کـه فـروی  ذاتـه نیکوسـت. البتـه بـه شـرط ایـن 

اعمـال یزیـد را ونبـال نکند.

گفت: رحیم 

_ با عرض معذرت از جناب شیخ! جناب مجد الشریعه سؤالی از شما وارم!

1. قطعۀ 86.
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مجد الشریعه جواب داد:

کمالت شما نیستیم )ر لبخند تلخی زو!( _ بفرمایید. البته ما ور حد 

کنایه های مجدالشریعه پرسید: رحیم بی توجه به 

گر کســـی به خانه شـــما حمله کند ر با وســـت بر صـــورت ماورتان بزند،  _ ا

ید؟ چه حالی می شـــو

گه از جایش برخاست و فریاد زد:  مجد الشریعه به نا

ید؟ از پاسخ عاجز   _ این حرف ها چیست آقا رحیم! به ناموس ما چکار واو

که ونبال بازی با احساسات ر عواطف افراو هستید؟ شده اید 

گفت: رحیم 

کروم ر قصد توهین ندارم. _ آرام باشید. من صرفًا یک سوال 

گفت:  کرد و  گرفت و او را به آرامش دعوت  شیخ دست او را 

 _ خیلـــی بـــا آرامش جـــواب آقـــا رحیـــم را بدهید. ایشـــان فقط یک ســـؤال 

کروند. فرضی 

گفت:  مجد الشریعه 

که خیلی ناراحت ر عصبانی می شوم. یم  _ ور جواب این فرض باید بگو

ید؟ کند، آیا با ار رفیق می شو کسی بیاید ر از ار وفاع  گر  _ ا

گفت: مجدالشریعه 

ک است ک وفاع کند همانند خوو هتا  _ نخیر! ور نزو من، کسی که از آن هتا

 ر مانند وشمن من می ماند.

گر خدا به شما عمر طولنی بدهد، تا نسل های بعدی خووتان را ببینید   _ ا
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 ر مشاهده کنید که از میان نسل شما برخی هستند که راقعه توهین به ماور 

ک مهاجـم ابـراز   شـما، یعنـی جده شـان را می شـنوند رلـی نـه تنهـا از آن هتـا

 انزجار نمی کنند، بلکه خیلی بی خیال از کنار آن می گذرند ر چه بسا اصل 

راقعه را مورو تساهل قرار وهند، چه حسی به شما وست می وهد؟! 

 ور اینجا بوو که مجدالشریعه فهمید هدف آقا رحیم از این سوالت چیست!

 برای همین سرش را پایین انداخت ر به فکر فرر رفت.

گفت:  سّید نجف آبادی 

ید! ما از تکریم کسـی کـه به خوومان  _ احسـنت بـر آقـا رحیـم! راسـت می گو

وی از ار را بر خوومان ر ویگر اطرافیان  یم ر اصل ود  ظلم کروه ناراحت می شو

خوومـان لزم می وانیـم، چگونـه می خواهیـم بـه صـورت پیامبـر خـدا نـگاه 

ییم! به نظر   کنیم رقتی با وشمنان ایشان وشمن نباشیم ر از آن ها تبری نجو

من تبری امری فطری است ر اصال نیاز به ولیل ندارو.

گفت: رحیم 

کـه بنـده  _ البتـه آقـا ور مـورو اهـل تسـّنن ر بـه نقـل از طبـری حرفهایـی زونـد 

یخـش اتفاقـًا از وشـمنان اهـل  خیلـی موافـق نیسـتم. طبـری ور تفسـیر ر تاو

کـروه اسـت. دی نامه هایـی  بیـت؟مهع؟ وفـاع ر بسـیاوی از رقایـع را حـذف 

کـه از یـاران امیرالمومنیـن؟ع؟ بـوو ر  کـه فیمـا بیـن محّمـد بـن ابـی بکـر  را 

کـه بیـان ایـن  روه  یخـش ذکـر نکـروه ر عـذر آد یـه رو ر بـدل شـده، ور تاو معاد
حرف هـا بـرای مـروم مناسـب نیسـت!1

کتمـان ر تحریـف فضائـل  یکـرو طبـری ور  1. بـرای مطالعـۀ بیشـتر ر.ک: مقالـۀ »نقـدی بـر ود
یـش«، مرتضـی فـرج پـور. یخـی ر تفسـیری خو اهـل بیـت؟مهع؟ ور ور اثـر تاو
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کروه  که ابن خلددن از طبری تعریف بسـیار   ر به همین جهت هم هسـت 

یرا بسیاوی از اختالفات ر مشاجرات ر حرفهای  یخ دی را می ستاید. ز  ر تاو

روه تا مباوا آبردی وشمنان اهل بیت؟ع؟ بررو!  صحابه را نیاد

ــری  ــه تب ی ــن معاد ــد ب ی ــا از یز ــه تنه ــی ن ــون غزال ــی همچ کس ــد  ــه می وانی هم
کــروه باشــد، تــالش می کنــد  ــه  کــه شــاید توب ــه  ــه ایــن بهان نجســته، بلکــه ب

ــد! ــد را تطهیــر نمای ی یز

 همچنیــن ابــن عربــی مالکــی ور کتــاب العواصم من القواصــم، نه تنها یزید
 را تطهیــر می کنــد بلکــه ســّید الشــهداء؟ع؟ را ور راقعــۀ کربــال مقصــر می واند 
یــد قیــام می کــرو ر بایــد از خلیفــه  کــه ایشــان اصــال نبایــد علیــه یز یــد  ر می گو
ر رلــی امــر میمــون بــاز ر شــرابخوار اطاعــت می کــرو! ایــن جملــه ابــن عربــی 

گفــت:  کــه  مشــهور اســت 

»ان الحسـین قتـل بسـیف جـده لنـه خـرج علـی امـام زمانـه )یزیـد( بعـد أن 

تمـت البیعـة لـه ر کملـت شـررط الخالفة باجمـاع اهل الحـل ر العقد ر لم 

یظهـر منـه مـا یشـینه ر یـزوی بـه. قـال رسـول اهلل؟لص؟ سـتکون هنـات فمن 

کائنـا مـن کان  اراو أن یفـرق امـر هـذه المـة ر هـی جمیـع فاضربـوه بالسـیف 

قاتلوه ال بما سـمعوا من جده؟لص؟«؛1  یـل ر ل فمـا خـرج علیـه احـدا ال بتأد

یـرا که بر  یعنـی: »امـام حسـین ور حقیقـت به شمشـیر جدش کشـته شـد؛ ز

کار بیعـت تمـام شـده بـوو ر  کـه  کـرو، ور حالـی  امـام زمانـش )یزیـد( خـررج 

شـررط خالفـت بـه اجمـاع اهـل حـل ر عقد ور دی جمع گشـته بوو. رسـول 

خـدا؟لص؟ گفتـه بـوو کـه هـر گاه ویدید کسـی اتحاو این امـت را می خواهد 

1. العواصـم مـن القواصـم، ابوبکـر العربـی الندلسـی، ص 232؛ بـرای نقـد ر بررسـی ایـن کالم 
رجـوع شـوو بـه: مقتـل الحسـین؟ع؟، عبدالرزاق المقـرم، ص 28.
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کـه  آنـان  ر همـه ی  باشـد، بکشـید  کـس  را، هـر  ار  تفرقـه مبـدل سـازو  بـه 

ور قتـل امـام حسـین شـرکت جسـته بوونـد ایـن سـخن را از پیامبـر؟لص؟ 

یل ر رأی ر اجتهاو بووند ر کسـی ار را نکشـت  شـنیده بووند ر خوو اهل تأد

یـل همیـن حدیـث کـه از پیامبـر؟لص؟ نقـل می شـوو«. مگـر بـا تأد

به نظر من از آنجایی که بحث ما وودن شـیعی اسـت، بیاییم ر مختصات 

شـیعه  مخالفـان  مـورو  ور  رگرنـه  کنیـم  حفـظ  حیطـه  همیـن  ور  را  بحـث 

یـاو وارم. حـرف ز

عـالره بـر این هـا کـه گفتـه شـد، ور قـرآن مجیـد نیـز بالـغ بـر پنجـاه آیـه ووبـارۀ 

گررهـی لعنـت شـونده ر  کـه ور آن هـا،  مسـئلۀ »لعـن« آمـده اسـت. آیاتـی 

کننـدگان  لعنـت  گـرره  معّرفـی شـده اند. ور صـدِر  کننـده  لعنـت  گررهـی 

هـم، خدارنـد متعـال اسـت!
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واهى �كم�ت اوامر و �ف

 بعد از این گفت و گو ها بود که شیخ وارد مسائلی شد که اصًا با شأن یک عامی 

گفت:  شیعه هم تناسب نداشت چه برسد به عالمی وارسته! شیخ 

 _ من از شـــما می پرســـم آیا نواهی ر محرمات شرعی وارای لذایذ یا منافعی 

هست یا نه؟

مجدالشریعه وارد بحث شد و پاسخ داد: 

_ البته هست رگرنه هیچ بشری مرتکب آن نمی شد.

اقـاًل  امـر فرمـووه  کـه شـریعت اسـالمی بدان هـا  را  فرائـض ر راجباتـی  آیـا   _

یـا نـه؟  کـرون منافـع ر لذایـذ هسـت  یـا احیانـًا فـدا  مسـتلزم زحمـت 

گفت: باز مجدالشریعه 

یـرا انسـان ور اجتمـاع مجبـور اسـت آزاو مطلـق نباشـد،  _ البتـه هسـت. ز

بنابرایـن هـر تکلیفـی کـه ویانت یـا قوانین زمینی بر انسـان تحمیـل می کند، 

یـك نحـو محدرویـت ر زحمـت ور بـروارو رلـی ور مقابـل بـرای اجتمـاع ر 

نظـام مفیـد اسـت. مثـل مالیاتـی اسـت کـه افـراو مملکـت می وهنـد. البته 
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کـه افـراو متحمـل می شـوند رلـی ور عـوض از  ایـن مالیـات خسـارتی اسـت 
نعمـت آسـایش ر امنیـت بهره منـد می گرونـد.

