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۱۳

رهتوشه)2(

مقدمه

قرن  چهارده  در  را  انسان  جان  مزرعه ي  که  دانش اند  گنجوران   اهل بیت
اخیر سیراب و شاداب ساخته اند. دانش اهل بیت از جنس دريافتني است نه 
آموختني، علم حضوري است نه حصولي و اين از آن جهت است که آنان حقیقت 

علم را با جان آسماني خويش دريافته اند.
خود  که  هرچند  روشنايي،  و  نور  خاندان  اين  سرسلسله ي   اعظم پیامبر 
درس ناخوانده و مکتب نرفته بود، اما پیام و رسالت او، تالوت، خواندن، آموختن، 

فراگرفتن و علم و آگاهي بود.
آن  همانند  بودند؛  سیراب  او  حیات  از چشمه ي  که  نیز  آن حضرت  خاندان 
بزرگ، خورشید دانش و آگاهي را درگذرگاه اعصار فرا راه جويندگان دانش و 
بصیرت، تابان و فروزان نگه داشتند و با بهره مندي از انوار الهي او، مسیر پويندگان 

را روشن و جان جويندگان را تابناک و سرشار ساختند.
و  سیره  بازخواني  و   اهل بیت نور  سرچشمه هاي  در  کاوش  بي ترديد 
آموزه هاي آن بزرگواران در روزگار ما- مانند همه ي روزگاران- خدمتي بزرگ 
به انسانیت است. خدمتي که فراتر از آن، خدمتي متصور نیست و از اين روي 
بر تمامي کساني که دل آنان براي انسان مي تپد فرض است که با ژرف انديشي و 
ژرف کاوي در معارف اهل بیت گوهرهاي ناب و آموزه هاي رهايي بخش اين 
گنجینه ي عظیم و الهي را استخراج کنند و به بشر تشنه و جگر سوخته ي عصر 

حاضر ارائه نمايند.
مجموعه ي دوازده جلدي ره توشه به همت علما، انديشمندان و محققان ديني 
است.  تجديد چاپ شده  تألیف و چندبار  در سال هاي گذشته  کشور عزيزمان 
سیره ي  و  زندگي  پیرامون  متعددي  موضوعات  برگیرنده ي  در  مجموعه،  اين 
باالي  حجم  به  نظر  است.   علي بن موسي الرضا عالم آل محمد؛ حضرت  
صفحات اين مجموعه تصمیم بر اين شد که کل مجلدهاي آن در قالب دو جلد، 

خالصه و تقديم خوانندگان گرامي شود.
در تلخیص اين اثر ضرورت ايجاب مي کرد که بخش هايي از مطالب تکراري در 
اين کتاب ها حذف شود. همچنین فهرست منابع کتاب ها از پايان آن حذف شده 
است. لذا تمامي دوستداران و انديشمندان مباني ناب اسالمي در صورت احساس 
ضرورت به توضیح مفصل تر مطالب، مي توانند به کتب اصلي مراجعه و مطالب 



۱4

رهتوشه)2(

کامل را با منابع مستند آن  مطالعه نمايند.
 امید است زايران عزيز و تمامي مخاطبین ارجمند، کالم و سیره ي ائمه معصومین
را وسیله اي براي تأمین نیازهاي معنوي و فکري خود قرار  دهند و با مطالعه اين 
اثر، توشه هاي سعادت و کمال را برگیرند و نیز خدمتگزاران خود در اين آستان 

مقدس را از دعا فراموش نفرمايند!
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پیشگفتار

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و صلي اهلل علي محمد و آله الطاهرين سيما موالنا علي بن موسي الّرضا عليه آالف 

التحية و الثناء
درآمد:

خداشناسي و توحید اساسي ترين اصل اسالم است، اسالم همه مردم را به سوي 
 توحید فرا مي خواند و از شرک باز مي دارد، از اين روست که از امام رضا
الهي  انبیا  اساس دعوت همه ي  الدين«1 اصوالً  »التوحید نصف  روايت شده که: 

توحید بوده است.
توحید محور معارف قرآن است به صورتي که مي توان گفت همه معارف قرآن 
از توحید سرچشمه مي گیرد و اگر معارف قرآن را بخواهیم به يک اصل بازگردانیم 

همان توحید است.
محور اساسي آموزه هاي پیامبر و اهل بیت نیز توحید است و مردم را به 
توحیدگرايي و شرک گريزي سفارش کرده اند. مطالبي که در پي مي آيد، بخشي از 
مضامین احاديث نقل شده از امام رضا درباره ي توحید است که به زبان روز 

و در قالب هاي جديد دسته بندي شده است. 

1. عيون اخبار الّرضا، ص103.
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فصلاول:اقسامتوحید:

مقدمه:
واژه ي »توحید« به معناي »يگانه دانستن و يکتا شمردن« است.اما از نظر اصطالح 
در نزد متکلمان )دانشمندان عقايد( و فالسفه و عرفا معاني گوناگوني دارد. هر 

چند که مقصود همگي بیان يگانگي خداست.1
معموالً توحید را به چهار قسم: »توحید ذاتي، صفاتي، افعالي، و عبادي« تقسیم 
مي کنند، البته برخي صاحب نظران معاصر اقسام ديگري براي توحید ذکر کرده اند 

که عبارتند از: 
1. توحید در وجوب وجود، 2. توحید در خالقیت، 3. توحید در تدبیر و ربوبیت 
تکويني، 4. توحید در ربوبیت تشريعي، 5. توحید در اولوهیت و معبوديت، 6. 
توحید در عبادت، 7. توحید در استعانت، 8. توحید در هراس از خدا، 9. توحید 
در امیدواري به خدا، 10. توحید در مبحت، 11. توحید استقاللي )عالم هستي 

عین ربط است(.2

الف:توحیدذاتي:
توحید ذاتي به معناي آن است که ذات خداي متعال يکتاست و شريکي براي 
او نیست نه ترکیبي در درون ذاتش هست و نه خداي ديگري بیرون از ذات او 

وجود دارد.
1. خدا يکتا و يگانه )واحد و اَحد( است:

از امام رضا روايت شده که:
»او )خداي متعال( لطیف، دانا، شنوا، بینا، يکتا، يگانه، مقصود است و نه فرزندي 

مي آورد و نه زاده شده و هیچ کس مانند او نیست«.3
2. خدا مثل و مانند ندارد:

از امام رضا روايت شده که تفسیر آيه ي »براي خدا همانند قرار ندهید!«4، 
فرمودند: »يعني شبیه ها و همانندهايي از بت ها )براي خدا( قرار ندهید، که تفکر 

1. معارف قرآن، آيت اهلل محمد تقي مصباح يزدي، ج1، صص87 ـ 79 .
2. همان، صص51 ـ 49.

3. عيون اخبار الّرضا، صص98 ـ 97.
4. بقره/ 22.
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نیستند، در حالي که شما  بر چیزي  تواناي  نمي بینند و  نمي کنند و نمي شنوند و 
مي دانید که آن ها تواناي بر چیزي نیستند«.1

ب:توحیدصفاتي:
مقصود از توحید صفاتي آن است که صفاتي را که به خدا نسبت مي دهیم چیزي 
غیر از ذات خدا نیست و صفاتي مثل قدرت، علم و … موجوداتي غیر از ذات 
خدا نیستند. يعني خداي متعال مثل انسان نیست که نخست جاهل است سپس 

عالم مي شود.
1. صفات خدا عین ذات اوست:

2. اولین نام و صفت خدا چیست؟
از امام رضا روايت شده که:

»پس اولین چیزي که خداي متعال براي خودش انتخاب کرد نام »علّي عظیم« 
)بزرگ برتر( بود، چرا که از همه نام هاي او باالتر است. پس معناي آن اين است 
که خدا و نام او برتر و بزرگ است. آن اول نام هاي اوست چرا که )صفت( »علّي« 

از همه چیز برتر است«. 2
3. نام و صفت خدا همسان است.

»محمد بن سنان مي گويد از امام رضا در مورد اسم پرسیدم که چیست؟
حضرت فرمود: )اسم( صفتي براي موصوف است«.

توضیح: قرآن کريم مي فرمايد: وهللِ اْلَْسماُء الُْحْسنَى  فَاْدُعوُه بَِها3 »و نام های 
نیکو فقط از آِن خداست؛ پس او را با آن ها بخوانید«

4. خدا ديده نمي شود:
امام رضا فرمودند: »در حقیقت خداي متعال به مکان وصف نمي شود و به 

وسیله چشم و وهم درک نمي شود«.4
5. خدا شبیه مردم نیست و مثل ندارد:

6. خدا مکان ندارد:
امام رضا فرمودند: »اي اباصلت، در حقیقت خداي متعال به محل و مکان 

1. عيون اخبار الّرضا، ص106.
2. عيون اخبار الّرضا، ص99.

3. اعراف، 180.
4. توحيد، ص89.
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وصف نمي شود )مکان ندارد(«. 1
:7. توضیح صفات الهي از زبان امام رضا

که  بدان  کند!  دانايت  فرمودند: خداوند   امام رضا بن خالد گويد:  حسین 
خداوند قديم است )يعني از ازل بوده است( و ازلي بودن صفتي است که به آدم 
عاقل مي فهماند که چیزي قبل از او نبوده است و در بقايش نیز چیزي با او و 
همراه او نخواهد بود، با اقرار عاّمه و معجزه ي ِصَفْت براي ما روشن مي شود که 
چیزي قبل از خدا نبوده و در بقايش نیز چیزي به همراهش نخواهد بود، و گفتار 
کساني که گمان مي کنند قبل از او و يا همراه او چیزي بوده است، باطل مي گردد. 
زيرا اگر چیزي به همراه او مي بود، نمي بايست خداوندخالق او باشد زيرا آن چیز، 
همیشه از ازل با خدا بوده است پس خدا چگونه مي تواند خالق چیزي باشد که 
همیشه به همراهش بوده است و اگر آن شيء قبل از خدا بوده باشد، آن شيء 
سرآغاز خواهد بود نه اين )خدا(: و شايسته آن خواهد بود که آن اول، خالق اين 

دوم، باشد.
سپس خداوند خود را با نام هايي وصف نموده است و آن زمان که خلق را آفريد 
از آن ها خواست و آن ها را بر اين عبادت واداشت که خدا را با نام ها بخوانند، او 
خود را با اين نام ها نامیده است: شنوا، بینا، قادر، قاهر، زنده، قیّوم و پا برجا، ظاهر 
و آشکار، باطن و پنهان، لطیف و دقیق، خبیر و آگاه، قوي، با عزت، حکیم، علیم و 
امثال اين اسامي و آن زمان که غلو کنندگان تکذيب کنندگان اين اسامي را ديدند 
و شنیدند که ما درباره ي خدا مي گويیم: چیزي مثل خدا نیست و هیچ چیز به 
حالت و کیفیّت خدا وجود ندارد، گفتند: شما که مي گويید هیچ چیز مثل و شبیه 
خدا نیست، چطور شما، در اسماء ُحسني با خدا شريک هستید؟ و به تمامي آن 
نام ها نامیده مي شويد؟ پس اين خود دلیلي است بر اين که شما در تمام حاالِت 
خدا يا حداقل در بعضي از آن ها مثل خدا هستید، زيرا هم شما و هم او داراي يک 

سري نام هاي نیکو هستید.
به  را  خود  نام هاي  از  نام هايي  تعالي،  و  تبارک  خداوند  گفت:  بايد  آن ها  به 
بندگانش نهاده، ولي معاني آن ها با هم متفاوت است، مانند مواردي که يک اسم،  
دو معني مختلف دارد، دلیل بر اين ُمدعي، زبان و گفتار شايع میان مردم است ـ و 
خداوند  ـ هم با همین زبان و روش با آن ها صحبت کرده، به گونه اي که بفهمند، 

تا دلیل و حجتي باشد بر آن ها در تضییع آن چه تضییع کرده اند. 

1. عيون اخبار الّرضا، ص89.
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ما خدا را عالِم مي نامیم اما عالم بودن او به اين صورت نیست که او را علمي که 
نبوده اکنون به دستش آورده، چیزي را بداند و به کمک آن علم، آن چه را بعداً بدان 
برخورد مي کند حفظ نمايد، و در خلقت مخلوقاتش فکر و انديشه کند، چطور 
چنین چیزي ممکن است و حال آن که گذشتگاني را که خود نابود ساخته، همه 

براي او حاضرند و در محضرش هستند. 
و نیز پروردگار ما، شنوا است ولي نه با عضوي از بدنش که با آن بتواند بشنود 
مي شنويم  که  آن عضوي  با  ما  که  اين  کما  درما(  )مثل گوش  ببیند  نتواند  ولي 
نمي توانیم ببینیم ولي خداوند عزوجل فرموده است که هیچ صدايي بر او پوشیده 
نیست و مثل ما نیست. حال اسم شنوا بر ما و خدا اطالق مي شود ولي معني و 

مصداق آن با هم فرق دارد.
و همچنین است بصیر )بینا( ولي نه با عضو، برعکس  ما که با چشم مي بینیم 
و استفاده ديگري از آن نمي توانیم ببريم، ولي خداوند، بینا است و به هیچ شيء 

ديدني، جهل ندارد.
او قائم است اما نه به معني ايستادن روي پا با زحمت و سختي و خستگي مثل 
ايستادن ساير اشیا ولي وقتي مي فرمايد خدا قائم است معنايش اين است که حافظ 

و َقیّم اشیاء است.
خداوند عزوجل حافظ و قیّم هر کسي است در کارهايي که مي کند. 

اما لفظ لطیف به معني کمي، کوچکي و نازکي نیست، بلکه به معني »نفوذِ در 
اشیاء« و »درک نشدن« مي باشد، مثل اين جمله: »لَُطَف َعنِّي َهَذا الْمُر« )يعني: فالن 
امر از من پنهان شد( و »لَُطَف فاُلٌن فِي َمذَهبِِه َو قَْولِِه« )يعني: فالني در روش و 
گفتارش لطیف و ظريف است( به اين معني که او روش و گفتاري پیچیده دارد و 
عقل را متعجب مي سازد و از دسترس به دور است و بسیار عمیق و ظريف بوده 
و فکر و انديشه به او نمي رسد. و همچنین است خداوند، دقیق تر و پیچیده تر از 

آن است که با حد و وصفي درک شود.
از  چیز  هیچ  و  نیست  پنهان  او  نظر  از  چیزي  که  است  کسي  خبیر،  اما  و   
دسترسش دور نمي ماند، ولي نه با تجربه و آزمايش به اين صورت که اين آزمايش 
به او چیزي بیاموزد، خداوند تبارک و تعالي از ازل به آن چه مي خواسته خلق کند، 
خبیر و آگاه بوده است،  اما در میان مردم، به کسي خبیر گفته مي شود که جاهل 
باشد ولي در صدد يادگیري و آگاهي يافتن برآيد. در اين مورد هم اسم ما و خدا 

مشترک است ولي معناي آن متفاوت.
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و اما ظاهر، به اين معني نیست که با سوار شدن بر اشیاء و نشستن بر آن ها، از 
آن ها باال رفته است بلکه به اين خاطر به او ظاهر گفته مي شود که بر همه چیز 

چیره و قاهر است و بر همه چیز غلبه يافته و نسبت به همه چیز قادر است. 
وجه ديگري نیز براي ظهور خداوند هست و آن اينکه: او براي هر کس که او 
را بخواهد ظاهر و هیچ چیز بر خدا پوشیده نیست و تدبیر هر چه ديده مي شود، 

به دست اوست، پس چه ظاهري از خداوند ظاهرتر و آشکارتر است؟ 
و اما باطن، به معني »درون اشیاء بودن« نیست به اين معني که درون اشیا َغْور 
و نفوذ کند. بلکه به اين معني است که به دروِن اشیا اطالع و آگاهي دارد و تدبیر 

آن به دست اوست.
و اما قاهر به ممارست کردن و رنج کشیدن و نیرنگ و فريب زدن و يکديگر 
را کنار زدن نیست و آن چنان که بعضي مردم، بر بعضي ديگر چیره و قاهر و 
غالب مي شوند ولکن در مورد خداوند به اين معني است که تمام آن چه را خلق 
کرده،  همه در مقابل ايجاد کننده شان ذلیل و خوار هستند و در مقابل خواسته هاي 
او نمي توانند خودداري و امتناع نمايند و از حیطه ي قدرت او يک چشم بر هم 
زدن هم نمي توانند خارج شوند. و او فقط يک فرمان »ايجاد شو« مي دهد و آن 

مخلوق، ايجاد مي شود. 
8 . سخنراني امام رضا در توحید صفاتي:

واليت  به  را   رضا خواست حضرت  مأمون  وقتي  گويد:  ايّوب  بن  قاسم 
عهدي منصوب کند بني هاشم را جمع کرده، به آنان چنین گفت: من تصمیم دارم 
پس از خود »رضا« را به خالفت برگزينم. بني العباس از روي حسادت گفتند: 
آيا مي خواهي مردي نادان را که هیچ آشنايي با خالفت و سیاست ندارد، ولي عهد 
خود کني؟! کسي را نزد او بفرست تا به اين جا بیايد و نمونه هايي از جهالت او را 
که دلیل خوبي بر علیه او خواهد بود ببیني! مأمون نیز حضرت را فرا خواند.  
بني العباس گفتند: يا ابا الحسن! به منبر برو و ما را راهنمايي کن تا خداوند را 

به طور صحیح شناخته و بر آن اساس عبادت نمايیم.
حضرت به منبر رفته، سر به زير انداختند و بدون اين که صحبتي کنند مدتي 
به همان حالت نشستند، سپس حرکتي کرده،  از جاي برخاستند. )محمد بن يحیي 
بن عمر بن علي بن ابي طالب ـ از سادات ـ نیز گويد: من خود شاهد سخنان 

حضرت در آن مجلس بودم(.
 و اهل بیتش حضرت، حمد و ثناي الهي به جاي آورده و بر پیامبر اکرم
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درود فرستادند آن گاه فرمودند:
مرحله اول در عبادت خدا، شناخت اوست،  و پايه و اساس شناخت خداوند 
منحصر به فرد دانستن اوست و قوام و اساس توحید اين است که صفات )زايد 
بر ذات( را از ذات خداوند منتفي بدانیم زيرا عقل انسان خود گواهي مي دهد که 
هر چیزي که از صفت و موصوفي ترکیب شده باشد، مخلوق است و هر مخلوقي 
نیز خود شهادت مي دهد که خالقي دارد که نه صفت است و نه موصوف. و هر 
صفت و موصوفي همیشه بايد با هم همراه باشند و همراهي دو چیز با هم،  نشانه ي 
حادث بودن آن هاست و حادث بودن هم با ازلي بودن منافات دارد، پس کسي 
که بخواهد ذات خدا را با تشبیه نمودن او به مخلوقاتش بشناسد،  در واقع خدا را 
نشناخته است و کسي که بخواهد کنه ذات خدا را دريابد، در واقع قايل به توحید 
نیست )زيرا با اين کار عماًل قايل شده است که خداوند نیز مثل ساير موجودات 
است و مي توان به کنه اودست يافت، و حال آن که خداوند »تک« است و مثل و 
مانند ندارد( و کسي که براي او مثل و مانند قايل شود، به حقیقت او آگاهي نیافته 
است، و کسي که براي او نهايتي فرض کند او را تصديق ننموده است، و کسي 
که بخواهد به او اشاره کند )يا در جهتي خاص به او اشاره کند( در واقع به سوي 
خدا نرفته، بلکه به سمتي ديگر توجه نموده است و به موجودي ديگر اشاره کرده 
است )زيرا خداوند در جهت خاصي نیست تا بتوان به او در آن جهت اشاره کرد( 
و هر کس او را تشبیه کند در واقع خداوند را قصد نکرده )بلکه به سراغ موجودي 
ديگر رفته است(، و هر کس براي خداوند اجزا و ابعاض قايل شود، در واقع در 
مقابل او تذلّل و خواري نکرده است و هر کس بخواهد با قوه ي فکر خود او را 
توهم نمايد، در حقیقت به سراغ خدا نرفته است، هر آن چه که به همراه نفس و 
ذات خود شناخته شود،  مصنوع و ساخته شده است، و هر آن چه در چیز ديگري 
)يا به چیز ديگري( غیر از خود، قائم و پابر جا باشد،  معلول است و نیاز به علت 
دارد، به وسیله ي مخلوقات و ساخته هاي خدا، مي توان بر وجود او استدالل کرد و 
توسط عقل است که معرفت و شناخت او پا مي گیرد، و به وسیله ي فطرت،  حجت 
بر مردم تمام مي شود، آفرينش مخلوقات توسط خداوند، حجابي است بین او و 
آن ها، دوري و جدايي او از بندگانش، مکاني و مادي نیست بلکه تفاوت وجودي 
اوست با نحوه ي وجود آن ها، و آغاز داشتن خلقت مخلوقات، دلیلي است براي 
ايشان بر اين که خدا آغاز و ابتدا ندارد، چون هر چیز که آغاز و ابتدا داشته باشد، 
نمي تواند آغازگر چیز ديگر باشد، و نیز آالت و ادوات دادن خدا به آنان دلیلي 
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است بر اين که در خداوند آالت و ادوات وجود ندارد. زيرا آالت و ادوات شاهد 
عجز و فقر صاحب آن هاست، اسماء او محض عبارت و تعبیر است، و افعال و 
کردار او مجرد تفهیم است، ذات او حقیقت است و ُکنهش، جدايي او از خلق، 
بقاي او حد و مرز ساير پديدهاست، هر کس بخواهد اوصاف خدا را دريابد، او را 
نشناخته است، و هر کس بخواهد با فکر خود بر او احاطه پیدا کند در واقع از او 
گذشته و او را پشت سر نهاده و بر چیز ديگري )که ساخته ي فکر او است( احاطه 

پیدا کرده است، و هر کس بخواهد ُکنِه او را دريابد به خطا رفته است.
هر که بگويد: چگونه است؟ او را )به مخلوقاتش( تشبیه نموده است، و هر که 
بگويد: چرا و از چه راهي موجود شده است؟ در واقع براي او علت تصور کرده 
است و هر کس بگويد: از چه موقع بوده است؟ براي او وقت و زمان تصور کرده 
است، و هر کس بگويد: در کجا قرار دارد؟ براي او جا و مکان خیال کرده است، 
و هر که بگويد: حدش تا کجاست؟ براي او نهايتي فرض کرده است، و هر کس 
بگويد: تا چه زماني خواهد بود؟ براي او غايت و انتهايي قرار داده است، و هر 
کس چنین کند بین او و ساير موجودات حد مشترک قرار داده است، و هر کس 
بین او و مخلوقاتش حد مشترک قرار دهد براي او اجزا پنداشته است، و هر کس 
او را داراي اجزاءتصور کند او را وصف نموده، و هر که او را وصف نمايد، در 

مورد خداوند به خطا رفته و کارش به الحاد و کفر مي انجامد.
و خداوند با تغییر يافتن مخلوقین، تغییري نمي کند، کما اين که با حد و حدود 
مخلوقین )که همگي محدود هستند( محدود نمي شود، احد است ولي نه به عنوان 
عدد )ي در مقابل دو، سه و...( ظاهر و آشکار است ولي نه به اين صورت که 
قابل لمس باشد، آشکار و هويداست ولي نه به اين معني که ديده شود، باطن 
و پنهان است ولي نه اين که از مخلوقات غايب باشد، دور است ولي نه از نظر 
مسافت، نزديک است ولي نه از جهت مکاني، لطیف است ولي نه از نظر، جسم، 
موجود است ولي نه بعد از عدم، )قبل از او عدم نبوده بلکه او همیشه موجود بوده 
است(، فاعل است وکار انجام مي دهد ولي نه از روي اجبار، بلکه با اختیار تام، 
مي سنجد و تصمیم مي گیرد ولي نه با نیروي فکر، تدبیر مي کند ولي نه با حرکت، 
اراده مي کند ولي نه با آهنگ، مشیت و اراده دارد ولي نه با عزم و تصمیم،  درک 
مي کند ولي نه با آلت و وسیله ي حس،  مي شنود و مي بیند ولي نه با گوش و چشم 

و يا وسیله ي ديگر.
زمان و مکان ندارد، چرت و پینکي و خواب او را فرا نمي گیرد، صفات مختلف 
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او را محدود نمي سازد، آالت و ادوات نیز او را مقید و محدود نمي کند،  او قبل 
از هر آغاز و  ازلیّتش  از عدم وجود داشته است، و  از زمان بوده است، و قبل 
ابتدايي فراتر بوده است،  از خلقت حواس توسط او معلوم مي  شود که خود فاقد 
اين حواس )باصره، سامعه،  المسه، ذائقه، …( مي باشد، و از ايجاد عناصر معلوم 
مي شود که عنصر ندارد، و از آن چه بین اشیاء ضديت برقرار کرده است دانسته 
دانسته  امور،  بین  هماهنگي  و  مقارنه  ايجاد  با  و  ندارد،  ضد  خود،  که  مي شود 
مي شود که قرين و هماورد ندارد، بین نور و ظلمت، آشکاري و گنگي، خشکي 
و تري و سرما و گرما ضديت برقرار کرده است، امور نامساعد و دور از هم آن ها 
را به دور هم جمع کرده،  و امور نزديک را از هم جدا نموده است، و پراکندگي 
اين ها و اجتماع آن ها، دلیلي است بر وجود پراکنده کننده و گردآورنده اشان، و 
اين آيه ي شريفه اشاره به همین معني دارد: َو ِمن ُكلِّ َشيْ ٍء َخَلْقنَا َزْوَجْيِن لََعلَّْم 
تََذكَُّرونَ؛ و از هر چیز جفتی آفريديم، باشد که شما متذکر شويد1، بین »قبل« و 
»بعد« در اين مخلوق جدايي و فرق افکند تا همه بدانند او خود، قبل و بعد ندارد، 
غرايز اين موجودات نشان مي دهد که غريزه دهنده ي به آنان، خود غريزه ندارد، و 
تفاوت يا نقص آن ها دلیلي است بر اين که تفاوت دهنده ي به آنان، نقصي ندارد 
و تفاوتي در ذاتش نیست، زمان دار بودن آنان بیان کننده ي اين واقعیت است که 
زمان دهنده ي به آنان، فاقد زمان و فراتر از آن است، بعضي را از بعض ديگر پنهان 

کرده تا دانسته شود، غیر از آن مخلوقات، حجاب ديگري بین او و آن ها نیست.
آن زمان که مربوب و مخلوقي وجود نداشت، او رب بود )يعني مقام ربوبیت 
برايش ثابت بود(، و آن زمان که مملوک و مخلوقي نبود، او مالک علي االطالق و 

مستولي بر همه چیز بود.
)يعني مقام مالکیت علي االطالق و قدرت مطلقه برايش ثابت بود(.

و آن زمان که هیچ موجودي نبود تا معلوم واقع شود، او عالم بود، و آن زمان که 
مخلوقي در جهان نبود، او خالق بود، و نیز آن زمان که مسموعي وجود نداشت، 
معناي سمع )شنیدن( در مورد او صادق بود، اين طور نیست که فقط از نداشتن، 
معناي سمع )شنیدن( در مورد او صادق بود، اين طور نیست که فقط از وقتي 
دست به خلقت و آفرينش زد، خالق محسوب شود، بلکه قبل از شروع به خلقت 

نیز،  خالقیت در مورد او مصداق داشته است.
چگونه مي توان غیر از اين را تصور کرد؟ حال آن که ابتدا و آغازي ندارد و 

1. الذاريات، 49.
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نمي توان با کلمه ي »از« که ابتدا و آغاز را نشان مي دهد او را در برخي زمان ها 
غايب فرض کرد، بلکه همیشه و در همه ي اوقات بوده است )بلکه او فراتر از 

زمان است نه محدود به زمان(.
و کلماتي مثل »َقْد« )در زبان عربي( که نشان دهنده ي نزديکي زمان مورد نظر 
به زمان ديگري است )مثل فعل ماضي نقلي در فارسي( نمي تواند نشان دهنده ي 
نزديکي زمان او باشد )چون تمام ازمنه چه دور و چه نزديک همه نسبت به او 
« )به معني شايد( که نشانگر احتمال و عدم  يکسان هستند( و کلماتي مثل »لََعلَّ
قطعیت است و در مورد مخلوقین، خبر از وجود مانع يا موانعي براي حصول 
کاري مي دهد در مورد او چنین مفهومي را نمي رساند بلکه امر به اراده ي خدا 

قطعي الحصول است.
و کلمه ي »َمتَي« )کي؟ چه زماني؟(، اگر چه در مورد خدا به کار مي رود ولي 
نشان دهنده ي وقت معیني براي او نیست، و به کار بردن کلمه ي »زمان« در مورد 
او به اين معني نیست که خداوند مظروف است و در محدوده ي زمان قرار گرفته 

است. 
و نیز کاربرد کلمه ي »مع« )به معني »با«( در مورد او به اين معني نیست که 

خداوند با چیزي قرين و همراه است.
ادوات،  امثال خود را محدود مي سازد )يعني در حق تعالي تأثیري ندارد(، و 
آالت، متناسب با امثال ونظاير خويش است،  و اينها، نه در خداوند بلکه در ساير 
اشیاء مؤثرند، ابتداي زماني داشتن باعث شده است که اشیاء و موجودات قديم 
نباشند، و قرب زماني داشتن، آن ها را از ازلي بودن باز داشته، و فقدان بعضي 
آن ها  جدايي  و  افتراق  است،  ساخته  دور  کمال  از  آن هارا  وصفات،  حاالت  از 
دلیل و نشانه ي وجود جداکننده ي آن هاست، تباين و تفاوت آن ها نشانه ي وجود 
تفاوت دهنده  ي آن هاست، خالق اشیا، توسط آن ها، بر عقول آدمیان تجلي کرده و 
به وسیله ي آن ها، از چشم ها پنهان گرديده است،  مالک استدالل افکار درباره ي 
خداوند، همین اشیا و موجودات است، در اشیا تغییرات را قرار داده و دلیلشان 
بر اساس اشیا است،  اقرار به وحدانیّت خود را به سبب وجود اين اشیا به آن ها 

الهام فرموده است.
تصديق و اقرار به خداوند توسط عقول صورت مي پذيرد و با اقرار به خدا ايمان 
کامل مي گردد، تا معرفت و شناخت نباشد ديانت کامل نمي شود در واقع قايل به 
تشبیه شده است، هر چیزي که در مخلوق يافت شود، در خالقش وجود نخواهد 
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داشت و هر آن چه در مورد او امکان داشته باشد، درباره ي صانعش محال و ممتنع 
خواهد بود، در مورد او حرکت وسکون وجود ندارد، چگونه امکان دارد، چیزي 
را که خود ايجاد کرده، در مورد خود او، مصداق يابد؟! يا آن چه را خودش آغاز 
کرده و به وجود آورده به سوي او بازگشته و در مورد او مصداق پیدا کند؟ اگر 
چنین بود، نقص و کاستي و کمبود در ذاتش راه مي يافت و ُکنهش، از َوْحَدت در 
آمده، داراي اجزا مي شد، و أزلي بودن در موردش محال مي گرديد و خالق مثل 

مخلوق مي شد.
اگر براي او پشت تصور شود، مقابل و روبه رو نیز تصور مي شود،  و اگر براي 
او تمام بودن فرض شود، نقصان هم فرض مي شود، کسي که، حدوث درباره اش 
محال نیست، چگونه مي تواند ازلي باشد؟ کسي که ايجاد شدن درباره اش محال 
نباشد چگونه مي  تواند ايجاد کننده ي اشیاء باشد؟ اگر چنین بود نشانه ي مخلوق و 
مصنوع بودن در او وجود مي داشت و خود آيه و نشانه مي شد )براي يک موجود 

ازلي ديگر( نه اين که موجودات ديگر آيه و نشانه براي او باشند.
قول محال که مخالف حق و حقیقت است حجتي در بر ندارد، و سؤال درباره ي 
خدا، فاقد جواب است، و در غیر اين صورت، خداوند تعظیم و احترام نشده 
است، و در عقیده به اين که خداوند به کلي )چه در ذات،  چه در صفات و افعال( 
با مخلوقین مباينت و غیريت دارد،  ظلم و افتدايي نیست، موجود ازلي محال است 
که مرکب باشد يا دوئیت )دو  تا  بودن( در او راه يابد،  و آن چه آغازي ندارد،  محال 

است مخلوق باشد و آغاز و انجامي برايش تصور شود.
معبودي نیست، جز »اهلل« که بزرگ و بلندمرتبه است، کساني که خدا را با ديگر 
موجودات يکسان مي دانند، دروغ گفته اند و به ضاللت بزرگي دچار گشته اند و 
به وضوح و آشکارا زيان نموده اند. و درود خدا بر محمد و اهل بیت پاکش 
باد!1 و تا اخالص نباشد، معرفت و شناخت انجام نمي گیرد، و با اعتقاد به تشبیه، 

اخالصي در بین نخواهد بود. 

ج:توحیدافعالي:
توحید افعالي چند گونه تقرير و بیان شده است،  از جمله اين که مقصود از 
توحید افعالي آن است که خدا در کارهايي که انجام مي دهد نیازي به کمک ندارد 
و مستقل و يگانه است و اگر کاري به وسیله اسباب انجام مي شود آن اسباب را 

1. عيون اخبار الّرضا، ترجمه ي علي اكبر غفاري و حميدرضا مستفيد، ج1، ص302، ح 51.
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نیز خدا مي آفريند و يا اين که همه تأثیرات در جهان از خداست و هر کاري کار 
خداست.1

1. کارهاي مردم تقدير شده است.
حمدان بن سلیمان نقل مي کند که به امام رضا نامه نوشتم که کارهاي بندگان 
)خدا( مخلوق است يا غیر مخلوق؟ حضرت در پاسخ نوشتند: کارهاي بندگان 

)خدا( در علم خداي متعال دو هزار سال قبل از آفرينش آن ها مقّدر شده است.2
البته اين مطلب به معناي مجبور بودن انسان نیست چرا که تقدير کارها با لحاظ 

اراده و اختیار بشر تقدير شده است.

د:توحیدعبادي
مقصود از توحید عبادي آن است که انسان فقط خدا را بپرستد و غیر خدا را 

نپرستد و شريک در معبود نداشته باشد.
عن الرضا: اّول عبادة اهلل معرفته، و اصل معرفة اهلل توحيده3

يگانه  خدا  شناخت  اصل  و  اوست  شناخت  الهي،  پرستش  مرحله  نخستین 
دانستن اوست.

