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 قم مقدس شهر

 ۵۸ شماره

۳۲/۱۱/۵۸ 

 ۱۲۳۱ / صفر ۱۸ 

 على أعدائهم أجمعین . على سیّدنا محمّد وآله الطاهرین ولعنه اللّه ربّ العالمین وصلّى اللّه الحمد للّه

 نَبِیِّکَ وَشَفاعَهُ رَحْمَتِکَ عَوارِفُ اِالّ اِلَیْکَ ذَریعَهٌ لی واَل تِکَرَاْفَ عَواطِفُ اِالّ اِلَیْکَ وَسیلَهٌ لی لَیْسَ اِلهی »

 اِلىَ وُصْلَهً لی وَصَیِّرْهُما غُفْرانِکَ نَیْلِ اِلى سَبَباً لی فَاجْعَلْهُما الْغُمَّهِ مِنَ االْمَّهِ وَمُنْقِذِ الرَّحْمَهِ نَبِیِّ

 . [۱]« بِرِضْوانِکَ الْفَوْزِ

ت شفاع واى جز عواطف مهربانیت نیست و دست آویزى جز عطاهاى رحمانیّتت خدایا ! مرا به سوى تو وسیله

نده امّت از رنج و آالم دو عالم است نخواهد بود ، پس تو ده نجات که وسلمآلهوعلیهاهللصلى  پیغمبر رحمتت

 رضوانت قرار ده . و سبب وصول به مقام سعادت و بهشتاین دورا براى من وسیله آمرزش 

ت ، نمایند ، نخسالسالم در مناجات متوسلین دو وسیله براى تقرّب به بارگاه الهى معرّفى مىعلیه سجّاد امام     

شود و آنها ها مىکران الهى است که بدون هیچ تقاضایى از جانب ما ، شامل حال انسانىهاى برحمت و نعمت

کنند ، توسّل به السالم به آن تأکید مىعلیه سجّاد کند . وسیله مهم دیگرى که امامىرا راهنمایى و هدایت م

 . باشدمى حضرت آن شفاعت و وسلمآلهوعلیهاهللصلى  رسول اللّه

 درص زمان از السالمعلیهم اطهار ائمّه و وسلمآلهوعلیهاهللصلى  ابطه با توسّل و شفاعت به رسول اللّهر در     

، امروزه نیز این شبهات توسّط ابن تیمیه و وهابیّت دامن زده شده است الم تا کنون شبهاتى مطرح شده استاس

. 

 ت پاسخ دادیم .شبها این از برخى به اجمالى طور به گذشته جلسات در     

 متعال خداوند وسایط و اسباب
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ز ا ى از امور عالم تکوین را به بعضىبرخ سبحان خداوند که شودمى روشن مجید قرآن آیات در تدبّر با     

موجودات تفویض و واگذار نموده است ، این موجودات نیز لزوما ذى شعور نیستند ، بلکه برخى از آنها به 

 نماییم .مى دو دسته شواهد از قرآن مجید ذکر باشند . براى هر یک از اینعاقله مىظاهر فاقد شعور و قوه 

 شعور ذى غیر وسایط و اسباب ـ ۱     

ه صاعق : آنها به وسیله فرمایدمى خداوند.  دارد وجود گذشته اقوام با رابطه در متعدّدى آیات کریم قرآن در     

 اامّ ، دادند قرار خداوند دیدن را ایمان پذیرش شرط السالمعلیه م موسىو زلزله هالک شدند . به عنوان نمونه قو

 . شدند آسمانى صاعقه گرفتار

 . [۲]«تَنظُرُونَ وَأَنتُمْ الصَّاعِقَهُ فَأَخَذَتْکُمُ جَهْرَهً اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَکَ نُّؤْمِنَ لَن مُوسَى یَا قُلْتُمْ وَإِذْ»

کنیم ، مگر آنکه خداوند را آشکارا ببینیم ، آنگاه ]به چشم السالم[ ما سخن تو را باور نمىگفتید اى موسى ] علیه

 خود [دیدید که صاعقه بر شما فرود آمد .

 . [۳]«جَاثِمِینَ دِیَارِهِمْ فِی فَأَصْبَحُواْ الصَّیْحَهُ ظَلَمُواْ ینَالَّذِ وَأَخَذَ»

 شان از پا در آمدند.هوستم پیشگان ]مشرک[ را بانگ مرگبار فرو گرفت و در خانه وکاشان

 . [۴]«مُشْرِقِینَ الصَّیْحَهُ فَأَخَذَتْهُمُ»

 آنگاه هنگام طلوع آفتاب بانگ مرگبار آنان را فرو گرفت .

 . [۵]«مُصْبِحِینَ الصَّیْحَهُ هُمُفَأَخَذَتْ»

 آنگاه بامدادان بانگ مرگبار آنان را فرو گرفت .

 . [۶]«یَکْسِبُونَ کَانُوا ابِمَ الْهُونِ الْعَذَابِ صَاعِقَهُ فَأَخَذَتْهُمْ»

 آن گاه به خاطر کار و کردار شان ، صاعقه عذاب رسواگر ، آنان را فرو گرفت .