ییـد ببینـم کدام بشـری اسـت کـه با طیب  _ احسـنت! ور ایـن صـورت بگو
 خاطـر حاضـر باشـد از لذایـذ ر منافـع خـوو صرفنظـر کروه ر بـرای انجام ارامر 
یختن یك قطره   خدا تحمل زحمت ر مشقت نماید ور صورتی که بداند با و

اشك از مؤاخذه برکنار ر با متقین ور اعلی علیین همنشین می شوو؟

کـرده بـود و واقعـًا انتظـار شـنیدن چنیـن حرفهایـی را نداشـت.  رحیـم تعجـب 

سـّید نجـف آبـادی و شـیخ حسـن قمـی نیـز بـا چشـمانی که از تعجـب باز مانـده بود 

گفـت:  کردنـد. شـیخ حسـن قمـی  بـه شـیخ نگاهـی 

یر سوال ببرند؟! یا آقا می خواهند اساس وینداوی را ز گو  _

گفت: که شیخ بخواهد سخنی بگوید، رحیم  قبل از این 

کار هـا  زی، انجـام بسـیاوی از  کـه ور جوامـع متّرقـی امـرد _  آیـا آقـا می واننـد 

کار هـا ممنـوع ر قدغـن اسـت؟ حتـی طبیعی تریـن 

گفت: شیخ 

کـه سـبب مختـل شـدن جامعـه  _ انجـام نـداون برخـی کارهـای اجتماعـی 

بشـوو، قطعـًا ور نـزو آن هـا ممنـوع اسـت.

گفت: رحیم 

_ آقا جواب وهند که آیا تربیت فرزندان از حقوق لزم هر انسان است یا خیر؟!

_ بله! بلکه از حقوق فرزند بر رالدینش این است که تربیت صحیح بشوو.

گر شـما صدایتان کمی بر فرزندان بلند  _ احسـنت رلی ور ممالک غربی، ا

شـوو همسـایه گرامـی ر بلکـه همـان فرزنـد شـما می تواند به نظمیـه یا نیردی 
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یـرا که شـما بعنـوان یک پدر،  پلیـس اطـالع وهـد ر از شـما شـکایت نمایـد ز

یـد ار را سـرزنش کنیـد ر صدایتان کمی  ور قبـال اشـتباه فرزندتـان حـق نداو

بلنـد شـوو! آیـا این محدرویت برای شـما مطلوب اسـت؟!

آیـا آقـا می واننـد کـه بسـیاوی از مـروم ونیـا صرفـًا از انجـام نـداون بسـیاوی از 

امـور، نـه تنهـا احسـاس ناراحتـی نمی کننـد بلکـه آرامـش وارند؟!

کـه  آیـا آقـا می واننـد رسـیدن بـه بسـیاوی از امـور ونیـوی نیازمنـد ایـن اسـت 

کار هـا  یت  هـا را متحمـل شـوو ر خیلـی از  گررهـی از محدد رهـرر آن عمـل، 

را انجـام ندهـد؟ 

علمـی،  مقـام  ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  ایشـان  خـوو  کـه  می واننـد  اسـتاو  آیـا 

چقـدر محدرویـت بـرای خووشـان قائـل شـده ر از چـه لذت هایـی وسـت 

بـه ایـن مرحلـه برسـند؟ تـا بتواننـد  کشـیده اند 

یـد کـه انسـان بـرای لـذت بـرون نبایـد محدرویتـی را  اصـاًل چـه کسـی می گو

رون یک  متقبـل شـوو؟ اسـاس ایـن ونیـا بـر ایـن اسـت کـه برای بـه وسـت آد

سـری چیزهـا، بایـد وسـت از برخـی لذایذ کشـید. 

کـه فـارغ از هـر ویـن ر آییـن، ور میـان همـه اقـوام ر ملـل  رجـوو امـور اخالقـی 

کـه انسـان وسـت از برخـی از امـور  مشـترک می باشـد، متضمـن ایـن اسـت 

ید ر بـا انجـام نـداون بسـیاوی از کارها، سـختی بکشـد تا ایـن که به آن  بشـو

فصـل مشـترک اخالقـی میـان همـه اقـوام وسـت یابد.

گفت:  کرد و  در این زمان رو به مجد الشریعه 

گـــر شـــما پـــول نداشـــته ر ور ضمـــن بســـیار محتـــاج باشـــید، آیـــا وســـت بـــه   _ ا

وزوی می زنید؟
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گفت:  مجد الشریعه 

_ خیر هرگز! 

گفت:  رحیم 

 _ چرا؟ چرا خووتان را محدرو می کنید؟ آیا صرفًا به خاطر وستورات وینی 

ید؟ کار را می کنید یا ولیل ویگری واو این 

گفت:  مجد الشریعه 

کـه  _ بحـث وینـی سـر جایـش محفـوظ، مـن وزوی نمی کنـم بـه خاطـر ایـن 

ایـن عمـل ور قامـوس هیـچ ویـن ر آیینـی ورسـت ر صحیـح نیسـت، بلکـه 

بـا فطـرت انسـانی ور تعـارض اسـت.

_ پـس حاضریـد بـه خاطـر ایـن کـه بـه یـک مهـّم اخالقـی ر بـه یـک خصلـت 

تـا مبـاوا  شـریف وسـت یابیـد، بـه خووتـان محدرویتـی را راجـب نماییـد 

ید. رلو ایـن که انجام این محدرویت شـما را از برخی  گرفتـار یـک رذیلـه شـو

ید. از لـذات بـاز وارو ر حتـی وچـار فقـر ر بیچارگـی شـو

گفت:  شیخ 

ین اخالقی مشترک میان   _ قطعًا همین است رلی عدم وزوی ر رعایت مواز

همـه انسـان ها، سـبب نیـل انسـان به برخـی مقامات معنوی می شـوو، پس 

قیاس شـما مع الفاوق اسـت.

گفت: رحیم 

کـه جنـاب شـیخ بـه صراحـت پذیرفتنـد  یـم  _ بـا عـرض معـذرت بایـد بگو

انسـان بـا انجـام نـداون برخـی اعمـال، نـه تنهـا لـذت نبـروه بلکـه سـختی 

نیـز می بینـد رلـی خـوو را موظـف می وانـد کار صحیـح را انجـام وهـد. ایـن، 
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یعنـی نقـض فرمایشـاتی کـه ور مـورو متدّینیـن بـه اویـان مختلـف فرموویـد! 

کـه نـوک تیـز سـخن شـما بـه سـمت شـیعیان بـوو. علـی الخصـوص 

امـا ایـن کـه مؤمنیـن از انجـام عباواتشـان لـذت می برند یا خیـر، باید از خوو 

یـا شـد. آن هـم بـا ور نظـر گرفتـن همـۀ ایشـان، نـه نظـرات برخـی  مؤمنیـن جو

از  متأثـر  بلکـه  ر  را وقیقـًا نمی واننـد  ایمانشـان  ـۀ 
ّ
اول کـه هنـوز  از مؤمنینـی 

شـبهات مخالفـان هسـتند!

کربــال بــرای مؤمنیــن آن قــدر لــذت  یــارت  بــرای همیــن عــرض می کنــم ز

کــه شــاید آن لــذت را نتواننــد ور مســافرت بــه ســرزمین فرنــگ  بخــش اســت 

رنــد! بــه وســت بیاد

همین مؤمنین رقتی به مجلس عزای حضرت ســّید الشــهداء؟ع؟ مشــّرف 

یزنــد، آن چنــان آرامــش می یابنــد   می شــوند ر بــه توفیــق الهــی، اشــکی می و

 که شاید نتیجه آمرزش گناهان باشد؛ به طووی که ور هیچ مجلس ویگری 

رند. چنین توفیقی بدست نمی آد

اساســًا ایمــان بــه خدارنــد راحــد قهــار ر ســعی ور انجــام ارامــر ر تــرک نواهــی، 

رو  آن چنــان ور انســان قــدرت ر صالبــت ر تســلط بــر نفــس بــه رجــوو مــی آد

کــه بــا هیــچ چیــز قابــل مقایســه نیســت. قطعًا مقام یــک مؤمن بــاهلل ور زمانی 

کــه بــه  کســی  تــر اســت از  کــه نفســش می خواهــد حرامــی را انجــام وهــد، بال

ید ر هــر فســق ر فجــووی ــۀ راحــت بــوون، وســت از همــه چیــز می شــو  بهان

 را انجام می وهد!

گفتـه نمانـد کـه ور اینجـا سـخن از صحـت ر ورسـتِی تقّیـد بـه وسـتورات  نا

وینـی اسـت رگرنـه خـوو می وانیـم کـه عصمـت بـرای عده ای خاص اسـت 

ر بـس! رلـی نکتـه ایـن اسـت کـه تاثیـر ایـن تقیـد بـه امـور وینـی ر شـرعی، ور 
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هـر کـس بـه هـر انـدازه کـه باشـد، بـاز هم موثر اسـت.

گفت: شیخ 

یـه اجتهـاوی  کـه می زنیـد بیشـتر بـه یـک نظر _ آقـا رحیـم! ایـن حرف هایـی 

می مانـد ر الزامـی بـر قبـول آن نیسـت.