ه  : شاخه هاي فرعي توحید:
1. توحید در وجوب وجود:

روايت شده که شخصي به نام فتح از امام رضا در مورد پايین ترين مرتبه 
معرفت پرسید. حضرت فرمودند: 

»پائین ترين مرتبه معرفت به خدا آن است که اقرار شود به اين که هیچ خدايي 
جز او نیست و شبیه و نظیري ندارد و او قديم )ازلي( است و موجودي ثابت است 

که هیچ گاه از میان نمي رود، و هیچ چیزي مانند او نیست«.
2. توحید در خالقیت:

خدا ايجاد کننده همه چیزها و صورت گر همگان است.
همه ی  تصويرگر  و  اجسام  خالق  و  همه چیز  کننده  ايجاد  متعال(  )خداي  او 

صورت هاست.4
3. توحید در تدبیر )ربوبیت تکويني(

1. همان، ص95.
2 . همان، ص105.

3. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص150.
4. همان، ص127.
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در حقیقت خداي  که:  مي کنند  روايت   پیامبر از  پدارنش  از   امام رضا
متعال دو هزار سال قبل از آفرينش آدم اندازه ها را اندازه زني کرد و تدبیر امور را 

مشخص کرد.1

فصلدوم:نشانههايخدا:

الف:نشانههايخدادرآسمانوزمین:
يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سیار از قول پدرانشان از امام 
عسکري نقل کرده اند که آن حضرت از امام هادي و ايشان از امام 
جواد و ايشان از امام رضا و آن حضرت از امام کاظم و ايشان از 
امام صادق و امام صادق از امام باقر و ايشان از امام سجاد نقل 
َماَء  َِّذى َجَعَل لَُكُم اْلَْرَض فَِراشًا َوالْسَّ فرمودند که آن حضرت درباره ي آيه ي: ال
بِنَاًء؛ )همان( کسی که زمین را بستری و آسمان را بنايی برای شما قرار داد2، 
چنین فرمودند: يعني خداوند زمین را متناسب با طبیعت، خوي و بدن هاي شما 
قرار داد. آن را نه چنان داغ و سوزان نمود که شما را بسوزاند و نه چنان سرد که در 
آن يخ بزنید، باد آن نه چنان خوشبو است که از آن سردرد بگیريد و و نه آن چنان 
بد بو که شما را اذيّت کند، )و زمین(، نه همچون آب نرم است که شما را غرق 
کند و نه آن چنان سخت که نتوانید در آن خانه بنا سازيد و قبر بکنید؛ بلکه خداوند 
عزوجل، آن مقدار صالبت در آن نهاده است که براي شما مفید و نافع باشد و 
بتوانید خود و ساختمان هايتان را بر آن نگه داريد و در آن خاصیتي قرار داده است 
تا براي خانه سازي و قبر کندن و بسیاري از منافع ديگر شما مناسب باشد؛ پس به 
اين دلیل زمین را براي شما همچون بستر گردانیده است. سپس خداوند مي فرمايد: 
َماَء بِنَاًء؛ و آسمان را بنايي براي شما قرار داد3، مراد از »بناء« در اين جا  َوالْسَّ
»سقف« است؛ سقفي که ماه وآفتاب و ستارگانش را به خاطر منافع شما در حرکت 
َماِء َماءً؛ و از آسمان  و چرخش در آورده است. سپس مي فرمايد: َوأَنَْزَل ِمَن الْسَّ
آبی فرو فرستاد.4 يعني باراني که از باال فرو مي فرستد تا به قله هاي کوه  و تپه و 
قعر دره ها برسد، سپس اين باران را به صورت هاي مختلف،  ريز و تند، درشت و 

1. همان، ص108.
2. بقره، 22.

3. همان.

4. همان.
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شديد و نم نم در آورد تا زمین ها اين بارآن ها را در خود فرا گیرد و اين باران را 
يکجا و يک پارچه نازل نفرمود که در اين صورت تمام زمین ها، درختان، کشت 
و زرع و میوه هاي شما نابود مي شد. و خداوند در ادامه مي فرمايد: فََأْخَرَج بِِه 
ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُكْم؛ و به وسیله ي آن آب از محصوالت رزقی برای شما بیرون 
آورد1، يعني از آن چه از زمین مي رويد، براي شما رزق و روزي قرار داد. فاََل 
تَْجَعُلوا هلِلِ أَنَْداداً؛ برای خدا همانندهايی )معبودگونه( قرار ندهید2؛ يعني از میان 
بت هايي که نه عقل دارند، نه مي شنوند، نه مي بینند و نه توانايي بر کاري دارند، 
شبیه قرار ندهید، و حال آن که خود شما هم مي دانید که آن بت ها نمي توانند اين 
نعمت هاي فراوان و بزرگي را که خداوند تبارک و تعالي به شما داده، به شما عطا 

کنند.3 )نِد يعني انباز و شريک(

ب:دالیلخداشناسي:
بر آن  محمدبن عبداهلل خراساني، خادم حضرت رضا گويد: مردي زنديق 
حضرت وارد شد، و گروهي نیز حضور داشتند، امام فرمودند: بگو ببینم، 
اگر حرف، حرف شما باشد )مطلب آن طور که مي گويید باشد( ـ هر چند که اين 
طور نیست ـ آيا ما و شما يکسان نیستیم؟ و نماز و روزه و زکات و اعتقادات 
ما ضرري به ما نرسانده است؟ مرد چیزي نگفت. امام فرمود: و اگر حرف، 
ـ  آيا در اين صورت شما به هالکت  حرف ما باشد  ـ که حق هم همین است 
نیفتاده و ما نجات نیافته ايم؟ زنديق گفت: خداوند به تو لطف و رحمت فرمايد، 
برايم توضیح بده که خدا چگونه است؟ و کجاست؟  حضرت فرمود: واي بر تو! 
آن چه تو گمان کرده اي غلط است. او جا و مکان را ايجاد کرده است، او بود ولي 
هیچ جا و مکاني وجود نداشت، کیفیت را او ايجاد کرده است، و هیچ چگونگي 
و کیفیتي وجود نداشت، لذا با کیفیت يا جا و مکان و حواس قابل درک نیست و 
به هیچ چیز شبیه نمي باشد. مرد گفت: حال که با هیچ حسي از حواس پنجگانه 

قابل درک نیست پس،  اصاًل نیست.
حضرت فرمود: واي بر تو! چون حواست از درک او عاجز است، ربوبیت 
او را نکار مي کني؟ و حال آن که ما وقتي از ادراکش عاجز مي شويم يقین مي کنیم 

1. همان.

2. همان.
3. عيون اخبار الّرضا، ترجمه ي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج1، ص278، ح 36.
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که او رب ما است، و او چیزي است بر خالف ساير اشیاء، مرد گفت: پس بگو 
خدا چه زماني، بوده است؟ حضرت فرمود: تو به من بگو، خداوند کي نبوده 
است تا بگويم از کي بوده است، مرد پرسید: چه دلیلي بر وجود خدا هست؟ 
نمي توانم در طول و  به جسدم مي نگرم و مي بینم  فرمودند: وقتي   حضرت
عرض چیزي از آن کم کنم يا بر آن بیفزايم و سختي ها را از آن دفع کنم و چیزي 
به سود آن انجام دهم، مي فهمم که اين ساختمان بنا کننده اي دارد و به او معتقد 
مي شوم، مضافاً به اين که دوران فلک را به امر و قدرتش و ايجاد شدن ابرها و 
گردش بادها و حرکت ماه و خورشید و ستارگان و ساير آيات عجیب و متقن 
الهي را مي بینم، و لذا مي فهمم که اين ها همه تقدير کننده وايجاد کننده اي دارد. 
مرد پرسید پس چرا پنهان است؟ حضرت فرمود: در پرده بودن او از خلق به 
دلیل گناهان بسیار آن هاست، اما خود او هیچ چیز پنهاني در شب و روز، برايش 
پنهان نیست. پرسید: پس چرا چشم او را نمي بیند؟ حضرت فرمود: براي اين 
که فرقي باشد بین او و بین خلقش که قابل رؤيت هستند. مضافاً به اين که شأن 
او اجّل از اين است که چشم او را ببیند و يا فکر او را درک نمايد يا عقل، او را 
ادراک کند، مرد گفت: پس حد و وصفش را برايم بیان کن. امام فرمود: حد و 
وصفي ندارد. مرد پرسید: چرا؟ حضرت فرمود: زيرا هر چیزي که حدي دارد، 
وجودش تا همان حد امتداد دارد و چون حد و مرز پذيرفته، پس قابلیت زياد 
شدن را نیز دارد و وقتي قابلیت زيادشدن را داشته باشد قابلیت نقصان را نیز دارد، 
پس او نه حد دارد نه زيادي مي پذيرد نه چیزي از او کم مي شود نه قابل تجزيه 

است و نه با فکر درک مي شود.
مرد پرسید: شما که مي گويید: او لطیف، سمیع )شنوا(، حکیم، بصیر )بینا( و علیم 
است يعني چه؟ آيا کسي مي تواند بدون گوش، شنوا باشد، يا بدون چشم بینا باشد 
يا ظريف و دقیق باشد ولي دست نداشته باشد و يا حکیم باشد ولي صنعت گر 
و سازنده نباشد؟ حضرت فرمود: »لطیف« در بین آدمیان، موقعي اطالق مي شود 
که کسي بخواهد کاري يا صنعتي انجام دهد. آيا نديده اي وقتي کسي مي خواهد 
چیزي اتخاذ کند يا کاري کند اگر با دقّت و ظرافت انجام دهد، مي گويند فالني 
چقدر با ظرافت و دقیق است؟ پس چطور به خداوند بزرگي که مخلوقاتي ريز و 
درشت دارد ودر جانوران روح هايي قرار داده و هر جنسي را از جنس ديگر متباين 
ساخته به طوري که هیچ شبیه يکديگر نیستند، لطیف )دقیق و با ظرافت( گفته 
نشود؟ پس هر کدام از اين مخلوقات در ترکیب ظاهري اش لطفي از خالق لطیف 
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و خبیر داراست، سپس در درختان و میوه هاي خوراکي و غیر خوراکي آن دقت 
کرديم و آن وقت گفتیم: خالق ما، لطیف است ولي نه مانند لطیف بودن مخلوقات 
در کارهايشان، و گفتیم:  او شنوايي است که صداي تمام خاليق از عرش تا فرش 
از مورچه هاي ريز گرفته تا بزرگتر از آن، در دريا و خشکي بر او پوشیده نیست 
و زبان آن ها را با هم اشتباه نمي کند و در اين موقع گفتیم: او شنواست ولي بدون 
گوش و گفتیم او بیناست ولي نه با چشم، زيرا او اثر دانه ي بسیار ريز و سیاه 
خردل را در شب ظلماني بر روي سنگ سیاه مي بیند و نیز حرکت مورچه را در 
شب تاريک مي بیند و از نفع و ضرر آن مطلع است و آمیزش و بچه ها و نسل 
آن را مي بیند، و در نتیجه گفتیم: او بیناست اما نه مانند بینا بودن مخلوقات. راوي 
گويد: و اين سؤال و جواب به همین منوال ادامه داشت تا آن زنديق مسلمان شد.1 

و مطالب ديگري غیر از اين هم در حديث هست.

ج:دلیلحدوثجهان:
حسین بن خالد گويد: روزي، مردي بر امام رضا وارد شد و سؤال کرد: 
يا ابن رسول اهلل! چه دلیل هست بر حدوث عالم؟ حضرت فرمودند: تو نبودي، 
سپس به وجود آمدي، و تو خود مي داني که نه تو خود خويش را ايجاد کردي و 

نه کسي که مانند تو است، تو را به وجود آورده است.2

فصلسوم:گفتگوهايتوحیدي)مناظرات(:

1. ابو جعفر بزنطي گويد: عده اي از ماوراء النهر خدمت امام رضا رسیدند و 
عرضه داشتند: ما براي پرسیدن سه مطلب به خدمت شما آمده ايم اگر در اين سه 
مورد به ما جواب دادي،  خواهیم دانست که تو دانشمند هستي. حضرت فرمودند، 
چیست؟  بر  تکیه اش  و  است؟  چگونه  کجاست؟  در  خداوند  گفتند:  بپرسید. 
حضرت در جواب فرمودند: خداوند خود، کیفیت و چگونگي را خلق فرموده )و 
فراتر از کیفیت و چگونگي است( پس خودش اصاًل کیفیت )هستیش حد و اندازه 
و چگونگي( ندارد )و اين سؤال در مورد او بي معني است( و جا و مکان را خود 
خلق کرده )و فراتر از مکان است( پس خود بي نیاز از مکان است، و تکیه اش بر 

1. عيون اخبار الّرضا، ترجمه ي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج1، ص265، ح 28.
2. همان، ص271، ح 32.
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قدرتش بوده و هست آنان گفتند: شهادت مي دهیم که تو دانشمندي.
شیخ صدوق مؤلف کتاب، گويد: منظور حضرت از اين که فرمودند: »تکیه اش 
بر قدرتش بوده و هست« اين است که »تکیه اش بر ذاتش بوده و هست« زيرا 

قدرت جزء صفات ذات است.1
2. محمد بن عرفه گويد: از حضرت رضا سؤال کردم:  خداوند اشیا را با 
قدرت خلق کرد يا بدون قدرت؟ حضرت در جواب فرمودند: نمي توان گفت 
اشیاء را با قدرت )خارج و جدا( خلق کرده است. زيرا وقتي بگويي اشیا را با 
دانسته اي و آن را وسیله  از خدا  قدرت خلق کرده،  گويا قدرت را چیزي غیر 
خلقت اشیا پنداشته اي و اين خود شرک است، و اگر بگويي اشیا را به غیر قدرت 
ديگر خلق کرده است معني اين حرف اين است که خداوند اشیا را با قدرتي که 
بر آن ها داشته خلق کرده است )و گويا خودش صرف نظر از اين قدرت الزم 
براي خلق اشیا، ضعیف و ناتوان بوده است( لیکن خداوند نه ضعیف است، نه 
عاجز، و نه محتاج به چیز يا شخص ديگر، بلکه خداوند سبحان، قادر و تواناست 
و اين قدرت و توانايي عین ذات اوست و با لّذات قادر است نه به وسیله ي قدرتي 

خارج از ذات خود.2
3. حسین بن بّشار گويد: از حضرت رضا سؤال کردم: آيا خداوند مي داند 
باشد، چگونه مي بود؟ حضرت  بود موجود  قرار  اگر  نیست،  که موجود  چیزي 
فرمودند: خداوند به همه چیز، قبل از اين که موجود شوند، عالم است. خداوند 
َّا ُكنَّا نَْستَنِسُخ َما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن؛3 )در حقیقت ما آن چه را همواره  مي فرمايد: إِن
انجام می داديد پیوسته رونوشت بر می داشتیم( و درباره ي اهل جهنم فرموده است: 
باز  دنیا(  به  فرض  )بر  اگر  )و  لََكاِذبُون4َ؛  َُّهْم  َوإِن َعْنُه  نُُهوا  لَِما  لََعاُدوا  وا  ُردُّ َولَْو 
گردانده شوند، حتماً به آن چه که از آن منع شده بودند بر می گردند؛ و قطعاً که 
آنان دروغگويانند( پس خدا مي دانست که اگر آنان را به زندگي دنیا بازگرداند 
آن ها مجددا به سراغ کارهايي که از آن نهي شده بودند مي رفتند. و نیز )دلیل ديگر: 
َماَء  در قصه خلق آدم( مالئکه چنین گفتند: أتَْجَعُل فِيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الدِّ
ُس لََك؛5 )آيا در آن کسی را قرار می دهی که در آن  َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونَُقدِّ

1. همان، ص234، ح 6.

2. همان، ص235، ح 7.
3. جاثيه، 3.
4. انعام، 28.
5. بقره، 30.
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فساد کند و خون ها بريزد؟ در حالی که ما به ستايش تو تنزيه می گويیم، و تو را 
ِّي أَْعَلُم َما اَل تَْعَلُموَن؛1 )در واقع  پاک می شماريم(. و خداوند چنین فرمود: إِن
من آن چه را که ]شما[ نمی دانید، می دانم(. پس خداوند همیشه قبل از اشیا و قبل 
از خلقت آن ها، به آن ها علم داشته است، پس پاک و منّزه است خداوند )از آن چه 
به جهل درباره اش گفته مي شود( و بسي بلندمرتبه  )تر( است و باالتر،  اشیا را خلق 
کرده است و قبل از خلق آن ها، به آن ها علم داشته همان گونه که مي خواسته است، 

اين چنین است پروردگار ما، همیشه عالم، بینا و شنوا بوده است.2
4. صفوان بن يحیي گويد: از امام رضا سؤال کردم: فرق بین اراده ي خدا و 
اراده ي مخلوقین چیست؟ حضرت فرمودند: اراده ي مخلوقین عبارتست از: فکر و 
انديشه و سپس تصمیم به کاري که صحیح تر به نظر مي آيد، اما در مورد خداوند، 

اراده فقط عبارت است از ايجاد، و نه چیز ديگر. 

فصلچهارم:شبهاتخداشناسيوپاسخها:

الف: شبهاتي پیرامون آيات قرآن:
يَْوَمئٍِذ  ُوُجوٌه  آيه ي شريفه ي   امام رضا ابي محمود گويد:  بن  ابراهیم   .1
َِّها نَاِظَرٌة؛3 )چهره هايی که در آن روز شادابند * فقط به سوی  َّاِضَره  * إِلَى  َرب ن
پروردگارشان نظر می کنند.( را چنین تفسیر کردند: يعني اين صورت ها درخشان 

بوده و منتظر ثواب پروردگارش بوده است.4
2. محمد بن عبیده گويد: از امام رضا درباره ي اين آيه ي شريفه سؤال کردم: 
َما َمنََعَك أَن تَْسُجَد لَِما َخَلْقُت بِيََدّيَ؛ )ای ابلیس! چه چیز تو را بازداشت که بر 
چیزی که با دستان )قدرت(م آفريدم، سجده کنی؟! سوره ی ص، آيه ي 75( حضرت 

فرمود: منظور از دست، قدرت و نیرو است.5
امام رضا چنین نقل کرده است که حضرت آيه ي  از  3. حسن بن سعید 
ُجودِ؛6 )روزی که )لباس( از ساق  شريفه ي يَْوَم يُْكَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إِلَى السُّ

1. همان.
2. عيون اخبار الّرضا ترجمه ي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج1، ص236، ح 8.

3. قيامت، 22 و 23.
4. عيون اخبار الّرضا، ترجمه ي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج1، ص229، ح 2.

5. همان، ص241، ح 13.
6. قلم، 42.
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را  می شوند(  فراخوانده  به سجده  و  گردد(  مشکل  کار  )و  شود  برطرف  )پا ( ها 
اين گونه تفسیر فرمودند: روزي که حجابي از نور کنار مي رود و مؤمنین به سجده 

مي افتند ولي پشت منافقین سخت مي شود و نمي توانند سجده کنند.1
4. ابراهیم بن ابي محمود گويد: از حضرت رضا درباره ي اين آيه سؤال 
کردم: َو تََرَكُهْم فِي ُظُلَماٍت اَليُْبِصُرونَ؛2 )و در تاريکی ها رهايشان کرد در حالی 
که نمی بینند( حضرت فرمودند: برعکس مخلوقات که مي توان درباره ي آن ها الفاظ 
»رهاکردن« و »ترک نمودن« را به کار برد نمي توان با اين الفاظ خداوند را وصف 
کرد. )و صحیح نیست که بگويیم خداوند فالن کس را رها کرد يا ترک نمود و…( 
بلکه )مطلب از اين قرار است که( وقتي مي داند که آن ها از کفر و ضاللت دست 
بر نمي دارند، لطف و کمک خويش را از آن ها دريغ مي دارد و آن ها را به حال 

خودشان رها مي کند که هر کاري بخواهند انجام دهند.
راوي گويد: از حضرت درباره ي اين آيه سؤال کردم: َختََم اهللُ َعَلى  قُُلوبِِهْم َو 
َعَلى  َسْمِعِهْم؛3 )خدا بر دل های آنان و بر گوششان مُهر نهاده( حضرت فرمودند: 
منظور از »ختم« )ُمهر زدن( ُمهري است که بر دل کفار به جزاي کفرشان نهاده 
شده است. همان طور که خداوند مي فرمايد: بَْل َطبََع اهللُ َعَلْيَها بُِكْفِرِهْم فاََل يُْؤِمنُوَن 
إاِلَّ قَلِياًل؛4 )بلکه خدا به خاطر کفرشان، بر آن )دل(ها ُمهر نهاده؛ پس جز اندکی 

ايمان نمی آورند.(
راوي گويد: از حضرت سؤال کردم: آيا خداوند بندگانش را بر معصیت کردن 
مجبور مي کند؟ حضرت فرمودند: خیر، بلکه آن ها را مخیّر مي کند )تا هر آن چه 

خواهند، انجام دهند( و مهلت مي دهد تا توبه کنند.
گويد: پرسیدم آيا خداوند بندگانش را به کارهايي که توان آن را ندارند، مکّلف 
مي کند؟ حضرت فرمودند، چگونه چنین کند و حال آن که خودش مي گويد، َو 
َما َربَُّك بَِظالٍَّم لِْلَعبِيِد؛5 )و پروردگارت به بندگان بیدادگر نیست.( سپس حضرت 
ادامه دادند: پدرم موسي بن جعفر از قول پدرشان جعفر بن محمد برايم 
نقل کردند که، هر کس گمان کند که خداوند بندگانش را بر گناه مجبور مي کند و 
يا بر کارهايي که طاقتش را ندارند مکّلف مي نمايد، گوشت قرباني اش را نخوريد، 

1. عيون اخبار الّرضا، ترجمه ي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ص242، ح 14.
2. بقره، 17.
3. بقره، 7.

4. نساء، 155.
5. فّصلت، 3.
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شهادتش را نپذيريد و پشت سرش نماز نخوانید و از زکات، چیزي به او ندهید.1
5. عبدالعزيز بن مسلم گويد: از امام هشتم درباره ي اين آيه سؤال کردم: 
نَُسوا اهللَ فَنَِسيَُهْم؛2 )خدا را فراموش کردند، پس )خدا نیز( آنان را به فراموشی 
سپرد(، حضرت فرمودند: خداوند نه سهو مي کند و نه چیزي را فراموش مي نمايد، 
بلکه سهو و نسیان مربوط به مخلوقاتي که نبودند و خلق شدند است، آيا به اين 
َُّك نَِسيًّا؛3 )و پروردگارت فراموشکار نیست(  آيه برخورد نکرده اي: َوَما َكاَن َرب
بلکه معني آيه چنین است: خداوند، کساني را که او و قیامت را فراموش کرده اند 
اين گونه جزا مي دهد که خودشان را از ياد خودشان مي برد، همان طور که در جاي 
َِّذيَن نَُسوا اهللَ فََأنَساُهْم أَنُفَسُهْم أُْولئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن؛4  ديگر فرموده: َو اَل تَُكونُوا َكال
)و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند پس )خدا( خودشان را از 
يادشان برد؛ آنان به حقیقت بدکاران عالمند.( و نیز مي فرمايد: فَالْيَْوَم نَْنَساُهْم َكَما 
نََسوا لَِقاَء يَْوِمِهْم َهَذا؛5 )پس همان گونه که مالقات اين روزشان را فراموش کردند 
فراموشی  به  را  آنان  امروز  )ما هم(  انکار می نمودند،  ما را همواره  نشانه های  و 
می سپاريم.( يعني رهايشان مي کنیم همان طور که آن ها، از آماده شدن براي چنین 

روزي طفره مي رفتند و اين کار را ترک کرده  بودند.6 
6. علي بن حسن فّضال از پدرش چنین نقل کرده است: که از امام هشتم درباره 
ِِّهْم يَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن؛7 )هرگز چنین نیست  َُّهْم َعن َرب اين آيه سؤال کردم: َكالَّ إِن
قطعاً در آن روز آنان از )مالقات( پروردگارشان منع شده اند.( حضرت فرمودند: 

معني آيه اين است که از ثواب پروردگار خويش محروم اند.
َصّفًا  َوالَْمَلُك  َُّك  َرب َوَجاَء  کردم:  سؤال  آيه  اين  درباره ي  گويد:  راوي  نیز  و 
َصّفًا؛8 حضرت فرمودند: خدا برتر از انتقال و جابه جايي است. معني آيه اين 
است که فرمان پروردگار آمد و فرشتگان صف به صف بودند، و درباره ي اين آيه 
سؤال کردم: َهْل يَْنُظُروَن إاِلَّ أَن يَْأتِيَُهُم اهللُ فِي ُضَلٍل ِمَن الَْغَماِم َوالَْماَلئَِكُة؛9 )آيا 

1. عيون اخبار الّرضا، ترجمه ي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج1، ص247، ح 16.
2. توبه، 67.
3. مريم، 64.
4. حشر، 19.

5. اعراف، 51.
6. عيون اخبار الّرضا، ترجمه ي علي اكبر غفاري و حميد رضا مستفيد، ج1، ص250، ح 18.

7. مطففين، 15.
8. فجر، 22.

9. بقره، 210.
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انتظاری غیر از اين دارند که خدا و فرشتگان، در سايبان هايی از ابرها به طرفشان 
آيند، )با اين که چنین چیزی ممکن نیست.( فرمود: يعني »آيا منتظرند که خداوند 
مالئکه را در میان ابرها به سراغشان بفرستد« و همین گونه نیز اين آيه نازل شده 
است. راوي گويد: درباره ي اين آيات سؤال کردم: َسِخَراهللُ ِمْنُهْم؛1 )خدا آنان 
را )با کیفر خود( ريشخند کند( و َوَمَكُروا َوَمَكَراهللُ؛2 )و ]دشمنان نقشه کشیدند 
و[ فريبکاری کردند، و خدا ترفند کرد؛ و خدا، بهترين ترفندکنندگان است.( و 
يَُخاِدُعوَن اهللَ َوُهَو َخاِدُعُهمْ؛3 )به راستی که منافقان با خدا نیرنگ می بازند؛ در 
حالی که او به آنان ترفند می زند( حضرت فرمود: خداوند نه مسخره مي کند، نه 
استهزاء،  و نه نیرنگ و فريب به کار مي برد، بلکه مطابق عمل مسخره و استهزاء و 
نیرنگ و فريب آنان به آن ها جزا مي دهد، خداوند بسیار بسیار برتر از آن چیزهايي 

است که ظالمین مي گويند و مي پندارند.4
7 . اباصلت هروي گويد: روزي مأمون درباره ي اين آيه از امام سؤال کرد: 
ماَواِت َواْلَْرَض فِي ِستَّه ي أَيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى الَْماِء لِيَْبُلَوُكْم  َِّذي َخَلَق السَّ َوُهَو ال
أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل؛5 )و او کسی است که آسمآن ها و زمین را در شش روز ]و 
دوره [ آفريد؛ و تخت )جهانداری و تدبیر هستی( او بر آب بود؛ تا شما را بیازمايد 
که کدامین شما نیکوکارتر است(. حضرت فرمود: خداوند تبارک و تعالي، عرش 
)تخت پادشاهي(، آب و مالئکه را قبل از خلقت آسمان ها و زمین آفريد و مالئکه 
مي کردند،  استدالل  بر وجود خداوند  آب،  و  و عرش  به خود  نمودن  توجه  با 
سپس خداوند عرش خود را بر روي آب قرار داد تا بدين وسیله قدرت خود را 
به مالئکه نشان بدهد. تا مالئکه بفهمند که خداوند بر هر کاري تواناست، سپس 
با قدرت و توانايي خويش، عرش را بلند کرده و بر فراز آسمان هاي هفتگانه قرار 
داد، آن گاه، در حالي که بر عرش خود تسلط و استیال داشت، آسمان ها و زمین را 
در شش روز آفريد، هر چند توانايي داشت که در يک چشم بر هم زدن اين کار را 
انجام دهد، لکن آن ها را در شش روز آفريد تا با اين کار، آن چه را که از آسمان ها 
و زمین مي آفريند، کم کم و يکي يکي به مالئکه نشان دهد تا به وجود آمدن هر 
يک از آن ها، در هر مرتبه،  براي مالئکه، دلیلي باشد بر )قدرت( خداوند و خداوند، 

1. بقره، 15.
2. آل عمران، 54.

3. نساء، 142.
4. عيون اخبار الّرضا، ترجمه ي علي اكبر غفاري و حميدرضا مستفيد، ج1، ص252، ح 19.

5. هود، 7.
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عرش را به خاطر نیاز، نیافريده است زيرا او از عرش و تمام مخلوقات بي نیاز 
است. در مورد ذات اقدس او نمي توان گفت که: بر روي عرش نشسته است زيرا 

او جسم نیست. خداوند بسیار بسیار برتر و واالتر از صفات مخلوقین است.
اما درباره ي اين قسمت از آيه که مي فرمايد: لِيَْبُلَوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً؛ )تا 
شما را بیازمايد که کدامین شما نیکوکارتر است.( منظور اين است که خداوند 
آن ها را آفريد تا با طاعت و عبادت و تکايف خود، آن ها را بیازمايد، اما نه به 
عنوان امتحان و آزمايش، زيرا او همیشه همه چیز را مي دانسته است.مأمون در 
اين جا گفت: مرا آسوده خاطر کردي يا ابالحسن! خداوند به تو آسودگي خاطر 

عنايت فرمايد!1
فِي  َمْن  َلَمَن  َربَُّك  َشاَء  َولَْو  آيه چیست:  اين  معني  داد:  ادامه  مأمون  سپس 
اْلَْرِض ُكلُُّهْم َجميعًا أَفََأنَْت تُْكِرُه النَّاَس َحتَّى  يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن * َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَْن تُْؤِمَن 
إاِلَّ بِِإْذِن اهللِ؛2 )و اگر )بر فرض( پروردگارت می خواست، حتماً تمام کسانی که 
در روی زمین هستند، همگی آنان، ايمان می آوردند؛ و آيا تو مردم را وا می داری 
تا اين که مؤمن شوند؟! * و برای هیچ کس )ممکن( نیست که جز با رخصت خدا 
ايمان آورد( امام فرمود: پدرم موسي بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد و او 
از پدرش محّمد بن علي و او از پدرش علي بن الحسین و او از پدرش حسین بن 
علي و او از پدرش علي بن ابي طالب نقل کرده است که: مسلمانان به پیامبر 
اکرم عرضه داشتند: يا رسول اهلل! اگر آن کساني را که بر آن ها قدرت داشتي، 
مجبور مي کردي مسلمان شوند، تعداد ما زياد مي شد و در مقابل دشمنان نیرومند 
با بدعتي که خداوند در مورد آن،  مي شديم، حضرت فرمودند: من نمي خواهم 
دستوري به من نداده است، خداوند را مالقات کنم و من کسي نیستم که بخواهم 
در کاري که به من مربوط نیست دخالت کنم و اما اين قسمت از آيه که مي فرمايد: 
َو َما َكاَن لِنَْفٍس أَْن تُْؤِمَن إاِلَّ بِِإْذِن اهللِ؛3 )و برای هیچ کس )ممکن( نیست که جز 
با رخصت خدا ايمان آورد.( به اين معني نیست که انسان ها از ايمان آوردن محروم 

هستند بلکه به اين معني است که بدون خواست خدا نمي توانند ايمان آورند.

1. همان، ص254، ح21.
2. يونس، 99 و 100.

3. همان.
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ب: شبهاتي پیرامون احاديث:
  عرض کردم: مردم از رسول خدا حسین بن خالد گويد: به امام رضا
روايتي نقل مي کنند که حضرت فرموده: خداوند آدم را به شکل ]خود[ش آفريد 
امام در جواب فرمودند: خدا آن ها را بکشد! اول حديث را حذف کرده اند، 
به  که  تن  دو  مقابل  از   رسول حضرت  روزي  است(،  چنین  حديث  )اصل 
خدا  مي گفت:  ديگري  به  دو  آن  از  يکي  مي گذشتند،  مي دادند  دشنام  يکديگر 
چهره ي تو و چهره هر کس را که به تو شبیه است، قبیح و زشت گرداند! رسول 
زيرا  مده  نسبت  برادرت  به  را  اين سخن  بنده ي خدا  اي  فرمود:  او  به   خدا

خداوند آدم را به شکل او آفريد.1
ج: آيا توسل به پیامبر  و ائمه اطهار و شفاعت و کمک خواستن از آن ها 

با توحید منافات دارد؟
توسل و شفاعت خواهي و کمک خواستن از ديگران مي تواند به دو صورت 

انجام پذيرد:
اول: اين که فرد توسل کننده و شفاعت خواه و مددجو اعتقاد داشته باشد که 
طرف مقابل او کسي است که به صورت مستقل قادر است حاجات او را برآورده 
کند و يا او را در رستاخیز شفاعت نمايد و نجات دهد و يا در دنیا به او کمک کند.
يعني قدرتي مستقل در برابر خدا تصور کند،  که اين اعتقاد با توحید افعالي 
منافات دارد و منتهي به شرک مي شود چرا که در بحث توحید افعالي بیان شد که 
همه ي اسباب و وسايل و قدرت ها از خداست و خدا در انجام کارها مستقل است 

و همه ي تأثیرات از اوست.
معرفي  قرآن  آيات  با  معارض  را  اعتقاد  اين  مفسران،  و  برخي صاحب نظران 

کرده اند.2
دوم: اين که فرد توّسل کننده يا شفاعت خواه و مدد جو،  اعتقاد داشته باشد که 
طرف مقابل او کسي است که قدرت مستقل ندارد بلکه سرچشمه همه قدرت ها 
و شفاعت ها خداي متعال است ولي خداوند بر اساس لطف و رحمت خويش در 
برخي موارد با شرايطي خاص اجازه شفاعت به برخي افراد مثل پیامبران، امامان 

معصوم ، شهداء و … داده است. 
برخي مفسران و صاحب نظران توّسل به اولیاي الهي را مصداق اين آيه دانسته اند: 

1. عيون اخبار الّرضا، ترجمه ي علي اكبر غفاري و حميدرضا مستفيد، ج1، ص240، ح 12.
2. از جمله با آيات: يونس، 18و غافر، 60 و اعراف، 179 و زمر، 44؛ )ر.ك: آيين وهابيت، صص271 تا 284(.
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1َِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللَ َوابْتَُغوا إِلَْيِه الَْوِسيَلَة؛ يَا أَيَُّها ال
)اي کساني که ايمان آورده ايد، خودتان را )از عذاب( خدا حفظ کنید و به سوي 

خدا وسیله اي بجويید.(
در آيات قرآن مي بینیم که هر چند گاهي شفاعت را براي خدا معرفي مي کند2 

ولي شفاعت را با رخصت الهي جايز مي داند.
َِّذي يَْشَفُع ِعْنَدُه إاِلَّ بِِإْذنِِه؛3 )چه کسي است که نزد خدا شفاعت کند  َمن َذا ال
مگر با رخصت الهي.( و نیز در آيات مشابه شفاعت را براي کساني روا مي دارد 

که مورد رضايت باشند.4 

فصلپنجمپیامدهايتوحید:

۱.تسلیمورضا:
از امام رضا از پدارنش حکايت شده که پیامبر از قول خداي متعال نقل 
ايمان  الهي  به تقديرات  نباشد و  الهي راضي  کرد که فرمود: هر کس به قضاي 

نیاورد، پس بايد به دنبال خداي ديگري باشد.
و نیز از پیامبر  نقل شد که فرمود: در هر قضاي خداي متعال براي فرد مؤمن 

اختیار است.5
تذکر: قضا و قدر الهي به معناي اندازه داشتن امور در جهان است و اين که 
کارها به دست خداست يعني همان توحید افعالي. و اين مطلب به معناي جبر 
نیست بلکه همان طور که ذيل حديث آمده است، در اندازه زني هاي الهي، اختیار 

انسان مالحظه شده است.
ولي آن چه مهم است آن است که انسان بعد از آن که در زندگي تالش خود را 

کرد، در مورد نتیجه کار راضي باشد و آن را تقدير الهي بداند.
اين مطلب موجب امید به لطف الهي و مانع ناامیدي در شکست ها مي شود.