 یا و آتش ، صاعقه ، مرگبار فریاد ، زلزله به را …اقات حسّاس ، خارق العاده و اتّف از بسیارى متعال خداوند     

 . دهدمى نسبت عصا

 شعور ذى و عاقل وسایط و اسباب ـ ۳     

نسبت  شعور و عاقلدهد را به امور ذىىم روى جهان در که افعالى و اتّفاقات بعضى خداوند دیگر سوى از     

 دهد .خداوند متعال قبض روح را به فرشتگان نسبت مى دهد . به عنوان نمونه ،مى
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 . [۷]«طَیِّبِینَ الْمآَلئِکَهُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذِینَ»

 اند .گیرند در حالى که پاک و پاکیزها مىهمانا که فرشتگان روحشان ر

 . [۸]«أَنفُسِهِمْ ظَالِمِی الْماَلئِکَهُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذِینَ»

 اند .گیرند و آنان بر خود ستم روا داشتهرا مىکسانى که فرشتگان جانشان 

 . [۹]«بِکُمْ وُکِّلَ الَّذِی الْمَوْتِ مَّلَکُ یَتَوَفَّاکُم قُلْ»

 . [۱۱]گیردشما گماشته شده است ، روح شما را مى بگو فرشته مرگ که بر

 دهد .و در آیاتى دیگر قبض روح را به خود نسبت مى   

 . [۱۱]«مَوْتِهَا ینَحِ الْأَنفُسَ یَتَوَفَّى اللَّهُ»

 گیرد .خداوند جانها را به هنگام مرگ مى

 . [۱۲]«نَیَعْلَمُو الَ النَّاسِ أَکْثَرَ وَلَکِنَّ فِیهِ رَیْبَ الَ الْقِیَمهِ مِیَوْ إلَى یَجْمَعُکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحیِّیکُمْ اللَّهُ قُلِ»

سیدن ر سپس در روز قیامت که شکى در فرا میراند ،بخشد و سپس مىبگو خداوند است که شما را زندگى مى

 آورد .آن نیست گرد مى

دو گونه  قرآن کریم با در امّا ، است خداوند دست به آخرت و دنیا در ممات و حیات تمام دانیممى آنکه با     

ند را به خداو عمل دهد و آیاتى که اینشویم . آیاتى که قبض روح را به فرشتگان نسبت مىاز آیات مواجه مى

 سازد .منتسب مى

 الوهیت در شرک

درت ق م روشن و واضح را بیان نمودیم کهپیا این فراوانى روایات و آیات از استفاده با گذشته بخشهاى در     

غیر ذى  و مخلوقاتى اعمّ از ذى شعور و یاتصرّف در عالم تکوین از ناحیه ذات اقدس ربوبى به موجودات 

ناسازگار نیست .  حید در مبدأ و قدرت مطلقه خداوندار شده است و این اعتقاد ، با توشعور تفویض و واگذ

 باشد . خداوند متعال به صراحت در قرآنتوحید ، شعار اسالم و تمام ادیان الهى مى

 فرماید :مى

 . [۱۳]«شَیْئاً بِهِ نُشْرِکَ واَلَ اللّهَ إِالَّ نَعْبُدَ أَالَّ وَبَیْنَکُمْ بَیْنَنَا سَوَاء کَلَمَهٍ إِلَى تَعَالَوْاْ الْکِتَابِ أَهْلَ یَا قُلْ»

و  ه جز خداوند یگانه را نپرستیم، کبگو : اى اهل کتاب ! بیایید به سوى سخنى که میان ما و شما یکسان است 

 چیزى را همتاى او قرار ندهیم .
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به  اند ، عبارت است از اعتقادآمده آن کنى ریشه و نفى براى الهى ادیان همه که ممنوع و منهى شرک     

ه در ک فتن قدرتهاى متعدّد در عالم خلقتدوگانگى و ثنویّت در مبدأ ، عبودیّت و بندگى غیر خداوند و پذیر

 شمارد ،مى هاى بندگان راستین الهى را برعرض یکدیگرند . خداوند متعال در سوره فرقان برخى از نشانه

 . [۱۴]«وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَالَماً»

 روند و هنگامى کهبر زمین راه مىبندگان )خاصّ خداوند( رحمان کسانى هستند که با آرامش و بى تکبّر 

 گویند )و با بى اعتنایى والم مىجاهالن آنها را مخاطب سازند )و سخنانى نابخردانه گویند( ، به آنها س

 گذرند( .بزرگوارى مى

  

خدایى  یچ موجودى جز خداوند متعال را بهه که است این آنان عالئم از دیگر یکى:  فرمایدمى ادامه در     

 خوانند .نمى

 . [۱۵]«آخَرَ إِلَهاً اللَّهِ مَعَ یَدْعُونَ الَ وَالَّذِینَ»

 خوانند .و کسانى که معبود دیگرى را با خداوند نمى

 لمهک زیرا.  است متفاوت ، شودمى برده بکار متعال خداوند براى که ویژگیهایى و اوصاف سایر با الوهیّت     

اف همه اوص ه اِله ذاتى است که مستجمعنماید کیا آلهه برگرفته شده است و این معنا را افاده مى اِله از الوهیّت

است ، و هیچ  اراى همه خوبیهاى مطلق عالم خلقتباشد . اِله یعنى ذاتى که دکمالیّه ، جمالیّه و جاللیّه مى

ریک تواند شمتعال نمى الوهیّت با خداوند هیچ مخلوقى درزشتى و بدى در بارگاه اقدس او راه ندارد . بنابر این 

 باشد .

هستند .  ه در ذات ، با خداوند متعال شریکن ، اوصاف از بعضى در فقط مخلوقات و موجودات از برخى امّا     

ذات اقدس  تصرّف در عالم تکوین را دارند . خداوند متعال قادر بر تکوین است ، آنان نیز با اذن وى قدرتِ

باشند . امّا برخى از مى ل و کماالتهمه فضایل و کماالت است ، آنان نیز داراى بسیارى از فضای ربوبى داراى

 کماالت آنان اکتسابى و برخى دیگر از جانب خداوند منّان به آنان اعطاء و واگذار شده است .