گفت: رحیم با تعّجب 

_ ســـخن این حقیر بر اســـاس آیات ر ورایات می باشـــد رگرنه نظر بنده مهم 

اُم...<؛1 یعنی هر کس 
َ
ْسل اإِ

ْ
ِه ال

ّ
َد الَل �فَ ِ��فْ �ی �فَّ الِ�ّ  نیســـت. خدرند می فرماید: >اإِ

باید تسلیم خدا باشد تا ور نزو حضرت حق جایگاه واشته باشد.

ا 
َ
ل �فَ  �ی ِ �ف

َّ
ال ى 

َ
َعل  �َ ْ �ب الِرّ َعُل  ْ حب َ َو�ی  ...< متعـــال می فرمایـــد:  همچنیـــن خدارنـــد 

<؛2 یعنـــی هـــر جایی که فـــرو بخواهد عقل را تعطیـــل نماید تا مثاًل  و�فَ
ُ
ل ْع�تِ َ �ی

 به راحتی ر لذت وســـت یابد، قطعًا خیری ور ار نیســـت ر منجر به رجس 

ر پلیدی می شوو.

1. آل عمران: 19. 
2. یونس: 100. 

274



275

ور �ب ر �ت اء �ب �ف �ف �ب �ت ا�ف و سا�ف �ی وها�ب

کره تا مدتی سکوت بر همه مستولی بود. ماهتاب بدون امساك،   بعد از این مذا

را خیـره  آن، چشـم  لمعـان  و  رود می پاشـید  زاینـده  ی  بـررو را  فـام خـود  نقـره  امـواج 

کـه خیـال می کـرد شـیخ، منورالفکـر و در مسـائل دینـی و  می سـاخت. مجدالشـریعه 

 فلسفی عمیق است، به تردید افتاده بود. آقا رحیم، این سکوت سنگین را شکسته، 

گفت:  کرد و  رو به همه حاضرین 

یم سراغ بحث جدید! _ برد

ی نیـز وارد بحث  کـرد تا سـخنی جدید بگویـد. و اشـاره ای بـه شـیخ حسـن قمـی 

گفت:  شـد و 

_ البته آقا از عقاید رهابی  ها اطالع وارند.

گفت:  شیخ 

_ رهابی  هـا عقایـد خـاص ر مبسـوطی ندارنـد. عقایـد آن هـا ور یـك جملـه 

خالصه می شوو ر آن معتبر ندانستن بسیاوی از احاویث صحیح ر متقن  

ر تقّید به ظواهر قرآن ر تبعیت از صحابه پیشین است. 
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گفت: شیخ حسن 

کـه نمی شـوو تمامـًا از قـرآن اخـذ نمـووه ر بالخـره  _ احـکام فرعـی ر فقهـی را 

ناچارنـد بـه اخبـار ر احاویـث متوسـل شـوند.

شیخ پاسخ داد:

 _ البته این را می وانید که باب اجتهاو ور میان اکثریت اهل تسنن مسدرو 

اسـت ر آن هـا تابـع یکـی از مذاهـب اوبعه هسـتند. حتی برخی از سـلفی ها 

برخـی  ر  تابـع احمدبـن حنبـل می باشـند  فـررع احـکام  نیـز ور  ر رهابی  هـا 

کـه بـه مبـدأ رسـالت،  ویگـر بـه اجتهـاو قائلنـد. سـلفی ها مدعـی هسـتند 

ره خلفای راشـدین ر صحابه وعوت  یعنی همان سـنن عهد رسـالت ر ود

می کننـد ر معتقدنـد ویانـت اسـالم بـه راسـطه اختالف ملـل ر نحل، وچار 

بدعت شـده اسـت.

_ ایـن حرفهـا فقـط ور حـد اوعاسـت. نـه خلفـای راشـدین منهـج راحـدی 

یشـۀ تفـّرق هـم  واشـته اند ر نـه مسـیر صحابـۀ راقعـی بـا ویگـران یکـی بـووه! و

ابیطالـب؟امهع؟ اسـت. رلـی چـرا  بـن  از حضـرت علـی  ور ورش منحرفیـن 

رهابی هـا قتـل ر خونریـزی سـایر طوایـف اسـالمی را مبـاح وانسـته ر همـه 

را تکفیـر می کننـد؟ 

گفت: کرد و  شیخ تأّملی 

 _ چیزی که مذهب آن ها را زننده می کند، این است که خشکی ر سماجت

 ر تعصـب شـدید نسـبت بـه عقایـد خـوو وارنـد ر از این جهت مشـابه خوارج 

یه، هـرور را راجب القتل می وانسـتند.  هسـتند کـه علـی ر معاد

کـه حـق را از  خـوارج ایـن انـدازه قـوه قضـارت ر ملکـه تشـخیص نداشـتند 
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یـرا نفی،  باطـل تمییـز وهنـد، پـس مجبـور بوونـد بـه نفی هـرور قیـام کنند. ز

کـه رهابی  هـا  همیشـه ملجـأ سـهل الحصـول بـرای ضعفـا اسـت. امـا ایـن 

کـه شـیعه را  یختـن خـون شـیعه را مبـاح می واننـد، بـرای ایـن اسـت  چـرا و

مشـرك ر مرتـد می واننـد اّمـا اوعـا می کننـد نسـبت بـه ائمـه؟مهع؟ هیچ گونـه 

کـه می بینیـد بـه هتـك ر تخریـب بقـاع آن هـا  بغـض ر عدارتـی ندارنـد. ایـن 

وسـت بروه انـد، بـرای ایـن اسـت کـه با ایجـاو بناء بـر ودی مقابر بـزرگان وین 

یـرا آن را نوعـی شـرك می واننـد. مخالفنـد ز

گفت: شیخ حسن 

گنبد ر بارگاه برودی مقابر بزرگان چه شرکی وارو؟ _ ساختن 

گفت: شیخ 

 _ آیا می وانید به موجب شریعت اسالم، نباید قبر مّیت از زمین برجستگی 

واشته باشد ر نباید بنای محکمی برودی آن بسازند؟

کنون حکمتی  _ بلـه ایـن را می وانـم، رلـی چون برای این وسـتور شـریعت تا

کـه منتسـب بـه  پیـدا نکـروه ام، خیـال می کنـم از جملـه چیزهایـی اسـت 

شـریعت اسـالمی شـده اسـت.

ر زمـان بـا  _ بلـه، ور صـورت عـدم رجـوو بنـاء بـر ودی مقابـر، آن هـا بـه مـرد

یـرا طبیعـت بشـری از  زمیـن مسـادی شـده ر اثـری از آن باقـی نمی مانـد. ز

ویرزمـان، مـرگ را ر بالنتیجـه مـروه را یـك امـر فـوق الطبیعـه وانسـته ر از آن 

ترسـیده اسـت ر حتـی امـوات را مؤثـر ور حیـات زنـدگان وانسـته اند. همین 

بـووه، رفتـه  بـر نفـوس مـروم مسـتولی  گذشـتگان  کـه از  امـر ر نیـز رحشـتی 

رفتـه آن هـا را بـه تقدیـس ر سـتایش مـروگان راواشـته اسـت ر بـرای رضایـت 
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خاطـر مـروگان یـا جلـب شـفقت ر مسـاعدت آن هـا، حتـی بـه قربانی هـای 

عجیـب ر اعمـال مختلـف وسـت زوه انـد ر تصدیـق می کنید کـه این خوو 

شـرک جلـی اسـت.

گر قبور به حال خوو رها شوند، کم کم با سطح زمین مسادی شده ر چیزی   ا
 از آن باقـی نمی مانـد کـه بشـر را بـه یـاو مـروگان بینـدازو ر طبعـًا مـروه پرسـتی 
وراج نمی گیـرو. طائفـه رهابـی، ایجـاو بقعه بر قبـر پیغمبر را جائز نمی وانند، 
 ویگر چه رسد به مقابر ائمه ؟مهع؟. این ورش شیعیان ور ساختن ضریح هایی 
یارت نامه ور نظر رهابی  ها شرك محض ر مباشرین   از نقره ر طال ر خواندن ز
آن ور عداو مرتدین ر راجب القتل می باشند. بناء بر قبور صحیح نیست 
فهـم  ر عـدم  یـاو  ز ر تعصـب  از خشـکی  ناشـی  نحـوۀ عمـل رهابی  هـا   امـا 

صحیح آن ها از مبانی شریعت است. 

گفت:  کرد و  در این هنگام شیخ رو به آقا رحیم 

رویـد. ور  کـه مـا زویـم یـک ِان قلـت آد _ آقـا رحیـم! شـما ور مـورو هـر حرفـی 

یـد؟ تـا چـه حـد بـا رهابیـت آشـنا  مـورو ایـن حرف هـای اخیـر چـه نظـری واو

هسـتید؟

رحیم پاسخ داد: 

گروی ام را اثبات کروه ام.   _ تمام این عرایض بنده از باب تتلمذ بووه ر صرفًا شا
 ور بـاب رهابیـت بایـد عرض کنم همان گونـه که فرمووید، قدمای آن ها ور 

فقه، تابع احمد بن حنبل بووه اند ر متاخرین شان اجتهاو می کنند. 

 ور اصول اعتقاوات، با ویگر اهل تسـّنن مخالفند، بلکه آن ها را هم تکفیر 
 می کنند. ایشان از اصول اعتقاوی اشعری ر معتزله ر ماتریدی ر طحادی 

ر هسـتند ر خووشـان را اهـل حدیـث می خواننـد یعنـی همـان  ر غیـره ود
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سـیرۀ احمـد بـن حنبـل ور عقیـده اش. 