1. مائده، 34.
َفاَعُة َجِميعًا؛ )زمر، 44(. 2. قُل هلِلِ الشَّ

3. بقره، 255.
4. َو اَليَْشَفُعوَن إاِلَّ لَِمِن اْرتََضى؛ )انبياء، 28( و نيز مشابه ديگر در: يونس، 3؛ )َما ِمن َشِفيٍع إاِلَّ ِمْن بَْعِد إِْذنِِه(.

5. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص141.
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2.پیامدهاياجتماعي:
فضل بن شاذان مطالبي را از امام رضا نقل کرده که از ايشان شنیده است 

از جمله مي گويد:
پس اگر بگويد: اولین واجب کدام است؟ پاسخش آن است که آن اقرار به خدا 

و وحدانیت او عزوجل و رسول او و حجت هايي که از نزد او آمده است.
و  او  و حجت هاي  انبیا  و  خدا  به  اقرار  به  مأمور  خلق  چرا  بپرسد  اگر  پس 
که  بسیار  براي علت هايي  که  مي شود  داده  پاسخ  او شده اند؟  نازله ي  دستورات 
از آن جمله اين است که: هر کس اقرار به خداوند عزوجل نداشته باشد و از 
نافرماني او اجتناب نورزد و از ارتکاب گناهان بزرگ خودداري ننمايد و در آن چه 
شهوتش اقتضا مي کند و لذت مي برد ازکسي هراس نکند و همچنین از فساد کردن 
و ستمکاري، و چون مردم چنین مفاسدي را بي پروا انجام دهند و هر شخصي 
مرتکب اعمالي که شهوتش را ارضا مي کند و هواي نفس او آن را طلب مي نمايد 
بشود بدون اين که براي خود مراقبي بینديشد و پاسباني بر خود در نظر بگیرد، در 
اين صورت نابودي همه ي مردم است، و )بالنتیجه( بر يکديگر برجهند، و به زور 
و تزوير از زنان کام گیرند به حرامي، و اموال و ثروت را به تاراج ببرند، و ريختن 
خون ديگران، و بهره گیري از زنان غیر را مباح شمرند و برخي برخي را بدون 
جرم و به ناحق به قتل رسانند، و در اين خود خرابي دنیا و نابودي خلق و فساد 
و تباهي کشت ها و نسل ها است،  و از جمله ي  آن علل يکي اين است که خداوند 
عزوجل حکیم و درستکار است، و حکیم نباشد و وصف به حکمت نگردد مگر 
آن کس که از فساد منع کند و به صالح و درستي امر نمايد، و از ظلم و ستم 
جلوگیري و از زشتکاري ها نهي کند، و منع از فساد و امر به صالح و درستي و 
جلوگیري از زشتکاري ها ممکن نیست مگر پس از اقرار به خداوند عزوجل و 
شناخت و آگاهي از امر کننده و بازدارنده، و چنان چه مردم بدون اقرار و ايمان به 
خداوند عزوجل و شناخت او رها مي شدند، امر به کار درست و نهي از اعمال 
نادرست ثابت نبود، زيرا امر کننده و بازدارنده اي که بشناسند در کار نبود، و نیز ما 
مي يابیم که مردمي در نهاني و پنهان کارهاي فاسد را دور از ديده ي ديگران انجام 
مي دهند، پس اگر اقرار به پروردگار عزوجل و ترس از او در نهان نباشد هر کس 
در خلوت و نهان به شهوتراني خود و هر چه هوايش طلب کند بدون مراقبت 
و ترس از احدي خود را اشباع مي کند، و چون بداند کسي از او آگاه نیست، در 
ديده ي  از  فعلش  مي نمايد، چون  تمادي  کبیره  گناهان  ارتکاب  و  هتک حرمت 
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ديگران مستور است، و مراقبي ندارد، پس در آن هالکت تمامي خلق خواهد بود، 
پس قوا و پابرجايي خلق و صالح ايشان ممکن نَبَُود مگر به اقرار گرفتن از ايشان 
به وجود خداوندعلیم و خبیر و داناي پنهان و پنهان تر، امر کننده ي به درستکاري 
و بازدارنده ي از فساد و تبه کاري، و آن که هیچ چیز نهاني بر او پوشیده نخواهد 
بود تا اين که در اين جلوگیري باشد از آن چه در پنهان مرتکب خواهند شد از 

هرگونه فساد و تباهي.1

1. عيون اخبار الّرضا ترجمه ي علي اكبر غفاري و حميدرضا مستفيد، ج2، صص200 تا 202.
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پیشگفتار

شناخت امام، از مهم ترين وظايف مسلمانان است؛ چرا که امام، نور جهان افروزی 
است که دنیا و آخرت بشر را نورانی می سازد و او را به مسیر سعادت رهنمون 

می شود. 
شناخت ويژگی های امامت و مصاديق آن از مشکل ترين مسائل است و بهترين 
راه در اين زمینه، استفاده از داليل عقلی و نقلی است که يکی از مهم ترين منابع 

آن؛ احاديث اهل بیت است. 
 نوشتاری که در پیش رو داريد، مجموعه ای از احاديث نقل شده از امام رضا

است که به شیوه ای نوين دسته بندی و با توضیح مختصری ارائه می گردد. 
در اين احاديث، داليل عقلی و نقلی در موارد زير به چشم می خورد: 

اول: ضرورت و لزوم پیشوای معصوم برای مردم. 
دوم: جايگاه امامت در جهان شناسی و انسان شناسی اسالم. 

سوم: شیوه ی شناخت و تعیین امام معصوم.
چهارم: ويژگی های پیشوای اّمت. 

امام  امامت  داليل  و   آل رسول در  امامت  )انحصار  امامت خاصه  پنجم: 
علی و اشاره ای به مهدويت(. 

ششم: جدايی از امامت و پیامدهای آن.1   

الم( شروع شد. اميد است مورد قبول حضرت  1. نگارش اين دفتر از تاريخ 86/5/1 در صحن جامع رضوى )َعَلى َصاِحبُُه السَّ
حق و عنايت آن امام همام و مورد استفاده ى دوستداران ايشان قرار گيرد! 
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اول:ضرورتولزومپیشوایمعصومبرایمردم

۱.نقشامامتدردین:
الف. امامت؛ اساس اسالم: 

در حقیقت امامت و رهبری اساس تعالی اسالم و فرع عالی آن است.1  
در اين سخن به دو مطلب اساسی درمورد امامت اشاره شده است: 

اول اين که امامت از اصول اساسی اسالم و ضامن بقا و رشد آن است. 
دوم اين که امامت يکی از نتايج عالی تعالیم اسالم است که در مقام عمل بعد از 

پیدايش اسالم تحقق می يابد. 
ب. امامت؛ رهبر دين: 

يِن؛ امامت؛ پیشوايی و صاحب اختیاری دين است.2    إنَّ اْلَِماَمَة ِزَماُم الدِّ
بر  و  می گیرد  دست  به  خدا  از طرف  را  مردم  دينی  امور  رهبری  امام،  يعنی 
اساس تعالیم الهی، عقايد و اخالق مردم را جهت دهی و احکام الهی را بیان و 

اجرا می کند. 
ج. امامت؛ سنگر دفاع از دين:3  

يِن اهللِ«5   اُب َعْن َحَرِم اهللِ«4 و »المام َحافٌِظ لِدِّ  »َو اِلَمام يَُذبُّ َعْن ِديِن اهللِ«، »َو الذَّ
در اين سخنان بر سه نقش اساسی امامت تأکید شده است: 

از  آن،  اجرای  و  تقويت  بیان،  با  و  است  الهی  دين  حافظ  امام،  اين که  اول 
اضمحالل دين جلوگیری می کند. 

دوم اين که در هنگام تهاجم فرهنگی به دين خدا، امامت سنگر دفاع از دين 
می شود و با سالح منطق و برهان از آن دفاع می کند. 

سوم اين که پیشوای مسلمانان، پاسدار حدود الهی است و اجازه نمی دهد که در 
جامعه ی اسالمی، حرمت احکام الهی، شکسته و حرام خدا حالل شود. 

د. امامت مايه ی نظام  مندی دين است. 

1. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص216 و تحف العقول، ص436 و الكافى، ج1، ص198 و بحاراالنوار، ج25، ص120.
2. عيون اخبار الّرضا، همان و معانى االخبار، ص96 و الكافى، همان و بحاراالنوار، ج25، ص120.  

3. عيون اخبار الّرضا، همان و كمال الدين، ج2، ص677 و الغيبة، ص218 و االحتجاج، ج2، ص434 و بحار االنوار، 
همان.  

الكافى، ج1، ص198 و بحاراالنوار،  الدين، همان و معانى االخبار، ص98 و  الّرضا، ص219 و كمال  4. عيون اخبار 
همان، ص124. 

5. عيون اخبار الّرضا، ص220 و كمال الدين، همان و معانى االخبار، ص100 و الكافى، ج1، ص201 و االحتجاج، ج2، 
ص436  و بحاراالنوار، همان.
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يِن«1   »الَماُم نَِظاُم الْدِّ
يکی ديگر از نقش های امامت و رهبری آن است که به تنظیم امور دينی مردم 

می پردازد؛ يعنی نظام سازی می کند و امور دينی مردم را سامان می بخشد. 

2.نقشامامتدرعبادت:
الف. امامت؛ مايه ی اتمام عبادت: 

نماز، زکات، روزه، حج و جهاد کامل و تمام  امامت  »به واسطه ي رهبری و 
می شود و غنايم و صدقات ذخیره سازی می گردد«.2  

امام از طرفی به بیان جزئیات احکام نماز، روزه، زکات، حج و جهاد می پردازد 
و زمینه ی کامل شدن آن ها را فراهم می کند؛ از طرف ديگر عبادت بدون اعتقاد به 

امامت صحیح است اما مقبول نیست. 
ب. امام؛ الگوی اعمال عبادی:

 »امام سرچشمه قداست، پاکِی اعمال، زهد، علم و عبادت است«.3  
افراد جامعه دراين زمینه است و  الگوی  امامت؛ سرچشمه ی کارهای نیک و 

مردم از امام خود، اعمال و عبادت صحیح را می آموزند. 

۳.نقشامامتدرجامعه:)نقشهایسیاسی،اجتماعی،قانونگذاریو...(
الف. امامت؛ مايه ی نظام مندی جامعه ی اسالمی: 

 »ان االمامه... و نظام المسلمين«4  
ب. امامت مايه ی اصالح دنیای مردم: 

 »ان االمامة... و صالح الدنيا«5  
ج. امامت مايه ی سربلندی مسلمانان و مؤمنان: 

 »ان االمامة... و عّز المؤمنين«6  

1. همان ها.
و  ص426  العقول،  تحف  ص198و   ج1،  الكافى،  و  ص216  ج1،   ،الّرضا اخبار  عيون  و  ص96  االخبار،  معانى   .2

االحتجاج، ج2، ص434 و بحاراالنوار، ج25، ص120.
3. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص220 و معانى االخبار، ص100 و االمالى الصدوق، ص677 و الكافى، ج1، ص201 و 

بحار االنوار ، ج25، ص124.
4. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص216 و معانى االخبار، ص96 و كمال الدين، ج2، ص677 و االمالى الصدوق، همان و 

الكافى، ج1، ص198 و بحار االنوار ، ج25، ص120. 
5. عيون اخبار الّرضا، همان و معانى االخبار، همان و كمال الدين، همان و االمالى الصدوق، ص674 و الكافى، همان.

6. همان ها. 
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 »االمام  و عّز المسلمين«1  
د. امامت؛ ضامن اجرای قوانین: 

 »باالمامة... و امضاء الحدود و االحكام«2  
 »و االمام... يقيم حدود اهلل«3  
ه. امامت؛ نهاد قانون گذاری: 

»امام، حالل الهی را جايز و حرام الهی را ممنوع می  سازد«. 4 
امامِ مسلمانان حق دارد در چهارچوب قوانین کلی الهی که در قرآن بیان شده 
است، برخی مقررات اجرايی را تشريع کند؛ يعنی برخی امور را حالل يا حرام 

اعالم نمايد.
و. امامت؛ هدايتگر مردم:  

»امام، با حکمت و نصیحت نیکو و داليل قاطع، مردم را به سوی پروردگار فرا 
می خواند«.5  

 »االمام الداعى الى اهلل«6  
 »االمام راع ]داع[ ال ينكل«7 

از مهم ترين نقش های امام و پیشوای مسلمانان، راهنمايی مردم به سوی خداست.    
ز. امامت؛ دشمن شکن: 

 »االمام  و غيظ المنافقين و بوار الكافرين«8  
يکی از نقش های اجتماعی رهبری، مبارزه با دشمنان داخلی و دشمنان خارجی 
است. دشمنان داخلی همان منافقان هستند که به ظاهر مسلمان اند ولی در باطن 
اسالمی  رهبر  و  هستند  کافران  همان  خارجی  دشمنان  هستند؛  کفار  همدست 

همچون سدی در برابر هر دو گروه ايستاده است. 
ح. امام؛ رهبر سیاسی مردم: 

1. عيون اخبار الّرضا، همان و الكافى، همان و بحاراالنوار، ج25، ص124. 
2. همان ها.
3. همان ها.

4. همان ها. 
5. عيون اخبار الّرضا، همان و كمال الدين، ج2، ص677 و االمالى الصدوق، ص674 و الكافى، همان و االحتجاج، ج2، 

ص434 و بحاراالنوار، همان، ص120.
6. عيون اخبار الّرضا، همان، ص219 و االحتجاج، همان و بحاراالنوار، همان، ص124. 

ج1،          الكافى،  و  ص677  الصدوق،  االمالى  و  ص677  ج2،  الدين،  كمال  و  ص220  همان،   ،الّرضا اخبار  عيون   .7
ص201 و االحتجاج، همان، ص436. 

8. عيون اخبار الّرضا، همان، ص219 و كمال الدين، همان، ص678 و الغيبة النعمانى، ص218، الكافى، همان، ص198. 
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»امام، از سیاست آگاه است و اطاعت او واجب است و بر پا دارنده ی دستورات 
الهی و خیرخواه بندگان خدا است«.1

اسالمی  جامعه ی  رهبر  است.  اسالمی  جامعه ی  کالن  سیاسی  رهبر  امام، 
سیاست های کالن نظام اسالمی را تعیین می کند. 

4.نقشامامتدررستاخیز:
اول.امامت؛مایهيشفاعت

 »و يشفع«2  
برای  انجام می شود3 و  الهی  با رخصت  قرآن کريم، شفاعت  آيات  اساس  بر 

افرادی تحقق می يابد که رضايت الهی شامل حالشان شود.4  
شفاعت امام در رستاخیز، تجّلی هدايت او در دنیاست و شفاعت پذيری مردم 

در قیامت، تجلی هدايت پذيری آن ها در دنیاست. 

دوم.جایگاهامامتدرجهانشناسیوانسانشناسیاسالم

۱.امامتجانشینوامینخدادرزمین:
»در حقیقت امامت جانشینی خدای متعال )در زمین( است«.5   

 »امام امین خدا در زمین اوست«.6 
 »و خلیفته فی بالده«7  

»)امامت( جانشینی او در سرزمین هاي اوست«. 

2.مقامامامت،باالترازنبوت:
عن الرضا: ان االمامه خّص اهلل عّز َو جّل بها ابراهيم الخليل  بعد النبوه 
و الخّله مرتبة ثالثه و فضيله شرفّه بها و اشاد بها ذكره فقال عّز َو جّل: انى جاعلك 

1. عيون اخبار الّرضا، همان، ص220 و كمال الدين، همان و معانى االخبار، ص100 و الكافى، همان، ص201. 
2. عيون اخبار الّرضا، همان، ص213 و بحاراالنوار، ج25، ص117.

3. من ذالذى يشفع عنده ااّل باذنه؛ )بقره، 255( و مشابه آن: طه، 109 و سبأ، 23.  
4. و ال يشفعون ااّل لمن ارتضى؛ )انبياء، 28( و مشابه آن: مريم، 87.  

5. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص216 و االمالى الصدوق، ص674 و بحار االنوار، ج25، ص120.
6. عيون اخبار الّرضا، همان، ص219 و االمالى الصدوق، ص677 و االحتجاج، ج2، ص434 و بحار االنوار، همان. 

و              ص198  ج1،  الكافى،  و  ص98  االخبار،  معانى  و  ص677  ج2،  الدين،  كمال  و  ص219   ،الّرضا اخبار  عيون   .7
الغيبة النعمانى، ص218 و بحار االنوار، ج25، ص124. 
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للناس امامًا.1  
 خلیل ابراهیم  به  عزوجل  خدای  که  است  مقامی  امامت  حقیقت  »در 

اختصاص داد«. 
در واقع مقام امامت بعد از امتحانات متعدد به اين پیامبر الهی عطا شد، بنابراين 
مقام امامت؛ مقامی معنوی، سیاسی و اجتماعی است که از مقام نبوت باالتر است. 

۳.مقامامام؛مقامپیامبر:
عن الرضا: ان االمامة هى منزلة االنبياء.2  
»در حقیقت، امامت جايگاه پیامبران است«. 

همان طور که در قرآن بیان شده است، خدای متعال مقام امامت را به افرادی 
همچون ابراهیم داده است.3

 بنابراين امامت مخصوص افرادی کمال يافته در حد پیامبران الهی است. البته 
امامت با نبوت ُمالزم نیست يعنی ممکن است امام، پیامبر باشد يا نباشد. 

4.امام؛حجتالهی:
 »و حجته علی عباده«4  

الهی به وسیله ي رهبر  بندگان اوست«؛ يعنی دستورات  بر  »امام، حجت خدا 
با  مخالفت  برای  عذری  آن  از  بعد  و  می شود  ابالغ  مردم  به  اسالمی  جامعه ی 

دستورات الهی وجود ندارد.

۵.فرشتگانباامامسخنمیگویند:
 »يكون محدثًا«5  

»امام، مخاطب گفت و گوی فرشتگان الهی است. )مطالب را به او الهام می کنند(«. 
در آيات متعدد قرآن از سخن گفتن فرشتگان الهی با پیامبران و در چند مورد 

الصدوق،             االمالى  و  ص675  ج2،  الدين،  كمال  و  ص96  االخبار،  معانى  و  ص216  ج1،   ،الّرضا اخبار  عيون   .1
ص674 و الكافى، ج1، ص198. 

الكافى، همان و بحار االنوار، ج25،  الصدوق، همان و  الّرضا، همان و معانى االخبار، همان و االمالى  2. عيون اخبار 
ص120.

3. بقره، 124.
4. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص219 و مشابه آن در: ص222 و االحتجاج، ج2، ص434 و بحاراالنوار، ج25،    ص124. 
5. عيون اخبار الّرضا، همان، ص212 و معانى االخبار، ص102 و الخصال، ج2، ص527 و من ال يحضره الفقيه،         ج4، 

ص418 و االحتجاج، ج2، ص436 و بحاراالنوار، همان، ص116. 
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نیز از سخن گفتن فرشتگان با غیر پیامبران ياد شده است. 

6.امامازمردمبهمردمسزاوارتراست:
 »يكون اولى النّاس بالنّاس منهم بأنفسهم«1  

»امام سزاوارترين مردم نسبت به مردم است، به طوری که از خود مردم نسبت 
به آن ها سزاوارتر است«.2  

7.امام،معصومازگناهونقص:
»امام، از گناهان پاک و از عیب ها به دور است«.3  

»امام، منبع پاکی و طهارت است«.4 

 »و هو معصوم مؤيد موفق مسّدد قد امن الخطايا و الزلل و العثار يخصه اهلل عزوجل 
بذلك ليكون حجته على عباده و شاهده على خلقه«5  

»امام، معصوم و مورد تأيید و موفق )به انجام وظايف الهی( و استوار در انجام 
وظايف به تأيید الهی است که از خطاها و لغزش ها مصون است؛ خدای متعال اين 
ويژگی را به امام بخشید تا حجت خدا بر بندگانش و گواه بر آفريدگانش باشد«.  

8.دعایامام،مستجاباست:
»دعای امام مورد قبول خدای متعال قرار می گیرد، به طوری که اگر )بر فرض( 

در مورد صخره ای بخواهد )و دعا کند( به دو نیم تقسیم می شود«.6 

9.علماماموآگاهیازامورغیبیوآینده:
امامان معصوم از چند طريق بر علوم اشراف يافتند؛ نخست از طريق پیامبر 

1 . عيون اخبار الّرضا، همان، ص212 و من ال يحضره الفقيه، همان و كشف الغّمه، ج2، ص290 و بحاراالنوار، همان. 
2. النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم؛ )احزاب، 6(.

الصدوق،              االمالى  و  ص98  االخبار،  معانى  و  ص678  ج2،  الدين،  كمال  و  ص219  ج1،   ،الّرضا اخبار  عيون   .3
ص677 و االحتجاج، ج2، ص435 و بحاراالنوار، ج25، ص124. 

و  همان  الصدوق،  االمالى  و  ص100  االخبار،  معانى  و  همان  الدين،  كمال  و  ص220  همان،   ،الّرضا اخبار  عيون   .4
االحتجاج، همان، ص436 و بحاراالنوار، همان و الغيبة النعمانى، ص221.  

5. عيون اخبار الّرضا، همان و كمال الدين، همان و معانى االخبار، همان و الكافى، ج1، ص203 و بحاراالنوار، همان، 
ص127 و الغيبة النعمانى، همان.

6. عيون اخبار الّرضا، همان، ص212 و معانى االخبار ، ص102 و من اليحضره الفقيه، ج4، ص418 و االحتجاج، ج2، 
ص436 و بحاراالنوار، همان، ص116. 
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اکرم که بسیاری ازمطالب ايشان نسل به نسل به امامان منتقل شده است، 
دوم از طريق الهامات الهی و اتصال به عالم غیب و سوم از طريق قرآن کريم و 

تدبر در آن.
الف. آگاهی از اسامی شیعیان تا روز رستاخیز 

»نزد امام نوشته ای است که در آن  نام های شیعیان تا روز رستاخیز ثبت شده 
و نیز نوشته ای است که اسامی دشمنان آن ها تا روز رستاخیز ثبت شده است«.1  

ب. اعمال بندگان را می بیند 
را  بندگان  کار های  آن  در  که  است  نور  از  متعال، ستونی  و خدای  امام  »بین 
مشاهده می کند و هرگاه نیازمند اطالعاتی باشد، از آن ها آگاه می شود و )اطالعات 
فشرده( برای او باز و گسترده می گردد و به آن ها علم می يابد و )گاهی( بسته 

می شود و از آن ها آگاه نمی شود«.   
 ج. آگاهی از حوادث آينده از طريق پیامبر اکرم

»هر چه از حوادث آينده که امام قبل از وقوع آن ها خبر می دهد، از طريق 
مشخصاز پیامبر به دست آورده؛ يعنی از پدرانش ارث برده و آن اخبار در اصل 

از ]سوی[ جبرئیل از خدای دانای اسرار رسیده است«.2   
د. امام از دل و ذهن مردم با خبر است 

حکايت شده است که شخصی از امام رضا پرسید: »چگونه شما از دل های 
مردم خبر می دهید؟« 

حضرت در پاسخ فرمودند: آيا سخن پیامبر که فرمودند: »از زيرکی و فراست 
مؤمن بپرهیزيد و خود را حفظ کنید که مؤمن با نور الهی به امور نظر می  کند«3، 

به تو نرسیده است؟
پرسش کننده گفت: »آری شنیده ام«. 

حضرت فرمودند: »هیچ مؤمنی نیست مگر آن که زيرکی و فراستی دارد و به 
اندازه ی ايمانش و مقدار بینش و دانشی که دارد با نور الهی به امور می نگرد و خدا 
همه ی فراست  هايی را که در مؤمنان پراکنده ساخته، در امامان جمع کرده است«.

هـ . ق سرچشمه علم امام، الهی است.
در حقیقت پیامبران و امامان را خدا توفیق می دهد و از منبع علم و حکمتش به 

1. عيون اخبار الّرضا، همان و علل الشرايع،  ج2، ص314 و المناقب، ج1، ص253 و بحاراالنوار، همان.  
2. عيون اخبار الّرضا، همان.  

3. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص200.
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آن ها چیزهايی عطا می کند که به ديگران نمی دهد، بنابراين دانش آنان باالتر از 
دانش اهل زمانشان است.1   

وامامان۱0.امام،میراثدارپیامبر
 و ائمه اطهار الف. امام، جانشین پیامبر

در واقع امامت... وراثت اوصیا... و جانشینی پیامبر و مقام امام علی و 
میراث امام حسن و امام حسین... است.2   

پیامبر اسالم در موارد متعدد بر اين مطلب تأکید کردند، از جمله در جريان 
غدير خم و انتصاب امام علی به امامت. سپس اين امانت الهي، يعنی خالفت 

و جانشینی پیامبر در ساير ائمه معصومین تداوم يافت. 
 نزد امام ب. سالح پیامبر

 نزد امام معصوم )و شمشیر ذوالفقار)امیرالمؤمنین اسلحه ی پیامبر اکرم
است.3   

ج. کتاِب جامعه نزد امام 
کتاِب جامعه نزد امام معصوم است و آن نوشته ای است که طول آن هفتاد 
آدم وجود  فرزندان  نیازمندی هاي  متر( است و در آن، همه ی  ذراع )حدود 35 

دارد.4    
و  دينی  مطالب  و  تهیه   علی امام  توسط  جامعه  کتاب  روايات،  اساس  بر 

شرعی در آن گردآوری شد.5   
د: کتاب جفر، نزد امام 

و  بز  پوست  بر  که  است   معصوم امام  نزد  کوچک  و  بزرگ  جفر  کتاب 
گوسفند )نوشته شده( است و در آن، همه ی علوم حتی حکم خراش و ضربه ی 

تازيانه و نصف و ثلث آن بیان شده است.6  
النعمانى، ص221 و  الغيبة  الكافى، ج1، ص201 و  الّرضا، ج1، ص220 و معانى االخبار، ص100 و  1. عيون اخبار 

االحتجاج، ج2، ص436 و بحاراالنوار، ج25، ص127.  
الصدوق،          االمالى  و  ص677  ج2،  الدين،  كمال  و  ص198  همان،  الكافى،  و  ص216  همان،   ،الّرضا اخبار  عيون   .2

ص674 و الغيبة النعمانى، ص218 و بحاراالنوار، ج25، ص120.  
3. عيون اخبار الّرضا، همان، ص212 و معانى االخبار، ص102 و الخصال، ج2، ص527 و من ال يحضره الفقيه، ج4، 

ص418 و بحاراالنوار، همان، ص116.  
4. همان ها. 

5. بصائر الدرجات، ص151 و الكافى، ج1، ص238.
6. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص212 و معانى اخبار، ص102 و الخصال، ج2، ص527 و من ال يحضره الفقيه، ج4، ص418 

و بحاراالنوار، ج25، ص116. 
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است،  شده  گردآوری  آن  در  الهی  احکام  که  جفر«  »کتاب  روايات،  براساس 
توسط امام علی تهیه شده1 و سپس هر امامی آن را به امام بعد از خود سپرده 

است. 
ه. مصحف حضرت فاطمه نزد امام 

 )يكون عنده مصحف فاطمه(2  
حاصل  که  شده  ياد   »فاطمه »مصحف  عنوان  با  کتابی  از  روايات،  در 
مکالمات حضرت زهرا با فرشتگان است و در هر عصری نزد امام آن عصر 

امانت است.

۱۱.امامتأییدشدهیروحالقدس
»در حقیقت امام با روح القدس تأيید می شود«.3  

از امام رضا حکايت شده است که: »خدای عّزوجل ما را با روح الهی تأيید 
کرده است؛ روح پاک و مطهری که فرشته نیست و با گذشتگان همراهی نکرده 
است، مگر با رسول خدا، و اين روح الهی با امامان از اهل بیت است، 
آنان را تأيید می کند و موفق می سازد و آن ستونی از نور است که بین ما و خدای 

متعال قرار دارد«.4  

۱2.امامت؛نورجهانافروزوآبحیات
از امام رضا روايت شده است که فرمودند: 

امام همچون خورشید جهان افروز است و در افق بلندی قرار دارد که دست ها 
و چشم ها به او نمی رسد. امام؛ ماه فروزان، چراغ روشنگر، نور پر فروغ و ستاره ی 
گوارای  آب  امام،  درياهاست.  دل  و  خالی  بیابان های  و  تاريکی ها  در  هدايتگر 
تشنگان و راهنمای هدايت پیشه و نجات  دهنده از پرتگاه هاست. امام چون آتشی 
است بر تپه برای سرمازدگان  و راهنمای انسان ها در هالکت گاه ها است؛ هر کس 
از امام جدا شود هالک می شود. امام ابر باران زاست؛ بارانی مداوم و خورشیدي 

1. بصائر الدرجات، ص151 و الكافى، ج1، ص238.
2. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص212 و معانى االخبار، ص102 و الخصال، ج2، ص527 و من ال يحضره الفقيه، ج4، 

ص418 و بحاراالنوار، ج25، ص116.  
همان،  بحاراالنوار،  و  الغّمه، ج2، ص291  و كشف  همان، ص528  الخصال،  و  همان، ص213   ،الّرضا اخبار  عيون   .3

ص117. 
4. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص200 و بحاراالنوار، همان، صص48 و 134.
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فروزنده، آسمان سايه دار، زمین گسترده، چشمه ی پُر آب، برکه و باغ است.1  

۱۳.امام،رفیقمهربانوپناهگاهانسانها
امام رضا فرمودند: »امام؛ فردی امین، رفیق و برادری مهربان و پناهگاه مردم 

در مشکالت عظیم است«.2    
انجام  و  درعین صالبت  که  باشد  اين گونه  بايد  اسالمی  جامعه ی  رهبر  آری؛ 
وظیفه، دوست مردم باشد به طوری که مردم در هنگام مشکالت، او را پناهگاه 

خود بدانند، مشکالت را با او در میان گذارند و از او راهکار و کمک بخواهند. 

۱4.فضایلامام؛موهبتیالهی
فضايلی که ويژه ی امام گشته، همه بدون درخواست او و غیر اکتسابی است؛ اين 
فضايل از طرف فضیلت دهنده ی بخشنده )يعنی خدای متعال( به امام اختصاص 

يافته است.3  

۱۵.امامدارایشرحصدرالهاماتعلمیوتوفیقاتالهی
در حقیقت هنگامی که خدای متعال بنده ای را برای رسیدگی به کارهای ديگر 
بندگانش انتخاب می کند، شرح صدر)سینه ای گشاده برای تحمل مشکالت( را به 
او عطا می کند، منابع حکمت را در دل او به وديعت می  گذارد و علم را به او الهام 
می کند؛ به طوری  که از آن پس در پاسخ به مسائل باز نمی ماند و حیران نمی شود. 
امام؛ معصوم، مورد تأيید، با توفیق و استوار در انجام وظايف به تأيید الهی است 
که از خطا و لغزش ها مصون است. خدای متعال اين ويژگی را به امام بخشید تا 
حجت خدا بر بندگانش و گواه بر آفريدگانش باشد و اين موهبتی الهی است که 

به هر کس بخواهد عطا می کند و خدا دارای موهبتی عظیم است.4   

سوم:شیوهيشناختوتعییناماممعصوم

۱.تعیینامامبانصبالهی؛بهدلیلعجزِخردانسانهایعادیازتعییناماممعصوم
1. عيون اخبار الّرضا،  ج1، ص219 و االمالى الصدوق، ص674 و الكافى، ج1، ص198. 

2. عيون اخبار الّرضا، همان و االمالى الصدوق، ص677.
3. عيون اخبار الّرضا، همان و الكافى، ج1، ص201 و االحتجاج، ج2، ص435 و الغيبة نعمانى، ص218.

4. عيون اخبار الّرضا، همان، ص220 و الكافى، همان و االمالى الصدوق، ص680.
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از امام رضا روايت شده است که می فرمايند:
»قدر و شأن امامت بزرگ تر و جايگاه آن باالتر و خطیرتر و دورتر از دسترس 
است که عقل انسان ها به آن راه يابد و در دسترس آرای مردم قرار گیرد و امامی 

را با انتخاب خود منصوب کنند«.1   
و نیز از آن حضرت نقل شده است که: 

»چه کسی است که به شناخت )کامل( امام دسترسی پیدا کند و بتواند امام را 
انتخاب کند! بعید است، بعید است! عقل  ها منحرف، ِخرد ها مضطرب، خردمندان 
حیران، چشم ها حسرت زده، بزرگان کوچک شده، حکیمان حیران، صبوران قاصر، 
گويندگان در تنگنا، زيرکان ناآگاه، شاعران وامانده، اديبان عاجز و سخنوران ناتوان 
هستند و به کوتاهی خود اقرار کرده اند. چگونه ژرفای وجودی امام را وصف کنند 

يا چیزی از او درک کنند يا جانشین او را بیابند...«. 

2.علمواستجابتدعا؛دوراهاساسیشناختامام
 »داللته فى خصلتين فى العلم و استجابه الدعوة«2  

يکی از نشانه های امامِ بر حق، آن است که در قله ی علم عصر خويش قرار دارد و 
داناترين و اعلم مردم است.3 نشانه ی ديگر او آن است که دعاهايش مستجاب است. 