نان در آ معنا نیست کهاند ، بدین و شریک شبیه متعال خداوند با اوصاف از بعضى در موجودات برخى اینکه     

بوده ، از جانب  ویژگیهاى آنان در طول قدرت الهى عرض ذات ذوالجالل ربوبى هستند . بلکه قدرت و دیگر

از موجودات ، یک  ارى قدرت از جانب خداوند به برخىخداوند منّان به آنان اعطاء و هبه شده است . واگذ

ماید نوند در قرآن کریم به صراحت این مطلب را بیان مىواقعیّت و حقیقت خارجى غیر قابل انکار است . خدا

. 
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تدبیر  که ، دارد وجود [۱۷]«سِّمَاتِمُقَ»و [۱۶]«مُدَبِّرَاتِ» خلقت عالم در:  فرمایدمى قرآن در متعال خداوند     

ز ا ایم . درمان برخى بیماریها را به دست بعضىامور آفرینش و تقسیم رزق و روزى را به آنان واگذار نموده

 قرار ، روح قبض مأمور را ملکى همچنین.  [۱۸]ایمالسالم واگذار نمودهانبیاء ، همانند حضرت عیسى علیه

 . ایمداده

 . [۱۹]«بِکُمْ وُکِّلَ الَّذِی الْمَوْتِ مَّلَکُ یَتَوَفَّاکُم قُلْ»

 گیرد .بگو فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است ، روح شما را مى

ه خود ک هستیم ، خداوند متعال را آن گونهیابیم که ما ملزم ین جا به این نتیجه مهمّ ، دست مىبد تا این بنابر     

خواستن  حاجت ن شفیع قرار دادن ، توسّل کردن وپسندد عبادت و بندگى نماییم. بنابر ایبیان نموده است و مى

ندارد . زیارت  ، هیچ اشکالى از کسانى که خداوند متعال به آنان امتیازات و قدرتهایى عطا فرموده است

 بزرگداشت و …و  مرقدهاى مطهّر آنان ، سوگند خوردن و تبرّک جستن به آثار آنان براى درمان بیماریها

و منافاتى با توحید و  گرددت و شرک در عبادت محسوب نمىاس اشکال از خالى آنان به مربوط مناسبتهاى

 یگانگى ذات اقدس ربوبى ندارد .

ر د ه صحّت آنها ملتزم و معتقد هستنده به آیات صریح قرآن کریم و روایاتى که اهل سنّت نیز بتوجّ با     

 …و  شفاعت اشکاالت و شبهاتى را بر توسّل ، اند ویابیم ، ندایى که وهّابیّون در این سه قرن اخیر سر دادهمى

 . است سخیف و اساس بى ، اندکرده وارد

پردازیم که به شکل صریح نظر وهّابیّون پیرامون توسّل و شفاعت را ردّ ایاتى مىرو و آیات ذکر به اکنون     

 کند .مى

 الهى آیات

 . نمود ردّ و نقد را وهّابیّون عقاید و آراء آنها به استناد با توانمى که دارد وجود آیاتى مجید قرآن در 

 : نماییممى اشاره نمونه دو به قسمت این در

 . [۲۱]«الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَهَیَا أَیُّهَا » ـ ۱

 اى براى تقرّب به او بجویید .هیزید و وسیلهاید ! از )مخالفت فرمان( خدا بپراى کسانیکه ایمان آورده

وسایل  یابى به درگاه خداوند از ابزار و راه براى باید که دهدمى دستور مؤمنان به آیه این در کریم قرآن     

 استفاده نمایند .
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 . [۲۱]«أُولَئِکَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِیلَهَ» ـ ۳

 جویند .اى براى تقرّب به پروردگارشان مىخوانند ، خودشان وسیلهکسانى را که آنان مى

د خواننمى ا آنان کسانى هستند که خداوند را. زیر نمایدمى ستایش را مؤمن انسانهاى آیه این در مجید قرآن     

سایل و اسباب ، و د . تمسّک به وسیله و چنگ زدن بهنماینو براى راه یابى به بارگاه الهى به وسیله تمسّک مى

 وسایط نه تنها مذموم نیست ، بلکه ممدوح و سفارش قرآن کریم است .

 احادیث و روایات     

 نوهّابیّو اساست در نقد و ردّ تفکّرات بىهاى اهل سنّکریم ، روایات فراوانى در کتاب قرآن آیات بر عالوه     

 ودهب متداول کارى شریفشان حیات هنگام در وسلمآلهوعلیهاهللصلى اللّه رسول به جستن توسّل.  دارد وجود

احت گرفت ، بلکه به تأیید رسید . به صرن قرار وسلمآلهوعلیهاهللصلى پیامبر انکار مورد تنها نه عمل این.  است

 شده است .توان گفت که به دستور ایشان ، انجام مىو با اطمینان مى

 دانشمندان مطرح اهل سنّت( در کتب) [۲۴]نیشابورى حاکم و [۲۳]بن ماجها ، [۲۲]ـ احمد ابن حنبل ۱     

خالف  . امّا بر [۲۵]انداند ، که دانشمندان معاصر وهّابى نیز این حدیث را صحیح دانستهخود روایتى ذکر نموده

 کنند .آن حکم مى

 : گویدمى حدیث این راوى حنیف بن عثمان     

 أن یعافینی ؛ وسلم فقال : اُدع اللّهآلهوعلیهاهللصلى  النّبی أتى البصر ضریر رجالً إنّ »

عرض نمود : از خداوند به خواهید  ایشان به و شد مشرّف وسلمآلهوعلیهاهللصلى  مردى نابینا به محضر پیامبر

 مرا شفا دهد .