ینـد فقـط قـرآن، یـا حداقـل ور مقـام بیـان عقیـده، مدعـی  البتـه آنـان نمی گو

رجـوع بـه حدیـث هسـتند امـا همان طور که فرمووید بسـیاوی از احاویث را 

کنـار می گذارنـد ر بـه ایـن جهـت مشـهور بـه »حسـبنا کتـاب اهلل« شـده اند. 

طـرو احاویـث معتبـر توسـط ایـن فرقه مـورو مذمت سـایر بزرگان اهل سـنت 

راقع شـده اسـت. 

وشـمنی رهابیـت بـا اهـل بیـت؟مهع؟ اظهـر مـن الشـمس اسـت! ایشـان بـا 
خـراب نمـوون قبرسـتان بقیـع، عـدارت خووشـان را بـا خاندان رحی نشـان 
ر  شـافعی  ر  بخـاوی  نظیـر  سـنت  اهـل  بـزرگان  قبـور  کـه  حالـی  ور  واونـد. 
ابوحنیفـه ر ابوهریـره ر خالـد بـن رلیـد ر... را ور سـایر بـالو خـراب نکرونـد. 

آن هـا قبـر عمـر ر ابوبکـر را وسـت نزوه انـد، یـا للعحـب!

یخ المستبصر  ر شافعی متوفی 690 هجری ور تاو  چه خوب گفته ابن مجاد
کـه: »رهـم حنابلـة المذهـب لن الحنابلـة  ور ذکـر بـالو خـوارج ر اباضیـه، 
یا«؛1  یقولـون فیمـا بینهـم: ل یکـون الحنبلـی حنبلیـا حتی یبغض علیا سـو
ینـد: حنبلـی،  کـه ور بیـن خووشـان می گو »ر ایشـان حنبلـی مذهـب انـد 
کـه همـواره اندکـی بغـض ر وشـمنی علـی؟ع؟  حنبلـی نمی شـوو مگـر ایـن 

را واشـته باشـد«.

ایـن قـوم از کسـی همچـون ابـن تیمیـه حّرانی تقلید می کنند ر سـخنان ار را 
نصـب العیـن خـوو قـرار می وهنـد. وشـمنی ار بـا اهـل بیـت؟مهع؟ ور منهـاج 

 السنه ر ویگر کتابهایش موج می زند ر اگر خوف تنگِی رقت نبوو، تا فروا اذان

 صبح برای شما از مصاویق وشمنی هایش حرف می زوم. 

یخ المستبصر.ص309.     1. تاو
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ور گمراهـــی ابـــن تیمیه، همیـــن کفایت می کند که به شـــهاوت ابن حجر 

گررهـــی از علمـــای اهـــل تســـنن دی را به جهت وشـــمنی با  عســـقالنی1، 

 امیرالمومنین؟ع؟ منافق می وانستند. همچنین ابن حجر مکی متعصب 

یسد: می نو

ه«؛ 2 »ابن تیمیه بنده ای 
َّ
ه رأعماه رأصمه رأذل

َّ
 »اْبن َتْیِمیة عبد خذله اهلل رأضل

 است که خدارند متعال ار را مخذدل گروانید ر گمراهش نموو ر ویدگانش 
ل ر ار را ذلیل قرار واو«. کور ر زبانش را ل را 

 سخنان ابن تیمیه ور کتاب منهاج السنه، آن قدر ضعیف ر لطائل بوو که 
ید:  ابن حجر عسقالنی می گو

یـم جوابـش را  گـر می فهمیـد چـه می گو کان یفهـم مـا أقـول ألجبتـه«؛ »ا »لـو 
3 مـی واوم«! 

بـر ودی مقابـر اسـت!  بـارگاه  گنبـد ر  بحـث ویگـر شـما، موضـوع سـاختن 
کـه ور شـرع مقـدس، چنیـن امـری  رهابیـون آن را شـرک می واننـد ور حالـی 

مصـداق شـرک قـرار نگرفتـه اسـت.

که این اوعای ایشـان با مضمون آیات قران ور تعارض اسـت. خدارند   
ً
ارل

کهف می فرماید: متعال ور شـرح احوال اصحاب 

�فَّ 
دفَ حفِ

�تَّ �فَ
َ
ْمِرِهْم ل

ئَ
ى ا

َ
وا َعل �بُ

َ
ل �فَ عفَ �ی ِ �ف

َّ
اَل ال ِهْم �تَ ُم �بِ

َ
ْعل

ئَ
ُهْم ا

ُّ ا َر�ب ا�فً �یَ
�فْ ُ ِهْم �ب �یْ

َ
وا َعل �فُ ْ وا ا�ب

ُ
ال �تَ > ... �فَ

ًدا<؛4 ِهْم َمْسحبِ �یْ
َ
َعل

1. الدور الکامنه، ج 1، ص 181.

2. الفتادی الحدیثیه، ص 83.
3. لسان المیزان، ج 3،  ص 215.

4. کهـف: 21؛ »... پـس ]یـک گـرره[ گفتنـد: سـاختمانی بـه ودی ]جایـگاه[ آنـان بنـا کنید ]تا 

280



281رهابیان ر ساختن بناء بر قبور

بـه  روگارشـان  پرد کنیـد،  بنـا  ویـواوی  آن هـا  ى  ور بـر  گفتنـد  »پـس عـده اى  
حـال  آنـان واناتر اسـت سـرانجام  کسـانی که بر کارشـان غلبـه یافتند گفتند 

کـرو«. حتمـًا بـر ایشـان مسـجدی بنـا خواهیـم 

ایـن آیـات نشـان می وهد سـاختن بناء ر عباوتگاه بر قبـر ارلیاء خدا ایراوی 
نـدارو رگرنـه خدارنـد ور مقـام تاییـد، قول معاصرین اصحـاب کهف را نقل 

نمی کـرو ر یـا حداقل از شـرک آنان انتقـاو می نموو.

چگونـه فرقـۀ رهابیـه، خووشـان را پیـرر قـرآن می واننـد ور حالـی کـه قـرآن بـه 
کنیـم.  گفتنـد، بـر آن هـا مسـجدی بنـا  صراحـت بیـان می کنـد: قـوم غالـب 
کننـدگان از مومنیـن بوونـد.  کـه غلبـه  کلمـه »مسـجد« نشـان از آن اسـت 
کرونـد ر  کهـف بنـا  پـس مومنیـن از مـروم، مسـجدی بـر ودی قبـر اصحـاب 

گـزارش ر تأییـد می کنـد!  خدارنـد متعـال نیـز آن را بـرای مـا 

گفت: شیخ 

_ البتـه رهابیـون مدعـی هسـتند کـه ورایتی از قول نبی مکرم اسـالم آمده به 

ى اتخذرا قبور أنبیائهم مسـاجد«!  این مضمون: »لعن اهلل الیهوو رالنصار

گفت:  رحیم پاسخ 

ایـــن قـــوم بـــرای رهایی از ایـــن آیه صریح، وســـت بـــه وامن برخـــی ورایات 

می شـــوند که مدلول ر شـــأن نـــزدل آن ورایـــات باید مورو بررســـی وقیق قرار 

گیـــرو. ســـلمنا! کـــه ما ایـــن ورایت را قبـــول کرویم، آیـــا این ورایت بـــا آیه ور 

تعارض اســـت؟ 

روگارشـان بـه آنـان واناتـر اسـت. رلی آنان که بر کارشـان  از ویده هـا پنهـان بماننـد[ البتـه پرد
ز شـدند، گفتنـد: بـه یقیـن مسـجدی بـر ودی ]جایـگاه[  ]نسـبت بـه اصحـاب کهـف[ پیـرد

آنـان بنـا خواهیـم کرو«.
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کـه مؤمنیـن   خدارنـد متعـال ور آیـه تصریـح می نمایـد 
ً
وقـت بفرماییـد! ارل

کهـف زمانـی از  ینـد اصحـاب  کرونـد. قاطبـه مفسـرین می گو آن قـوم غلبـه 

کمـان کافـر از بیـن رفتـه ر حکومـت موجـوو،  خـواب بیـدار شـدند کـه آن حا

گر ورایتـی بیاید که صراحت ایـن آیه را رو  متدیـن بـه مسـیحیت بـوو. حـال ا

یـل کنیـم، یـا علمـش را بـه اهلـش بسـپریم. خصوصـا این  نمایـد، یـا بایـد تأد

کـه ورایـت ور مقـام نفـی سـاختن مسـجد بـر قبـر انبیاء سـلف باشـد.

ثانیًا خوو علمای اهل تسنن، مراو آن ورایت را توضیح واوه اند.