۳.ناتوانیعموممردمازشناختصفاتامام
از امام رضا روايت شده است که فرمودند: 

»چگونه ممکن است که مردم امام را برگزينند، در حالی که امام؛ دانايی است که جهل 
در او راه ندارد، دعوت کننده ای است که کوتاهی نمی کند، منبع پاکی و طهارت است و...«.4  

بحاراالنوار، ج25،  و  همان، ص198  الكافى،  و  الدين، ج2، ص675  كمال  و  همان، ص216   ،الّرضا اخبار  عيون   .1
ص120.

الصدوق، ص677 و االحتجاج، ج2،  االمالى  الدين، همان، ص678 و  كمال  الّرضا، همان، ص219 و  اخبار  2. عيون 
ص435.

3. عيون اخبار الّرضا، همان، ص220 و االمالى الصدوق، همان و بحاراالنوار، ج25، ص127.  
4. عيون اخبار الّرضا، همان و معانى االخبار، ص100 و الكافى، ج1، ص201. 
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چهارم:ویژگیهایپیشوایاّمت

۱.آگاهترینمردم»اعلمالناس«۱،»مخصوصبالعلم«2؛»االمامعالمالیجهل«۳
امام وظايف سنگینی در رابطه با مردم و دين بر عهده دارد که دراين رابطه، 
آگاهی از علوم مختلف برای او ضروری است، حتی الزم است که دانشمند ترين 
فرد زمان خويش باشد و از آنجا که علم او الهی است، با جهل آمیخته نمی شود. 

2.داورترینمردم»احکمالناس«4
مقامات  از  البته  که  برشمرده5  پیامبران  مقامات  از  را  داوری  مقام  کريم،  قرآن 

اجرايی و امامت ايشان است. 
امام، قضات  بین مردم است و  داوری  مقام قضاوت و  امام،  مقامات  از  يکی 
جامعه ی اسالمی را نصب و بر اساس عدالت، بین مردم قضاوت و حکم می کند؛ 

از اين رو الزم است که امام داور ترين مردم  باشد.

۳.باتقواترینمردم»اتقیالنّاس«6
تقوای امام، در باالترين مرتبه قرار دارد، به طوری که ايشان هیچ گناهی مرتکب 

نمی شوند و به درجه ی عصمت رسیده اند.

4.صبورترینمردم»احلمالنّاس«7؛»موسومبالحلم«8
از طرفي پیشوای مسلمانان با مشکالت شخصی و اجتماعی زيادی رو به رو 
می شود؛ از اين رو الزم است شکیبا ترين مردمان باشد. از طرف ديگر بیشترين 

خدمات و عبادات را انجام می دهد که استقامت زيادی می طلبد. 

1. عيون اخبار الّرضا، همان، ص212 و الخصال، ج2، ص527 و بحاراالنوار، ج25، ص116.
2. عيون اخبار الّرضا، همان، ص219 و كمال الدين، ج2، ص678 و معانى االخبار، ص98 و بحاراالنوار، همان، ص124. 
و  ص201  ج1،  الكافى،  و  ص100  االخبار،  معانى  و  همان  الدين،  كمال  و  ص220  همان،   ،الّرضا اخبار  عيون   .3

بحاراالنوار، همان. 

4. عيون اخبار الّرضا، همان، ص212 و معانى االخبار، ص102 و بحاراالنوار، همان، ص116.  
5. ص، 26 و مائده،42 و 48 و نساء، 65.

6. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص212 و معانى االخبار، ص102 و بحاراالنوار، ج25، ص116.
7. همان ها.

8. عيون اخبار الّرضا، همان، ص219 و معانى االخبار، ص98 و بحاراالنوار، همان، ص124.
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۵.شجاعترینمردم»اشجعالناس«۱
اين مطلب شجاعت و  قرار می گیرد،  برابر دشمنان اسالم  رهبر مسلمانان در 
شهامت می طلبد. حتی رهبر بايد رزمندگان و مسلمانان را در برابر دشمن تشويق 

به مبارزه کند؛ از اين رو بايد خود، شجاع ترين مردم باشد. 

6.بخشندهترینمردم»اسخیالناس«2
رهبری اّمت مستلزم روحیه ای بخشنده است. اگر رهبری در مسائل اقتصادی 
و   اکرم پیامبر  سیره ی  می افتند.  زحمت  به  مردم  باشد،  بخیل  و  سخت گیر 

اهل بیت نیز حاکی از بخشش و گشاده دستی آنان است. 

7.عابدترینمردم»اعبدالنّاس«۳
رهبر جامعه  بايد بیشترين ارتباط را با خداوند داشته باشد و عابد ترين مردمان 
باشد. مطالعه در زندگی پیامبر اکرم، حضرت زهرا و اهل بیت نیز 

همین مطلب را نشان می دهد. 

8.ازپدرومادربهمردممهربانتر»اشفقعلیهممنآبائهمواّمهاتهم«4
امام، از پدر و مادر به انسان مهربان تر است؛ چون تا پای جان برای هدايت مردم 

فداکاری می کند. 

9.فروتنترینمردمنسبتبهخدا»یکوناشدالنّاستواضعًاهللعّزوجّل«۵
امام، فروتن ترين مردم نسبت به خدای عّزوجل است. از آنجا که امام باالترين 
معرفت را نسبت به خدای متعال دارد، در برابر او کاماًل فروتن و خاشع است. در قرآن 
آمده است که: »از میان بندگان خدا فقط دانشمندان از او می هراسند6 )و در برابر او 
فروتن و خاشع می شوند(.« اين جاست که سوز و گداز شبانه ی امام علی و دعاهای 

صحیفه ی سجاديه ی امام علی بن الحسین معنادار می شود. 

1. عيون اخبار الّرضا، همان، ص212 و معانى االخبار، ص102 و بحاراالنوار، همان، ص116.
2. همان ها.
3. همان ها.
4. همان ها.

5. عيون اخبار الّرضا، همان و معانى االخبار، همان و الخصال، ج2، ص527  و االحتجاج، ج2، ص436.
6. انّما يخشى اهلل من عباده العلماء؛ )فاطر، 28(.
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۱0.فرمانبردارترینمردمنسبتبهدستوراتالهی
)امام( دستورات الهی را بهتر از همه ی مردم می گیرد )و عمل می کند( و بهتر از 

همه مردم از موارد منع شده، دوری می کند.1 

۱۱.امامنیزانساناست.
)امام( زايیده شده و فرزندانی دارد، ) جسم او( سالم و بیمار می شود و می خورد 

و می نوشد و... می میرد و دفن می شود و مورد زيارت قرار می گیرد و... .2   
در قرآن آمده است که خداوند به پیامبر اکرم دستور می دهد که: »بگو من 

فقط بشری همچون شما هستم«.3  
بیان اين مطلب در مورد پیامبران و امامان، اوالً گويای بُعد جسمانی و بشری 
آن هاست که آنان از جنس انسان ها هستند و از اين رو می توانند الگوی ما باشند، 
ثانیاً يادآور بُعد جسمانی و وفات آن هاست که از انحراف و غلّو مردم نسبت به 

پیامبران و امامان جلوگیری می کند. 

۱2.امام،یگانهيروزگار
)امام( يگانه ي روزگار خويش است که هیچ کس با او مقايسه نمی شود، هیچ 
دانشمندی هم تراز او نیست، جايگزينی برايش يافت نمی شود و همانند و مشابه 

ندارد.4 

۱۳.امامازستمکاراننیست.
از امام رضا روايت شده است که فرمودند:

خدای متعال )در قرآن5 خطاب به حضرت ابراهیم فرمود: »در حقیقت من 
تو را امام برای مردم قرار دادم«.6 ابراهیم خلیل خوشحال شد و گفت: »از فرزندان 

1. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص212 و معانى االخبار، ص102 و الخصال، ج2، ص527 و االحتجاج، ج2، ص436.
2. عيون اخبار الّرضا، همان، ص213 و الخصال، همان، ص528 و بحاراالنوار، ج25، ص117.

3. قال انّما أنا بشر مثلكم يوحى الى؛ )كهف، 110(.
4. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص219 و معانى االخبار، ص98 و كمال الدين، ج2، ص678 و االحتجاج، ج2، ص435 و 

بحاراالنوار، ج25، ص124.
امامًا قال و من ذريتى قال الينال عهدى  للناس  انى جاعلك  فاتمهن قال  بلكمات  ابراهيم ربه  ابتلى  اذا  بقره، :124و   .5

           الظالمين
6. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص216 و معانى االخبار، ص98 و كمال الدين، ج2، ص675 و االحتجاج، ج2، ص433 

و الكافى، ج1، ص198.
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و نسل من )نیز امام قرارده!(« خدای متعال فرمود: »عهد و پیمان من )امامت( به 
ستمکاران نمی رسد«. پس اين آيه، امامِت هر ستمکاری را تا روز رستاخیز باطل 
اعالم کرد؛ امامت، مخصوص افراد برگزيده شد؛ سپس خدا کرامت کرد و امامت 

را در نسل افراد برگزيده و پاک قرار داد«.

۱4.امام؛آگاهبهامورسیاسی
»االمام  عالم بالّسیاسه«1 

امام، رهبری جامعه ی اسالمی را به عهده دارد، از اين رو بايد در مسائل سیاسی 
دخالت کند. سیاستی که امامان به دنبال آن هستند، سیاست به معنای نیرنگ بازی 
و سیاسی کاری نیست؛ بلکه سیاست به معنای هدايت و مديريت جامعه ی اسالمی 
در صحنه ی داخلی و بین المللی  و در راستای رسیدن به اهداف الهی و سعادت 

است.

پنجم:امامتخاصه

»۱.دیِنتماموکامل؛باامامت»امامعلی
از امام رضا حکايت شده است که فرمودند:

 در واقع خدای متعال پیامبرش را به جوار خويش نخوانده بود )و هنوز پیامبر
فوت نکرده بود( تا اين که دين او را کامل و قرآن را بر او نازل کرد، که در آن 
قرآن توضیح هر چیزی بود و مقررات حالل و حرام و قوانین کیفری و جزايی و 
احکام و هر چه مردم به آن نیازمند بودند را بیان کرد. پس خدای متعال فرمود: 

هیچ چیزی را در کتاب فروگذار نکرديم.2 
و در حجةالوداع )هنگام بازگشت پیامبر در آخرين سفر حج در غدير خم( 
در آخر عمر پیامبر اين آيه نازل شد: »امروز دين شما را کامل و نعمت خود را 
بر شما تمام کردم و اسالم را به عنوان دين برای شما پسنديدم«.3 مسأله ی امامت 
از مواردی است که دين با آن تمام و )کامل( شد، و هنوز پیامبر از دنیا نرفته بود 
که آموزه  های دينی را برای اّمت بیان کرد، راه های آن را برای مردم روشن ساخت، 

ج1،             الكافى،  و  ص678  همان،  الدين،  كمال  و  ص100  االخبار،  معانى  و  ص220  همان،   ،الّرضا اخبار  عيون   .1
ص201 و بحاراالنوار، ج25، ص124.

2. اشاره به: انعام، 38.
3. اشاره به: مائده،3.
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و امت را واگذاشت به قصد اين که راستي و حق را بیابند و امیرالمؤمنین را 
نشانه و پیشوای آنان قرار داد و هر چیزی که امت به آن نیاز داشتند را بیان نمود. 
پس هر کس بپندارد که خدای متعال دينش را کامل نکرده؛ قرآن را انکار کرده 

است و هر کس قرآن را رد و انکار کند؛ کافر گشته است«. 

2.امامتائمهبهخاطرعلموایمانوبانصبالهیبود.
از امام رضا روايت شده است که فرمودند: پس خدای متعال فرمود: »در 
پیروی  او  از  که  ابراهیم کسانی هستند  به  نسبت  مردم  حقیقت سزاوارترين 
اند؛ و خدا سرپرست  ايمان آورده  پیامبر اسالم و کسانی که  اين  می کنند و 
مؤمنان است«.1 پس جانشینی ابراهیم فقط برای پیامبر اسالم بود. پس آن را 
به دستور الهی به عهده ی علی واگذاشت، بر اساس آنچه خدا الزم کرده بود 
و )بعد از علی( در نسل برگزيده ی او قرار گرفت؛ )همان( کسانی که به آن ها 
علم و ايمان داد، بر اساس کالم خدای متعال که فرمود: »و کسانی که علم و ايمان 
به آن ها داده شده است، می گويند: حتماً شما بر فرمان خدا تا روز قیامت درنگ 
کرديد«.2 پس آن )امامت( به صورت ويژه در فرزندان علی تا روز قیامت قرار 
گرفت؛ چون بعد از محمد پیامبری نخواهد آمد. )بنابراين امامت تا رستاخیز 
ادامه خواهد يافت. پس از کجا اين جاهالن )رهبر و امام و خلیفه( بر می گزينند؟3

۳.امامت؛فقطدرآلرسول
از امام رضا روايت شده است که فرمودند: »از کجا مثل اين مطلب يافت 
شد که پنداشتند آن )امامت( در غیر آل رسول يافت می شود؟! به خدا سوگند؛ 
به خودشان دروغ گفتند و سخن باطل بر دوش آنان سنگینی کرد و به جايگاه 
سخت و لغزنده ای رفتند که گام هايشان از آنجا به پايین می  لغزد! مقام امامت را با 
عقل های حیران و ناقص و آرای گمراه گر نشانه گرفتند؛ پس از آن دورتر شدند!«4  

1. اشاره به: آل عمران، 68.
2. اشاره به: روم، 56.

3. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص216 و معانى االخبار، ص96 و كمال الدين، ج2، ص675 و الكافى، ج1، ص198 و 
بحاراالنوار، ج25، ص120.

4. عيون اخبار الّرضا، همان، ص220 و معانى االخبار، ص98 و كمال الدين، همان، ص678 و الكافى، همان، ص201.
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4.اماممهديخواهدآمد.
از امام رضا روايت شده است که از قول پیامبر اکرم فرمودند:

می کند،  قیام  من  فرزندان  از  الّشريف  فرجه  عجل اهلل تعالي  مهدی  »هنگامی که 
اقتدا  او  به  و  می خواند  نماز  او  سر  پشت  و  می آيد  فرود   مريم بن  عیسی 

می کند«.1 

ششمجداییازامامتوپیامدهایآن

۱.هرکسازامامجداشد،بههالکمیافتد:
در  )انسان ها(  راهنمای  امام  فهالک؛  فارقه  من  المهالک،  فی  الّدلیل  و  »االمام 

هالکت گاه ها است؛ هر کس از او جدا شود، به هالکت می افتد«.2

2.جداییازامام؛موجبسرگردانیوگمراهیوگرفتاریدردامشیطان:
از امام رضا در مورد کسانی که امامت را در غیر آل رسول می خواهند، 

می فرمايند:
منحرف  گمراهی  به  می زنند،  تهمت  می کنند،  دنبال  را  مشکلی  راه  واقع  »در 
می شوند و در سرگردانی می غلتند؛ چون امام را با آگاهی ترک کردند و شیطان 
کارهايشان را برای آنان آراست و آنان را از راه خدا بازداشت؛ در حالی که آگاه 
بودند، از انتخاب راه خدا و پیامبرش روی گرداندند و به انتخاب)هوی و هوس( 

خودشان میل پیدا کردند«.3 

:۳.پیامدهایغلوکردندرموردامامان
الف. غلو کنندگان ملعون و کافرند.

در احاديث متعددی از امام رضا غلو کنندگان )ُغالت( مورد نکوهش قرار 
گرفته اند؛ گاهی امام رضا آن ها را لعن کرده4 و گاهی آن ها را کافر خوانده اند5 

1. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص202 و بحاراالنوار، ج25، ص136.
النعمانى،                 الغيبة  و  ص677  ج2،  الدين،  كمال  و  ص98  االخبار،  معانى  و  ص216  ج1،   ،الّرضا اخبار  عيون   .2

ص218 و الكافى، ج1، ص198.
3. عيون اخبار الّرضا، همان، ص220 و الكافى، همان، ص201 و بحاراالنوار، ج25، ص124.

4. لعن اهلل الغالة )عيون اخبار الّرضا، ج2، ص202 و بحاراالنوار، ج25، ص273(. 
5. فقال الغالة كفار )همان ها(. 



62

ت
حب
نم

آیی

رهتوشه)2(

و شیعیان را از همنشینی و ازدواج با آن ها منع کرده اند.1 
ب. مفوضه؛ مشرک اند!

برخی احاديث از امام رضا بیانگر اين است که ايشان با گروه مفوضه هم 
به شدت برخورد می کردند و آنان را مشرک می دانستند؛2 چراکه آنان نیز از حد 
 تجاوز می کردند و برخی مقامات همچون رازقیت و خالقیت را برای ائمه

قايل می شدند.
 

جمعبندیونتیجهگیری:
از مطالب اين نوشتار روشن شد که امامت از اصولی است که مورد توجه امام 
رضا بوده است و جايگاهی بلند در احاديث آن حضرت دارد. ايشان صفات 
و ويژگی های امام را به صورت مفصل بیان کرده اند، که خالصه ی آن چنین است:

امامت، اساس اسالم و امام، رهبر دينی مردم است.
امام، مايه ی سربلندی مسلمانان و ضامن اجرای قوانین الهی است.

»امامت«، با قانون گذاری و هدايت گری، جامعه را نظام مند می سازد.
»امام«، رهبر سیاسی مردم است که در مواقع ضروری از دين دفاع می کند و 

نقشی دشمن شکن دارد.
»امام«، مايه ی شفاعت امت در روز رستاخیز، پناهگاه مردم، نماينده ی خدا و 

حجت او در زمین است.
مقام »امامت«، همان جايگاه پیامبران الهی بلکه باالتر از مقام »نبوت« است. 

»امام«، شخصیتی معصوم از گناه و لغزش است که فرشتگان با او سخن می گويند 
و مورد تأيید روح القدس است، دعايش مستجاب و از امور غیبی باخبر است.

و در نهايت؛ امام، نور جهان افروز و آب حیات است که هر کس از او جدا شود، 
در گمراهی می غلتد.

و  بشناسد  را  معصوم  امام  نمی تواند  عادی  بشر  مذکور،  صفات  به  توجه  با 
منصوب کند؛ امامان از طرف خداوند انتخاب می شوند.

و نخستین امام، حضرت علی بوده و آخرين آن ها، امام مهدی عجل اهلل تعالي 
فرجه الّشريف هستند.

1. عيون اخبار الّرضا، همان، ص203 و بحاراالنوار، همان.
2. همان ها. 
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پیشگفتار

نماز، حضور در ضیافت معنوی و پر رمز و راز الهی است.1 نماز سکوی پرواز 
به سوی حق و برترين وسیله تقّرب به خدا2 و نزديک ترين حاالت بنده نسبت 
در  بندگان  اعمال  محبوب ترين  دين4،  ستون  نماز  است.3  جهانیان  پروردگار  به 
محضر الهی5، معراج مؤمنان6، نور الهی7، زينت اسالم و چراغ قلب مؤمنان است8. 
نماز همچون سری برای پیکر زيبای دين است.9 موجب نازل شدن رحمت های 
بی کران الهی بر بندگان است10. در دادگاه عدل الهی نخستین سؤال از نماز خواهد 
بود11، اگر نماز بنده پاکیزه و مقبول باشد اعمال ديگرش نیز مقبول خواهد بود12. 

مواظبت بر نماز باعث نور و حجت و نجات از آتش می گردد13. 
ترک نماز، خدا را خشمگین14 و اعمال را تباه می سازد15. کسانی که به عمد نماز 
را ترک کنند، از دين بهره ای ندارند16 و آنان که نماز را سبک بشمارند، شیطان بر 

آنان چیره مي شود و به گناهان بزرگ گرفتارشان می سازد.
و ما در اين اثر چگونگی حضور در اين ضیافت باشکوه را در تابلوی زيبای 
سیره و کالم عالم آل محمد، امام رئوف، حضرت رضا به نمايش گذاشته ايم 

و ارادتمندان به آن حضرت را به تماشای اين تابلوي زيبا دعوت می کنیم.

1. مستدرك الوسائل، ج3، ص16.
2. وسائل الشيعه، ج3، ص25.

3. ثواب االعمال، ص60.
4. همان، ص17، ح 12.

5. وسائل الشيعه، ج3، ص82، ح 17.
6. مستدرك سفينة البحار، ج6، ص333.

7. المعجم الكبير، ج19، ص106.
8. جامع االخبار، ص182.                         

9. الفردوس، ج4، ص157. 
10. غررالحكم، ص52.

11. وسائل الشيعه، ج3، ص22، ح10.
12. همان، ح13.

13. كنزالعمال، ج7، ح 18862.
14. المعجم الكبير، ج11، ص234. 

15. مسند ابن حنبل، ج9، ص12.
16. عوالى الاللى، ج2، ص224. 
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گفتاراول:اهتمامبهنمازدرسیرهوکالمامامرضا

فرصت وصال و نیايش و خلوت با محبوب برای محب و عاشق، بسیار مغتنم 
و لذت بخش است و نماز يکی از اين فرصت های طاليی برای وصال و نیايش 
با محبوب حقیقی و مطلق هستی است. رجاء ابن ابی ضحاک که مدتی محافظ و 
مواظب حضرت رضا بود و در طول سفر از مدينه تا مرو در رکاب حضرت 
بود، گزارش مفصلی از برنامه عبادی و نمازهای آن عاشق دلباخته الهی ارائه داده 

است.
رجاء ابن ضحاک می گويد: 

تمام  در  که  نديدم  را  نديدم، کسی  او  از  باتقواتر  مردی  من  به خدا سوگند، 
اوقاتش بیشتر از او به ياد خدا باشد و خوفش از خدا از او شديدتر باشد.

از آن مشغول دعا  همین که فجر طلوع می کرد، نماز صبح را می خواند پس 
)تسبیح، تحمید، تکبیر، تهلیل…( بود تا طلوع آفتاب، پس از طلوع آفتاب سجده 
طوالنی می کرد، پس از آن مشغول حديث و موعظه مردم می شد تا نزديک ظهر؛ 
نزديک ظهر تجديد وضو کرده و به مصاليش می رفت، پس از اذان ابتدا هشت 
رکعت نافله ظهر می خواند، سپس اذان و اقامه می گفت و مشغول نماز ظهر می شد.
 بعد از نماز ظهر مشغول دعا می شد و در پايان سر به سجده می گذاشت و 
صد مرتبه »شکراً هلِل« می گفت. پس از آن، نافله ي عصر می خواند و اذان و اقامه 
می گفت و نماز عصر می خواند. سپس مدت مديدی تسبیح و تحمید و تکبیر 
هلِل«  و تهلیل می گفت و در پايان سر به سجده می گذاشت و صد مرتبه »حمداً 
می گفت. وقتی مغرب فرا می رسید وضو می گرفت و اذان و اقامه می گفت و نماز 
مغرب می خواند. بعد از نماز مدتی دعا می کرد، سپس چهار رکعت نافله ي مغرب 
می خواند. به هنگام نماز عشاء، نماز و نافله اش را می خواند و به بستر می رفت. 
بلند می شد، در حالی که زبانش به تسبیح و  يک ثلث از شب گذشته از بستر 
تحمید و تکبیر و تهلیل و استغفار گويا بود. مسواک می زد، وضو می ساخت و به 
نماز شب مشغول می شد. در هر رکعت، حمد يک بار و »قل هو اهلل احد« را سي 
مرتبه می خواند. بعد از آن نماز جعفر طیار را می خواند، وقتی فجر فرا می رسید 

نماز نافله فجر را خوانده، پس از آن نماز صبح را می خواند.1

1. بحاراالنوار، ج49 ، صص91 تا 95. 
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امامِ نیايش گران و نمازگزاران، هشتمین اختر تابناک هدايت درباره اهمیت نماز 
فرمود: 

»بدان که افضل واجبات بعد از معرفت خدایـ  عزوجلـ  نماز پنجگانه است«.1
در زيارت نامه آن حضرت می خوانیم: 

اشهد انك قد اقمت الصلوة و آتيت الزكاة و أمرت بالمعروف و نهيت عن المنكر و 
عبدت اهلل حتى أتاك اليقين.2

»گواهی می دهم که تو نماز را اقامه کرده، زکات داده  ای، امر به معروف و نهی 
از منکر کردی، و خدا را عبادت کردی تا به مقام يقین رسیدی«.

کیفرسستیدرنماز
امام رضا فرموده است: 

»تا وقتی که مؤمن نمازهای پنجگانه خود را به موقع و با شرايط به جا آورد، 
شیطان پیوسته از او ترسان و هراسان است، ولی هرگاه وی نماز خود را ضايع 

کند، شیطان بر او غالب می شود، و او را وارد گناهان بزرگ می نمايد«.3
رسول خدا  فرمود: 

»هر که نمازش را سبک بشمارد، با من پیوند و وابستگی معنوی ندارد. 4سوگند 
به خدا، بر حوض کوثر در جوار من وارد نخواهد شد«.

امام رضا فرمود: 
»هرگاه روز قیامت فرا رسد، بنده را می خوانند، پس اولین موضوعی که از او 
سؤال می شود، نماز است. اگر حدود و شرايط نماز را به طور کامل به جا آورده 
باشد، نجات می يابد، اگر نمازش را با شرايط و آداب صحت يا قبولی آن به جا 

نیاورده باشد، او را به آتش می افکنند«.5

اهتمامبهنمازاولوقت
ابراهیم بن موسی فزاز گويد: 

1. مستدرك الوسائل، ج1، ص175: اعلم اّن افضل الفرائض بعد معرفة اهلل عزوجل الّصالة الخمس. 
2. مفاتيح الجنان، ص914. 

3. وسائل الشيعه، ج3، ص81.
4. مستدرك الوسيله، ج3، ص25، ح 2925.

5. وسائل الشيعه، ج3، ص19.
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روزی در خراسان در مسجد، در خدمت امام رضا بودم، بر چیزی که از آن 
حضرت می خواستم، اصرار کردم. در اين هنگام امام برای پیشواز يکی از جماعت 
طالبین بیرون رفت. در راه وقت نماز شده و امام به جانب ساختمانی که در آن جا 
بود روی آورد و در زير صخره ای که در نزديکی آن ساختمان بود، فرود آمد. تنها 
من در خدمت حضرت بودم. حضرت فرمود: اذان بگو. عرض کردم: منتظر باشید 
تا اصحاب به ما بپیوندند. امام فرمود: »غفر اهلل لك! التؤّخرّن صلواة عن اول وقتها 
الى آخر وقتها من غير عّلة: عليك ابداً باول الوقت؛ خداوند، تو را بیامرزد! هرگز 
نماز را از اّول وقت آن، بدون علت به تأخیر نمی اندازيم، همواره مراقب اول وقت 
باش!« پس اذان گفتم و نماز خوانديم. پس از نماز، دوباره آن را که از حضرت 
خواستم، يادآور شدم. در آن هنگام امام با تازيانه ای خاک ها را کمی کنار زد، ناگاه 
برداشت و  را  امام آن  ناب پديدار گشت،  از طالی  از زير خاک ها سکه ای 
فرمود: اين سکه طال را بگیر، خداوند برای تو در آن برکت قرار دهد و از آن سود 

ببری و آن چه را ديدی پنهان کن.
ابراهیم گويد: 

»خداوند برای من از آن سکه برکت فراوان قرار داد، آن چنان که در خراسان 
لوازم زيادی خريدم که قیمت آن ها به هفتاد هزار دينار طال می رسید، و من از 

همه ي همگنان خود توانگرتر و ثروتمندتر شدم«.1
َصَلَواتِِهْم  َعَلى  ُهْم  َِّذيَن  َوال شريفه ي:  آيه  تفسیر  در   رضا امام  حضرت 
يَُحافُِظوَن2؛ مؤمنان کسانی هستند که بر نمازهای شان محافظت می کنند. فرموده 

است: »مراد خداوند متعال مواظبت بر اوقات نماز است«.
خداوند در قرآن اين گروه را مذمت کرده و فرموده است: 

از  دسته  آن  بر  وای  َساُهوَن؛  َصاَلتِِهْم  َعن  ُهْم  َِّذيَن  ال  * ِّْلُمَصلِّيَن  ل فََويٌْل 
نمازگزارانی که از نماز خود غافل اند!3

درباره ي اين آيه نیز امام رضا فرمود: 
»مراد از ساهون در اين آيه آن هايی هستند که غافل از اوقات نمازهای واجب 

خود هستند«.4
به همین دلیل است که امام معصوم می فرمايد: امتحنوا شيعتنا عند مواقيت 

1. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص154 و بحاراالنوار، ج10، ص299 و منتهى المال، ج3، ص1701.
2. مؤمنون، 9.

3. ماعون،4 و 5.
4. بحاراالنوار، ج80، ص20.
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الصالة كيف محافظتهم عليها؛ شیعیان ما را در اوقات نماز، آزمايش کنید که چگونه 
بر خواندن نماز در موعد مقرر محافظت می کنند.1

امام رضا به يکی از اصحابش فرمود: 
»برای هر نمازی سه وقت است: اول وقت، وسط وقت، آخر وقت. به جا آوردن 
نماز در اّول وقت موجب خشنودی خدا، و در وسط آن عفو پروردگار، و در آخر 
وقت غفران و آمرزش الهی است و بهترين اوقات، اول وقت است و کسی حق 
ندارد آخر وقت را برای نماز انتخاب کند. همانا نماز آخر وقت برای کسی مجاز 

است که بیماری يا عذری داشته باشد، يا اين که مسافر باشد«.2

رعایتآدابنماز
امام رضا مي فرمايند:

»ادب نماز اين است که آن را با حضور قلب و فراغت اعضا و جوارح از هر 
کاری، به جای آوری و با ذلّت در مقابل خداوند بايستی و بهشت را در طرف 
راست خود ببینی و آتش را در طرف چپ و صراط را پیش رو و خداوند را در 

مقابل«.3
باطنی و ظاهری  آدابی  نماز  استفاده می شود که  ُدَرربار رضوی  از فرمايشات 

دارد.

الف:آدابباطنی
باطن  و  قلب  به  مربوط  که  است  آدابی  از  دسته  آن  باطنی  آداب  از  مقصود 

انسان هاست.
1. حضور قلب

در تعريف حضور قلب آمده است: 
مقصود از حضور قلب، اين است که در هنگام نماز، نزد نماز باشد، نه مشغول 
به امر ديگری که او را از نماز، غافل می کند و همین مقدار که نماز گزار قلبش، 

متوجه ظاهر و احوال و اقوال نماز باشد، در تحقیق حضور قلب، کافی است.4
حضرت امام رضا در فرازهای سخنانش توجه به اين چند نکته را در امر 

1. سفينة البحار، ج2، ص44.
2. مستدرك الوسايل، ج1، ص185 و بحاراالنوار، ج82، ص350.

3. بحاراالنوار، ج84، ص246 و فقه الّرضا، ص43.
4. اسرار الصالة، ملكى تبريزى، ص186.
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حضور قلب برای هر نمازگزاری ضروری دانسته اند: 
نماز را با حضور قلب و فراغت اعضا و جوارح از هر کاری به جای آورد.

با ذلت در برابر خداوند بايستد.
بهشت را در طرف راست خود ببیند.

آتش دوزخ را در طرف چپ خود ببیند.
صراط را در پیش روی خود قرار دهد.
خداوند را در مقابل خود مشاهده کند.

حضرت علی بن موسی الّرضا نقل فرموده اند: 
من روزی در فرع بودم)زمینی واقع در مابین مکه و مدينه( وقت نماز فرا رسید، 
پس پیاده شدم و به سوی بوته ي ثمامه رفتم )در بیابان عربستان گاهی بوته هايی 
که به قد يک درخت وجود دارد که از سايه شان به خوبی می توان استفاده کرد(. 
همین که به نماز ايستادم و رکعتی خواندم، يک افعی نزديک من آمد و کنارم قرار 
گرفت و من متوجه نماز شدم و از آن نکاستم و کم نکردم. افعی به من نزديک شد 
و سپس به طرف بوته برگشت. وقتی از نماز فارغ شدم، در حالی که دعا و تعقیباتم 
را نیز تخفیف نداده بودم، بعضی از يارانم را که همراهم بودند، فراخواندم و گفتم: 
پشت سر شما زير بوته افعی است. پس او را کشتند. آنگاه امام علی بن موسی 

الّرضا فرمود: »هرکس از غیر خدا نترسد خداوند او را کفايت می نمايد«.1
2. خشوع و خضوع

حضرت امام رضا فرموده اند: »بر تو باد در نماز به خشوع و خضوع و اين 
که در پیشگاه خداوند، چنان خاشع و خاضع باشی که خشیّت و خوف از سیمای 

تو ظاهر گردد«.2
در  که  آنان  شدند؛  رستگار  مؤمنان  راستی  »به  است:  فرموده  متعال  خداوند 

نمازهای شان خشوع کنندگان اند«.3
بنده ای که برای خدمت و عبادت در پیشگاه خدای متعال می ايستد، موظف 

است که با قلب و تمام جوارح و اعضاء اظهار عبوديت و بندگی کند. 

1. بحاراالنوار، ج84، ص247.
2. آداب الصالة، ص162:عليك بالخشوع و الخضوع متواضعًا به عّزوجّل، متخاشعًا عليك خشية و سيماء الخوف.

قد افلح المؤمنون، الذين هم فى صالتهم خاشعون؛ :23. مؤمنون، 1و
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ب:آدابظاهری
امام رضا در سخنان گهربار خود بیان فرموده اند: 

هرگاه خواستی نماز را به پای داری، پس با بی رغبتی و کسالت، خواب آلودگی، 
عجله و شتاب، بازی و سرگرمی به چیزی، به نماز مشغول نشو، بلکه نمازی به 
جای آور که سکون و حضور قلب و آرامش و تأنی در آن باشد. بر تو الزم است 
در نماز خاشع و خاضع باشی، و در پیشگاه خداوند جهان خود را خوار و ذلیل 
بدانی به طوری که خشیت و خوف از سیمای تو ظاهر شود، و به وسیله آرامش 
و بر اثر فراوانی ترس و ورعی که بر دلت عارض شده است، دو حالت »ترس« 
و »امید« در تو آشکار شود. پس در اين حالت مقابل پروردگارت همچون بنده ی 
فراری گناهکار، که در مقابل مواليش قرار گرفته، بايست و قدم هايت را منظم کن، 
و خداوند را ناظر بدان زيرا اگر تو خدا را نمی بینی، او تو را می بیند. با ريش و 
ساير اعضا و جوارحت بازی نکن، انگشتانت را به صدا در نیاور، بدنت را خارش 
مده، با بینی ات بازی مکن، با لباست هم بازی مکن، لثام زده نماز نخوان )مبادا 
چیزی در دهانت باشد که مانع اظهار صحیح کلمات يا مخارج حروف باشد( و 
برای زنان نیز روا نیست که با نقاب و روبند نماز بخوانند. هنگامی که در نماز 
ايستاده ای، چشمت را به موضع سجده بیفکن و در هنگام نماز از خودت جزع 
و ترس ظاهر کن و با دارا بودن اين حاالت ويژه، نشان بده که تو راغب به خدا 
هستی و به وی عشق می      ورزی، در حال قیام گاهی به اين پا، و گاهی به آن پايت 
تکیه مکن. همچون کسی که می خواهد با نماز وداع کند، نماز بگزار، طوری که 
ديگر موفق به ادای آن نمی شوی. بدان به يقین تو در برابر خداوند جبار هستی. 
بنابراين، به چیزی از اشیاء مشغول مشو و حديث نفس مکن )چیزی غیر از ياد 
خدا را در درونت راه مده( و دلت را از همه چیز غیر از ياد خدا و عبادت او فارغ 

کن. و بايد که فقط به کار نماز بپردازی و حق آن را کاماًل ادا نمايی.
در حال نماز، به هنگام قیام دست هايت را روی ران هايت قرار ده، و در افتتاح نمازت 
تکبیر بگو و دست هايت را تا نرمه ي گوش بلند کن، به طوری که انگشت های ابهامت 
از گوش مقابل آن تجاوز نکند، و در قنوت نماز واجب دست هايت از سر تجاوز نکند. 