 ؛ دعوت شئت وإن خیر وهو لک أخّرت شئت إن : فقال

 دعا رایتب خواهىمى اگر و نمایى صبر که است آن در تو صالح و خیر:  فرمودند وسلمآلهوعلیهاهللصلى  پیامبر

 . نمایم

 ؛ الدعاء بهذا ویدعو کعتینر ویصلّی وضوءه فیحسن یتوضّاء أن فأمره ، ادعه : فقال

وسلم به او دستور دادند وضوى نیکویى بگیرد و دو آلهوعلیهاهللنابینا عرض کرد : دعا فرمایید ، پیامبر صلى

 :نماز بگزارد و این دعا را بخواندرکعت 
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] مّدمح یا ، الرّحمه نبیّ وسلم[آلهوعلیهاهلل] صلى بمحمّد إلیک وأتوجّه اسألک إنّی اللّهمّ

 ؛ فیّ شفّعه اللّهمّ ، لتقضی هذه حاجتی فی ربّی إلى بک توجّهت قد إنّیوسلم[آلهوعلیهاهللصلى

]  حمّدم یا ، آورممى روى تو به و خوانممى را تو ، رحمت پیامبر وسلمآلهوعلیهاهللصلى  بارالها به وسیله محمد

ام تا حاجتم را روا گردانى ، بارالها او را شفیع خدا روى آورده سوى به شما وسیله به من[ وسلمآلهوعلیهاهللصلى

 من قرار ده .

 توجّه ابلق نکته.  دهندمى آموزش را توسّل چگونگى و شفاعت ، نابینا این به وسلمآلهوعلیهاهللصلى  پیامبر     

ه رده شدن حاجت باشد ، بلکه بآو بر معنى به تا نیامده مجهول فعل صورت به « لتقضى » کلمه روایت در اینکه

وسلم است . به این معنى که اى پیامبر آلهوعلیهاهللصلى صورت فعل معلوم و خطاب به رسول اللّه

 وسلم شما حاجت مرا روا گردانید.آلهوعلیهاهللصلى

 .[۲۶]«قطّ ضرّ به یکن لم کأن الرجل دخل حتّى الحدیث بنا یطل فلم : حنیف ابن قال»

 مرد آن هک بود نکشیده درازا به گفتگو و بودیم وسلمآلهوعلیهاهللصلى  گوید : در نزد پیامبرابن حنیف مى

 نا نبوده است .نابی هرگز گویى که شد وارد اىبگونه

ال عمت خداوند از که هنگامى مردم وسلمآلهوعلیهاهللصلى اللّه رسول عصر در که کندمى ثابت روایت این     

رآورده دادند تا حاجتشان بوسلم ایشان را واسطه قرار مىآلهوعلیهاهللصلى پیامبر اى داشتند ، به دستورخواسته

 شود .

 آمده باشد،مى وسلمآلهوعلیهاهللصلى اللّه رسول اصحاب احوال بیان در که [۲۷]الغابهـ در کتاب اسد  ۳     

 :است

 وأخصبت به تعالى اللّه فسقاهم القحط اشتدّ لمّا ادهالرم عام بالعبّاس الخطّاب بن عمر استسقى »

 ؛ األرض

وسلم آلهویهعلاهللصلى  در سالى که قحطى و خشک سالى فرا گیر شده بود، عمر از عبّاس عموى پیامبر

خداوند طلب باران نماید ، خداوند نیز با دعاى عبّاس بر آنان باران نازل نمود و زمین سر  درخواست کرد که از

 سبز گشت .

 ؛ منه والمکان اللّه إلى الوسیله واللّه هذا : عمر فقال »

 باشد .اى به سوى خداوند و جایگاهى براى رسیدن به او مىعمر گفت : به خدا سوگند عبّاس وسیله
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 . [۲۸]« الحرمین ساقی لک هنیا ویقولون بالعباس یتمسحون طفقوا الناس سقی ولمّا …

 : گفتندمى او به و کشیدندمى عبّاس بدن به دست[ تبرّک جهت به] ، گشتند سیراب مردم که هنگامى …

 . [۲۹]مدینه و مکّه ساقى ، اى حالت به خوشا

 به ، توبه براى ایشان.  شد رانده بهشت از ، نمود نافرمانى که هنگامى السالمعلیه  ـ حضرت آدم ۴    

م متوسّل شدند و آنان را شفیع خود قرار دادند . خداوند السالعلیهم بیت اهل و وسلمآلهوعلیهاهللصلى پیامبر

 فرماید :متعال در قرآن مى

 . [۳۱]«الرَّحِیمُ التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ عَلَیْهِ فَتَابَ کَلِمَاتٍ رَّبِّهِ مِن آدَمُ فَتَلَقَّى»

السالم[ از پروردگارش کلماتى دریافت داشت ، )و با آنها توبه کرد( و خداوند توبه او را سپس آدم ] علیه

 پذیر مهربان است .پذیرفت ، چرا که خداوند توبه

 اهل و وسلمآلهوعلیهاهللصلى  ، رسول اللّه« تٍکَلِمَا» از منظور کندمى بیان که دارد وجود فراوانى روایات     