یسد: منادی ور فیض القدیر می نو

 »)اتخذرا قبور أنبیائهم مساجد(  ای اتخذر ها جهة قبلتهم... قال القاضی: 
 لما کانت الیهوو یسـجددن لقبور األنبیاء تعظیما لشـأنهم ر یجعلونها قبلة 
ر یتوجهـون فـی الصـالة نحو ها فاتخذر ها أرثانا لعنهم اهلل رمنع المسـلمین 
عـن مثـل ذلـك ر نهاهـم عنـه أمـا مـن اتخـذ مسـجدا بجـوار صالـح أر صلـی 
فـی مقبرتـه ر قصـد بـه السـتظهار بررحـه أر رصـول أثـر من آثـار عباوتـه إلیه ل 
التعظیـم لـه رالتوجـه نحـوه فال حـرج علیه، أل ترى أن مدفن إسـماعیل فی 

المسـجد الحرام عنـد الحطیم«؛ 1

»آن هـا _ یهـوو _ قبـور انبیـاء خـوو را مسـجد قـرار واوند، یعنی بـه عنوان قبله 

یش بر قبور  می گرفتنـد.... قاضـی گفـت: چون یهـوو برای تعظیم انبیـاء خو

آن هـا سـجده می کرونـد ر قبـور آنـان را قبلـه قـرار می واونـد ر ور هنـگام نمـاز 

بـه سـوی قبـر توجـه می نموونـد. بنابرایـن بـا ایـن اعمـال آن هـا را بعنـوان بـت 

کـرو ر مسـلمین را از انجـام  ر رثـن قـرار واونـد، لـذا خدارنـد ایشـان را لعنـت 

اعمالـی مشـابه آنـان منـع ر نهـی نمـوو. رلـی هـر کـس مسـجدی ور کنـار قبر 

1. فیض القدیر، ج 4، ص 612.
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صالحـی قـرار وهـد یـا ور مقبـره آن مـرو صالـح نمـاز بخوانـد ر قصـد ار صرفا 

یت ورحی ر رسیدن اثری از عباوتش به آن مرو صالح باشد، نه این که  تقو

بـا عباوتـش قصـد تعظیـم ر بزرگداشـت مّیـت را کند ر توجه بـه ار _ همانند 

قبلـه قـرار واون ار _ نمایـد، ور ایـن صـورت بـر ار َحَرجـی نیسـت ر عملـش 

کـه مدفـن اسـماعیل؟ع؟ ور مسـجد الحـرام  اشـکالی نـدارو. آیـا نمی بینـی 

کعبه _ حجر اسماعیل _ می باشد؟ کنار خانه   ور 

یسد: قسطالنی نیز ور ارشاو الساوی می نو

ی متوجها إلی قبره علیه الصالة رالسـالم.... رلم یَر مالك
ّ
یحرم أن یصل  »د

 بالصالة فی المقبرة بأًسا، رذهب أبو حنیفة إلی الکراهة مطلًقا«؛ 1

گـزارو _ یعنـی آن را  »حـرام اسـت نمازگـزار بـه سـمت قبـر رسـول خـدا نمـاز 

قبلـه قـرار وهـد _... مالـک بـن انـس نمـاز خوانـدن ور مقبـره را بددن مشـکل 

می وانـد ر ابوحنیفـه آن را مطلقـًا مکـرره می وانـد«.

ید: سندی ور شرح سنن نسائی می گو

ى  َصاَر َیُهـوو َرالّنَ
ْ
ن یصنعـوا بقبـره َمـا صنـع ال

َ
ن یحـذر أمتـه أ

َ
»َرمـَراوه بذلـك أ

ْیهـا 
َ
ِإل ـُجوو  ِبالّسُ أمـا  َمَسـاِجد  ُقُبـور 

ْ
ال ـَك 

ْ
ِتل اتخاذهـم  مـن  ْنِبَیائهـْم 

َ
أ بقبـور 

و  ُمَجـّرَ َر  َنْحو هـا قیـل  ـاَلة  الّصَ ِفـی  ـة یتوجهـون 
َ
قْبل ر بجعلهـا 

َ
أ هـا 

َ
ل َتْعِظیًمـا 

اّتَِخـاذ َمْسـِجد ِفـی جـَوار َصالـح تبـرکا غیـر َمْمُنـوع«؛ 2

ر  یهـوو  کـه  از عملـی  امتـش  برحـذر واشـتن  از  مـراو رسـول خـدا؟لص؟  »ر 

یـش می کننـد بـا قبـر آن حضرت، چنیـن بووه که  نصـاوی بـر قبـور انبیـاء خو

1. ارشاو الساوی، ج 1، ص 430.
2. شرح سنن نسائی، ج 2، ص 41.
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مومنیـن، قبـر رسـول اهلل را محـل سـجده قـرار ندهنـد یعنـی بـر آن بـه عنـوان 

گفتـه شـده  تعظیـم، سـجده نکننـد یـا آن را قبلـه ور نمـاز قـرار ندهنـد. ر 

کنـار قبـر یـک انسـان صالـح، ممنـوع  کـه تبـرک قـرار واون محـل سـجده ور 

نیسـت«.

سیوطی نیز اضافه می کند:

ْنِبَیاِئِهـْم 
َ
ى َیْسـُجُددَن ِلُقُبـوِر أ َصـاَر َیُهـوُو َرالّنَ

ْ
َکاَنـِت ال ـا  ّمَ

َ
ّیُ ل َبْیَضـاِد

ْ
 ال

َ
»َقـال

ر ها 
ُ

َخذ ـاَلِة َنْحَو هـا َر اّتَ ُهـوَن ِفـی الّصَ ـًة َیَتَوّجَ
َ
وَنهـا ِقْبل

ُ
َیْجَعل ِنِهْم َد

ْ
َتْعِظیًمـا ِلَشـأ

 َمْسـِجًدا ِفـی 
َ

َخـذ ـا َمـِن اّتَ ّمَ
َ
ُمْسـِلِمیَن ِمـْن ِمْثـِل َذِلـَك َفأ

ْ
َعَنُهـْم َرَمَنـَع ال

َ
ْرَثاًنـا ل

َ
أ

ـَه َنْحَوُه َفاَل  َوّجُ  الّتَ
َ

ُه َرل
َ
ْعِظیـَم ل  الّتَ

َ
ُقـْرِب ِمْنـُه ل

ْ
َك ِبال َبـّرُ ِجـَواِر َصاِلـٍح َرَقَصـَد الّتَ

َوعیـد«؛ 1
ْ
َیْدُخـُل ِفـی َذِلـك ال

کـه یهـوو ر نصـار بـه جهـت تعظیـم انبیـاء  یـد: از آنجایـی  »بیضـادی می گو

یـش بـر قبـور آنـان سـجده می کرونـد ر قبـور ایشـان را قبلـه قـرار می واونـد  خو

ر ور نمـاز بـه آن هـا ور می کرونـد ر آن هـا را بعنـوان بـت قـرار می واونـد، پـس 

کسـی ور جـوار قبـر  گـر  رسـول اهلل مسـلمین را از ایـن امـور منـع نمـوو. رلـی ا

انسـان صالحـی، مسـجد قـرار واوه ر قصـدش از نزویکـی بـه قبـر آن انسـان 

یـی باشـد ر نـه تعظیـم ر توجـه _ ور نمـاز_ بـه ار ر یـا مشـابه  صالـح تبـرک جو

ایـن امـور، پـس مشـمول ایـن رعیـد نمی گـروو«.

گذشـته از بیانـات بـزرگان اهـل تسـنن ور توضیـح مـراو حدیـث، اعتقـاوات 

رهابیـون بـا سـیره همـان باصطـالح سـلف صالـح نیـز ور تعارض اسـت.

گر قرار نبوو که مسجدی از مساجد مؤمنین بر قبور صالحین رجوو واشته  ا

1. حاشیه سنن نسائی، ج 2، ص 42 ر 43.
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 باشـد، پـس چـرا عمربـن خطـاب ور فتـح بیـت المقـدس اقـدام بـه خـراب 

کـرون بناهـای موجـوو بـر قبـور انبیـاء نکـرو؟

ر  بـووه،  عایشـه  حجـره  ور  پیامبـر  قبـر  کـه  نیسـتند  مدعـی  رهابیـون   مگـر 

 همچنین قبور ابوبکر ر عمر ور این حجره راقع شده است، ور این صورت 

آیا عایشه ور آن جا نماز نمی خوانده است؟!

یـخ یهوو ر  همچنیـن بایـد بیـان واشـت کـه ایـن ورایـت، بـه هیـچ رجـه بـا تاو

یـرا کـه نصـاوی قائل به این هسـتند که حضرت  نصـاوی سـازگاوی نـدارو؛ ز

 عیسی؟ع؟ فرزند خدا بوو ر مصلوب شد ر سپس به آسمان بروه شد ر لذا 

قبری ودی زمین برای ار قائل نیستند!

نتیجـه آنکـه، مـراو از مسـجد قـرارواون قبـور انبیـاء، یعنی این کـه آن قبور را 

بـه عنـوان قبله قـرار وهند! 

گفت: شیخ 

_ به هر حال بحث تسطیح قبور که رهابی  ها بدان اصرار وارند نیز از مواروی  

گیرو. که باید مورو اعتنا قرار  است 

_ آنـــان ور تســـطیح قبـــر نیز به خطـــا رفته اند. آنان تســـطیح قبـــر را به معنی 

یکســـان سازی آن با ســـطح زمین گرفته اند، ور حالی که تسطیح ور مقابل 

روۀ ماهی 
ُ
تســـنیم آمده اســـت. مشـــرکین ســـطح قبر را قوسی ر به شـــکل گ

کنند  کامال مســـطح  می ســـاختند، اما پیامبر؟لص؟ فرمووند ســـطح قبر را 

تر  ر ایـــن عمـــل مســـتلزم ایـــن بوو که ســـطح قبـــر از ســـطح زمین کمـــی بال

 قرار گیرو. اهل تســـنن به خاطر مخالفت با شـــعائر شـــیعیان ســـنت نبوی 

کروه اند. را ر ها 
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ید:  غزالی ور الوجیز می گو

»التسـنیم افضل من التسـطیح مخالفة لشـعار الررافض؛ تسـنیم قبور بهتر 
یرا مخالفت با عمل شـیعیان می باشـد«. 1 از تسـطیح اسـت ز

ید: کتاب نیز می گو شارح 

»رقـال ابـن أبـی هریـرة: إن األفضل اآلن العددل من التسـطیح إلی التسـنیم؛ 

ألن التسـطیح صار شـعارًا للررافض، فاألرلی مخالفتهم...«؛

ران بهتر اسـت از تسـطیح قبور به تسـنیم  یـد: ور این ود »ابـن ابوهریـره می گو

ر  شـده  ورافـض  سـنت  ر  شـعار  قبـور  تسـطیح  کـه  یـرا  ز کنیـم  عـددل  آن 

مخالـف بـا ایشـان سـزارارتر اسـت...«.