اما در نماز نافله و وتر مانعی نیست که دست ها از سر تجاوز کند.
هرگاه به رکوع رفتی، پس دست هايت را بر زانوهايت بگذار و انگشتانت را 
بگشا و دست هايت را جمع کن و از محاذی زانوها و پاها خارج مکن و هنگام 
برخاستنت از رکوع به تمام قامت بايست تا آن که مفاصلت کاماًل به مکان اصلی 
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خود برگردد، و عروق و رگ ها جابه جا شود و سپس در سجده، پیشانیت و کف 
را بر زمین بگذار، و انگشتان دست هايت را هنگام سجده ببند، و به طرف قبله قرار ده 
و هرگاه نشستی، پس به قسمت راست بدن ننشین، بلکه طرف راست را بلند کن 
و بر طرف چپ بگذار و بر پهلوی خود بنشین و دست روی دست مگذار، بلکه 
دست هايت را آزاد کن و مستقیم بر ران ها بگذار، زيرا دست روی دست گذاشتن، 

عمل اهل کتاب است.
در هنگام نماز خمیازه مکش، و دست و پا دراز مکن و آروغ نزن؛ و هرگاه اين 
دو بر تو فشار آوردند، با سعی و کوشش از بروز آن جلوگیری کن و هرگاه عطسه 
کردی، پس»الحمد اهلل« بگو، و در موضع سجده ات حرکت نکن، و به جلو و عقب 
نرو، بلکه ثابت و بی حرکت باش!... هرگاه به نماز ايستادی، با تمام توجه قلبی و 
درونی به خداوند روی آور؛ تا خداوند نیز به تو روی آورد، و برای نماز، وضوی 
شاداب و کامل بساز! و هرگاه خواستی سجده کنی پیشانی ات را بر خاک بگذار! 
هرگاه به نمازت روی آوردی، با توجه و حضور کامل قلبی به نماز ايستادی، آداب 
و شرايط نماز را حفظ کردی و با همه وجودت به سوی خدا رفتی؛ او نیز با همه ي 
رحمت و مغفرت و عنايتش به تو روی خواهد آورد. هرگاه از خدا روی گردان 

شوی؛ خداوند نیز از تو روی گردان شود و تو را به حال خود رها خواهد کرد.1
از امام هشتم درباره ي کیفیت نماز کامل سؤال شد، حضرت فرمود: 

»نماز کامل ]که نمازگزار را از آفت فحشا و منکر بازدارد[ نمازی است که دارای 
شرايط زير باشد: 1. حضور قلب 2. فراغت جوارح و اعضا از هر چیز )غیر از ياد 
خدا( 3. با کمال ذلت و خاکساری در برابر خدا ايستادن 4. رسیدن به مرتبه يقین؛ 
که نمازگزار فرض کند بهشت طرف راست، جهنم سوزان طرف چپ، صراط 

پیش رو، و ذات اقدس الهی در مقابلش قرار دارد«.2

اهتمامبهنمازشب
در گزارش ابراهیم بن عباس چنین آمده است: 

سیره ي آن حضرت چنان بود که شب کم می خوابید و بیشتر شب را بیدار 
بود و به عبادت و نوافل مشغول بود.3

1. بحاراالنوار، ج84، ص204.
2. همان، ص246.

3. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص197.
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نیز سفارش   بیانات آن معصوم امام رضا، در  بر سیره ي عملی  عالوه 
فراوانی به نافله ي شب شده است. 

امام رضا فرموده است: 
»نماز شب، موجب خوشنودی خدا است«.1

نیز فرمود: 
»بر شما الزم است که در به جای آوردن نماز شب کوشا باشید. هر بنده ای در آخر 
شب برخیزد، و هشت رکعت نماز گزارد، سپس دو رکعت نماز شفع، و يک رکعت 
نماز وتر به جای آورد، و در قنوت آن هفتاد بار از خدا طلب آمرزش نمايد، از عذاب 

قبر و آتش در پناه ايزدی قرار گیرد، و عمرش طوالنی شود، و وسعت رزق يابد«.2
امام رضا فرموده اند: 

»خانه هايی که در آن نماز شب خوانده می شود، بر اهل آسمان ها نور می دهند، 
همان طوری که ستارگان بر اهل زمین نور می دهند«.3

از امام سؤال شد: »عبوديت چیست؟« امام فرمود: »در پنج چیز است: 
1. خالی بودن شکم، 2. قرائت قرآن، 3. نماز شب، 4. تضرع در پیشگاه خدا در 

صبحگاهان، 5. گريه و زاری از خوف خدا«.4
»بر نماز شب و تهّجد، مراقبت و مداومت کنید؛ زيرا که نماز شب، احترام به 
ساحت اقدس پروردگار است؛ آن موجب افزايش روزی می گردد و چهره ها را 
زيبا می سازد و رزق آن روز را ضمانت می کند. در نماز وتر درنگ و وقوف بسیار 
کنید؛ زيرا که در حديث آمده است که: هر کس در نماز وتر خود، درنگ کند، 

وقوف و درنگ او در محشر و روز قیامت، اندک خواهد گشت«.5

گفتاردوم:اسراروحکمتهاینماز

حکمتهاواسرارمقدماتنماز
1. من اليحضره الفقيه، ج1، ص412: رضوان اهلل الصالة بالّيل.

2. بحاراالنوار، ج78، ص161، ح 53.
3. بحاراالنوار، ج87، ص161: اّن البيوت الّتى يصّلى باليل يزهر نورها لهل السماء كما يزهر الكواكب الهل االرض. 

4. الموعظ العدديه، ص159: سئل ]الّرضا[ عن العبوديّة: قال: العبودية خمسة اشياء: خلّو البطن و قرائة قرآن و قيام 
الليل و التضّرع عند الصبح و البكاء من خشيّة اهلل.

5. نشان از بى نشان ها، ص427: حافظوا على صالة الليل، فانّها حرمة الرّب، تدّر الرزق و تحسن الوجه و تضمن رزق النهار و 
طولوا الوقوف فى الوتر؛ فانّه روى: من طّول الوقوف فى الوتر، قّل وقوفه يوم القيامة. 
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الف:طهارت
نماز شرکت در ضیافت خلوت و نیايش با خدايی است که پاکی مطلق، زيبايی مطلق 
و نور مطلق است و نمازگزار برای آمادگی شرکت در چنین ضیافتی باشکوه بايد ابتدا 
ظاهرش را از آلودگی و باطنش را از پلیدی ها و رذايل باطنی پاک سازد و با گرفتن 
وضو، نورانیت پیدا کرده و با پوشیدن لباس تمیز و شانه کردن سر و صورت و زدن 

عطر با ظاهری آراسته برای شرکت در اين ضیافت خود را آماده کند.

۱.وضو
امام پاکی ها و زيبايی ها در بیان اسرار وضو به طهارت ظاهر و باطن اشاره کرده 

و فرموده است: 
1. پاک بودن بنده هنگام ايستادن در مقابل خدا؛1

2. پاکیزه شدن از آلودگی ها و نجاسات؛2
3. در وضو، از بین رفتن کسالت و جلوگیری از حالت خواب آلودگی؛3

4. پاک کردن قلب برای حضور در محضر خدای جبار.4
در روايتی از امام رضا نقل شده است: 

»علت وضو، اين است که انسان در نماز، می خواهد با اعضای ظاهرش که همان 
اعضای وضوست در مقابل خداوند بايستد و فرشتگان را مالقات کند، پس شستن 
صورت برای سجده و خضوع در آن است؛ شستن دو دست به سبب آن است که 
آن ها را به درگاه خدا باال می برد و پايین می آورد و با آن دو کف، رغبت و رهبت 
و تبتّل )حرکت دست، که نشانه خوف و امید و طلب و عبوديت است( انجام 
می دهد و مسح سر و روی دو پا برای اين است که ظاهر و آشکار و برهنه است 

و در جمیع حاالت نماز، با اين سه استقبال کند و رو به حق بايستد«.5

2.غسل
در غسل به شستن تمام بدن امر شده است؛ زيرا پست ترين حاالت انسان و 
شديدترين حالت تعلق دنیوی انسان، حالت جماع کردن است و از آن جا که بر 

1. لن يكون طاهراً اذا قام بين يدى الجبّار عند مناجاته.
2. نقيًّا من الدناس و النجاسه.

3. مع ما فيه من ذهاب الكسل و طرد النعاس.
4. و تزكية الفؤاد للقيام بين يدى الجبار.

5. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص172، ح 1.
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تمام قسمت های بدن، جنابت پخش می شود، الزم است برای پاک شدن از اين 
جنابت فراگیر، همه ي بدن شسته شود؛ از اين رو پیامبر اکرم فرمود: »ان تحت 

كل شعرة جنابة«؛ »همانا زير هر مويی جنابتی است«.1
در روايتی از امام رضا نقل شده است: 

»علت غسل جنابت، پاکیزگی و نظافت، و پاک کردن انسان خود را از منی و 
تطهیر کردن ساير قسمت های بدن است؛ زيرا جنابت از تمام اعضا خارج می شود، 

پس تطهیر تمام بدن بر او واجب شده است«.2
علت غسل عیدين و جمعه و ديگر غسل ها آن است که انسان با آن ها، پروردگار 
خود را تعظیم مي کند و بزرگ می دارد و نیز به سبب آن ها متوجه به خداوند کريم 
و بزرگوار خود می شود و از خداوند درخواست آمرزش می کند و نیز به سبب اين 
که روز عید برای مردم شناخته شده است، خداوند غسل اين روزها را بزرگداشت 
و تفضیل آن ها بر ديگر روزها قرارداد و علت غسل جمعه، طهارت و پاکی بنده 

تا جمعه ديگر است.
علت غسل میت اين است که میت را غسل دهند تا از آلودگی ها و امراضی که 
داشته، پاک شود؛ زيرا میت با فرشتگان مالقات می کند و با اهل آخرت همنشین 

می گردد. 
علت غسل مس میت، طاهر شدن شخص است از چرک و پلیدی هايی که به 
جهت مس کردن میت به او رسیده؛ زيرا شخصی که از دنیا رفته، روحش از او 
مفارقت کرده و بیشتر میکروب ها در پیکر او باقی می ماند، پس بايد پس از تماس 

با او، تطهیر انجام شود.3

ب:اوقاتنماز
از حضرت امام رضا روايت است که به فضل بن شاذان فرمود: 

»چنان چه کسی بپرسد که چرا نماز در اين اوقات )اوقات معین و مخصوص( 
برای  اوقات  اين  که  است  اين  جواب  است،  شده  واجب  تأخر  و  تقدم  بدون 
همه مردم روی زمین معلوم و واضح است و عالم و جاهل آن را به چهار وقت 
می شناسند و علت ديگر، اين که خداوند دوست داشته که بندگانش قبل از هر 

1. اسرار الصالة، شهيد ثانى، ص61 و من ال يحضره الفقيه، ج1، ص43، ح 170.
2. من ال يحضره الفقيه، ج1، ص43، ح 171.

3. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص171، ح 1.
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کاری، ابتدا طاعت خداوند را انجام دهند؛ پس ايشان را در اول طلوع روز، امر کرده 
است که به عبادتش بپردازند و سپس در پی کار و روزی خويش روند و چون نیم روز 
شود از کار دست کشند و آن وقتی است که مردم به جای خود بازگردند و لباس از تن 
به در آرند و بیاسايند و به خوردن مشغول شوند و استراحت کنند و در چنین هنگامی 
خداوند آنان را امر فرموده که ابتدا به ذکر و عبادت او بپردازند و چون امور شخصی را 
انجام دادند و خواستند پی کار و کسب خود روند، باز دستور نماز عصر را داده که آن را 
انجام دهند، و سپس به کاری که در نظر دارند رهسپار شوند و به اصالح آن امر دنیايی 
خود پردازند، و چون شب شد، لباس از تن بیفکنند و به جايگاه و منزل بازگردند، پیش 
از هر کار بايد به عبادت و ذکر پروردگارشان ابتدا کنند و بعد به امور ديگر بپردازند، از 
اين رو نماز مغرب را بر ايشان واجب فرمود، و چون وقت استراحت و خواب آيد و 
از کوشش فراغت يافتند، خداوند دوست داشته است که در آغاز به عبادت و طاعت 
او پردازند، سپس در پی اموری که می خواهند انجام دهند روند و از اين جهت در اين 
وقت، نماز عشاء را واجب کرد. اگر کسی بگويد: وقتی معین برای عصر نیست، مانند 
اوقات نمازهای ديگر، چرا آن را بین ظهر و مغرب قرار داد و میان عشاء و صبح، يا 
میان صبح و ظهر قرار نداد؟ جواب اين است: برای آن که هیچ وقتی برای مردم از ضعفا 
و از کار بر کناران و اقويا و کارگزاران آسان تر و راحت تر و مناسب تر برای نماز عصر 
از اين وقت معین نیست؛ زيرا مردم همگی از اول روز به تجارت و معامله و آمد و 
رفت و کار و کوشش در رفع حوايج خود، و فعالیت در بازارهای کسب مشغول اند، 
پس خداوند نخواست که آنان را از به دست آوردن روزی به کار ديگر مشغول کند نیز 
مردم همگی قادر به شب خیزی نیستند و آن را درست هم درک نمی کنند و وقت آن 
در نیمه های شب اگر باشد، بیدار نمی شوند، هرچند واجب باشد و امکانش هم برای 
ايشان بسیار کم است، پس خداوند بر آنان آسان گرفت و نماز عصر را در سخت ترين 
ساعات شبانه روز مقرر نفرمود؛ بلکه وقت آن را در راحت ترين هنگام قرار داد، چنان 

که خداوندـ  عزوجلـ  خود فرموده است: »يريد اهلل بكم اليسر و اليريد بكم العسر«.1
از امام رضا نقل شده است که فرمود: 

»افضل اوقات سه وقت است: هنگام زوال خورشید )ظهر( و پس از آن، مغرب 
و هنگام سحر؛ پس خداوند دوست داشت که برای قرب به او در اين اوقات 

سه گانه، نماز به جای آورده شود«.2

1. عيون اخبار الّرضا، ج2، صص230 تا 277.
2. همان، ص231.
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حکمتهاواسرارنماز
الف:وجوبنماز

محرم اسرار الهی و رحمت واسعه ي حق، امام هشتم در نامه جامع و زيبای زير 
درحد توان ما خاکیان محجوب، پرده از اسرار اين ضیافت پر رمز و راز برداشته 
و گوشه هايی از آثار و برکات آن را بیان فرموده است: آن حضرت در نامه ای به 

يکی از اصحاب خود نوشته است: 
»همانا علت وجوب نماز، اقرار به ربوبیت پروردگار است و کنار گذاشتن شرک 
و اين که برای خدا مثل و نظیری نیست؛ و ايستادن در برابر پروردگار با ذلت و 
بیچارگی، و خضوع و اعتراف به وحدانیت او، پشیمانی و طلب توبه از گناهان 
گذشته، و گذاشتن صورت بر زمین در هر روزی پنج مرتبه برای تعظیم پروردگار؛ 
و اين که بنده متوجه خدا باشد و او را فراموش نکند، و راه سرکشی در پیش 
نگیرد، و خاضع و خاشع و ذلیل و مشتاق و خواستار زيادی توفیق در دين و دنیا 
باشد. آثار ديگری که در نماز است، عبارت  است از: انزجار از غیر خدا، و مداومت 
بر ذکر حضرت باری در روز و شب تا بنده، سید و مدبر امور و آفريننده خود را 
فراموش نکند. چون فراموشی ياد حق، سبب در پیش گرفتن راه سرکشی و طغیان 
به وظايف  بنده  اين که  نماز است،  است. همچنین حکمت های ديگری که در 
بندگی خود در پیشگاه خدای خويش، قیام کند و اين عبادت، او را از گناهان باز 

دارد و مانعی برای او از گرايش به فساد و تبه کاری باشد«.1
امام رضا در بیانات ارزشمند خود، آثار و برکات نماز را بیان فرموده اند و 

ما در اين قسمت به توضیح مختصر هر يک از اين اسرار و برکات می پردازيم.

۱.اقراربهربوبیت
امام رضا فرموده است: 

»علت وجوب نماز اين است که نماز، اقرار به ربوبیت خدا و نفی مثل و نظیر 
برای او است«.2

است؛  خود  آفريدگان  از  او  خواسته  اولین  خدا،  ربوبیت  و  يکتايی  به  اقرار 
خدايی که: »همیشه بوده و همیشه باشد؛ از همه چیزها بی نیاز است و همه چیزها 

1. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص102 و وسائل الشيعه، ج3، صص4 و 5 و علل الشرايع، ج2، ص317 و من ال يحضره الفقيه، 
ج1، ص139.

2. وسائل الشيعه، همان، ص5 و من اليحضره الفقيه، همان، ص70: عّلة الّصالة أنها اقرار بالربوبيّة هلل عزوجل و خلع االنداد. 
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به او نیازمند؛ توانای بر کمال و پادشاه بی زوال؛ قدوس بی عیب و بی مثال، واحد 
رازق  بی اعوان؛  و  بی عجز  قهار  و  نقصان  و  بی قهر  جبار  انباز؛  بی  و  بی شريک 
بی بخل و بی ربیب و ملک بی مونس و بی مشیر؛ کريم بی طبع و بی سجیت و رحیم 
بی دل و بی رقت؛ صمد بی نقص و بی آفت؛ واحدی بی تألیف و تجزيت؛ همه خلق 
را به او آرام و به او نیاز و او از همه بی نیاز. هرچه در فهم آيد که پادشاه ما چنان 
است، نه چنان است؛ بلکه آفريدگار آن است که همه ي وصف وصافان و همه ي 

مدح مداحان و همه ي توحید موحدان، در کمال و جالل او ناچیز نمايد«. 1

2.خاکساریوتواضع
امام رضا فرموده است: »]علت وجوب نماز[ ايستادن در پیشگاه خداوند در 

نهايت خضوع و تواضع و اعتراف به گناهان است«.2
معبود  با  بنده خاکسار،  که  است  نیازی  و  راز  توانا،  درگاه خداوند  به  نیايش 
و آفريدگار خود می نمايد. در خلوت و تنهايی با تمرکز فکر، توجه خود را به 
سوی مبدأ و آفريننده موجودات، که ملجأ و پناهگاه دل شکستگان است، معطوف 
می دارد و با خشوع و فروتنی، درماندگی، ناتوانی و پريشان حالی خود را به آستان 

الوهیتش عرضه می دارد. 
برای ادای بندگی و عرض حاجت، بهترين چیز اين است که شخص با افتادگی 

و حالت عجز، دست به توسل به سوی خالق گشوده و نماز به جای آورد.
حالوت و شیرينی عبادت »تواضع و فروتنی« است و بی آن، نماز لذتی نخواهد 

داشت.

۳.دوریازگناه
در  ياد خداوند  بر  مداومت  »]نماز[، موجب  است:  فرموده   حضرت رضا
شب و روز می گردد تا بنده، موال و خالق خويش را فراموش نکند و به سرکشی 
و طغیان نیفتد و همین توجه به خداوند و ايستادن در حضور اوست که انسان را 

از گناهان دور می سازد و از انواع و اقسام فساد، جلوگیری می کند«.3
»نماز« خود مانعی است بزرگ از اين که آدمی به سوی گناه برود: »به درستی 

1. مفتاح النجاة، ص10.
2. وسائل الشيعه، ج3، ص5 و من ال يحضره الفقيه، ج1، ص70: ]عّلة الصالة أنّها[ قيام بين يدى الجبّار بالّذّل و المسكنة و 

الخضوع و االعتراف. 
3. وسائل الشيعه، ج3، ص5 و من ال يحضره الفقيه، ج1، ص70.
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که نماز، انسان را از فحشا و منکرات باز می دارد و مهم ترين و بزرگ ترين نتیجه 
نماز، ياد خدا است«.1

حضرت علی می فرمايد: »نماز، گناهان را همچون برگ های پايیزی می ريزد 
و غل و زنجیرهای معاصی را از گردن ها می گشايد«.2

پیامبر فرموده است: »آنگاه که بنده خدا به نماز می ايستد و همه توجهش 
به سوی »اهلل« باشد، در حالی که نمازش پايان می يابد که مانند روز تولّدش، پاک 

است«.3

4.تعظیمخداوند
امام رضا فرموده است: »]نماز[ هر روز پیشانی بر زمین سايیدن، برای تعظیم 

پروردگار است«.4
صاحب جامع السعادات نیز در تعريف و بیان »تعظیم« می نويسد: 

»تعظیم حالتی است که از دو معرفت حاصل می شود: يکی معرفت جالل و 
عظمت خدا؛ زيرا هر که به عظمت او معتقد نیست، نفس را به بزرگداشت او 
وانمی دارد و اين معرفت از اصل و ايمان است. و ديگر معرفت حقارت و ذلت 
نفس و دانستن اين که بنده مسخر و در تحت قدرت پروردگار است و از سود و 
زيان خويش ناتوان و از اين دو معرفت فروتنی و تواضع و خشوع حاصل می شود 

که آن را “تعظیم” می گويند.
و تا هنگامي که معرفت حقارت نفس با معرفت جالله پروردگار آمیخته نشود، 
حالت تعظیم و خشوع پديد نمي آيد؛ زيرا کسی که خود را از غیر بی نیاز می انگارد 
و بر خود اعتماد دارد، ممکن است صفات عظمت و جالل و قدرت و کمال را 
درباره غیر بشناسد ولی نسبت به او خاشع و فروتن نباشد؛ زيرا معرفت نیاز و 

حقارت نفس، همراه آن نیست«.5

۵.یادخدا
حضرت رضا فرموده است: »]علت وجوب نماز اين است که[ آدمی همیشه 

اّن الصالة تنهى عن الفحشا و المنكر و لذكر اهلل اكبر :45 ،1. عنكبوت
2. نهج البالغه، خطبه 125 و بحاراالنوار، ج82، ص224: انّها )الصالة( لتحت الذنوب حّت الورق و تطلقها اطالق الّربق. 

3. محجة البيضاء، ج1، ص382: اذا قام العبد الى الصالة، فكان هواه وقلبه الى اهلل تعالى، انصرف كيوم ولدته اّمه. 
4. وسائل الشيعه، ج3، ص5:]الصالة[ وضع الوجه على االرض كّل يوم خمس مّرات، اعظامًا هلل عّزوجّل.

5. جامع السعادات، ج3، ص414.
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هوشیار باشد تا گرد و غبار فراموشی حق بر دل او سايه نیفکند و مغرور نگردد«.1
که  عمل هايی  از  »يکی  می نويسد:  “مّدظّله العالی”  خامنه ای  اهلل  آيت  حضرت 
سرشار از انگیزه ياد خدا است و می تواند انسان را يکسره غرق در ياد خدا کند 
و می تواند بیدار باش و به خويش آورنده باشد و می تواند همچون شاخص و 
عالمتی، رهروان راه خدا را، بر روی خط مستقیم، ]نگه[ بدارد و از گیجی و گمی 
حفظ کند و می تواند از لحظه ای غفلت در زندگی آدمی مانع گردد...؛ نماز است«.2

6.طلبفزونیدردینودنیا
حضرت علی بن موسی الّرضا فرموده است: »]علت وجوب نماز اين است 

که آدمی[ خاضع و فروتن و خواستار افزونی دين و دنیا باشد«3
حضرت امام رضا در اين فراز از سخنانش، نماز را وسیله ای برای فزونی 
دين و دنیا می داند و می  فرمايد که نمازگزار، از طرفی خضوع و فروتنی خود را 
در نماز نشان می دهد و به بندگی و فقر و نیاز خود در برابر خدا اعتراف می کند 
و از طرف ديگر از نماز استعانت می جويد و آن را وسیله ای در جهت تعالی ديني 

و دنیايی خود قرار می دهد. 
خداوند متعال می فرمايد: »به وسیله ي صبر و نماز در مشکالت کمک جويید، 
به درستی که نماز، بار گران و سنگینی است مگر بر کسانی که در برابر خدا خاشع 

و تسلیم اند«.4
در امور دنیوي، نماز به زندگی انسان برکت می دهد و رزق و روزی شخص را 

زياد می کند و به او شخصیت و آبرو می بخشد.
پیامبر اکرم فرموده است: »نماز باعث برکت در رزق و روزی می شود«.5

و شیخ مفید روايت کرده است که: »نماز شب، روزی را جلب و آن را زياد 
می کند«.6

نماز، به زندگی انسان نظم می بخشد و بدين وسیله بر کارها و برنامه های روزانه 
او تأثیر می گذارد و کیفیت و بازدهی وی را باال می برد.

1. وسائل الشيعه، ج4، ص9 و من ال يحضره الفقيه، ج1، ص70: ان يكون ذاكراً غير ناس و ال بطر. 
2. از ژرفاى نماز، ص9.

3. وسائل الشيعه، ج3، ص5 و من ال يحضره الفقيه، ج1، ص70: و يكون خاشعًا متذلاًل راغبًا طالبًا للزيادة فى الّدين و الّدنيا. 
4. بقره، 45 و استعينوا بالصبر و الصالة و آن ها لكبيرة ااّل على الخاشعين.

5. الخصال، ج2،ص522: الصالة...بركة فى الرزق. 
6. ثواب االعمال، ص69: أّن صالة اليل تجلب الرزق.
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اوقات نماز، طوری تنظیم شده است که نمازخوان عماًل به نظم عادت می کند 
و در تمام شوون زندگی، آن را رعايت می نمايد.

7.طلبمغفرت
امام رضا فرموده است: 

»نماز، تقاضای عفو و بخشش از گناهان گذشته است«.1 گناهانی که از روی 
سوی  به  رو  پريشان،  و  شرمنده  اينک  و  است  زده  سر  او  از  غفلت  و  نادانی 
بزرگی می کند و سر به سجده می گذارد و يا دستانش را ملتمسانه به سوی آسمان 

می گشايد و طلب مغفرت و عفو می نمايد.
نمازگزار گناه نمی کند و در صورت ارتکاب به گناه، سريعاً توبه می کند و از 
کرده خود به شدت اظهار ندامت و پشیمانی می نمايد. آن گاه نماز می گزارد و نماز 
را شفیع خود قرار می دهد و با تمسک به نماز، سعی در پذيرش توبه خود می کند؛ 

آن هم توبه ای راستین و نصوح وار...

ب:اجزاینماز
ا.اذانواقامه

آوای دلپذير و روح بخش اذان، دعوت آدمی برای حضور در خلوتگه راز و 
باريافتن به مقام انس با حضرت محبوب است.

آوای اذان با شور و جذبه دلپذيری که در آن وجود دارد، مسلمانان را به سوی 
عبادت و پرستش آفريدگار دعوت می کند.

بانگ اذان، بانگ رستاخیز عشق و دلدادگی است.
صدای اذان، دلنوازترين نغمه و فرح بخش ترين سرود آسمانی است.

اذان، اعالم موجوديت و فرياد مسلمانان علیه خدايان خیالی است. اين گل نغمه 
توحیدی، با»اهلل« نام خدای بزرگ، شروع می شود و به يگانگی آفريدگار جهان 
و گواهی به رسالت پیامبر اوج می گیرد و با دعوت به رستگاری، فالح، عمل 

نیک و نماز پايان می پذيرد.
عارف ربانی، مرحوم ملکی تبريزی می نويسد: 

برای  مردم  قیامت،  روز  که  گونه  همان  و  است  مالقات  برای  دعوت  »اذان، 
عرضه شدن به خداوند فرا خوانده می شوند، در اين دنیا هم مؤذنان، مؤمنان را 

1. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص102.



8۱

ال
وص
وه

جل

رهتوشه)2(

به مجلس حضور و معراج و زيارت حضرت پروردگار فرا می خوانند. پس اگر 
معرفت انسان، در اين دنیا به حدی باشد که از اين ندا لذت ببرد، در آخرت نیز 
از مالقات حضرت حق بی بهره نخواهد بود؛ چرا که معرفت در اين دنیا به منزله 

بذر مشاهده در آخرت است«.1 
امام هشتم برای نمازهای واجب اذان و اقامه می فرمودند و به دوستان و 
ياران خود نیز سفارش می کردند که در نماز اذان و اقامه بگويند. عباس بن هالل 

از حضرت رضا نقل کرده که فرمود: 
نماز  با وی  فرشتگان  از  بگويد، دو صف  اقامه  و  اذان  نماز  هنگام  »هر کس 
خواهند خواند و اگر اقامه بگويد يک فرشته طرف راست و يکی طرف چپ او 
نماز خواهند خواند. سپس فرمود: شما هر دو صف را مغتنم بداريد )يعنی اذان و 

اقامه هر دو را بگويید(«.2
امام رضا از پدران گرامش نقل کرده که رسول خدا فرمود: 

»اذان گويان در روز رستاخیز از ديگران به اندازه ي يک سر و گردن بلندترند«.3
حضرت رضا فرموده است: 

»مردم به علل زيادی مأمور به اذان شده اند؛ از آن جمله: 1. تذکر مردم 2. بیداری 
غافالن 3. توجه به نماز 4. ترغیب مردم به ياد خدا و دعوت به ياد خدا 5. آشکار 

کردن ايمان به اسالم و...«4
در اذان دو شهادت )گواهی به يگانگی خدا، و رسالت پیامبر( قرار داده شده 
است؛ چنان که در ساير حقوق دو شهادت قرار داده شده است )و دو شاهد الزم 
 است(. هرگاه بنده ای به يگانگی خداوند متعال و رسالت حضرت رسول خدا
اقرار کند، همه ي مراحل ايمان و مراتب آن را پذيرفته است؛ زيرا اصل ايمان همان 

شناختن خدا و رسول است.
علت اين که در اذان، پس از شهادتین، مردم برای ادای نماز دعوت شده اند، اين 
است که اذان برای دعوت مردم به طرف نماز )در مکان مخصوصی( تشريع شده 
است و مؤذن با گفتن»حّى على الصالة« )برای به پاداشتن نماز بشتابید( رسیدن 
وقت نماز را به نمازگزاران اعالم می کند و ندا به نماز يعنی »حّى على الصالة« در 
وسط اذان مقدر شد، زيرا که مؤذن قبل از »حّى على الصالة« چهار فصل مقدم 

1. اسرار الصالة، ص293.
2. بحاراالنوار، ج81، ص246، ح 37.
3. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص61.

4. من اليحضره الفقيه، ج1، ص195.
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الصالة« چهار فصل ديگر  »حّى على  از  بعد  تکبیر و دو شهادت و  می دارد. دو 
می گويد، زيرا پس از آن دو بار »حی علی الفالح« می گويد و مردم را به رستگاری 
و نجات فرا می خواند تا آن ها به عمل نیک و نماز ترغیب شوند. پس از آن دوبار 
»حی علی خیرالعمل« می گويد تا مردم را به بهترين اعمال که نماز است تشويق 
کند. پس از آن دوبار، صدای خود را به »اهلل اکبر« و دوبار به »ال اله اال اهلل« بلند 
می کند، و کالم را با ذکر و ياد خدا که معبود يکتاست پايان می دهد همچنان که 

با ياد همان نام آغاز نمود.
نه گفتن        است  مقرر شده  اهلل«  اله  اله  » ال  اذان، گفتن جمله  آخر  اين که  علت 
» اهلل اکبر« اين است که: چون » ال اله اال اهلل« نام خدا در آخر جمله قرار گرفته 
است و خداوند می خواهد در اذان کالم به اسم او خاتمه يابد، چنان که به اسم 

وی آغاز شده است.
علت اين که در پايان جمله های اذان، به جای » ال اله اال اهلل«، » سبحان اهلل« يا 
» الحمد هلل« يا » اهلل اکبر« نیامده است، ) در حالی که نام خداوند در آخر اين اذکار 
نیز مي باشد( اين است که »ال اله اال اهلل« اعتراف به يگانگی خدا، و زدودن شرک 
و نفی همتا و انباز برای خدای متعال است، و اين )اقرار( اساس و نخستین شعار 

ايمان است و از تسبیح گفتن و حمد کردن، مهم تر است«.1 

2.قیام
بنده ای  چون  پروردگارت  مقابل  در  »پس  فرموده اند:   رضا امام  حضرت 
فراری - و گناهکار، که در مقابل مواليش قرار گرفته است - بايست و قیام کن و 
قدم هايت را منظم کن و خود را برای اطاعت از مواليت مستعد و مهیا ساز و به 

چپ و راست توجه مکن!...«2

۳.تکبیر
حال که آمادگی پیدا کردی و می خواهی نماز را شروع کنی، نیت می کنی   و 

دست ها را به عالمت تسلیم باال می بری و تکبیر می گويی.
حضرت امام رضا فرموده اند: »در افتتاح نمازت، تکبیر بگو و دست هايت را 

1. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص106 و من اليحضره الفقيه، ج1، ص195.
2. بحاراالنوار، ج84، ص204: فقف بين يديه، كالعبد البق المذنب بين يدى مواله فصيف قدميك انصب نفسك و ال تلتفت 

يمينًا و شمااًل... . 
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تا نرمه ي گوش بلند کن!«1
همچنین فرموده است: 

»حرکت دست ها در موقع تکبیر، در توجه و ابتهال به خدا و حضور قلب مؤثر 
است«.2

از امام صادق نیز نقل شده است که فرمود: 
زيرا،  را، کوچک شمار؛  ]همه چیز[  تکبیر می گويی، جز عظمت خدا  »چون 
خدای تعالی هنگامی که بنده ای را تکبیر گويان می بیند، در حالی که در قلبش 
چیزی هست که با حقیقت تکبیر مخالف است، می فرمايد: ای دروغ گو! مرا فريب 
می دهی، قسم به عزت و جاللم از حالوت و شیرينی يادم، محرومت می کنم و از 

نزديکی ام و سرور مناجاتم، منعت نمايم«.3

4.قرائت
به هنگام خلوت با محبوب مطلق هستی و نماز و نیايش، چگونه خالق و قادر 
متعال هستی را ستايش کنیم؟ از او چه بخواهیم و از چه خطراتی به او پناه بريم؟ 
معلم قلم و بیان و قادر متعال و مهربان از سر لطف، چگونگی گفتگو و نیايش با 
خود را به بندگانش ابالغ کرده و مخزن اسرار الهی و امام رئوف و مهربان پرده از 

اسرار آن برداشته است: 
»همانا مردم به قرائت قرآن در نماز امر شده اند تا قرآن مهجور و ضايع نگردد 
و نیز به سبب اين که قرآن محفوظ باشد و از بین نرود و فراموش نشود؛ و همانا 
واجب شده که سوره حمد خوانده شود نه سوره های ديگر؛ زيرا هیچ سوره ای 

نیست که مانند سوره حمد، جامع تمام خیرات و حکمت ها باشد«.4
هرگاه بنده ای بگويد: » بسم اهلل الرحمن الرحیم«، خداوند می فرمايد: بنده من 
به نام من آغاز کرد و بر من الزم است که کارهای او را به انجام برسانم و به 
العالمین« خداوند جل جالله          زندگی او برکت دهم، هرگاه بگويد: »الحمدهلل رب 
او  نزد  در  که  نعمت هايی  دانست  و  آورد  جای  به  مرا  حمد  بنده ام  می فرمايد: 
می باشد، از من است و بالها را من از وی دفع کرده ام؛ اينک گواه باشید که من 
نیز به او می دهم و او را از گرفتاری های  عالوه بر آن ها، نعمت   های آخرت را 

1. همان: فاذا، افتتحت الصالة، فكبّر و ارفع يديك بحذاء اذنيك... . 
2. وسائل الشيعه، ج4، ص727.