 را السالمعلیه  آدم حضرت توبه ، آنان شفاعت با متعال خداوند.  باشندمى السالمعلیهم  ایشان بیت

 . [۳۱]پذیرفت

منصور  ، بود مدینه مفتى [۳۲]مالک که روزگارى در ؛ گویدمى الوفا وفاء کتاب در سمهودى ، رابطه این در    

روضه  طرف دن دعا به سوى قبله بایستم یا بهیقى از بغداد به مدینه آمد و از مالک پرسید : آیا براى خواندوان

 : گفت پاسخ در مالک ؟ وسلمآلهوعلیهاهللصلى  مبارک رسول اللّه

 . [۳۳]«تعالى یوم القیامه  السالم إلى اللّهعلیه  آدم أبیک ووسیله وسیلتک وهو عنه وجهک تصرف لم »

 تحضر پدرت ووسیله تو وسیله او زیرا بازنگردان وسلمآلهوعلیهاهللصلى  روى خود را از روضه رسول اللّه

 باشد .یامت نزد خداوند متعال مىق روز در السالمعلیه  آدم

 ؛ توسّل انواع     

 و ادع قالب در خود معتبر کتب در را آنها نیز سنّت اهل که باشدمى نوع دو داراى توسّل ، روایات اساس بر     

 : اندآورده نیایش

 ـ توسّل جستن به ذات اشخاص : ۱     

 . [۳۴]« وسلم[آلهوعلیهاهلل] صلى بمحمّد إلیک وأتوجّه أسألک إنّی اللّهم »

 وسلم[ .آلهوعلیهاهللآورم به وسیله محمّد ] صلىخوانم و به تو روى مىبارالها تو را مى
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 به مرتبه ، جایگاه و مقام افراد :ـ توسّل  ۲     

 . [۳۵]« وسلم[آلهوعلیهاهلل] صلى محمّد بجاه أسألک إنّی اللّهم »

 وسلم[ در نزد تو دارد .آلهوعلیهاهللقام و جایگاهى که محمّد ] صلىدهم به مبارالها تو را سوگند مى

اند . امّا همان طور دو نوع توسّل را ممنوع نموده هر ، شرک بهانه به کنون تا [۳۶]تیمیّه ابن عصر از وهّابیّون     

 شدندمى سّلمتو ایشان به وسلمآلهوعلیهاهللصلى  که بیان شد مسلمانان در صدر اسالم به دستور و آموزش پیامبر

 . دادندمى قرار واسطه و شفیع الهى درگاه در را ایشان ، هایشان خواسته شدن آورده بر براى و ،

 : دارندمى عرضه الهى درگاه به عرفه دعاى در السالمعلیه  الشهداء سیّد که گونه همان     

 من وخیرتک ورسولک نبیّک بمحمّدٍ وعظّمتها شرّفتها الّتی العشیّه هذه فی إلیک نتوجّه إنّا اللّهمّ »

 . [۳۷]« خلقک

بارالها ! براستى ما روى آوردیم به درگاهت در این شامگاهى که آن را شریف داشتى و عظمت بخشیدى به 

 ات از میان آفریدگانت .ات و برگزیدهوسیله محمّد صلی اهلل و علیه و آله پیامبر و فرستاده

بنابر آنچه تا کنون بیان شد شفاعت  الم و مقام شفاعت در حیات و مماتالسعلیهم ومینمعص حضرات

باشد . زیرا خداوند متعال این قابلیّت و مقام را به آنان السالم و توسّل به آنها جایز مىحضرات معصومین علیهم

توان به ید که چگونه مىبه ذهن خطور نما امّا ممکن است در این قسمت پرسشىعنایت فرموده است . 

السالم توسّل نمود و از آنان درخواست کرد در حالیکه در بین ما نیستند و از دنیا حضرات معصومین علیهم

 جست ؟ آنها توسّل توان بهت دارند و مىاند ؟ آیا مردگان فهم و قدررفته

 دیگر مخالفان طرح شده است . و وهّابیّون توسّط که است اشکاالتى تریناساسى از یکى مسأله این     

 اى در دست مخالفان بوده تا با این حربه فتوا بهالبته این اعتقاد مسلمانان )شفاعت و توسّل( همواره بهانه

کفر مسلمانان دهند و خون آنان را بریزند . این مخالفان بى منطق در طول تاریخ هرگز حاضر به شنیدن 

ز گویند ؛ توسّل به کسانى که ااند . آنها مىه تکرار ادّعاى خود پرداختهاستداللهاى منطقى نبودند و یک طرفه ب

اند عالوه بر تنافى با توحید ، امکان نیز ندارد . با توجّه به مباحث گذشته ، عدم منافات توسّل با توحید دنیا رفته

رآن ند ، با استناد به قروشن گشت . امّا در پاسخ به شبهه عدم امکان توسّل به کسانى که در قید حیات نیست

 گوییم :کریم مى

http://yasrebi.ir/taavonmain/sendfile2_new.php?whj=1&paper1=15&la=1&fiqqq1WWs=0&taqqq1WWs=#_ftn35
http://yasrebi.ir/taavonmain/sendfile2_new.php?whj=1&paper1=15&la=1&fiqqq1WWs=0&taqqq1WWs=#_ftn36
http://yasrebi.ir/taavonmain/sendfile2_new.php?whj=1&paper1=15&la=1&fiqqq1WWs=0&taqqq1WWs=#_ftn37


یگرى د ز یک نشئه و منزل به نشئه و منزلـ در مکتب قرآن ؛ مرگ نابودى و فناء نیست ، بلکه انتقال ا ۱     

 : فرمایدمى خداوند  است .