پـس معلـوم می شـوو کـه اصـل ور مخالفـت با شـیعه اسـت ر اجرای سـنت 

پیامبـر ور مرحلـه بعـد! بـه هـر صـورت علمـای شـیعه، قائـل بـر تسـطیح قبـر 

هسـتند، رلـی بـا شـرایط خاصـی کـه ور ورایـات بیان شـده اسـت.

بهتـر اسـت بحـث را جمـع کنـم. برخـی ویگـر از فرمایشـات اسـتاو که طعنه 

بـه بحـث شـرک ر مشـابه آن مـی زو،  نظـر بـه انتفـاء موضـوع ویگـر نیـازی بـه 

بررسـی ندارو.

1. فتح العزیز بشرح الوجیز، ج 5، ص 223.
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ور �ب �یار�ت �ت رف

کت بـــود، از بیانـــات اخیـــر آقـــا رحیـــم شـــجاع شـــد  کنـــون ســـا کـــه تا نجـــف آبـــادی 

گفـــت:  و 

یـرا احتـرام بـه  _ ایـن طایفـۀ رهابی هـا، مرومانـی رحشـی ر احمـق هسـتند. ز

 بزرگان ر آثار آن ها ور همه ممالك ر ملل معمول ر ور ویانت اسالمی هم جائز 

ییـم احتـرام وؤسـای مذهـب، چون جزء شـعائر  اسـت. حتـی می توانیـم بگو

اسـالمی اسـت راجـب، ر مخالفـت با آن خالف شـرع اسـت.

شیخ پاسخ داد:

یارت خواندن ر توّســـل به آن ها  _ آنهـــا احترام بـــه بزرگان را قبول وارند رلی ز

یند مطابق ســـنن اســـالمی، باید برای  را شـــرك می واننـــد. رهابی ها می گو

یند رقتی شما مقابل  یرا می گو یارت. ز این بزرگان ســـورۀ فاتحه خواند، نه ز

یارت، یعنـــی خطاب کرون به  قبری ایســـتاوه ر شـــررع کروید بـــه خواندن ز

قبـــر ر از آن حاجـــت خواســـتن، یعنی بـــه غیر خدارند متوســـل شـــده اید؛ 

که بـــت را می پرســـتند ر از بـــت حاجـــت می خواهند،  آنـــگاه بـــا آن هایی 

ید.  فرقی نداو
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گفت: نجف آبادی 

یم. _ ما به قبر خطاب نمی کنیم، بلکه به صاحب قبر متوسل می شو

مجدالشریعه با خنده پرسید:

_ پس چرا ضریح نقره را می بوسید؟! 

_ برای این که منتسب به صاحب قبر است ر نوعی ابراز محّبت به ارست. 

 _ بت پرسـتان هم معتقد نبووند مجسـمه طال یا سـنگ قاور به رفع حوائج
 آنهاست. بلکه آن را مظهر یك ورح می وانند. 

سید نجف آبادی فریاد زد: 

کـس  کفـر ر زندقـه اسـت ر هـر  _ شـما آقـای مجدالشـریعه ماّوه تـان مسـتعد 

رو، بـه سـمع قبـول آن را می پذیریـد! گوشـۀ ونیـا صـدا ور آد صدایـی از هـر 

رحیم با همان آرامش همیشگی به میان آمد:

_ بسـیاوی از رهابی  هـا، خوانـدن فاتحـه الکتـاب بـرای مـروگان را نیـز قبـول 

ندارنـد بلکـه از قـول برخـی از ایشـان آمـده: »ل نعلـم ولیـال ل مـن الکتـاب 

رل مـن السـنة یـدل علـی مشـررعیة قـراءة سـورة الفاتحة رسـورة اإلخالص أر 

غیرهمـا فـی مـکان أر سـکن المتوفی بعد ثالثة أیـام...«؛ 1 یعنی: »ما ولیلی 

کتاب ر سـنت مبنی بر مشـررعیت خواندن سـوره فاتحه ر اخالص ر یا  از 

گرفتـه پـس از گذشـت سـه  کـه میـت قـرار  غیـر آن ور ور مـکان ر جایگاهـی 

ز، نمی شناسـیم«. ود

ور جـای ویگـر آمـده: »رلـم یثبـت عنهـم أنهـم قـرؤرا قرآنـا لأمـوات، فکانـت 

1. فتـــادی اللجنـــه الدائمـــه، ج 9، ص 34، _ کتـــاب الجنائـــز _ باب الدعـــاء ر اهداء ثواب 
العمـــل للمیت.
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 القراءة لهم بدعة محدثة«؛1 یعنی: »از اصحاب ثابت نشده که ایشان برای 

اموات قرآن می خواندند؛ پس قرائت قرآن برای اموات بدعت می باشد«.

رسـلم  علیـه  اهلل  صلـی  النبـی  عـن  یثبـت  »لـم  ینـد:  می گو ویگـر  جـای  ور 

فیمـا نعلـم _ أنـه قـرأ القـرآن ر رهـب ثوابـه لأموات مـن أقربائه أر مـن غیرهم، 

رلـو کان ثوابـه یصـل إلیهـم لحـرص علیـه، ر بینـه ألمتـه لینفعـوا بـه موتاهـم، 

بالمؤمنیـن وؤرف رحیـم، رقـد سـار الخلفـاء  فإنـه علیـه الصـالة رالسـالم 

الراشـددن مـن بعـده رسـائر أصحابـه علی هدیه فی ذلـك، رضی اهلل عنهم، 

رل نعلـم أن أحـدا منهـم أهـدى ثـواب القـرآن لغیـره.... رعلـی هـذا ل تجـوز 

قولـی  أصـح  فـی  القـراءة  هـذه  ثـواب  إلیـه  یصـل  رل  للمیـت  القـرآن  قـراءة 

العلمـاء، بـل ذلـك بدعـة«؛2 یعنـی: 

 »تا آنجا که ما می دانیم، از قول پیامبر صلی اهلل علیه و ]آله و[ سلم، ثابت نشده 

کـه آن حضـرت قـرآن خوانـده و ثوابـش را بـه امـوات از نزدیکانشـان و یـا غیـر  اسـت 

گـر ثـواب آن بـه امـوات می رسـد، حضرتـش بـر این کار  کـرده باشـند. و ا  ایشـان، هدیـه 

کرده باشـند،  کید و تشـویق داشـته باشـند و این مطلب را برای اّمت خویش بیان  تا

تـا بدیـن وسـیله بـه مـردگاِن امـت نفعـی برسـد. همانـا پیامبر صلـی اهلل علیـه و ]آله[،  

گـر چنین چیزی واقعیت داشـت حتما  نسـبت بـه مومنیـن رئـوف و رحیـم بودنـد _ و ا

یم که  کـه بـر هدایـت پیامبـر بودنـد، ما علـم ندار بیـان می کردنـد _ و سـایر صحابـه نیـز 

کـرده باشـند...، بنابرایـن قرائـت قـرآن بـرای   ثـواب قرائـت قـرآن را بـه دیگـری هدیـه 

مّیـت جائـز نیسـت و ثـواب ایـن قرائت به مّیت نمی رسـد و این صحیح ترین سـخن 

کاری بدعت می باشـد«. در بین علماء اسـت بلکه چنین 

1. همان، ص 39.
2. همان، ص 43.
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ک و  مجدالشـریعه هـر چنـد وقـت یکبـار هـر آنچـه بـا مذاقـش خوشـایند نبـود را پا

دوبـاره همـان حرف هـای قبلـی خـود را تکـرار می کـرد! در ایـن موضـوع هـم بـه سـخن 

گفت:  آمـد و 

_  مشـرکین هـم بت هـا را خـدا نمی وانسـتند ر بـرای تقـّرب بـه خـدا بـه بت ور 

روه بوونـد. شـیعیان هـم بـه همین نحو عمـل می کنند. آد

رحیم پاسخ داد: 

_ جنــاب مجدالشــریعه! شــما یــا فرامــوش می کنیــد، یــا جســارتًا بــه پاســخ  ها 

کــه اّوعــای  ــم  ــه طــور مفصــل توضیــح واوی ــد! مــا قبــاًل ب ی کافــی نداو توجــه 

کــروه: >...  مشــرکان، از بیــخ ر بــن وورغ بــوو ر خدارنــد متعــال نیــز تصریــح 
اٌر<!1

�بٌ َك�فَّ ْهِدی َم�فْ ُهَو َكادفِ َ ا �ی
َ
َه ل

ّ
�فَّ الَل اإِ

گفت:  کرد و  شیخ رو به نجف آبادی 

ید؟! کربال می ود یارت  یید برای چه به ز _ بسیار خوب! حال بگو

یـم کـه مـی ورم بـه امام حسـین؟ع؟ متوسـل شـوم تـا گناهان مرا  _ مـن نمی گو
گنـاه از خصائـص ذات  ببخشـد؛ تـا شـما ور جـواب بفرماییـد بخشـیدن 
یم، برای این می ورم که عرض بندگی ر اطاعت   خدارندی است. رلی می گو
 نسـبت به کسـی کنم که ور فضایل ر تقوی ر بندگی خدارند، سـرآمد اقران 

بووه ر مررج شریعت احمدی است. 

_ بسیار خوب، آیا امام حسین مروه است یا زنده؟ 

_ به عقیده ما زنده است. 