3. مصباح الشريعه، ص88.
4. وسائل الشيعه، ج6، ص38، ح 7282.
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آخرت نجات می دهم؛ همان گونه که از بالهای دنیا نجاتش داده ام.
الرحیم« خداوند می فرمايد: بنده ام گواهی داد که من  هرگاه بگويد: »الرحمن 
بهره مند  خود  بخشش های  و  رحمت  از  را  او  اکنون  می باشم،  رحیم  و  رحمان 
را گواه  الدين« خداوند می فرمايد: من شما  يوم  »مالک  بگويد:  می سازم. هرگاه 
می گیرم همان گونه که او اعتراف کرد من مالک روز قیامت هستم، حساب آن 

روز را برايش آسان خواهم کرد و از گناهانش خواهم گذشت.
هنگامی که بنده ای بگويد: »اياک نعبد« خداوند متعال می فرمايد: بنده ام راست 
پاداش  من  که  باشید  شاهد  شما  اينک  می کند،  عبادت  مرا  فقط  او  و  می گويد 
عبادت های او را می دهم تا کسانی که غیر از مرا عبادت کرده اند، به حال او غبطه 

بخورند و آرزوی مقام او را داشته باشند.
هنگامی که بنده ای بگويد: » و اياک نستعین« خداوند می فرمايد: بنده ام از من 
ياری می خواهد و به من پناه آورده است، من در کارها او را کمک خواهم کرد و 
در سختی ها به ياری او خواهم شتافت و در مشکالت دست او را خواهم گرفت.
هرگاه بنده ای بگويد: اهدنا الصراط المستقیم...« خداوند می فرمايد: بنده ام هرچه 
دلش می خواهد سؤال کند. من خواسته های او را اجابت می کنم و به آرزوهايش 
او  به  سکون  و  آرامش  و  می سازم  ايمن  را  او  می ترسد،  هرچه  از  و  می رسانم 

می دهم«.1

جهرواخفات
از امام رضا درباره حکمت های جهر و اخفات چنین نقل شده است: 

»علت اين که بعضی نمازها بايد بلند و بعضی آهسته خوانده شود اين است که 
نمازهايی که بايد بلند خوانده شوند، )صبح، مغرب، عشاء( در اوقاتی است که هوا 
نسبتاً تاريک و واجب است بلند خوانده شوند که اگر کسی از آن جا عبور می کند، 
بداند که جماعتی در آن جا نماز می خوانند تا اگر خواست به آن ها ملحق شود؛ 
چون تاريکی مانع ديدن اوست و بلند خواندن باعث می شود او صدای نمازگزاران 
را بشنود. ولی دو نمازی که آهسته خوانده می شود ) ظهر و عصر( به دلیل اين 

که روز است و عملشان کاماًل قابل رويت است، احتیاج به بلند خواندن ندارد«.2

1. من ال يحضره الفقيه، ج1، صص203 و 204.
2. وسائل الشيعه، ج6، ص82، ح 77406.
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۵.رکوع
»رکوع، نمايشگر و نمودار خضوع انسان است در برابر قدرتی که او را قوی تر از 
خود می داند و مسلمان چون خدا را برترين قدرت ها می داند، در برابر او رکوع می کند 
و چون هیچ موجودی جز خدا را برتر و فراتر از انسانیت نمی داند، در برابر هیچ کس 
و هیچ چیز ديگر سر خم نمی کند. در همان حال]که[ تن را، در برابر خدا به حالتی 

خاضعانه درآورده است، زبان را نیز به حمد و ستايش و بیان عظمت او می گشايد«.1
حضرت امام رضا در سفارشی گوهربار، خطاب به نمازگزاران می فرمايد: 

»بدان به راستی که تو در برابر خداوند جبار هستی. بنابراين به چیزی از اشیاء 
به بازی مشغول مشو… هرگاه به رکوع رفتی، پس دست هايت را بر زانوهايت 

بگذار و انگشتانت را بگشا و دست هايت را جمع کن«.2

6.سجود
حضرت امام رضا فرموده                                 اند: »جزء رسم و راه امامان شما، دوری از گناه، 

عفت و پاکدامنی، راستگويی، مصلحت انديشی و سجده های طوالنی است«.
سجده، باالترين مرحله خضوع، واالترين درجه خشوع، بهترين وسیله تقرب، 
شايسته ترين حالت برای استجابت و نیکوترين منزل برای دريافت انوار درخشان 

حق تعالی و رسیدن به مقام قرب الهی است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای مد ظله العالي بیان زيبا و جالبی درباره سجود دارند. 

ايشان می نويسند: 
»جبهه بر خاک نهادن، نشانه باالترين حد خضوع انسان است و نمازگزار، اين 
حد نصاب تواضع را شايسته ي خدا می داند؛ زيرا کرنش در برابر نیکی و زيبايی 
مطلق است و آن را در برابر هر کس يا هر چیز غیر خدا، حرام و ناروا می شمارد.
در همان حال که سر بر خاک نهاده و خود را غرق در عظمت خدا می بیند، 
با ذکری که می گويد، در حقیقت  اين حالت هماهنگی می کند و  با  نیز  زبانش 
عمل خويش را تفسیر می کند: »سبحان ربی االعلی و بحمده«؛ پاک و پیراسته 
است خداوندگار من که برترين است و من ستايشگر اويم؛ خداوندگار برترين، 
خداوندگار پیراسته و پاک. و تنها در برابر چنین موجودی است که سزاوار است 

1. از ژرفاى نماز، ص5.
2. بحاراالنوار، ج8، ص204: و اعلم انّك بين يدى الجبّار و ال تعبث بشىء من االشياء و... فاذا ركعت، فالقم ركبتيك براحتيك 

و تفرجبين اصابعك و اقبض عليهما... . 
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انسان، زبان به ستايش بگشايد و جبهه بر خاک بسپارد«.1
وشاء در روايتی از امام رضا نقل می کند که آن حضرت فرمودند: 

»نزديک ترين حاالت بندگان، هنگامی است که بنده در حال سجده باشد و از 
اين جهت خداوند در قرآن فرموده است: سجده کن و خود را نزديک گردان!«2

گفتارسوم:نمازجماعت،جمعهوعید

نمازجماعت
نماز جماعت، باشکوه ترين، بهترين، بیشترين، پاک ترين و معنوی   ترين اجتماعات 

دنیا است.
حضرت رضا فرموده است: »نماز جماعت، بافضیلت ترين]عبادات[ است«.3
»فضیلت هر يک رکعت نماز جماعت برابر با دو هزار رکعت نماز فرادا است«.4

اسرارنمازجماعت
پیرامون اسرار و فلسفه های نماز جماعت، حضرت رضا فرموده اند: 

»نماز جماعت واجب شده تا اخالص، توحید، عبادت و اسالم اظهار شود و همین 
اظهار بر اهل عالم حجت را تمام کند و بر منافق و کسی که نماز را سبک می شمارد، 
اتمام حجت گردد... و نیز شهادت مردم به عدالت يکديگر جايز و ممکن باشد. 

همچنین جماعت، که تعاون بر و احسان است، بازدارنده از گناهان می باشد«.5

دونکتهدربارهيامامجماعت

1. حضرت امام رضا فرموده است: 
»اگر خواستی پشت امام جماعت قرار گیری، تا وقتی که صف اول خالی است، 

در صف دوم قرار نگیر!«6

1. از ژرفاى نماز، ص5.
2. ادعيه و زيارت حضرت رضا، ص84 و سفينة البحار، ج1، ماده ي سجده: أقرب ما يكون الى اهلل و هو ساجد... . 

3. جامع احاديث، ج4، ص450.
4. بحاراالنوار، ج88، ص4.

5. وسائل الشيعه، ج5، ص372 و بحاراالنوار، ج88، ص12.
6. مستدرك الوسائل، ج1، ص490.
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نمازجمعه
يکی از اجتماعات خیلی با ارزش و مهم مسلمانان، نماز جمعه است.

امام علی بن موسی الّرضا در ترسیم جايگاه ويژه  ي نماز جمعه می فرمايند: 
»در نماز جمعه، خطبه به اين جهت قرار داده شده که چون نماز جمعه يک 
حضور همگانی است، خداوند چنین اراده کرده تا به حاکم مسلمانان امکان دهد 
که مردم را نصیحت کند و به اطاعت ترغیب نمايد و از معصیت بترساند و آنان را 
بر آن چه مصلحت دين و دنیايشان است آگاه سازد و آن چه را در نقاط ديگر اتفاق 
می افتد و در سرنوشت آنان موثر است به اطالع آن ها برساند، همچنین دو خطبه 
قرار داده شده است تا در يکی حمد و ثنای خداوند انجام شود و در ديگری آن چه 

از فرمان و نهی خداوند که به صالح جامعه است، اعالم شود«.

نمازعید
مأمون از حضرت درخواست کرد که با مردم نماز عید بگذارد تا با ايراد 
سخنرانی وی، آرامشی به قلبشان فرو آيد و با پی بردن به فضايل امام، اطمینان 

عمیقی نسبت به حکومت بیابند.
امام به مجرد دريافت اين پیام، شخصی را نزد مأمون روانه ساخت تا به 
او بگويد: »مگر يکی از شروط ما آن نبود که من دخالتی در امر حکومت نداشته 
باشم؟ بنابراين مرا از نماز معاف بدار!« مأمون پاسخ داد که: »من می خواهم تا در 
اطمینان کنند و  تا احساس  يابد  امر واليت عهدی رسوخ  دل مردم و لشکريان، 

بدانند خدا چگونه تو را بِدان برتری بخشیده است«.
امام رضا دوباره از مأمون خواست تا او را از آن نماز معاف بدارد و پس از 
 اصرار مأمون، شرط کرد که: »من به نماز آن چنان خواهم رفت که رسول خدا

و امیرالمؤمنین؛ علي با مردم به نماز می رفت«.
مأمون پاسخ داد که: »هرگونه می خواهی برو«.

داد و  از جا برخاست، خود را شست و شو   امام آفتاب سر زد،  همین که 
عمامه ای سفید بر سر نهاد. آن گاه پس از معطر ساختن خويش با گام هايی استوار 
به راه افتاد. امام از کارکنان منزل خويش نیز خواسته بود که همین گونه به راه 

بیفتند.
همه در حالی که امام را حلقه وار در برگرفته بودند، از منزل خارج شدند. 
امام سر به آسمان برداشت و با صدايی نافذ چهار بار تکبیر گفت، چنان که 
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گويی آسمان و در و ديوار شهر تکبیرش را پاسخ می گفتند. فرماندهان ارتش و 
مردم، منتظر ايستاده و خود را به بهترين وجه آراسته بودند. امام با اطرافیانش 
پابرهنه از منزل خارج شد، لحظه ای دم در توقف کرد و اين کلمه ها را بر زبان 

جاری ساخت: 
»اهلل أَْكبَُر اهللُ أَْكبَُر اهللُ أَْكبَُر َعَلى  َما َهَدانَا اهللُ أَْكبَُر َعَلى َما َرَزقَنَا ِمْن بَِهيَمِة اْلَنَْعاِم َو 

الَْحْمُد هلِلِ َعَلى َما أَباَْلنَا«. 
امام رضا اين ها را با صدای بلند می خواند و مردم نیز هم  صدا با او تکبیر 
می گفتند. شهر مرو، يک پارچه تکبیر شده بود و مردم تحت تاثیر آن شرايط به 

گريه افتاده، شهر را زير پای خود به لرزه انداخته بودند.
چون فرماندهان ارتش و نظامیان با آن صحنه مواجه شدند همه بی اختیار از 

مرکب ها به زير آمدند و کفش های خويش را هم از پايشان درآوردند.
امام به سوی مصلی نماز حرکت کرد ولی هر ده قدمی که به پیش می رفت، 
می ايستاد و چهار بار تکبیر می گفت. گويی که در و ديوار شهر و آسمان همه 

پاسخش می گفتند.
گزارش اين صحنه های مهیج به گوش مأمون می رسید و وزيرش »فضل بن 
سهل« به او پند می داد که اگر امام به همین شیوه راه خود را تا جايگاه نماز ادامه 
دهد، مردم چنان شیفته اش خواهند شد که ديگر ما تأمین جانی نخواهیم داشت؛ 

بنابراين، بهتر است او را از نیمه ي راه برگردانیم.
مأمون نیز همین گونه با امام رفتار کرد. يعنی او را از رسیدن به جايگاه نماز 

بازداشت و پیش نماز همیشگی را مأمور خواندن نماز عید کرد.
نظم  به  ديگر  نماز  در  و صفوفشان  آشفته شد  بسیار  مردم  روز وضع  آن  در 

نپیوست.
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پیشگفتار

ُسوُل لََوَجُدواْ اهللَ  َلُمواْ أَنُفَسُهْم َجآُؤوَك فَاْستَْغَفُرواْ اهللَ َواْستَْغَفَر لَُهُم الرَّ َُّهْم إِْذ ظَّ َولَْو أَن
ِحيمًا؛ و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند پیش تو می آمدند و از خدا  ابًا رَّ تَوَّ
آمرزش می خواستند و پیامبر ]نیز[ برای آنان طلب آمرزش می کرد؛ قطعا خدا را 

توبه پذير مهربان می يافتند. 1
از جمله آداب مسلمین که از پیامبر اسالم به ارث رسیده است، زيارت قبور 
به خصوص شهدا و اولیاي الهی است؛ چنان که در روايات شیعه و اهل سنت 
آمده است که، پیامبر به زيارت شهدای احد می رفتند؛ و همچنین در قبرستان 
بقیع برای زيارت قبور حاضر می گشتند. شیعیان و عاشقان اهل بیت به تبعیت 
از پیامبر اسالم و معصومان در طی قرن های متوالی تالش نموده اند که با 
تمام وجود با هر زحمت و مشقتی که هست اين سنت نبوی را زنده نگه داشته و 

خود را از نعمت عظمای واليت و توسل و شفاعت محروم ننمايند. 
در میان معصومان زيارت امام هشتم علی بن موسی الّرضا از جايگاه 
خاصی برخوردار است و ائمه ی اطهار سفارش فراوانی به اين امر نموده اند، اما 
اين که چه فضايلی بر زيارت امام علی بن موسی الّرضا مترتب است، امری 

است که با توجه به روايات در اين مختصر به آن پرداخته شده است.

11. نساء، 64.
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۱.فضایلومزایایزیارتامامرضا

و  بیت عصمت  اهل  به  توسل  توجه و  بیان گرديد،  مقدمه  همان گونه که در 
سبحان  که خداوند  است  رحمتی  سفره ی  و  بوده  ارزشمند  بسیار   طهارت
برای بهره مندی انسان ها گسترانیده است، به خصوص در روايات برای زيارت               
ثامن الحجج علی بن موسی الرضا، فضايل و فوايد فراوانی ذکر شده است که 

در ادامه به بررسی و توضیح تک تک روايات پرداخته می شود.
1. زيارت امام رضا و فضیلت بیشترآن، از حج و عمره مستحبی.

2. زيارت امام رضا همانند زيارت امام حسین در ثواب.
.همانند زيارت رسول خدا 3. زيارت امام رضا

4. زيارت امام رضا همانند زيارت خداوند در عرش.
.و شفاعت معصومان 5. زيارت امام رضا
6. زيارت امام رضا و از بین رفتن غم و اندوه.
7. زيارت امام رضا و به دست آوردن بهشت.

8. زيارت امام رضا و بخشش تمام گناهان.
و  اسالم  پیامبر  منبر  کنار  منبری  و  مقام  کسب  و   رضا امام  زيارت   .9

.امیرالمؤمنین
10. زيارت امام رضا و استجابت دعا.

11. زيارت امام رضا و در امان بودن از آتش جهنم.
12. زيارت امام رضا و کمک و دستگیری زاير در سه جای مهم.

13. زيارت امام رضا و اعطای پاداش مجاهدان در راه خدا.
14. زيارت امام رضا و اعطای پاداش شهید در راه خدا.

15. زيارت امام رضا و همراه بودن با امام در قیامت.
.16. ثواب دو رکعت نماز در کنار امام رضا

۱.۱.فضیلتبیشترزیارتامامرضاازحجوعمرهمستحبی
بخشی از روايات مربوط به فضیلت زيارت امام رضا، رواياتی است که بر 
برتری و فضیلت بیشتر زيارت ايشان نسبت به حج و عمره داللت دارد، يعنی 
عمره وحجی که برای تک تک اعمالش، ثواب فراوان ذکر و نقل شده است در 
مقابل زيارت امام با رعايت شرايطش از فضیلت و ثواب کمتری برخوردار 
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به  ابتدا  در  که  تقسیم می شود  به شش گروه  روايات، خود  از  اين دسته  است. 
صورت اجمال و سپس به صورت کامل، روايات هر گروه بیان گرديده است: 

رواياتی که تنها به ثواب بیشتر زيارت امام رضا نسبت به حج مستحبی 
داللت دارد.

رواياتی که ثواب زيارت امام رضا را برابر با هفتاد حج پذيرفته شده نزد 
خدا می داند.

رواياتی که ثواب زيارت امام رضا را برابر با هفتاد هزار حج پذيرفته شده 
نزد خدا می داند.

رواياتی که ثواب زيارت امام رضا را برابر با هزار حج و عمره پذيرفته شده 
نزد خدا می داند.

رواياتی که ثواب زيارت امام رضا را برابر با يک میلیون حج پذيرفته شده 
نزد خدا می داند.

رواياتی که ثواب زيارت امام رضا را برابر با ثواب زيارت صد هزار حاجی 
و عمره گزار می داند.

گروهاول:
محمد بن سلیمان می گويد: »از امام جواد در مورد شخصی که به قصد 
حج واجبش »حجة االسالم« به مکه رفته است سوال کردم که وی در حالی که 
ُمحِرم به احرام عمره تمتع می باشد، داخل شهر شده و به لطف و کمک خداوند 
موفق شده است عمره و حج خودش را انجام دهد. سپس به شهر مدينه رفته 
و قبر پیامبر اسالم را در آن جا زيارت می کند. پس از آن در حالی که آگاه به 
حق امامت و واليت شماست و می داند که شما حجت خداوند بر خلق خدا و 
واسطه ی فیض الهی هستید، خدمت تان رسیده و عرض ارادت و ادب می نمايد. 
پس از زيارت قبر پیامبر اسالم و مالقات با شما، به کربال رفته و در آن جا امام 
حسین را زيارت می نمايد. و سپس بعد از زيارت امام حسین به شهر 
بغداد رفته و امام هفتم را زيارت نموده است و در نهايت به شهر خويش باز 
می گردد. در سال بعد هنگام فرا رسیدن موسم حج، خداوند حج ديگری )حج 
تمتع مستحبی(1 روزی وی نموده است.2 کدام عمل با فضیلت تر است؟ اين که 

1. حج واجب )حجة االسالم( براى هر فردى در طول حياتش يك بار بيشتر نمى باشد و حج هاى بعدى مستحبى خواهد بود.
2. يعنى امكان رفتن به حجسال بعد نيز برايش مهيا گرديده است.
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به حــج مستحبی برود و آن را به جا آورد، و يا اين که براي زيارت پــدرتان امام 
رضا به خراسان برود؟«

 امام جواد در جواب فرمودند: »به حج نرود؛ بلکه به منظور زيارت پدر 
ما، ابی الحسن علی بن موسی الرضا به خراسان برود. زيرا فضیلت زيارت 
پدرم بیشتر است«. امام در ادامه فرمودند: »برای انجام زيارت در ماه رجب برود 
نه االن؛ زيرا رفتن به زيارت و انجام آن در اين زمان، نسبت به ما و شما مورد 

پسند سلطان نیست«.1

گروهدوموسوم:
 گروه دوم و سوم رواياتی است که نه تنها بر فضیلت بیشتر زيارت امام رضا
بر اصل حج مستحبی داللت دارد، بلکه زيارت امام را باالتر از هفتاد هزار حج 

می داند.
يحیی بن سلیمان مازنی از امام هفتم موسی بن جعفر نقل می کند که امام 
فرمودند: »هر کس قبر فرزند من، علی بن موسی الّرضا را زيارت کند نزد 
خداوند سبحان ثواب هفتاد حج پذيرفته شده را دارد«. يحیی بن سلیمان مازنی 
می گويد: »خدمت امام عرض کردم: هفتاد حج؟« امام فرمودند: »بله هفتاد هزار 
حج)يعنی نه هفتاد بلکه هفتاد هزار حج(«. وی می گويد: »عرض کردم: هفتاد هزار 
حج؟« )يعنی در واقع از کالم امام تعجب کردم، از اين رو امام برای رفع 
تعجب من، دلیل اين امر را ذکر کردند و( فرمودند: »چه بسا حجی که مورد قبول 
فرمودند:  ادامه  در   امام امام(«.  معرفت  با  زيارت  )به خالف  نمی شود  واقع 
»هر کس فرزند مرا زيارت کند و شبی را نزد وی بگذراند، همانند کسی است 
که خداوند را در عرش زيارت نموده است«. سپس امام در ادامه فرمودند: 
و  سابق(  انبیای  و  )اولیا  اولین  از  نفر  چهار  شود  برپا  قیامت  روز  که  »هنگامی 
چهار نفر از آخرين )يعنی انبیا و ائمه ی معصومین( برعرش خداوند رحمان 
ايستاده اند. اما آن چهار نفری که از اولین هستند عبارتند از: حضرت نوح و ابراهیم 
و موسی و عیسی و آن چهار نفری که از آخرين هستند عبارتند از حضرت 
محمد و امام علی و امام حسن و امام حسین. سپس خط ها کشیده شده 

1. يعنى حكومت مراقب است و در حال حاضر اين عمل صورت نگيرد بهتر است، انگار امام دستور به تقيه مى دهند. البته 
چنان كه در جاى خود خواهد آمد زيارت امام در ماه رجب از ثواب بيشترى برخوردار است هرچند اين امر، منافاتى با 

تقيه اى بودن مسئله ندارد. 
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و مرزها جدا می شود، و افراد دسته بندی می شوند، پس هر کسی که قبر ائمه ی 
معصومین را زيارت کرده باشد با ما می ماند، و کنار ما می نشیند، و در میان 
آنان باالترين از جهت مقام، و نزديک ترين آن ها به حق و اهل بیت، زايران 

قبر فرزندم علی بن موسی الّرضا می باشند«.
اين روايت به روشنی بر فضیلت بیشتر زيارت امام رضا بر حج مستحبی 

داللت دارد.

گروهچهارموپنجم:
اين گروه از احاديث و روايات نیز بر ثواب فراوان زيارت امام رضا داللت 
می کند و می توان ادعا نمود که تعیین مقدار خاصی از ثواب، تنها از باب بیان ثواب 
فراوان و غیر قابل شمارش زيارت است، و بیان عددی خاص در هر ثواب در 

واقع بیان کثرت ثواب است. در احاديث آمده است. 
در  فرمودند:   رضا امام  که  می کند  نقل  پدرش  از  فضال  حسن  بن  »علی 
خراسان قطعه زمین و بقعه ای است که زمانی محل رفت و آمد مالئکه می شود، 
به گونه ای که دسته ای از مالئکه مرتب از آسمان به آن جا فرود می آيند و دسته ای 
ديگر از آن جا به آسمان پر می کشند و اين رفت و آمد مالئکه تا روزی که در 
صور اسرافیل دمیده شود و قیامت برپا شود، ادامه خواهد يافت. از امام سوال 
شد که اين مکان کجاست؟ امام فرمودند: سرزمین طوس )مشهد الرضا(. و به 
خدا قسم که اين مکان باغی از باغ های بهشت است. پس هرکس مرا در آن محل 
زيارت کند همانند کسی است که رسول اهلل را زيارت کرده و خداوند برای او 
ثواب هزار حج قبول شده و هزار عمره ی پذيرفته شده می نويسد و من و پدرانم 

شفاعت کنندگان او در روز قیامت خواهیم بود«.
احمد بن محمد ابی نصر می گويد: »نامه ای به خط امام رضا خواندم که امام 
در آن فرمودند که: »به شیعیان من اين مطلب را برسان و بگو که زيارت من نزد 
خداوند سبحان با هزار حج و هزار عمره ای که قبول شده است برابر است وی 
 خدمت امام جواد ،سپس می گويد: پس از ديدن اين نوشته ی امام رضا
از سر  )يعنی  برابر است؟  با هزار حج  پدر شما  زيارت  رسیدم و عرض کردم 
تعجب اين سوال را از امام جواد نمود( امام جواد فرمودند: بله به خدا 
قسم با هزار هزار )يک میلیون( حج برابری می کند. البته يک شرط دارد و آن اين 

که زيارت امام همراه با معرفت به حق امام و امامت باشد«.
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همین روايت را مرحوم شیخ صدوق نیز به اسناد خودش تا برسد به احمد بن 
محمد ابی نصر بزنطی عینا نقل می کند.1 

گروهششم:
همان طور که مشاهده شد زيارت عارفانه امام از صدها هزار حج و عمره 
و  حاجي  ثواب صدها  از  می شود   امام زاير  نصیب  که  ثوابی  و  بوده  باالتر 
عمره گزار بیشتر است و شايد يکی از حکمت های اين امر توجه به امامت است، 
که از اصول دين می باشد، و انجام حج هرچند بسیار مهم و دارای فضايل فراوانی 
است، لیکن در مقايسه ی با توجه به امام و امامت اهمیت کمتری دارد، زيرا حجاز 
فروع دين می باشد و حتی حج بی واليت، حج با اصالت و حج واقعی نیست. 
النامى  االسالم  اُّسّ  االمامة  ان  است:  آمده   امام رضا از  رواياتی  در  که  چنان 

»امامت بن و ريشه ی اسالم در حال حرکت و بالنده است«.2 
در واقع اعمال عبادی به خصوص حج که يک عمل عبادی مهم اجتماعی است 
تنها زمانی نقش اصلی خود را به خوبی می تواند ايفا کند که تحت رهبری امامی 
معصوم و عادل انجام پذيرد، بر اين اساس عبادات در جامعه بدون شناخت امام 
آثار مورد نظر را به همراه ندارد، زيرا از حقیقت حج که وجود امامی عادل است 

برخوردار نیست.
در روايات ديگری امام باقر در اين زمینه می فرمايند:

»تمام الحج لقاء االمام؛ کامل بودن حج به اين است که امام مالقات گردد«.3 
در روايت ديگری امام صادق می فرمايند:

 »اذا حّج احدكم فليختم حّجه بزيارتنا، الّن ذلك من تمام الحّج؛ هرگاه هر يک از 
شما حج به جا آورد، بايد حج خويش را با زيارت ما اهل البیت  تمام کند، 

زيرا چنین عملی باعث کامل شدن حج است«.4 
پس اين دسته از روايات در مقام توجه به مکمل و جوهر و حقیقت حج است 

و ذکر آن به منظور تکمیل عبادت مهم حج است.
اباصلت می گويد: »از امام رضا شنیدم که می فرمودند: ›به خدا قسم هیچ يک از 
ما معصومین از دنیا نمی رود )به مرگ طبیعی( مگر اين که کشته شده            و 

1. من اليحضره الفقيه، ج2، ص349.
2. الكافى، ج1، ص200، ح 1.
3. الكافى، ج4، ص549، ح 2.

4. علل الشرايع، ص459.
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به شهادت می رسد. خدمت ايشان عرض شد: ای فرزند رسول خدا چه کسی 
شما را می کشد؟ فرمودند: بدترين مخلوقات خداوند در عصر من، مرا به وسیله ی 
سم می کشد و سپس مرا در مکانی دور و شهر غريبی دفن می کند؛1 بدانید هر 
و  شهید  هزار  ثواب  او  برای  عّزوجل  کند، خداوند  زيارت  غربت  در  مرا  کس 
هزار صديق و درستکار، و ثواب هزار حاجی و عمره گزار و صد هزار مجاهد را 
می نويسد، در قیامت با ما محشور می شود و در درجات عالی بهشت همراه ما 

خواهد بود«.
روايت ذکر شده، در کتاب عیون أخبار الّرضا، و أمالي شیخ صدوق، از 

پسر متوکل تا برسد به اباصلت نقل شده است.2 

2.۱.زیارتامامرضاهمانندزیارتامامحسیندرثواب
جايگاه اباعبداهلل الحسین در بین ائمه ی اطهار جايگاه ويژه ای است که 
در فضیلت و ثواب زيارت اين امام همام روايات فراوانی وارد شده است، به 
گونه ای که در تعیین ثواب و کثرت فضايل زيارت ساير معصومان، به عنوان 
مالک و میزان سنجش ثواب قرار گرفته که از جمله ی آن روايات، روايت زير 

می باشد:
حسن بن علی وشا می گويد: خدمت امام رضا عرض کردم پاداش کسی 
که قبر يکی از ائمه ی اطهار را زيارت کند چیست؟ فرمودند همان ثوابی که 
برای زيارت قبر امام حسین داده می شود. عرض کردم پاداش کسی که قبر امام 
حسین را زيارت کند چیست؟ فرمودند: به خدا قسم بهشت پاداش زيارت 

امام حسین است.
عبداهلل  ابا  زيارت  با  برابر   ائمه از  يک  هر  زيارت  ثواب  روايت  اين  در 
 رضا امام  خود   ائمه جمله ی  از  که  است،  شده  داده  قرار   الحسین

می باشد. از اين رو زيارت امام رضا نیز مشمول اين روايت می گردد. 

همانندزیارترسولخدا۳.۱.زیارتامامرضا
از جمله فضايلی که برای زيارت امام رضا نقل شده است، اين است که 
اين  پیامبر خدا در مدينه است، و  آن همانند زيارت  ثواب  ايشان و  زيارت 

1. يعنى براى ناديده گرفتن عزت و مقام واالى ما و بى توجهى مردم به ما، مرا در مكانى طرد و مطرود دفن مى كند.
2. عيون االخبار الّرضا، ج2، ص256 و  االمالى الصدوق، ص63. 
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مطلبی است که خود امام بیان نموده اند و حتی حرم خويش را محل رفت و آمد 
مالئکه توصیف نموده اند. 

»عبد اهلل بن فضل هاشمی می گويد: نزد امام صادق بوديم که مردی از اهل 
 طوس داخل شد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا کسی که قبر امام حسین
را زيارت کند چه پاداشی دارد؟ امام صادق فرمودند: ای مرد طوسی؛ هرکس 
قبر امام حسین را زيارت کند در حالی که می داند او از طرف خدای عزوجل 
امام برحق است و اطاعت او واجب است، خداوند تمام گناهان گذشته و آينده ی 
او را خواهد بخشید و حتی مقامی به او می دهد که شفاعت او را نسبت به پنجاه 
عزوجل  خداوند  از  حاجتی  و  درخواست  هیچ  و  نمود.  خواهد  قبول  گناهکار 
نمی نمايد، اال اين که خداوند آن را برآورده می کند. راوی می گويد در اين هنگام 
امام موسی بن جعفر در حالی که کودکی بیش نبودند، وارد مجلس شد، امام 
صادق، امام هفتم را روی پای خويش نشاندند و بر پیشانی ايشان بین 
چشمانشان را بوسیدند و سپس به من رو کردند و فرمودند: ای مرد طوسی؛ اين 
فرزندم امام و خلیفه و حجت خدا بعد از من است. به زودی از او مردی به وجود 
می آيد که برای خداوند در آسمان و برای بندگانش در زمین رضاست )يعنی هم 
اسمش رضاست و هم راضی به رضای خداوند است و همچنین موجب رضايت 
بندگان خداست( او در سرزمین شما )طوس که همان مشهد الرضاست( از سر 
کینه و ظلم به وسیله ی سم کشته می شود، و در حالی که در آن سرزمین غريب 
است )و از اهل و نزديکان خويش دور است( دفن می شود. )ای مرد طوسی( 
بدان هرکس او را در آن سرزمین غريب، زيارت کند درحالی که می داند او پس 
از پدرش از طرف خداوند عزوجل امام و اطاعت اش واجب است، همانند کسی 

است که پیامبر اسالم را زيارت کرده است«. 