 . [۳۸]«الْغَفُورُ عَزِیزُالْ وَهُوَ عَماَلً أَحْسَنُ أَیُّکُمْ لِیَبْلُوَکُمْ وَالْحَیَاهَ الْمَوْتَ خَلَقَ الَّذِی»

 کنید و اوآن کس )خداوند( که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل مى

 ذیر و بخشنده است .ناپشکست

آفریده و  را نیز آفریده است و هر چیزى که مرگ و ممات ، است آفریده را حیات و زندگى که خداوندى     

مردگان به حسب  ام و فناء راه ندارد . بنابر اینمند شده باشد ، در آن نابودى ، انهدمخلوق باشد و از وجود بهره

 اند .اند و از بین نرفتهنشده امّا در واقع آنها نابود و معدوماند ، داع کردهظاهر در میان ما نیستند و زندگى را و

ـ عالم پس از مرگ ، عالم رکود ، سکون و خاموشى نیست . هر جا که حیات باشد ، رشد ، کمال و ترقّى  ۲     

نیز از رشد ، کمال و  باشند . در نتیجه آنانوجود دارد . همانطور که بیان کردیم مردگان نیز داراى حیات مى

 مند هستند .پیشرفت بهره

 : فرمایدمى قرآن در شهدا با رابطه در متعال خداوند     

 . [۳۹]«یُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِندَ أَحْیَاء بَلْ أَمْوَاتاً اللّهِ سَبِیلِ فِی قُتِلُواْ الَّذِینَ تَحْسَبَنَّ وَالَ»

 اند و نزدانند ! بلکه آنان زنده)اى پیامبر !( هرگز گمان مبر کسانى که در راه خدا کشته بشوند مردگ

 شوند .پروردگارشان روزى داده مى

د . هر جا که حیات باشد ، کمال و ترقّى وجود دارد . شهیدان به دار تالزم رشد و تکامل با زندگى و حیات     

امل و حال تک مندند . در نتیجه آنان نیز دررهظاهر در میان ما نیستند ولى بنا به آیات قرآن از حیات و زندگى به

تر و تبى باالمرا داراى السالمقطعاعلیهم  مند سازند . حضرات معصومینتوانند دیگران را بهرهرشد هستند و مى

 مالسالعلیهم  توانند از آنانمند هستند و همه مىباشند . در نتیجه ، آنان نیز از حیات ، بهرهواالتر از شهدا مى

 . گردند مندبهره

 السالم پیشینوسلم از پیامبران علیهمآلهوعلیهاهللصلى اللّه رسول پرسش     

 . [۴۱]«یُعْبَدُونَ آلِهَهً الرَّحْمَنِ دُونِ مِن أَجَعَلْنَا رُّسُلِنَا مِن قَبْلِکَ مِن أَرْسَلْنَا مَنْ وَاسْأَلْ»

 وند رحمان معبودانى براى پرستش قرار دادیم ؟!از رسوالن که پیش از تو فرستادیم بپرس : آیا غیر از خدا
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 داوندخ اینکه از.  نبود حیات قید در پیامبرى هیچ وسلمآلهوعلیهاهللصلى  اللّه رسول حیات زمان در دانیممى     

گ ، مساوى با رم یابیممى در ، نما سؤال پیشین پیامبران از:  فرمایدمى وسلمآلهوعلیهاهللصلى اللّه رسول به متعال

 توان سؤال کرد .نابودى و انعدام نیست . زیرا از آنچه معدوم شده و دیگر موجود نیست ، نمى

 السالمعلیهم پیامبران بر خداوند سالم     

فرستد . سالم و درود ، هنگامى السالم سالم و درود مىعلیهم پیامبران به فراوانى آیات در متعال خداوند     

مند گردد . از سالمِ خداوند متعال به ده دارد که شخص داراى حیات باشد ، تا از آن بهرهمعنا و فائ

 مندبهره اتحی از نیز مردگان بلکه ، نیست دنیوى حیات شامل فقط حیات که یابیممى در السالمعلیهم  پیامبران

 . باشندمى

 . [۴۱]«الْعَالَمِینَ فِی نُوحٍ عَلَى ساَلَمٌ»

 السالم[ در میان جهانیان باد .سالم بر نوح ] علیه

 . [۴۲]«إِبْرَاهِیمَ عَلَى ساَلَمٌ»

 السالم[ .سالم بر ابراهیم ] علیه

 . [۴۳]«وَهَارُونَ مُوسَى عَلَى ساَلَمٌ»

  

 سالم بر موسى و هارون] علیهماالسالم[ .

 . [۴۴]«یَاسِینَ إِلْ عَلَى ساَلَمٌ»

 السالم[ .سالم بر آل یاسین] علیهم

 . [۴۵]«الْمُرْسَلِینَ ىعَلَ وَساَلَمٌ»

 وسالم بر رسوالن .

 : فرمایدمى السالمعلیه  یحیى حضرت درباره خداوند     

 . [۴۶]«حَیّاً یُبْعَثُ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ وُلِدَ یَوْمَ عَلَیْهِ وَساَلَمٌ»
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 شود .ته مىمیرد و آن روز که زنده و برانگیخسالم بر او ، آن روز که تولّد یافت ، و آن روز که مى

 : فرمایدمى السالمعلیه  عیسى حضرت زبان از متعال خداوند     

 . [۴۷]«حَیّاً أُبْعَثُ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ وُلِدتُّ یَوْمَ عَلَیَّ وَالساَّلَمُ»

میرم ، و آن روز که زنده و برانگیخته و سالم )خدا( بر من در آن روز که متولّد شدم . و در آن روز که مى

 خواهم شد .