گفت: شیخ با رندی 

که وورغگو ر بسیار ناسپاس است، هدایت نمی کند«. کس را  1. زمر: 3؛ »... قطعًا خدا آن 
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_ گمان نمی کنم مقصوو از زنده بوون امام حسین، این باشد که حضرت با 
 همان هیکل بشری ر گوشت ر استخوان موجوو باشد. زنده بوون بر حسب 
 عرف ر اصطالح ر لغت این است که انسان با همین هیکل بشری ر همین 
جسـم نفـس بکشـد، حـرف بزنـد، غـذا بخـورو ر بالخـره سـایر رظایـف یـك 

موجـوو حـّی را ایفـا نمایـد.

یین حّی ر حاضر است، رلی صدای 
ّ
 _ امام حسین؟ع؟ اگرچه ور اعلی عل

ما را می شنوو ر از نیات خیر ما نیز به قدرت الهی باخبر است.

گر مقصووتان   _ بسیار خوب من ور این عقیده با شما بحث نمی کنم. رلی ا
کـه ورحشـان زنـده اسـت،  از زنـده بـوون حضـرت امـام حسـین، ایـن اسـت 
کـه بـه ایـن معنـا تمـام مروه  هـا  مجدالشـریعه می توانـد بـه شـما جـواب وهـد 
یرا برحسب عقاید اسالمی، اوراح فانی نمی شوند ر منتظر قیامت  زنده اند؛ ز
 هسـتند. نهایـت ورح مؤمنیـن ر خوبـان، برحسـب مراتـب طاعـت ر تقـوا، 
ب هستند. حال چه امتیازی 

ّ
 متنّعم ر اوراح خبیثه بر حسب مراتبشان معذ

مابین حضرت امام حسین؟ع؟ ر سایر مروم هست؟!

_ البته جسد مطهر آن حضرت همچون سایر اجساو متالشی نمی شوو.

گفت:  مجدالشریعه به شیخ مجال نداد و با لحنی فاتحانه 

 _ برحسب اظهار خووتان امام حسین زنده است ر صدای شما را می شنوو. 

آیا صدای شما را فقط از کربال می شنوو ر از سایر نقاط به ایشان نمی رسد؟

_ خیر از هرجا به ار عرض سالم ر احترام شوو، می شنوو. 

گفت:  کرده و  مجدالشریعه باز پیش دستی 

 _ پس، حال که از هرجا عرض اخالص ر اطاعت کنید به ایشان می رسد،

رت وارو؟  کربال چه ضرد ویگر رفتن به 
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گفت:  نجف آبادی پاسخ 

رم. اگرخدا به موجب مفاو آیه کریمۀ   _ من ور این جا  یك ولیل نقضی می آد

ٌم<1 همـه جـا هسـت، چـرا بـر  َه َواِسٌع َعِل�ی
ّ
�فَّ الَل ِه اإِ

ّ
ُ� الَل ْ َمّ َو�ب َ �ش وا �فَ

ُّ
َول َما �تُ �فَ ْ �ی

ئَ
ا >... �فَ

یارت خانه  رون حج راجب اسـت ر باید به ز اشـخاص مسـتطیع، به جا آد

 خدا بررند؟ آیا غیر از این است که این یکی از شعائر است؟ به همین ترتیب 

یارت مشاهد مشرفه از شعائر مذهب شیعه است. ز

گفت: کرد و  در این جا  شیخ با دست، اشاره سکوت به مجدالشریعه 

 _ یك قسمت از مطالب شما صحیح است ر یك قسمت خالی از اشکال 

نیسـت. امـا اشـکال شـما ایـن اسـت کـه حـج را فقط از شـعائر اسـالمی قرار 

واوه اید. گمان نمی کنم این طور باشد. فریضۀ حج حکمت بزرگتری وارو 

ُهْم...<2. فریضۀ 
َ
َع ل ا�فِ َهُدوا َم�فَ ْ سش کـه ور قـرآن هـم بـدان اشـاره شـده اسـت: >ِل�یَ

یـت ر شـوکت ملـل اسـالمی بـووه اسـت.  حـج یـك رسـیلۀ مؤثـر بـرای تقو

یکبـار  رلـو  امـر می کنـد  باشـند،  کـه مسـتطیع  بـر همـه مسـلمین  یـرا خـدا   ز

یـارت بیت اهلل بررند. طبعًا حضرت پیامبر؟لص؟ می وانسـته  هـم شـده بـه ز

کـه امـم ر اقـوام مختلفـی بـه شـرف وین اسـالم مشـرف می شـوند. ایـن اقوام 

را  اسـتقالل خـوو  ر  ر شـوکت  گـر می خواهنـد عـزت  ا اسـالمی،  مختلـف 

کننـد، ناچارنـد بـا همدیگـر متحـد بـووه ر بـر ضـد وشـمن مشـترك  حفـظ 

هـم عهـد باشـند. رسـیلۀ ارتبـاط ایـن اقـوام چیسـت؟ یـک مجمـع عمومـی 

سـالیانه ور مّکـه کـه افـراو برجسـته ر فهیـم ممالـك مختلفـه اسـالمی ور آن 

 1. بقره: 115؛ »... پس به هر کجا ور کنید آنجا ودی خداسـت. یقینًا خدا بسـیار عطا کننده 
ر واناست«.

کنند...«. 2. حج: 28؛ »تا منافع خوو را ]از برکت این سفر معنوی[ مشاهده 
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جـا جمـع شـده، عـالره بـر اواء مناسـك حـج، ور مصالـح ر منافـع عمومـی 

گفتگـو می کننـد. خـوو 

نماینـدگان هـر مملکتـی ارضـاع ر احـوال ر حوائـج ر مخاطـرات ر یـا قـوۀ 

گر احتیاجی به کمک سـایر   اسـتعداو خـوو را بـه ویگـران گفتـه ر ور نتیجـه ا

 اقوام مسلمین واشته باشند، آن کمک را جلب کنند. کاش اقوام مختلف 

 اسـالمی، به ظاهِر مناسـک حج اکتفا نکروه ر همان گونه که منظور پیامبر 

بـووه از مصالـح ر منافـع یکدیگـر بحـث می کروند. به این ترتیب از حوائج ر 

 خواسته  ها ر همچنین از نقاط ضعف ر قدرت یکدیگر باخبر می شدند ر به 

گر چنین می شد، ور همان ور قرن ادل، اسالم   کمک یکدیگر می شتافتند. ا

کم می شد ر هیچ رقت این ضعف ر رهنی   بر بسیاوی از کشورهای جهان حا

که ور قردن اخیر، عالم اسالم بدان وچار شده، رخ نمی واو.  

 اّما آن قسمتی که به نظر من ور فرمایشات شما صحیح بوو، این است که 

یارت   به عنوان تعظیم ر تجلیل پیشوایان ر حفظ شعائر مذهبی، انسان به ز

یرا این تعظیم ر تکریم را ور حقیقت به اعمال آن ها   مشـاهد مشـرفه بررو، ز

ر ور نتیجه به وستورات ر تعالیم خدارندی نمووه است. 

گفت: بعد از مدتی سکوت، باز شیخ شروع به صحبت نموده و 

که بی مناسبت   _ چون اسم شعائر مذهبی به میان آمد، مطلبی یاوم افتاو 

 نیست برای شما نقل کنم. رقتی طلبه بووم ر ور سامره تحصیل می کروم، 

ز عاشـورا بـه میـان آمـد. مـن  بـا طلبـۀ ویگـری بحـث عـزاواوی ر ترتیبـات ود

کـرو نشـین ممالـک اسـالمی  کـه ور نواحـی تـرک ر  مخصوصـًا زنجیـر زون را 

یید  معمـول بـوو تقبیـح کـروم. طلبه باوکوبه ای گفت این ها که شـما می گو

صحیـح، رلـی ور رلیـت مـا می شـوو گفـت راجب اسـت.
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 من خیلی متحیر شدم ر پرسیدم: تفارت شهر شما با سایر شهر ها چیست 

ر چرا ور آن جا این عمل خالف شرع راجب می شوو؟

رو، به مراتب از خوو آن رأی عجیب تر بوو   ولیلی که برای اثبات رأی خوو آد

ر قطعـًا افـکاوی کـه ور مغـز این طلبه باوکوبه ای بوو، به مخّیله شـما خطور 

هـم نمی کنـد؛ آخونـد باوکوبـه ای گفـت: چـون قفقـاز تحـت حکومـت کفار 

اسـت ر اقامـۀ شـعائر مذهبـی، مخصوصـًا این گونه اعمالی که مـا را به کلی 

گـر زنجیـر  از ورس هـا متمایـز می کنـد ماننـد زنجیـر زنـی، راجـب اسـت. ر ا

ز عاشـورا هـم تـرک شـوو قطعـًا مـروم تمـام ویـن خـوو را از یـاو می برند.  زون ود

گفت:  رحیم به سخن درآمد و 

کـه ایـن قبیـل  _ بـاز هـم جنـاب شـیخ وسـت بـه استحسـان زونـد ور حالـی 

تی   قیاس ها ر استحسان ها ور نزو شیعه مرورو است. این تحلیل ها احتمال

که پشتوانه علمی ندارو. است 

مـا قبـاًل بیـان کرویـم کـه مـراو از زنـده بـوون شـهداء، الزامـا آن چیزی نیسـت 

کـه مـا فکـر می کنیم. یعنی ورسـت اسـت کـه خدارند متعال لفـظ »حّی« را 

روه رلـی ور یکـی از همـان آیـات خواندیم: ور مقابـل »مّیـت« آد

<؛1 ُعُرو�فَ ْ سش
ا �تَ

َ
ِك�فْ ل

َ
اٌء َول ْ��یَ

ئَ
ْل ا َ ْمَوا�تٌ  �ب

ئَ
ِه ا

ّ
ِل الَل �ی ُل �فِى َس�بِ �تَ �تْ ُ وا ِلَم�فْ �ی

ُ
ول �تُ ا �تَ

َ
>َول

»ر کسـانی را کـه ور راه خـدا کشـته می شـوند مـروه نخوانیـد، بلکـه زنده اند؛ 

رلـی شـما نمی وانید«.