4.۱.زیارتامامرضاهمانندزیارتخداونددرعرش
در برخی از روايات که به آن اشاره شد، آمده است کسی که به زيارت امام 
رضا می رود و شبی را در آن جا بیتوته می کند، مانند کسی است که خدا را 
 در عرشش زيارت نموده است. بیتوته نمودن و شب ماندن در مشهد الرضا
کنايه از اين است که زايران امام رضا در غالب موارد مسافر بوده و از راه دور 
می آيند و تنها به عشق امام تحمل راه دور را نموده و شب را در آن جا مي مانند، 
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چنان که در روايت يحیی بن سلیمان مازنی در سابق بیان گرديد.1 

وشفاعتمعصومان۵.۱.زیارتامامرضا
بحث شفاعت، مهم و اعتقاد به آن يکی از اعتقادات اسالمی محسوب می شود 
انبیا و  اثبات می رساند. شفاعت  که داليل فراوانی از آيات2 و روايات آن را به 
گنه کار  افراد  برای  تا  است  خداوند  نزد  شدن  واسطه  معنای  به   معصومان
از خداوند طلب بخشش نمايند، واين مطلبی است که در آيات متعدد خداوند 
سبحان به آن امر نموده است.3 در اصِل وجود شفاعت در روز قیامت هیچ اختالفی 
نیست و طرح پاره ای از شبهات توسط برخی افراد، خللی در اين امر به وجود 
نمی آورد. در روايات آمده است که از امتیازات زايران امام رضا اين است که 
در روز قیامت هم امام و هم ساير معصومان نزد خداوند از وی شفاعت 

می نمايند، که به نمونه هايی از اين روايات اشاره می شود:
در بخشی از روايتی که در سابق ذکر گرديد خود امام فرمودند: »هر کس مرا 

زيارت کند، من و پدرانم در روز قیامت از او شفاعت خواهیم نمود«.4

در روايتی از مرحوم صدوق آمده است: 
از اهل  نقل می کند: که شخصی   امام رضا از   »حسن بن علی بن فضال 
خراسان خدمت امام رضا رسیده و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا؛ پیامبر 
اسالم را در خواب ديدم که انگار خطاب به من فرمودند: شما چگونه خواهید 
بود )چگونه رفتار خواهید کرد( هنگامی که پاره ی تن من در سرزمین شما دفن 
می شود، و شما امانت من را نگهداری و حفظ می کنید، و ستاره ی مرا در خاک 
امام رضا در تفسیر و تعبیر خواب مرد  پنهان می کنید )دفن می کنید(.  خود 
خراسانی فرمودند: من همان کسی هستم که در سرزمین شما دفن می شود، و من 

1. يحيى بن سلميان المازني عن أبي الحسن موسى قال: ... من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار اهلل في عرشه؛ الكافي، 
ج4، ص585 و  التهذيب: ج6، ص85 و عيون اخبار الّرضا، ج2، ص295 و االمالى الصدوق، ص120.

ِحيًما؛ و اگر آنان وقتى به خود  ابًا رَّ ُسوُل لََوَجُدواْ اهللَ تَوَّ َلُمواْ أَنُفَسُهْم َجآُؤوَك فَاْستَْغَفُرواْ اهللَ َواْستَْغَفَر لَُهُم الرَّ َُّهْم إِذ ظَّ  .2َولَْو أَن
ستم كرده بودند پيش تو مى آمدند و از خدا آمرزش مى خواستند و پيامبر ]نيز[ براى آنان طلب آمرزش مى كرد قطعا خدا را 

توبه پذير مهربان مى يافتند. )نساء ، 64(
 .3َواْستَْغِفْر لَِذنبَِك َولِْلُمْؤِمنِيَن َوالُْمْؤِمنَاِت؛ و براى گناه خويش آمرزش جوى و براى مردان و زنان با ايمان ]طلب مغفرت 
از آن نصيبى  براى وى  مِّْنَها؛ هر كس شفاعت پسنديده كند  نَِصيٌب  َُّه  ل يَُكن  َحَسنًَة  َشَفاَعًة  يَْشَفْع  كن[؛ )محمد،)19و َمن 

خواهد بود، )نساء، 85( و آيات ديگر.
4. عن أبي الحسن علي بن موسى الّرضا أنه قال : من زارني في تلك البقعة... وكنت أنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة؛ التهذيب، 

ج6 ، ص108 و من اليحضره الفقيه، ج2، ص351.
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پاره ی تن پیامبر شما هستم، و من همان امانت و ستاره ی پیامبر هستم که 
در سرزمین و خاک شما مدفون و پنهان می شوم. آگاه باش هر کسی مرا زيارت 
کند در حالی که آگاه به حق من و واجب االطاعه بودن من است، من و پدران من 
در روز قیامت شفیعان او خواهیم بود و هر کسی که ما اهل بیت شفیعان او باشیم 

نجات می يابد، هرچند به اندازه ی گناهان جن و انس، بار گناه بر دوشش باشد.
محمد بن مشهدی به اسناد خودش به وشاء از امام رضا نقل می کند که امام 
می فرمودند: »هر امامی بر ذّمه ی شیعیانش عهد و پیمانی دارد و انجام کامل وفای 
به عهد و پیمان توسط شیعیان و انجام و نیکو به جا آوردن چنین عهد و پیمانی، به 
اين است که پس از شهادتشان به زيارت مزار و قبورشان بروند. پس هر کس قبور 
ائمه ی خويش را با میل و رغبت و عشق، زيارت کند و هر آن چه مورد رضايت 
ائمه ی خويش است قبول داشته باشد، و آن را تصديق نمايد، در روز قیامت ائمه ی 

اطهار شفیعان آنان خواهند بود«.1
مجموع اين روايات بر شفاعت امام رضا و ساير معصومان داللت دارد و 
برای انسان سر و پا تقصیر، چه نعمتی باالتر از نعمت شفاعت اهل بیت و 
 نجات از عذاب آخرت است؟! و اين نعمتی است که به برکت زيارت معصوم

به دست می آيد.

6.۱.زیارتامامرضاوازبینرفتنغمواندوه
عوامل  می باشد.  او  مردگی  دل  و  افسردگی  امروز،  بشر  مشکالت  جمله  از 
مختلفی چنین حالتی را برای انسان ايجاد می کند که از جمله ی آن آلودگی های 
روحی و ارتکاب گناه می باشد. در آموزه های اسالمی، چه آموزه هايی که از قرآن 
استفاده می شود و چه آموزه هايی که از روايات به دست می آيد، توجه به خداوند 
و هر آن چه در ارتباط مستقیم با خداوند می باشد باعث آرامش و شادابی می گردد.
امام باقر از قول پیامبر اسالم نقل می کند که پیامبر فرمودند: به زودی 
پاره ای از تن من )کنايه از فرزند و عزيز پیامبر امام رضا است( در شهر 
خراسان دفن می شود، هیچ غم زده و دل افسرده ای نیست که او را زيارت کند، اال 
اين که خداوند حزن و اندوه وی را از بین ببرد، و هیچ گناه کاری نیست که او را 

در خراسان زيارت کند اال اين که خداوند گناهش را ببخشد«.
توجه: از بین رفتن غم و اندوه از دل زايران معصومان امری است که در 

1. المزار، ابو عبداهلل محمد بن جعفر بن على المشهدي الحائرى و الكافى، ج4، ص567، ح 2.
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روايات متعددی آمده است و افراد زيادی به اين امر اذعان و اقرار نموده اند: که 
با کوله باری از غم و اندوه به زيارت معصومان رفته اند و پس از زيارت 
احساس شادی و نشاط به آنان دست داده است و حتی عده ای در ارتباط با چنین 
حالتی دچار شک و ترديد می شوند، که شايد عارض شدن چنین حالتی نشانه ی 
نبودن توجه و غفلت از واقعیت زيارت است؟ ولی بايد بدانند که هر کس با توجه 
و دقت، آداب زيارت را به جا بیاورد، احساس آرامش و سبکی را به برکت زيارت 
معصومان پیدا می کند، و برخی از علمای اسالمی در کتاب های روايی خود 

بحثی را تحت عنوان »تفريج الکرب« يعنی گشايش غم و اندوه آورده اند.1 

7.۱.زیارتامامرضاوبهدستآوردنبهشت
همام  امام  آن  که  می کند  نقل   جواد امام  از  حسنی  عبدالعظیم  »حضرت 
فرمودند: هرکسی که پدرم را در سرزمین طوس آگاهانه به حق امامت زيارت 

نمايد بهشت را برای او ضمانت و وعده ی حتمی می دهم«.
ايشان  پیامبر خدا نقل می کند که  از  »مرحوم صدوق به سند خود روايتی 
فرمودند: به زودی پاره ای از تن من )فرزندی از فرزندان من( در سرزمین خراسان 
دفن می شود، هیچ اهل ايمان و مسلمانی او را زيارت نمی کند االّ اين که خداوند 
متعال بهشت را برای او واجب می کند و جسمش را بر آتش جهنم حرام می کند«.2
»حسن بن علی وشا می گويد خدمت امام رضا عرض کردم پاداش کسی 
که قبر يکی از ائمه ی اطهار را زيارت کند چیست؟ فرمودند همان ثوابی که 
برای زيارت قبر امام حسین داده می شود. عرض کردم پاداش کسی که قبر امام 
حسین را زيارت کند چیست؟ فرمودند: به خدا قسم بهشت پاداش زيارت 

امام حسین است«.3
عبداهلل  ابا  زيارت  با  برابر   ائمه از  يک  هر  زيارت  ثواب  روايت  اين  در 
الحسین قرار داده شده است از اين رو شامل زيارت امام رضا نیز می گردد. 
»امام نهم، امام جواد االئمه فرمودند: هر کس در شهر طوس مزار پدر مرا 
عارفانه به حقش زيارت کند بهشت را از جانب خدا برای او ضمانت می کنم. 

)يعنی خداوند چنین پاداشی را برای او قرار داده است.(«4
.1. ر. ك. كتاب »المزار« شيخ مفيد

2. من اليحضره الفقيه، ج2، ص351.

3. مسند االمام الرضا، ص 149.

4. من اليحضره الفقيه، ج2، ص349.
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8.۱.زیارتامامرضاوبخششگناهان
انجام هر عبادت و به طور کلی هر کار خیری در دنیا، کمترين تاثیری که دارد از 
بین بردن بدی ها و کفاره ی گناهان است، چنان که در قرآن کريم آمده است: إِنَّ 
اِكِريَنِ؛ خوبي ها بدي ها را از میان می برد  يِّئَاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ الَْحَسنَاِت يُْذِهْبَن السَّ

اين برای پندگیرندگان پندی است.1 
کردم:  عرض   نهم امام  خدمت  می گويد:  نیشابوری  اسحاق  بن  حمدان   
پاداش و ثواب کسی که قبر پدر بزرگوار شما امام رضا را زيارت کند چیست؟ 
امام در پاسخ فرمودند: هرکس قبر پدر مرا زيارت کند تمام گناهان گذشته و 

آينده او بخشیده می شود.2 
 امام امام جواد نقل می کند که  ثانی يعنی  ابی جعفر  از  ايوب بن نوح 
فرمودند: »هر کس قبر پدر مرا در طوس زيارت کند خداوند تمام گناهان او را 
 می بخشد، و هنگامی که روز قیامت برپا می شود، در کنار منبر پیامبر اسالم

منبری برای وی قرار می دهند، تا خداوند از حساب بندگانش فارغ گردد«.3
نعمان بن سعد از امیرالمومنین علی نقل می کند که امام فرمودند: »به زودی 
مردی از فرزندان من در سرزمین خراسان به وسیله سم مسموم و به شهادت می رسد، 
که اسم او همانند اسم من )علی( است و اسم پدر او، اسم پسر عمران پیامبر يعنی 
موسی است )علی بن موسی(. آگاه باشید که هر کس در غربت او را زيارت کند، 
خداوند متعال تمام گناهان گذشته و آينده او را می بخشد. هر چند مقدار گناهان او به 

تعداد ستارگان آسمان و قطرات باران، و برگ درختان باشد«.4

لطایفحدیث:
از جمله ويژگی های ائمه ي معصومین  علم آنان به گذشته و آينده می باشد؛ 
بر  اين که  آينده خبر می دهد و  از  اين روايت  ابیطالب در  امام علی بن  لذا 
سر يکی از فرزندان بزرگوار آن حضرت چه می آيد، به راستی چه سخت است 
دانستن حوادثی که در انتظار انسان و يا عزيزان انسان است و اين چنین علمی 
برای مردم عادی قابل تحمل نیست و تاب و تحمل عظیم مي  خواهد که جز در 

وجود معصومان قابل تصور نیست. 
1. هود، 114.

2. وسائل الشيعه، ج10، الباب 82 من ابواب المزار، ص432، ح 1.
3. الكافي، ج4، ص585.

4. من اليحضره الفقيه، ج2، ص349.
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نکته ديگری که امام به آن تأکید دارند بخشش گناهان شخص زاير به هر 
میزانی که باشد است، لذا امام می فرمايد: »ولو گناهان وی به تعداد ستارگان 
آسمان يا برگ درختان باشد!« يعنی اگر چه مقدار گناهان شخص به میزانی باشد 
که قابل شمارش نباشد، خداوند به برکت زيارت امام رضا آن ها را می بخشد؛ 
زيرا کسی که امام خويش را با شرط آن يعنی »عارفاً بحقه« زيارت کند در واقع 
از کارهای بد خويش توبه نموده است، و به برکت چنین زيارتی مسیر خويش را 
مسیر اهل بیت قرار داده است و بی ترديد دلی که متوجه امام رضا شود 

با چنین آگاهی و عرفانی، خداوند گناهانش را می بخشد. 

ياسر خادم1 می گويد که علی بن موسی الّرضا فرمودند: »برای زيارت هیچ 
 ،قبری بار سفر نبنديد )بسته نمی شود( مگر برای زيارت قبرهای ما اهل بیت
آگاه باشید که من از سر جور و ظلم به سم کشته می شوم و در سرزمینی دور 
و غريب دفن می گردم، پس هرکس به قصد زيارت من بار سفر ببندد دعايش 

مستجاب و برآورده می شود و گناهش بخشیده می شود«.2

لطایفروایت:
در مکاني که اهل بیت ـ چه زنده و چه مرده ـ حضور داشته باشند، آن 
 مکان محل رفت و آمد مالئکه و زيارتگاه عرشیان است، پس زاير امام رضا
به  مالئکه  در جمع  که  بداند  بايد   ،معصومین ائمه ی  از  زاير هر يک  بلکه 

زيارت می پردازد و قدر خويش را بیشتر بداند.
امام باز در مقام پاداش زاير خويش می فرمايند: از جمله چیزهايی که نصیب 
مورد  نیز  آخرت  در  که  اين  و  است  عمره  و  هزاران حج  ثواب  می گردد،  زاير 
شفاعت اهل بیت قرار می گیرد تا گناهانش بخشیده گردد، همان گونه که در 

قبل از اين بیان گرديد.

و اسالم پیامبر منبر کنار منبری کسب و رضا امام زیارت .9 .۱
امیرالمؤمنین؛علي

1. وى از محدثان شهر قم بوده است و از حضرت رضا روايات فراوانى در اصول دين و فروع و همچنين در آداب و سنن 
نقل مى كند. احمد بن ابى عبداهلل برقى در مسايلى از او نقل مى كند. ر.ك راويان امام رضا در مسند الّرضا، ص536.

2. الخصال، ص144.
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همان طور که در بخش های گذشته بیان شد زيارت امام رضا باعث باال 
کنار رسول  در  قیامت  در   امام رضا زاير  يعنی  مقام شخص می گردد،  رفتن 
و وصی و جانشین پیامبر قرار می گیرد، چنان که در روايت ايوب بن نوح و 

حمدان بن إسحاق گفته شد.
 

۱0.۱.زیارتامامرضاواستجابتدعا
از جمله اموری که هر زايری با تمام وجود آرزو می نمايد، اين است که حاجات 
 بیت اهل  به  ارادت  برکت  به  زيارت  هنگام  در  را  خواسته های خويش  و 
مستجاب و برآورده شده ببیند، ولیکن بايد توجه داشت که برآورده شدن حاجات 
تنها به اجابت آن در دنیا نیست، چه بسا اموری که از خداوند سبحان در خواست 
می کنیم ولی به صالح ما نباشد، و از طرف ديگر هم، گاهی اوقات چیزهايی را 
آمده است  قرآن  ما می باشد چنان که در  به صالح  نداريم ولی درواقع  دوست 
َُّكْم َواهللُّ يَْعَلُم  َُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ ل َوَعَسى أَن تَْكَرُهواْ َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر ل
َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن1؛ و بسا چیزی را خوش نمی داريد و آن برای شما خوب است 
و بسا چیزی را دوست می داريد و آن برای شما بد است و خدا می داند و شما 

نمی دانید.

۱۱.۱.زیارتامامرضاودرامانبودنازآتشجهنم
حضرت عبدالعظیم حسنی2 می گويد از امام نهم جواد االئمه شنیدم که 
امام رضا نیست که در راه زيارت  می فرمودند: »هیچ زايری از زايران پدرم 
وی مورد اذيت و آزاری مانند بارش باران يا سرما يا گرما، قرار گیرد اال اين که 
خداوند به واسطه ی اين مقدار از اذيت شدن، جسمش را بر آتش جهنم حرام 

گرداند )کنايه از اين که از آتش جهنم در امان خواهد بود(«.3
حضرت عبدالعظیم حسنی می گويد: از امام علی بن محمد عسکری )امام 
دهم؛ امام هادی(  شنیدم که می فرمودند: »اهل قم، اهل آيه ی غفران می باشند 
به واسطه ی اين که آنان جدم علي بن موسی الّرضا را در شهر طوس زيارت 

1. بقره، 216. 
2. او عبدالعظيم بن عبداهلل بن على بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابيطالب از عالمان و محدثان جليل القدر است كه 
حضور سه امام را يعنى امام رضا، امام جواد و امام هادى را درك نموده و از آن سه بزرگوار حديث نقل مى كند، وى در 
زمان خالفت متوكل از مدينه به شهر رى هجرت و حدود سال 250 هـ . ق. درگذشت؛ ر.ك: راويان امام رضا، ص246.

3. االمالي الصدوق، ص654.
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می کنند1، آگاه باشید هر کس برای زيارت علي بن موسی الّرضا برود و در راه 
زيارت به مقدار چکیده شدن يک قطره باران بر وی اذيت گردد، خداوند جسمش 

را بر آتش جهنم حرام می گرداند«.2
اباصلت هروی نقل می کند که از امام رضا شنیدم که می فرمودند: »به 
درستی که به زودی مظلومانه و از سر کِین مسموم شده و به وسیله ی سم کشته 
می شوم و در کنار هارون دفن خواهم شد، و خداوند عزوجل تربت مرا محل رفت 
و آمد شیعیان و اهل بیتم قرار می دهد. پس هر کس مرا در غربت زيارت کند، 
بر من واجب است که روز قیامت به ديدنش بروم. و قسم به خدايی که حضرت 
محمد را به واسطه ی انتخابش برای رسالت، عزيز و با کرامت گردانید و او را 
از بین تمامی مخلوقاتش برگزيد، هیچ يک از شما درکنار قبر من دو رکعت نماز 
به جا نمی آورد، اال اين که هنگام مالقات با خداوند، مستحق مغفرت و بخشش 
خداوند خواهد بود. قسم به خدايی که حضرت محمد را برای رسالت انتخاب 
امامت، مورد احترام و تکريم قرار داد، و وصايت و  به واسطه ی  نمود و ما را 
قبر  اطهار( اختصاص داد. زايران  )ائمه ی  ما  به  اکرم را  پیامبر  جانشینی 
من بهترين و با کرامت ترين گروهی خواهند بود که روز قیامت بر خداوند وارد 
می شوند و هیچ مؤمنی نیست که برای زيارت ما بیايد و قطره ای باران از آسمان بر 
وی بچکد اال اين که خداوند بدنش را بر آتش جهنم حرام کند )يعنی به واسطه ی 

اين مقدار کم از سختی، آتش جهنم را نمی چشد(«.3
ابوهاشم جعفری می گويد: از امام جواد شنیدم که می فرمود: »بین دو کوه 
سرزمین طوس، قطعه ای از بهشت است که هر کس داخل آن شود در روز قیامت 

از آتش جهنم در امان است«.4

۱2.۱.زیارتامامرضاوکمکودستگیریدرسهجایمهم
بی ترديد بحث از قیامت و مواقف و مکان های هول انگیز و خطرناک آن و 

عبور از هريک از آن ايستگاه ها، همواره برای اهل ايمان مهم بوده و می باشد. 

1. اهالى شهر قم از همان ابتدا از مريدان و عاشقان اهل البيت عصمت بوده و هستند و اين كه امام از آنان با اين 
عنوان ياد مى كند به علت اين است كه آنان ساكن ايران بوده و نسبت به شهرهاى عراق به مشهد الّرضا نزديكترند و توفيق 

بيشتر ى براى زيارت امام رضا داشته اند. 
2. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص260.

3. عيون االخبار الّرضا، ج2، ص226، ح 1.
4. التهذيب، ج6 ، ص109 و  من اليحضره الفقيه، ج2، ص349.
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برای  هر کس  فرمودند:   امام رضا می گويد  نهاوندی  اسحاق  بن  ابراهیم   
زيارت من و يا قبرم از راه دور بیايد و مرا زيارت کند، من هم در روز قیامت در 

سه جا به فرياد او می رسم و او را از ترس آن سه جا نجاتش می دهم.1
1. هنگامی که شخص نمی داند کتاب اعمال او به دست راست يا به چپ او 

داده می شود؛
2. هنگام عبور از پل صراط؛

3. هنگام سنجش اعمال شخص.

لطایفروایت:
از ويژگی های معصومان، احسان و لطف آنان نسبت به مردم است، که اين 
لطف و احسان در جايی که ديگران در حق آنان احسان و لطفی کرده باشند بیشتر 
خواهد بود، و منشا چنین رفتاری تربیت و آشنايی با آموزه های الهی می باشد، 
 ،2َمن َجاء بِالَْحَسنَِة فََلُه َعْشُر أَْمثَالَِها :همانگونه که خداوند در قرآن می فرمايد
يعنی نه تنها جزا و پاداش کار خیر واحسان، احسان و خیر است، بلکه پاداش 
آن عمل پسنديده چندين برابر می باشد. لذا امام نه تنها زحمت زاير خويش 
را جبران می کند بلکه پاداش چندين برابر به او می دهد. زيرا زايری که سختی 
دوری راه را برای ديدن محبوب و موالی خويش تحمل می کند، امام رحمت نیز 

به چندين برابر جبران می کند.
اساسی  مشکالت  و  آخرت  به  توجه   رضا امام  پاداش  در  مهم  نکات  از 
انسان هاست. زيرا بی شک مشکالت دنیوی و ترس ها و هول هايی که در دنیا برای 
انسان ايجاد می شود، هرچند سخت و بزرگ باشد پس از مدتی از بین می رود، 
می باشد.  ترس ها  و  رفع سختی ها  و  بردن  بین  از  الهی  سنت های  از  يکی  زيرا 
چنان که در قرآن فرموده است إِنَّ َمَع الُْعْسِر يُْسرا3ً يعنی با هر سختی و امر 
ناخوشايندی که برای انسان پیش می آيد، گشايش و رفع مشکل است و با توجه 
به عمر کوتاه انسان ها، اين مشکالت هم کوتاه خواهد بود. اما آن مشکلی که به 
راحتی قابل رفع نیست و از ديگران کاری بر نمی آيد، مشکالت اخروی و هول و 
ترس از بعضی مسايل اخروی است. اين حالت انتظار و ندانستن حکم خداوند  

1. التهذيب، ج6، ص85 و الخصال، ص167 و من اليحضره الفقيه، ج2، ص249.
2. انعام،160: هر كس كار نيكى بياورد، ده برابر آن ]پاداش[ داده خواهد شد. 

3. انشراح، 6: آرى با دشوارى آسانى است.
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بال تکلیفی، از اصل حکم خداوند به مردود بودن اعمال، سخت تر است. مانند 
شخصی که دادگاه قرار است حکم او را صادر کند در حالی که او نمی داند چه 
سرنوشتی در انتظار اوست و اين هول و ترس و انتظار بسیار سخت است. لذا 
امام می فرمايند: من در چنین حالتی، کنار زاير عاشقم هستم، زايری که با عشق 
و معرفت به حق اهل بیت برای انجام وظیفه و ابراز ارادت از راه دور به 

زيارتم آمده، من هم هنگام غربت و تنهايی او را کمک می نمايیم.
مکان سخت دوم هنگامی است که شخص می خواهد از پل صراط عبور کند. 
پلی که در وصفش گفته شده است: از مو نازکتر و از شمشیر تیزتر است، و انسان 
بايد با کوله باری از اعمال که بر دوشش سنگینی می کند از آن عبور کند. اعمالی 
که کمر شخص را می شکند. لذا امام می فرمايد: در اين هنگام که بسیار سخت 

است و از ديگران کاری بر نمی آيد من به کمک زاير خويش می روم.
آن  و  است  اعمال شخص  پرونده ی  به  مکان و موقف سوم، وقت رسیدگی 
هنگامی است که اعمال شخص در کفه ی ترازو قرار می گیرد آن هم نزد خداوندی 
 1يََرُه َشّراً  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  يَْعَمْل  َمن  َو  يََره  َخْيراً  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  يَْعَمْل  فََمن  فرموده  که 
و  می کند  و دقت  می کند  مثقال حساب  مثقال  اعمال  در سنجش  که  خداوندی 
اعمال خالی از عشق و خلوص را پوچ و سبک می داند، لذا وقتی شخص مالحظه 
می کند اعمال با اين دقت محاسبه می شود و هیچ حرف و عمل و نیّتی از نظر 
خداوند مخفی نمانده، ترس و دلشوره سراپای او را در بر می گیرد و خويش را 
بی پناه و ضعیف می بیند. لذا امام می فرمايد: ولو زاير من نداند، که چه چیزی 
بايد از ما بخواهد و چه چیزی به صالح اوست، و يا اصال نمی داند که مشکالت 
و خطرهايی که او را تهديد می کند چیست! ولی ما در سه جای مهم و سخت 
آخرت او، حاضر می شوم و مشکالت او را حل می کنم. اعمال او را از سبکی 
خارج می کنم و چون از سر اخالص و عشق و صفا به زيارت من آمده است 
اعمال او را ثقیل و سنگین و با ارزش می کنم و از اين راه، آن ترس و وحشت و 

اضطراب زاير خويش را از بین می برم.

۱۳.۱.زیارتامامرضاواعطایپاداشمجاهداندرراهخدا
برخی از آيات نشانه ی ايمان و مومن حقیقی، مجاهدت در راه خداوند بیان 

1. زلزلة،7 و8 : پس هر كه هم وزن ذره اى نيكى كند ]نتيجه[ آن را خواهد ديد و هر كه هم وزن ذره اى بدى كند ]نتيجه[ آن 
را خواهد ديد.
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می گردند:  بهره مند  و رحمت خداوند  نعمت ها  از  که  مجاهدانی  است،  گرديده 
ُهُم  أُولَئَِك  نََصُرواْ  وَّ آَوواْ  َِّذيَن  َوال اهللِ  َسبِيِل  فِي  َوَجاَهُدواْ  َوَهاَجُرواْ  آَمنُواْ  َِّذيَن  َوال
َُّهم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم1 ؛ و کسانی که ايمان آورده و هجرت کرده  الُْمْؤِمنُوَن َحقًّا ل
و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانی که ]مهاجران را[ پناه داده و ياری کرده اند 

آنان همان مؤمنان واقعی اند برای آنان بخشايش و روزی شايسته ای خواهد بود.
آن چه در روايت قابل توجه است، میزان و مقدار زياد پاداش است، چنان که در 
روايت گفته شده است به زاير امام رضا پاداش صد هزار مجاهد در راه خدا 

داده می شود، و اين پاداش تنها بخشی از برکات زيارت امام است. 
 ابا صلت هروی از امام رضا نقل می کند که امام رضا می فرمودند: »آگاه 
باش هر کسی در غربت مرا زيارت کند خداوند پاداش و ثواب صد هزار مجاهد 

در راه خدا را برايش می نويسد«.2
حسین بن يزيد می گويد: شنیدم از امام صادق که می فرمودند: »مردی از 
نسل فرزندم موسی )امام هفتم( به دنیا می آيد که هم اسم امیرالمومنین )علی( 
است، پس در شهر طوس از سرزمین خراسان دفن می شود، به وسیله ی سم کشته 
می شود و در همان سرزمین غريبانه دفن می گردد، هرکس او را در حالی که عارف 
به حق امامتش می باشد زيارت کند، خداوند به او پاداش کسی را می دهد که در 
قبل از پیروزی در جنگ، در راه خدا انفاق، و همراه مجاهدان پیکار نموده است«.3

۱4.۱.زیارتامامرضاواعطایپاداششهیددرراهخدا
خوشا به حال زاير امام رضا که نه تنها از ثواب مجاهدان و تجهیز کنندگان 
مجاهدان در راه خدا برخوردار است، بلکه در روايات متعددی آمده است که زاير 
دلباخته ي حرم رضوی از اجر و ثواب شهدای راه خدا که بس عظیم است نیز 
برخوردار می باشد، آن هم نه يک شهید بلکه ثواب هفتاد حتی هزار شهید، و آن 
هم نه هر شهیدی بلکه ثواب شهدای جنگ بدر که اولین جنگ اسالم و کفر بوده 
است و شهدای آن از جايگاه ويژه ای برخوردارند. از اين رو در ادامه به نقل اخبار 

وارده در اين زمینه می پردازيم: 
علی بن عبداهلل قطرب نقل می کند که: »امام رضا از کنار امام هفتم عبور 

1. انفال، 74.
2. من اليحضره الفقيه، ج2، ص351.
3. من اليحضره الفقيه، ج2، ص249.
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کرد؛ در حالی که امام رضا نوجوانی بودند و ديگر فرزندان امام هفتم نیز 
در کنار ايشان بودند، در اين هنگام امام موسی بن جعفر به امام رضا اشاره 
نموده و فرمودند: اين فرزند من در سرزمینی غريبانه می میرد، پس هر کس او را 
درحالی که مطیع امر او و آگاه به حق اوست زيارت نمايد، نزد خداوند عزيز و 

عظیم، همانند شهدای جنگ بدر می باشد«.1
حمزه بن حمران می گويد که امام صادق فرمودند: »به زودی نوه ی من در 
سرزمین خراسان در شهری که به آن طوس گفته می شود، کشته می شود، هر کس 
وی را در آن شهر در حالی که عارف و آگاه به حق اوست زيارت کند، در روز 
قیامت او را با دستان خودم گرفته و داخل بهشت می کنم. هر چند که او در دنیا 
مرتکب گناهان کبیره شده و اهل گناه بوده باشد. راوی می گويد: عرض کردم: 
جانم فدايت، عرفان و آگاهی به حق امام چیست؟ امام در پاسخ فرمودند: 
امام و رهبر ی است که اطاعت از  او  امام يعنی اين که بدانی  شناخت حق 
دستوراتش واجب است، بدانی که او دور از سرزمین و نزديکان خويش و غريب 
است، غريبی که در غربت به شهادت رسیده است، شناخت حق امام يعنی اين که 
بدانی هر کس در حالی که عارف به حق امامت اوست، او را زيارت کند، خداوند 
 عزوجل ثواب هفتاد شهید را به او می بخشد، شهدايی که در مقابل پیامبر اسالم

در حالی که حقیقت شهادت را درک کرده اند کشته شده اند«.2

لطایفحدیث:
در حديث شريف امام صادق با علم به آينده بیان می کند که بر سر فرزندانش 
چه مصیبت هايی در راه خدا وارد می شود، چنان که ساير ائمه نیز به اين امور 
امامت و واليت، آن مصايب را در راه خدا  با علم و صبر و حلم  آگاه بوده و 
تحّمل می کردند و هیچ گاه زبان به شکوه و گاليه باز نکردند، بلکه با تمام وجود 
راه حق را يافته و با آگاهی به مصیبت ها و خطرها در آن مسیر حرکت نمودند تا 

به شهادت رسیدند.
نکته ديگری که از کالم امام در مورد زاير قبر امام رضا به دست می آيد، 
توجه اهل بیت  به عاشقان خويش است، به گونه ای که آنان را فراموش نکرده 
و کار آنان را به شخص ديگری واگذار نمی کنند، لذا امام صادق می فرمايد در 

1. كامل الزيارات، ص304.
2. من اليحضره الفقيه، ج2، ص349.
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روز قیامت من خود دست زايران نوه ام امام رضا را می گیرم و داخل بهشت 
می کنم و اين کمال لطف و معرفت اهل بیت در حق دوستان و شیعیانشان 
می باشد، و ما عاشقان اهل بیت بايد بدانیم که از طرف اهل بیت هیچ 
غفلتی و کوتاهی نسبت به پیروانشان صورت نمی گیرد و اگر قصور و کوتاهی 

هست، از طرف ماست، و ما هستیم که با بی توجهی خود را محروم ساخته ايم.
تقصیر صاحب خانه چیست گر گدا کاهل بود 

امام  عاشقان  به   صادق امام  که  است  امیدی  روايت  اين  ديگر  نکات  از 
گناه  اهل   امام رضا زاير عاشق  رضا می دهند و می فرمايند: هر چند که 
باشد، آن هم گناهان کبیره ولی ما او را رها نمی کنیم يعنی لطف اهل بیت و 
محبت آنان، تنها نسبت به خوبان عالم نیست بلکه به افراد گناهکاری که از روی 
غفلت و بی دقتی و بی توجهي، مرتکب گناه شده اند و لو گناه کبیره، نیز توجه 
می کنند و کمک شان می کنند، و اين مژده و بشارتی است به گناهکاران که يک بار 
ديگر گول شیطان را نخورند و از زيارت و توجه به اهل بیت که در واقع 

توجه به پاکی ها و اسوه و الگوهای الهی هستند غفلت ننمايند.
از نکته های ديگری که در اين حديث شريف وجود دارد، شرط و قیدی است 
که در روايت آمده است، يعنی همراه بودن زيارت با آگاهی و معرفت به حق 
امام، يعنی شخص بايد بداند که برای رسیدن به سعادت و رستگاری، اطاعت 
امام  از  نه  و  ماندن  امام جا  از  نه  يعنی،  امام  از  اطاعت  و  است.  امام واجب  از 
جلو افتادن بلکه همراه امام بودن و قدم جای قدم امام گذاشتن. اطاعت از امام 
معصوم يعنی: فهم اين امر که معصوم کالمی جز کالم خدا نمی گويد و 

چیزی برای خود نمی خواهد. 
شناخت حق امامت يعنی فهم اين مسئله که برای نزديک شدن به خداوند بايد 
نمود.  آنان عمل کردند، عمل  امامان گفتند، گفت و همانطور که  همان طور که 
شناخت حق امام يعنی آنان را دوست و همنشین خود گرفتن و فرقی بین 
مرده و زنده ی آنان قايل نشدن. دانستن اين مسئله که ائمه نه تنها کالم ما را 
می شنوند بلکه به اذن خداوند از نیات ما هم خبر دارند و مشکالت ما را می دانند 
و همان طور که خودشان فرموده اند: »حاجت نیازمند را قبل از اين که بخواهد، 