 . ندارد معنا نیست و مرده انسان به سالم ، باشد نابودى و نیستى معناى به مرگ اگر     

 وسلمآلهوعلیهاهللصلى للّها رسول بر خداوند صلوات و سالم     

 . فرستندمى درود وسلمآلهوعلیهاهللصلى  اللّه رسول بر مالئکه و متعال خداوند     

 . [۴۸]«تَسْلِیماً وَسَلِّمُوا عَلَیْهِ صَلُّوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا النَّبِیِّ عَلَى یُصَلُّونَ وَماَلَئِکَتَهُ اللَّهَ إِنَّ»

، بر او درود  ایدفرستند . اى کسانى که ایمان آوردهوسلم[ درود مىآلهوعلیهاهللخدا و فرشتگانش بر پیامبر ] صلى

 فرستید و

 و کامالً تسلیم )فرمان( او باشید .سالم گویید ،  

 اهلل لىص ایشان دنیوى حیات زمان به مختصّ وسلمآلهوعلیهاهللصلى پیامبر بر خداوند صلوات و سالم آیا     

 اماحک که دارند اعتقاد وى پیروان و تیمیّه ابن ظاهرا ؟ باشدمى همیشگى و دائمى یا ، است وسلم آلهو علیه

 همیشگى است . بنابر این سالم خداوند متعال و مالئکه نیز دائمى و همیشگى است . و دائمى اسالم

 وبرکاته اللّه ورحمه النبی أیّها علیک مالسال » : گویندمى( سالم هنگام) نماز پایان در اسالمى فرق همه     

 آلهو علیه اهلل صلى  پیامبر به خود انگشت دادن حرکت با نماز سالمِ هنگام در نیز سنّت اهل از برخى [۴۹]«

علیه  اهلل لىص  پیامبر بر سالم پس.  ندارد مفهومى هیچ است رفته بین از که کسى بر سالم.  کنندمى اشاره وسلم

 اى است که فقط داراى حیات دنیوى نیست.وسلم سالم بر معدوم نیست بلکه سالم بر زنده آلهو

 به رگم ، بپذیریم که این از نداریم گزیرى و گریز ، نمودیم ذکر کریم قرآن از که آیاتى به توجّه با اکنون     

 کند کها به این مسأله هدایت مىر ما کریم قرآن در تدبّر و تأمّل.  نیست نابودى و نیستى معناى

مرگ ، به معناى فناء از مطلق حیات نیست ، بلکه انتقال از منزلى به منزل دیگر است . بعد از مرگ ، روح از 

 رود و حیات همچنان باقى است .بین نمى
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عطا  هایىتوانایی و قدرت آنان به خداوند که کسانى بریممى پى نمودیم بیان کنون تا که مطالبى به توجّه با     

توان از آنان در زمان گونه که مىفرموده ، در حیات و ممات از آن قدرتها و ویژگیها برخوردار هستند . همان

وى شرک به هیچ ر آنان ارتباط برقرار نمود . شائبهتوان با حیات استمداد و استعانت جست ، در ممات نیز مى

باشد . امّا شرک خداوند مى آنان در طول قدرت الهى و به اذن رتدر استمداد از آنان وجود ندارد ، زیرا قد

 منهى در قرآن ، قائل شدن به قدرتهایى در عرض قدرت الهى است .

 ذات تعالى شمه و منبع تمام اوصاف کمالیه درسرچ و است مطلق قادر سبحان خداوند ، آنکه سخن خالصه     

امور را به دیگران واگذار نموده است بنابراین توسّل ، استمداد حق گرد آمده است ، و خداوند سبحان برخى از 

 . ندارد اشکالى و شبهه هیچ السالمعلیهم اطهار ائمّه و وسلم آلهو علیه اهلل صلى  و شفاعت به رسول اللّه

دنیوى و  سعادت به یابى دست ، متوسّلین مناجات نخستین فرازهاى در السالمعلیه  سجّاد امام فرمایش بنابر     

گیرى از باشد ، که عبارتند از بهره پذیر مىاخروى و راه یافتن به بارگاه الهى تنها با استفاده از دو وسیله امکان

 اهلل صلى  ایشان شفاعت و وسلم آلهو علیه اهلل صلى  هاى خاص الهى و توسّل به ذیل عنایت رسول اللّهرحمت

 . وسلم آلهو علیه اهلل صلى  ت رسول اللّهبی واهل وسلم آلهو علیه

 . شود ما همه حال شامل السالم علیهم ائمّه و وسلم آلهو علیه اهلل صلى  اللّه رسول شفاعت اللّه انشاء     

 «وبرکاته  والسّالم علیکم ورحمه اللّه» 

 

 

 
 . المتوسلین مناجات ، عشر خمسه مناجات ـ [۱]

 . ۵۵، آیه  بقره سوره ـ [۲]

 . ۶۷ آیه ، هود سوره ـ [۳]

 . ۷۳ آیه ، حجر سوره ـ [۴]

 . ۸۳ آیه ، حجر سوره ـ [۵]

 . ۱۷ آیه ، فصلت سوره ـ [۶]

 . ۳۲آیه  ، نحل سوره ـ [۷]

 . ۲۸ آیه ، نحل سوره ـ [۸]

 . ۱۱ آیه ، سجده سوره ـ [۹]
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 خود را دارد . به خاص الموتى ملک فردى هر ، نمود استنباط توانمى آیه این از ـ [۱۱]