 َتْشـُعُردَن« چیسـت؟ یعنـی شـما نحـوه زنـده بـوون آن ها 
َ

ِکـْن ل
َ
منظـور از »َرل

چـون  ر  نیسـتید!  ایشـان  بـوون  زنـده  لـوازم  بـه  عاِلـم  یعنـی  نمی وانیـد!  را 

1. بقره: 154. 
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کنیـد. قیـاس  یـد  نداو نمی وانیـد لجـرم حـق 

کید می کند که چگونگی یید، مروه اند! از طرفی هم تا  خدا اصرار وارو که نگو

یرا سـخن از عوالمی  زنده بوون آن ها را نمی فهمید! خب منطقی اسـت! ز

کند؛  گزارش  که عقل بدان جا راه ندارو ر تنها نقل می تواند از آن جا   است 

 البته گزارش نقل، مخالف عقل یا غیر عقالیی هم نیست. ضمنًا خدارند 

یژه به لفظ »َاحیاء« یاو کروه ر نه همه اوراح  »مقتولین فی سبیل اهلل« را، به د

 را!  این مطلب نشان می وهد که حیات آنان با حیات سایر اوراح متفارت 

تری است. ر وارای خصوصیات بال

 با این توصیفات ر البته آیات ر ورایات ویگر، مشخص می گروو که صدای 

مـا می توانـد بـه شـهیدی همچون امام حسـین؟ع؟ که سّیدالشـهداء اسـت 

برسـد! نحـوه رسـیدن آن نیـز محـدرو بـه رفتـن ر نرفتن به کربال نیسـت بلکه 

کیـد شـده، نشـان  یـارت کربـال تا کـه بـه ز  از همـه جـا میّسـر اسـت. رلـی ایـن 

کربال،  گرفته تا طی مسافت، تا رسیدن به   می وهد ور این سفر، از نّیت آن 

یر قبه، قطعًا چیزهایی به زائر  یارت، تا حاجت خواهی ور ز  تا عتبه بوسی ر ز

کربال واوه می شوو که به وست آدرون آن ها از راه ویگر عاوتًا میسور نیست. 

 مثاًل رقتی خدا برای خواندن یک آیه ور ماه رمضان، ثواب ختم قران را می وهد، 

کسـی نمی توانـد مدعـی شـوو پـس مـن بـا خوانـدن یـک آیـه همـان چیزهایی 

رم کـه یـک نفـر بـررو ر زحمـت بکشـد ر ختـم قـران کند! را بدسـت مـی آد

یـرا کسـی کـه ختـم قـرآن می کنـد گذشـته از ثوابـش،  قطعـًا چنیـن نیسـت؛ ز

بـه راسـطه مطالعـۀ قـرآن ر خوانـدن آن، بـه نورانیت هایی وسـت می یابد که 

ویگـران از آن محررمنـد. 

رو که جـز با طی  زائـر کربـال نیـز ور طـی ایـن سـفر چیزهایـی را به وسـت مـی آد
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طریـق میّسـر نمی گـروو. ایـن سـخن مـن نیسـت؛ بلکـه مکـّررًا ور ورایـات از 
کربـال می شـوو. رگرنـه انسـان می توانـد  کـه نصیـب زائـر  یاتـی ذکـر شـده  معنو

یـد: »السـالم علیـک یـا ابـا عبـداهلل«! ر بخوانـد ر بگو یـارت را از ود ز

یـت وسـت می یابـم  کـروم، بـه همـان مقـدار بـه معنو رلـی آیـا مـن کـه چنیـن 
روه؟ قطعـًا چنیـن نیسـت. کربـال بـه وسـت آد کـه زائـر 

کرو. چه این  ور مورو اّیام حج نیز نمی توان استحسـان ر تحلیل آقا را قبول 
 کـه خـوو اعمـال حـج بـه عنوان عبـاوت ر امتثـال امر مولی، بـا قصد قربت، 
 موضوعیـت واشـته ر ور قـرآن بـه آن هـا اشـاره شـده اسـت. عالره بـر این، ور 
گرویده است. حتی  کید   سّنت صحیح نبوی ر کالم اهل بیت؟مهع؟ نیز تأ
 ور ورایات، حکمت برخی از اعمال حج ذکر شده، مانند: حکمت استالم 

که مستحب است هنگام استالم خوانده شوو! حجر السوو ر وعایی 

ایـام حـج اقـوام ر ملـل می آینـد ر حـرف می زننـد ر امثـال ایـن  کـه ور  ایـن 
 برواشت ها، زمانی حجیت وارو که وارای تایید از قرآن ر سنت باشند رگرنه 

ور حد یک نظر شخصی باقی می ماند.

یارتنامه ر انجام اعمال  یارت مشـاهد مقدسـه ر خواندن ز ر ایضًا ور مورو ز
یارتی!  ز

کـه مشـمول عمومـات تعظیـم شـعائر اسـالمی  گذشـته از ایـن  ایـن اعمـال 
یق  هستند، ور سنت صحیح ر کالم اهل بیت؟مهع؟ نیز بدان ها اشاره ر تشو
یـم بـه بهانـۀ  کـدام از آن هـا موضوعیـت وارو. مـا حـق نداو شـده ر انجـام هـر 
موضوعیـت  نیسـت،  معلـوم  آن هـا  صّحـت  کـه  شـخصی  برواشـت های 

کنیـم. شـعائر را نفـی 

گر قرار باشـد باب اینگونه استحسـان ها باز شـوو، ویگر سـنگ  که ا  چه این 
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زه ر بلکه بر توحید   بر ودی سنگ باقی نمی ماند ر می توان حتی ور نماز ر ود
کـرو. برخـی مسـلمان نما هـا نیـز رارو ایـن جرگـه شـده ر  ر نبـوت نیـز اشـکال 

اقـدام بـه تحریـف ویـن کروه انـد!

َجال . ..«؛1  ْتُه الّرِ َجاِل ، َرّوَ ْفَواِه  الّرِ
َ
 ِویَنُه  ِمْن  أ

َ
َخذ

َ
ور ورایات آمده است: »...َمْن أ

»کسـی کـه وینـش را از وهـان مروم اخذ کنـد، همان مروم ار را از وین خارج 
می سازند...«.

یی مسـتقیم مأیوس  یاود حواسـمان باشـد کـه مخالفیـن اسـالم، رقتـی از ود
کننـد. آنـان بـا  گیـر  شـدند، لجـرم بـا فـرار بـه جلـو خواسـتند اسـالم را زمیـن 
تبلیـغ ر البتـه رارو کـرون شـبهات، ور صدونـد که ور قلوب شـیعیان تروید 
ایجـاو نماینـد رلـی مـا بایـد هشـیار بـووه ر همـواره التـزام بـه ثقلیـن واشـته 

باشـیم تـا نیرنـگ وشـمن کارگـر نیفتـد.

 سیاهی، آرام آرام دامن خود را بر می چید...آن شب در حالی به صبح می رسید 

که هیمنۀ علمِی شیخ، با استدالل های استوار آقا رحیم، درهم شکسته بود!

تبختر مجدالشریعه ها، از پِی برهان های علمِی رحیم، رنگ باخته بود...

ی طلبه هایـی  یچـۀ جدیـدی از عـزم بـرای مطالعـۀ علمـِی هرچـه بیشـتر، بـه رو در

گفتگو هـا بودنـد، بـاز شـده بود... کـه شـاهد آن 

ی پیروانشان  که عترت رسول خدا؟لص؟ در مباحثات علمی، به رو  آری! راهی 

 گشوده اند، هماره روشن است؛ چراِغ راهنمای ثقلین، تا دنیا دنیاست، پرتوافشانی 

که طالب فیض باشد! کس  کرد، برای هر آن  خواهد 
َبَع  الُهدى  الُم  علی  َمِن  اّتَ َرالّسَ  

1. الکافی، ج 1، ص 7.
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28. مســائل علــي بــن جعفــر ر مســتدرکاتها، عریضــی، علــی بــن جعفــر، محقــق / مصحــح: 

ــت؟مهع؟، 1409 ق . ــة آل البی ــم: مؤسس ــراث ، ق ــاء الت ــة آل البیــت؟مهع؟ إلحی مؤسس
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29. مستدرک الوسائل، نووی، میرزا حسین، قم: مؤسسه آل البیت لحیاء التراث، 1408 ق.

30. معانــي األخبــار، ابــن بابویــه، محّمــد بــن علــی، قــم: انتشــارات اســالمی رابســته بــه جامعــه 
مدرســین، 1403 ق.

31. من ل یحضره الفقیه، ابن بابویه، محّمد بن علی، 1413ق.

32. مناقــب آل علــی بــن ابیطالــب؟مهع؟، ابــن شــهر آشــوب مازندرانــی، محمــد بــن علــی  ، قــم: 
ــه ،  1379 ق . عالم

33. رســائل الشــیعه، شــیخ حــر عاملــی، محمــد بــن حســن ، محقــق / مصحــح: مؤسســة آل 
البیــت؟مهع؟ ، قــم: مؤسســة آل البیــت؟مهع؟، 1409 ق .

ئمه؟مهع؟، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن ، محقق / مصحح:   34. هدایه األمه إلی أحکام األ
آســتان قــدس رضــوى. بنیــاو پژرهش هــاى اســالمی. گرره حدیث ، مشــهد: آســتانة الرضویة 

المقدســة، مجمع البحوث اإلســالمیة، 1414 ق .
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