 . ۴۲ آیه ، زمر سوره ـ [۱۱]

 . ۲۶ آیه ، جاثیه سوره ـ [۱۲]

 . ۶۴ آیه ، عمران آل سوره ـ [۱۳]

 . ۶۳ آیه ، فرقان سوره ـ [۱۴]

 . ۶۸ آیه ، فرقان سوره ـ [۱۵]

 . ۵ آیه ، النازعات سوره ـ [۱۶]

 . ۳ آیه ، الذاریات سوره ـ [۱۷]

 . ۴۹ آیه ، عمران آل سوره ـ [۱۸]

 . ۱۱ آیه ، سجده سوره ـ [۱۹]

 . ۳۵ آیه ، مائده سوره ـ [۲۱]

 . ۵۷ آیه ، اسراء سوره ـ [۲۱]

 . ۱۳۸صفحه  ۴ جلد ، احمد مسند:  سنّت اهل منابع از ـ [۲۲]

نویسنده این کتاب پس از نقل این حدیث ، .  ۴۴۱صفحه  ۱ جلد ، ماجه ابن سنن:  سنّت اهل منابع از ـ [۲۳]

 کند .آن را از قول ترمذى که حکم به صحت آن کرده نیز نقل مى

 . ۵۲۶صفحه  ۱ جلد ، الحاکم مستدرک:  سنّت اهل منابع از ـ [۲۴]

 . ۱۵۸سّل ، صفحه التو حقیقه الى التوصّل ـ [۲۵]

،  ۱۳صفحه  ۱۸و بحار االنوار ، جلد  ۵۵صفحه  ۱ جلد ، والجرایح الخرایج به:  بنگرید شیعه منابع از ـ [۲۶]

 ادر ذکرعالوه بر مص

، منتخب مسند عبد بن حمید ،  ۲۲۹صفحه  ۵شده بنگرید به این کتب مهم اهل سنّت : سنن ترمذى ، جلد 

 . ۱۶۹صفحه  ۶و سنن نسایى ، جلد  ۱۴۷صفحه 

 . ۱۱۱صفحه  ۳ جلد ، الغابه اُسد:  سنّت اهل منابع از ـ [۲۷]

 ۲نیز مالحظه فرمایید : المغنى ، جلد  ، سنّت اهل مدارک این در را خطاب بن عمر استسقاى جریان ـ [۲۸]

 ۳، مستدرک الحاکم ، جلد  ۳۲صفحه  ۴، نیل االوطار ، جلد  ۲۹۵صفحه  ۲، الشرحالکبیر ، جلد  ۲۹۵صفحه 

 صفحه ۲، اإلصابه ، جلد  ۳۳۴صفحه 

 . ۴۱۳صفحه  ۲و فتح البارى ، جلد  ۲۷۱
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 و کرد مدینه اهل براى که دعایى با و داشت را حجّاج سقایت مسؤولیّت مکّه در عبدالمطلب بن عبّاس ـ [۲۹]

 ساقى شد نازل باران

 . گردید نیز مدینه اهل

 . ۳۷ آیه ، بقره سوره ـ [۳۱]

و از منابع  ۱۱۱صفحه  ۷، وسائل الشیعه ، جلد  ۱۲۵عه بنگرید به : معانى االخبار ، صفحه شی منابع از ـ [۳۱]

 اهل سنّت بنگرید به :

 . ۱۱۳صفحه  ۱شواهد التنزیل ، جلد 

 کتاب ، منصور دستور به وى.  داشت فراوانى کینه السالمعلیه امیرالمؤمنین به نسبت انس ابن مالک ـ [۳۲]

 خام مانگ به تا ، نکرد نقل السالمعلیه امیرالمؤمنین از حدیث یک حتّى کتاب این در او.  کرد تألیف را( الموطأ)

 السالمزنده نگردد و به فراموشى سپرده شود !ل بیت علیهماه و السالمعلیه امیرالمؤمنین مبارک نام خود

 . ۱۳۷۶صفحه  ۴ جلد ، الوفا وفا:  سنّت اهل منابع از ـ [۳۳]

 . ۴۴۱صفحه  ۱ جلد ، ماجه ابن سنن:  سنّت اهل منابع از ـ [۳۴]

 . ۶۱صفحه  ۱ جلد ، المنثور الدرّ:  سنّت اهل منابع از ـ [۳۵]

 هجرى قمرى . ۷۲۸به سال :  گذشته در تیمیّه ابن ـ [۳۶]

 . عرفه دعاى الجنان مفاتیح ـ [۳۷]

 . ۲ آیه ، ملک سوره ـ [۳۸]

 . ۱۶۹ آیه ، عمران آل سوره ـ [۳۹]

 . ۴۵ آیه ، زخرف سوره ـ [۴۱]

 . ۷۹ آیه ، صافات سوره ـ [۴۱]

 . ۱۱۹ آیه ، صافات سوره ـ [۴۲]

 . ۱۲۱ آیه ، صافات سوره ـ [۴۳]

 . ۱۳۱ه آی ، صافات سوره ـ [۴۴]

 . ۱۸۱ آیه ، صافات سوره ـ [۴۵]

 . ۱۵ آیه ، مریم سوره ـ [۴۶]

 . ۳۳ آیه ، مریم سوره ـ [۴۷]

 . ۵۶ آیه ، احزاب سوره ـ [۴۸]

 . ۲۴۴صفحه  ۳ـ تذکره الفقهاء ، جلد  [۴۹]
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