برآورده نمايید!« 
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۱۵.۱.زیارتامامرضاوهمراهبودنباامامدرقیامت
اباصلت هروی در روايت دعبل از امام رضا نقل می کند که فرمودند: »روزها 
و شب ها به پايان نمی رسد، تا اين که شهر طوس محل رفت و آمد شیعیان و 
زايران من می شود، آگاه باشید که هر کس در غربتم مرا زيارت نمايد، در روز 
قیامت هم شان و رتبه ی من، در حالی که گناهانش مورد بخشش قرار گرفته است، 

خواهد بود«.1 

۱6.۱.ثوابدورکعتنمازدرکنارامامرضا
يکی از آداب زيارت امام به جا آوردن دو رکعت نماز زيارت است و ثواب 
چنین نمازی پاک شدن و بخشیده شدن گناهان است، همان گونه که در روايت 

ابا صلت هروی از امام رضا بر اين امر داللت می کند.
به  که  »به درستی  می فرمودند:   امام رضا که  نقل می کند  اباصلت هروی   
زودی مظلومانه و از سر کِین و دشمنی مسموم شده و کشته می شوم و در کنار 
هارون دفن خواهم شد، و خداوند عزوجل تربت مرا محل رفت و آمد شیعیان و 
اهل بیتم قرار می دهد. پس هر کس مرا در غربت زيارت کند، بر من واجب 
 است که روز قیامت به ديدنش بروم. و قسم به خدايی که حضرت محمد
را به واسطه ی انتخابش برای رسالت، عزيز و با کرامت گردانید و او را از بین 
تمامی مخلوقاتش بر گزيد، هیچ يک از شما درکنار قبر من دو رکعت نماز به جا 
نمی آورد، اال اين که هنگام مالقات با خداوند، مستحق مغفرت و بخشش خداوند 

خواهد بود«.2 

اززیارتامامحسین2.فضیلتبیشترزیارتامامرضا

يکی از مسايلی که در بخش ذکر فضايل زيارت امام رضا مطرح می شود، 
 امام رضا از روايات آمده است که فضیلت زيارت  اين است که در برخی 

1. عيون أخبار الّرضا، ج2، ص264.
2. الصدوق، عن ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن الهروي قال : سمعت الرضا  يقول: اني سأقتل بالسم مسموما ومظلوما 
واقبر إلى جانب هارون ويجعل اهلل عز وجل تربتي مختلف شيعتي وأهل بيتي فمن زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم 
القيامة والذي أكرم محمدا  بالنبوة واصطفاه على جميع الخليقة ال يصلي أحد منكم عند قبري ركعتين إال استحق المغفرة من 
اهلل عز وجل يوم يلقاه والذي أكرمنا بعد محمد  بالمامة وخصنا بالوصية ان زوار قبري لكرم الوفود على اهلل يوم القيامة وما 

من مؤمن يزورني فتصيب وجهه قطرة من السماء إال حرم اهلل عز وجل جسده على النار.
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با توجه به مقام  امام حسین بیشتر است، و اين امر ممکن است  از زيارت 
باالی اباعبداهلل الحسین سوال برانگیز باشد، هرچند اين بحث، بحث مهمی 
نمی باشد، زيرا همه ی ائمه در حکم نور واحدند و هر يک از آن بزرگواران 
آن چه را که بر عهده داشتند به خوبی به انجام رساندند و هیچ سخن و عملی را 
بدون رضايت خداوند متعال انجام نداده اند، اما جهت بررسی و طرح برخی از 

پاسخ ها در اين بخش به آن پرداخته می شود، واهلل هو العالم.
فدايت!  امام جواد عرض کردم: جانم  مهزيار می گويد: »خدمت  بن  علی 
زيارت امام رضا با فضیلت تر است يا زيارت امام حسین؟ امام فرمودند: 
زيارت پدرم امام رضا با فضیلت تر است؛ زيرا امام حسین را همه ی مردم 

زيارت می کنند؛ اما پدر مرا جز افراد خاصی از شیعیان زيارت نمی کنند«.1
علت فضیلت بیشتر زيارت امام رضا نسبت به زيارت امام حسین يکی 

از امور ذيل محتمل است:
ممکن است گفته شود که فضیلت بیشتر زيارت امام رضا موقتی بوده و 
اختصاص به زمانی داردکه تعداد زايران امام رضا به علت دوری راه و غربتی 
زيرا  است،  بوده  کم  داشتند،  اشاره  آن  به  متعدد  روايات  در   ائمه که خود 
عاشقان اهل بیت بیشتر در مدينه مستقر بودند و فاصله ی مدينه نسبت به 
عراق هرچند زياد است اما نسبت به ايران و به خصوص مشهد الرضا بسیار 
امام  امر باعث می شود که تعداد کمتری توفیق زيارت  زيادتر می باشد و همین 
رضا را پیدا کنند، و امام از غربت خاصی برخوردارگردند، به ويژه طرح 
واليت عهدی امام ممکن است، شبهاتی را برای برخی از شیعیان به وجود 
 آورده باشد، و زايران کمتر شود، از اين رو از آن جا که توجه به ائمه اطهار
و تعالیم روشن آنان، به معنای گم نکردن راه و تشخیص عقايد صحیح و صواب 
از عقايد باطل و ناصواب می باشد، به خصوص، ظهور عقايد و مذاهب مختلفی 
 که به اسم شیعه در آن زمان در حال رشد بودند، اهمیت توجه به امام هشتم
را به عنوان نمادی خاص برای شیعه ی دوازده امامی در مقابل ساير فَِرق شیعه 
دو چندان می نمود، و همین امر باعث تأکید بیشتر ائمه اطهار بر زيارت امام 
رضا شده است، همان گونه که در روايت صحیحه ی عبدالعظیم حسنی، به 

اين امر تصريح شده است.
عبدالعظیم حسنی می گويد: »خدمت ابا جعفر امام جواد عرض کردم، گاهی 

1. الكافي، ج4، ص584 و التهذيب، ج6، ص84.
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اوقات متحیرم در اين که به کربال بروم و قبر اباعبداهلل الحسین را زيارت کنم 
و يا به شهر طوس و مشهد الرضا بروم و قبر پدرتان را درآنجا زيارت کنم 
نظر مبارک شما چیست؟ امام جواد فرمودند: در جای خود بمان، سپس داخل 
)اتاق( شدند و در حالی که قطرات اشک بر چهره ی امام جاری بود برگشتند، 
سپس فرمودند: زايران قبر اباعبداهلل الحسین فراوانند؛ در حالی که زايران قبر 

پدرم در شهر طوس کم هستند«.1
همان طور که در اين روايت مشاهده می شود، مقصود از بیان فضیلت بیشتر برای 
زيارت امام رضا ترغیب و تشويق شیعیان به منظور رونق بخشیدن به زيارت 

امام رضا بوده است. 
بیان   امام رضا زيارت  بیشتر  برای فضیلت  است  که ممکن  علت ديگری 
عشری(  )اثنا  امامی  دوازده  شیعیان  تنها  را   رضا امام  که  است  اين  داشت، 
فرقه های  تمام  اوقات،  اکثر  در  را   امام حسین که  زيارت می کنند، در حالی 
شیعه اعم از دوازده امامی و غیر دوازده امامی زيارت می کنند، در حالی که از نظر 
شیعه ی دوازده امامی آن ها فاسد المذهب بوده و اعتقاداتشان مورد قبول نیست، 
قرامطه3 و غیر آن شیعه اطالق می گردد،  مانند زيديه، اسماعیلیه2،  بر فرقه هايی 
 درحالی که شیعه ي دوازده امامی نیستند. از اين جهت کسانی که امامت ائمه
را تا امامت امام هشتم را می پذيرند، نسبت به امامان بعدی مشکل ندارند و 
امامت آنان را نیز می پذيرند؛ در حالی که ساير فرق اين گونه نیستند، از اين رو چنان 
که در روايت علی بن مهزيار نیز گفته شد، امام حسین را تمام مردم زيارت 

می کنند، در حالی که امام رضا را گروه خاصی از شیعیان زيارت می کنند.4
از  يک  کدام  زيارت  که  مسئله؛  همین  از  مسلم  بن  عبدالرحمن  روايتی  در 
امام کاظم سوال می کند و حتی اسامی تک  از  با فضیلت تر است   ائمه
تک ائمه ی اطهار را ذکر می کند و امام به صورت روشن به فرق نداشتن 

زيارت ائمه ی اطهار تصريح می فرمايند. 
عبد الرحمن بن مسلم می گويد: خدمت امام کاظم رسیدم و عرض کردم: 

1. عيون أخبار الّرضا، ج2، ص256 .
2. اسماعيليه نام عمومى فرقه هايى است كه بعد از حضرت صادق به امامت فرزند مهمش اسماعيل يا نواده اش محمدبن 
اسماعيل اعتقاد دارند و گاه در شهرهاى مختلف به نام هاى گوناگون، مانند باطنيّه، تعليميّه، سبعيه، حشيشه، مالحده و قرامطه 

خوانده شده اند. ر.ك: فرهنگ فرق اسالمى، محمد جواد مشكور، ص47.
3. از انشعابات فرقه »اسماعيليه« منسوب به مردى به نام حمدان بن قرمطه بودند. جهت اطالعات بيشتر، ر.ك: فرهنگ فَِرق 

اسالمى، محمد جواد مشكور. ص358.
4. الكافي، ج4، ص584 و التهذيب، ج6، ص84.
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 با فضیلت تر است؟ زيارت امیرالمؤمنین زيارت کدام يک از ائمه معصومین
يا امام حسین يا ائمه ی ديگر )وی می گويد اسامی يکايک ائمه اطهار را 
نام بردم(؟ امام در پاسخ فرمودند: ای عبدالرحمن! بدان هرکس اول ما )امام 
اول( را زيارت کند به درستی که انگار آخرين امام ما را زيارت کرده )يعنی 
بین زيارت امام اول و زيارت آخرين امام فرقی نیست( و هرکس آخرين 
امام ما را زيارت کند انگار اولین امام ما را زيارت کرده و هرکس واليت اولین 
ما را بپذيرد، انگار واليت آخرين ما را پذيرفته است، و هرکس واليت آخرين ما 
را بپذيرد، انگار واليت اولین ما را پذيرفته است. و هر کس حاجت و نیاز يکی 
از دوستداران ما را برآورده کند انگار نیاز و حاجت تمام ما را برآورده است. ای 
عبدالرحمن! ما را دوست داشته باش و در راه ما دوست داشته باش و برای ما 
)به خاطر ما( دوست داشته باش، و ما و هر کس که ما را دوست دارد دوست 
داشته باش، و هر کس ما را دشمن و مورد غضب قرار می دهد او را مورد غضب 
و دشمنی قرار بده! آگاه باش که رد کننده ی ما )کسی که واليت ما را رد می کند 
پیامبر  و هر کس  است   پیامبر خدا ما  کننده ی جد  رد  همانند  نمی پذيرد(  و 
اسالم را رد کند، خدا را رد کرده است. ای عبدالرحمن! آگاه باش هر کس با 
ما دشمنی کند و  ما را مورد غضب قرار دهد، حضرت محمد را مورد دشمنی 
قرار داده است و هر کس حضرت محمد را مورد دشمنی قرار دهد، خداوند 
جّل و اعلی را مورد دشمنی قرار داده است و هر کس با خداوند جّل و اعلی 
دشمنی کند فرض است بر خداوند )يعنی خداوند حتماً اين کار را خواهد کرد( که 
آتش را به او برساند و او را درون آتش بیاندازد؛ در حالی که هیچ کمک کننده ای 

برای او نیست.1
با توجه به فرض های ذکر شده و همچنین صراحت روايات عبد الرحمن بن 
امام  افضل بودن زيارت  از  اطهار، مراد  ائمه ی  بر فرق نداشتن زيارت  مسلم 

رضا روشن می گردد.

1. كامل الزيارات، ص335.
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پیشگفتار

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
يکي از مراسم عبادي مهم و کارآمد که در جوامع اسالمي به صورت اجمالي و 
در جوامع شیعي خصوصاً به صورت گسترده رايج و داير است موضوع زيارت 
است زيارت کعبه مقدسه و بیت اهلل الحرام براي تمام مسلمین درهمه جاي جهان 

از اهمیت فوق العاده اي برخوردار  است. 
زيارت مرقد مطهر پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد بن عبداهلل هر چند 
واجب نیست بلکه از مستحبات به شمار مي آيد ولي نزد امت اسالمي جايگاهي 
رفیع و با عظمت دارد به طوري که عماًل )و نه اعتقاداً( همانند زيارت بیت اهلل 

الحرام است.
شیعه دنباله، قرآن کريم و مفاهیم عالیه ي اسالم ناب است و در خط پیغمبر و 
اوصیا او يعني ائمه اهل البیت حرکت مي کند زيارت قبور منّور آن عزيزان 

خدا را عبادتي بزرگ، ارزشمند و جامع خیرات دنیا و آخرت مي داند. 
 امروز مشهد مقدس و مضجع و مرقد مطهرحضرت ابوالحسن علي بن موسي 
الّرضا مظهر عظمت خاندان پیغمبر گرديده و جالل و نفوذ بي نظیر و حمايت 
اهل بیت در آن مکان مقدس و روضه ي مطهر متبلور مي شود. اجتماعات 
بي نظیر مشهد مقدس به معجزه اي تبديل شده که جز با اراده ي ازلي الهي صورت 
پذير نیست و براي احدي جز اهل بیت پیامبر و اوصیاي آن حضرت ـ علي و 

آل علي ـ فراهم نخواهد گرديد.
اگر روزي حقیقت و ماهیت زيارت و آداب و شرايط آن کاماًل تشريح مي شد 
خدا مي داند که اين مرکز مقّدس و اين زيارت سراسر نفوذ و جاذبه چه طوفاني 
و انقالبي به وجود آورد و چه تحّولي در میان جامعه، خصوصاً نسل جوان ايجاد 

نمايد.
اين کتاب حاوي يک مقّدمه و سه بخش اصلي و يک بخش پاياني است. 

سه بخش اصلي:
1. مفهوم و ماهیت زيارت و اقسام آن.

2. نقش زيارت و آثار و برکات آن.
.3. عنايات و کراماتي از حضرت رضا

4. آداب و شرايط زاير و زيارت
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و قسمت پاياني امور و مطالبي در رابطه با زيارت و عرض ادب شاعرانه و 
نیايش زايران.

امید است که به برکت حضرت رضا اين نوشتار ناچیز براي زايران عزيز 
تأثیرگذار باشد و مورد عنايات حضرت علي بن موسي الّرضا قرار بگیرد.

قم حوزه علمیه 
علي کريمي جهرمي
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بخشاول:مفهوموحقیقتزیارتواقسامآن

معنيومفهومزیارت
زيارت در لغت به معناي قصد است و گويا کسي که به زيارت کسي مي رود او 

را قصد کرده و به قصد وي به راه افتاده است.
معناي اصطالحي زيارت وحقیقت آن، حضور در نزد مقامي و شخصیتي به 

منظور بزرگداشت و احترام او و انس گرفتن با اوست.

زیارتاحیاء
زيارت در مورد احیا و زندگان از اقوام و خويشان و يا دوستان و انسان هاي با 
قداست، يک معناي روشن و متداول دارد و در روايات شريفه بابي به عنوان: »باب 
زيارة المؤمن« و يا »باب زيارة االخوان« به چشم مي خورد؛ در آن بخش، رواياتي حاکي 
از از اجر و پاداش فراواني که براي مالقات و ديدار انسان هاي با ايمان وارد شده ذکر 
کرده اند که البته هر اندازه شخص زيارت شده داراي مراتب باالتري از معنويت و 
فضیلت باشد ثواب و پاداش ديدار و مالقات او بیشتر و باالتر است؛ چنانچه نیت و 
هدف زيارت کننده هر اندازه خدايي تر باشد و زيارت و ديدار به لحاظ ايمان و فضايل 

او صورت گرفته باشد در ارزش آن زيارت و ثواب آن زيارت، اثر خواهد گذاشت.

زیارتگذشتگان
در مورد اشخاص متوفي نیز کلمه ي زيارت استعمال مي شود که البته بیشتر به 

قبر آنان نسبت داده مي شود.
اين مطلب نشأت گرفته از جهان بیني اسالم و ديد وسیع و عمیق اديان آسماني 
به ويژه اسالم است که حیات و زندگي را منحصر به زندگي اين جهان نمي دانند 
و انسان را در  چهار ديواري جهان طبیعت محدود نمي کنند بلکه وراي اين عالم، 

عالمي گسترده تر، جالب تر و زيباتر براي انسان قايل اند.
اهل اديان و بالخصوص اسالم، مردگان را فاقد فهم، درک و شعور نمي دانند 
بلکه معتقدند آنان هم حیات دارند؛ نهايِت امر اين که حیات آنان تغییر شکل داده 
و تغییر يافته و با توجه به شرايط مخصوص خود، درک وفهمي متناسب دارند؛ 
از اين رو از ديدار زندگان و بازماندگان از منازل و مقابر آن ها خوشحال، مسرور 
و شادمان مي گردند و از اين که از خاطر و ذهن بازماندگان رفته و دوستان و 
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بستگان، آنان را فراموش کرده باشند و يادي از آن ها نکنند نگران و ناراحت و چه 
بسا گله مند باشند و احیاناً به جاي دعا نفرين کنند. 

امام باقر نقل مي کنند که رسول خدا فرمود: جبرئیل براي من چنین 
گفت: خداوند فرشته اي را به سوي زمین فرستاد. آن فرشته شروع به راه رفتن 
کرد تا به درِ خانه اي رسید که مردي آن جا ايستاده و از صاحبخانه اجازه ي ورود 
مي خواست. آن ملک گفت: »با صاحب اين خانه چه کاري داري؟« پاسخ داد: »او 
برادر مسلمان من است. آمده  ام که براي خدا او را زيارت و ديدار کنم«. ملک 
گفت: »از آمدنت هیچ منظوري جز اين نداشتي؟« در پاسخ گفت: »نه! فقط به 
همین منظور آمده ام«. آن فرشته گفت: »پس من فرستاده ي خداوند به سوي توأم؛ 
خداوند، سالم مي فرستد و مي فرمايد: بهشت براي تو واجب و حتمي گرديد! و 

اضافه کرد که خداوند عزوجل مي فرمايد:
بلکه مرا  نکرده؛  را ديدار  او  را زيارت کند  هر مسلماني که مسلمان ديگري 

زيارت کرده و ثواب و پاداش او بر من بهشت است«.1 

زیارتقبورعلماوبزرگان
زيارت قبور مؤمنان معمولي داراي آن همه اجر و پاداش بود، اکنون اگر انسان 
مزار  جوار  در  يا  و  برود  پرهیزکار  و  صالح  شايسته،  انسان  يک  قبر  زيارت  به 
يکي از علماي بزرگوار شیعه و نّواب حضرت بقية  اهلل با قبر شريف آن عالم 
بزرگوار و واال مقام، انس بگیرد و از روح بلند و پاکش استمداد کند چه اجر و 
پاداش هاي بزرگ و چه آثار خیري را به دنبال دارد؟! و چه بسیارند کساني که در 
کنار قبر انسان صالح، بزرگوار و وارسته اي يا در کنار مزار عالم مهذب و مجتهد 
واال مقام و آزاده اي به اذن خدا به مراد و مقصد و حاجت خويش دست يافته اند 
و مشکالت زندگي آن ها مرتفع گرديده و به آساني از دست انداز هاي خطرناک 

زندگي رها شده اند. 
و  بوده، رضا  بندگي خداوند  مسیر  در  پیوسته  که  شايسته اي  و  بنده ي صالح 
و  اوامر  مقابِل  در  و  مي داده  ترجیح  خويشتن  رضاي  بر  را  معبودش  خشنودي 
مقررات الهي، هواي نفس خود را زير پاگذاشته مورد عنايت الهي قرار بگیرد و 
خداوند قادر و مهربان به برکت آن انسان صالح و خداجو حاجت کسي که در 

کنار قبر او به خدا روي آورده برآورده سازد. 

1. الكافي، ج2، ص176، ح 2.
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زیارتمقابرشهیدان
در میان انسان هاي خداجو و دلدادگان حق، شهیدان از همه، پیش گام ترند.

اين انسان هاي واال وگران قدر براي حفاظت وحمايت ازدين خدا، مردانه به پاخاستند؛ 
دشمن غدار را در کار خود حیران ساختند؛ آن ها را به عقب راندند و ملت و مکتب 
مقدس خود را سرافراز نمودند. آنان در اين معامله ي بزرگ با خداوند، جان عزيز خود 
را مفتخرانه فدا کردند و باالترين مقامات جهان ابدي را به دست آوردند. خداوند 

بهترين مقام، اجر و ثواب را براي آنان قرار داده و ذخیره کرده است.
از جمله پاداش هاي پرافتخاري که خدا به آنان عطا فرموده قداست قبر آنهاست؛ 
مردم به سوي اين اماکن و بقاع مي روند؛ از به خون خفتگان آن مکان هاي مقدس 
الهام مي گیرند و صفات برجسته آن فرهیختگان برايشان تداعي مي شود: آدمي از 
آن گلزار معطر، غیرت، ايثار، جهاد، فداکاري، پايمردي، بزرگواري، پارسايي وساير 

صفات عالیه ي انساني را فرا مي گیرد.
گر بشکافي هنوز خاک شهیدان عشق   

آيد از آن خاکدان، زمزمه ي دوست دوست
زيارت گلزار شهیدان و مقابر نوراني آنان از اهمیت بسزايي برخوردار است 
خصوصاً به لحاظ آن چه که در قرآن کريم آمده است آنان زنده اند و نبايد حتي 
تصور، توهم و خیال مرگ آنان را کرد بلکه آنان از رزق و روزي الهي در جهان 
ابديت برخوردارند و به آن الطاف و عناياتي که خداوند درباره ي آنان دارد شادمان 

مي باشند.
و اين صريح قرآن کريم است که مي فرمايد: 

ِِّهْم يُْرَزقُوَن فَِرِحيَن  َِّذيَن قُتُِلواْ فِي َسبِيِل اهللِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعنَد َرب َو اَلتَْحَسبَنَّ ال
َِّذيَن لَْم يَْلَحُقواْ بِِهم مِّْن َخْلِفِهْم ااّل َخْوٌف َعَلْيِهْم  بَِما آتَاُهُم اهللُ ِمن فَْضلِِه َويَْستَْبِشُروَن بِال

1َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن
و گويا حیات شهیدان نسخه ي ممتازي ازحیات است وآنان برسايرمردگان و 
و  افتخار  زندگیشان سراسر  دارند،  امتیاز  مرگ،  از  در حیاِت پس  درگذشتگان، 
همراه با انواع و اقسام لطف و رحمت الهي و قريِن عنايات بیکران ذات اليزال او 

و آمیخته به بهترين شادي ها و نشاط ها و خرمي هاست. 
زیارتامامزادگانواالمقام

برگ  و  شاخ  آنان  است؛  مقام  واال  امامزادگان  زيارت  زيارت ها،  انواع  از 

1. آل عمران، 169 و 170.
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درخت هاي بارور و پر ثمر رسالت و واليت اند و احیاناً بدون واسطه و گاهي با 
وسائطي چند به امامان معصوم و حج جالهیّه متصل مي شوند؛ پاره هاي تن 
آن عزيزان خدا به شمار مي روند و زيارت آن گوهرهاي تابناک راهي براي نیل به 

رضا و خشنودي آباي گرامي و اجداد پاک آن هاست. 
دستت نمي رسد که بچیني گلي ز شاخ           باري به پاي گلبن ايشان گیاه باش
آري! در میان آن امامزادگان واال مقام عده اي هستند که در فضیلت، کماالت 
از آباي گرامي خود سرآمد  معنوي، مراتب و مدارج علمي و معنوي و پیروي 
روزگار وشهره ي آفاق و مورد اشاره ي پاکان و زبدگان جهان و ملجأ خاصان و 
مخلصان دربار الهي بوده اند و آثار خیر و برکات بي شمار از قبور منور آنان بروز 

کرده و موجب توجه کاروان دل ها به سوي حق و حقیقت گرديده است. 
ما در اين مقام چند نفر از آن واالمقامان و مکرمان دربار الهي را به عنوان نمونه 

ذکر کرده و درباره ي مقامات عالي و شأن رفیع آنان اشاره اي کرده و مي گذريم:

۱.حضرتفاطمهمعصومه
مدفون در شهرستان قم، دختر واالتبار حّجت اهلل علي العباد و ولّي اهلل في البالد 

حضرت موسي بن جعفر الکاظم؛ امام هفتم شیعه صلوات اهلل علیهما.
واليت  درآسمان  که  است  درخشان  اختري  جوان سال،  و  معظمه  بانوي  اين 
درخشندگي ويژه دارد و چشم و چراغ اهل وال و دلدادگان آل محمد صلوات اهلل 
علیه و علیهم اجمعین است؛ او دخت واالمقام امام کاظم و خواهر گران قدر 
حضرت  نهم  امام  افتخار  پر  عمه ي  و   علي بن موسي الّرضا امام  حضرت 
جواد  االئمه است؛ عالوه بر اين جهت، از سه امام معصوم رواياتي در مورد 
زيارت آن بانوي مطهر و ثواب بي شمارِ زيارت آن معظمه ي دوران رسیده است 
و آن سه بزرگوار، حضرت امام جعفر صادق، حضرت رضا و حضرت 
جواد مي باشند. از زبان اين بزرگواران به طور صريح به زايرين قبر شريفش 

وعده ي بهشت و رحمت واسعه ي الهي داده شده است.

2.حضرتعبدالعظیمحسنيسالماهللعلیه
امام حسن  به حضرت  با چهار واسطه   نسبش  در شهر ري مدفون است و 
مجتبي مي رسد: ابوالقاسم عبدالعظیم بن عبداهلل بن علي بن حسن بن زيد بن 

.حسن بن علي بن ابي طالب
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اين امامزاده ي عالیقدر حضور مکرم سه نفر از ائمه طاهرين؛ يعني حضرت جواد، 
آن  فیض حضور  از  و  کرده  درک  را   عسکري و حضرت  هادي  حضرت 
عبدالعظیم  است. حضرت  برده  فراوان  فیض  و  وافر  بهره هاي  الهي  حجت هاي 
روايات بسیاري از حضرت جواد و حضرت هادي  نقل کرده است؛ او نزد 

آن بزرگواران محترم بود و او را بسیار دوست مي داشتند.
حضرت عبدالعظیم از رواه ومحدثین بزرگ شیعه و از علماي  عظیم الشأن امامیه 

است. 
در فضیلت زيارت آن بزرگوار همین بس که شخصي از اهل ري مي گويد: بر 
بودي؟«  »کجا  فرمود:  )امام هادي( وارد شدم. حضرت  ابوالحسن  حضرت 

عرض کردم: »به زيارت امام حسین رفته بودم«. امام هادي فرمود: 
آگاه باش که اگر قبر عبدالعظیم را که در نزد خودتان )در ري( است زيارت 

مي کردي مانند کسي بودي که حسین بن علي  را زيارت کرده  است.1

۳.سیدامیراحمدبنموسيالکاظم)شاهچراغ(مدفوندرشیراز
نام مبارکش احمد و هم نام جد امجدش حضرت رسول اکرم است. وي 
فرزند بال واسطه ي حضرت موسي بن جعفر بوده و در اين اعصار اشتهار 
کامل به شاه  چراغ پیدا کرده است. او در ايام مأمون به شیراز آمده و در آن جا 

درگذشته و شهید شده است. 
جنید شیرازي مي نويسد: »او بسیار بزرگوار و کريم النفس و با رأفت بوده به 

طوري که هزار نفر بَرده را از عبید و اماء در راه خدا آزاد نمود«.2
و اين همان است که در بعضي از عبارات آمده که: »هزار مملوک از مال خويش 

آزاد نمود«.
و شیخ مفید فرموده: »احمد بن موسي؛ سیدي کريم، جلیل، صاحب 
ورع و مورد عالقه و محبت حضرت ابوالحسن موسي بود و حضرت، او را 

مقدم مي داشت«.3
 بعد از شهادت حضرت علي بن موسي الّرضا حضرت احمد بن موسي 
و برادران او که به عزم ديدار و ملحق شدن به امام رضا حرکت کرده بودند 

1. ثواب االعمال، ص104 و كامل الزيارات، ص324 و وسائل الشيعه، ج10، ص451.
2. شد الزار في حط االوزار عن زوار المزار، ص289.

3. االرشاد، ج2،  صص245 و 246.
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با شنیدن اين خبر دردناک، افسرده خاطر و شديداً نگران شدند و باالتر اين که 
تحت تعقیب عوامل حکومت قرارگرفته ويارانشان نیز پراکنده شدند. آن بزرگوار 
از چنگال دژخیمان، گريخته تا وارد شیراز شد و در منزل يکي از دلدادگان اهل 
بیت عصمت و طهارت همین مکان که اکنون بقعه و بارگاه منور اوست پنهان 
گرديد و شب و روز به عبادت مشغول بود تا يک سال گذشت؛ جاسوسان والي 
فارس مکان او را شناسايي کردند و لشکري براي دستگیري اش وارد عمل شدند. 
آن بزرگمرد يک تنه با آنان مقابله مي کرد و شجاعتي حیرت آور از خود نشان داد 
تا هنگامي که براي استراحت تکیه به ديوار داده بود از عقب، ضربتي با  شمشیر 

بر سر نازنینش وارد نمودند.
اين  از  بودند؛  در همان حال، جمعي مشغول خراب کردن خانه  از طرفي  و 
دشمنان  دشمني  اثر  بر  بعد  و  شد  پنهان  خاک  توده هاي  زير  مبارکش  بدن  رو 
هفتم  قرن  اوايل  تا  اين وضعیت  گرديد.  زباله ها  مرکز  مکان،  آن   ،اهل بیت
هجري که اتابک مظفر الدين در مقام سلطنت فارس قرار گرفت، ادامه داشت. او 
مردي بسیار صالح بود و در تعظیم شريعت و اهل شرع، سعي فراوان مي نمود. 
امیر مقرب الدين از وزرا و مقربین او دستور داد براي عمران و آبادي شهر، آن تل 
زباله دان را از میان بردارند و به جاي خانه اي که خراب شده بود عمارتي بزرگ 
برپا کنند. کارگران بسیاري مشغول انجام اين کار شدند و زباله ها را به خارج از 

شهر مي بردند. 
با  باشد  يافته  تغییري  که  اين  بدون  مقتولي  تازه  جسد  کار،  اثناي  در  روزي 
چهره اي بسیار زيبا و فرق شکافته پیدا شد. خبر به وزير داده شد و بر حسب امر 
او عده اي براي بررسي جريان آمدند و در دست آن جوان، حلقه ي انگشتري اي را 
مشاهده کردند؛ اين جمله بر خاتم آن نقش بسته بود: »العزة هلل احمد بن موسي« 
حضرت  مطّهِر  جسد  اين  دانستند  انگشتر  خصوصاً  شواهدي  و  قرائن  با 
احمدبن موسي، برادر حضرت رضا است که بعد از حدود چهار صد سال اين 
گونه سالم و با طراوت باقي مانده است و اين خود موجب استبصار جمعي از 

مردم که مخالف خاندان پیغمبر بودند گرديد.1

4.حضرتسیدامیرمحمدعابد
ناگفته نماند که در فاصله بسیار نزديکي از بقعه ي مبارکه ي شاه چراغ، بقعه ي 

1. شب هاي پيشاور، صص118 تا120؛ مرحوم سلطان الواعظين شيرازي جريان شهادت آن بزرگوار را مشروحًا نقل كرده است.
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منور برادر ايشان حضرت سید امیر محمد قرار دارد. 
هاشمیه کنیز رقیه دختر موسي بن جعفر گفته است: من هیچ گاه محمد را 

ديدار نکردم مگر اين که اين آيه از کتاب خدا را به ياد مي آوردم:
َكانُوا قَلِياًل مَِّن اللَّْيِل َما يَْهَجُعوَن؛ آنها متقین کمي از شب را مي خوابیدند.1 و2

اين امامزاده ي بزرگوار در کثرت عبادت و مناجات با خدا به جايي رسیده بود که به 
محمد عابد، اشتهار پیدا کرده بود. وي به عنوان نیايشگر و عابد دوران خويش شناخته 
مي شد و در شب زنده داري سرآمد اقران بود. او در نهايت، در شیراز به آبای طیبین خود 

پیوست و نزديک قبر برادرش حضرت شاه چراغ، مدفون گرديد.

زیارتمعصومینواماماناهلبیت
باالترين، ارزنده ترين و پرفضیلت ترين زيارت ها زيارت معصومین پاک و امامان 
از آل محمد است. زيارت پیامبر بزرگوار اسالم و زيارت دخت گرامي 
آن حضرت و ائمه ي اهل بیت و خاندان مطهر رسول اهلل از بهترين وسايل الي اهلل 

تعالي است و با برکت ترين زيارت ها از نظر آثار، فوايد و نتايج به شمار مي آيد.
بنابراين زيارت امامان معصوم به ديدار آنان رفتن، کنار قبر شريف و در زير قبه ي 
مبارکه ي آن عزيزان بار انداختن، ارتباط مستقیم با آن ها برقرار نمودن، با آن ذوات 
مقدسه راز دل گفتن و سر بر آستان آن عزيزان خدا نهادن است بلکه تنها اظهار راز و 
غم درون خود را نمودن نیست که رد و بدل شدن سخنان و گفت و شنود است؛ سالم 

کردن و پاسخ شنیدن و مورد توجه و لطف ولي خدا قرار گرفتن است.

بخشدوم:نقشزیارتوآثاروبرکاتآن

مصداقبارزآیهيمودت،زیارتاماماناست
مي باشند  آشنا  آن  عالیه ي  مفاهیم  با  و  ارتباط اند  در  کريم  قرآن  با  که  کساني 
مي دانند که خداوند در اين کتاب آسماني مردم مسلمان و عالقه مندان به دين را به 
مودت ذوي القربي و نزديکان پیغمبر اکرم فرا خوانده، آن را به صورت مؤکد 
بر مردم الزم گردانیده و اين موضوع را مزد رسالت پیامبر اکرم قرار داده است:
قل ال اسألكم عليه اجراً ااّل الموّدة في القربي؛ بگو  اي پیامبر! من از شما بر 

1. الّذاريات، 17.
2. منتهي المال، ج2، صص155 و 156.
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رسالتم درخواست هیچ اجر و پاداشي نمي کنم جز دوست داشتن نزديکان و اهل 
بیتم.1

مودت و محبت نسبت به خاندان پیغمبر و اهل بیت رسول خدا امري مستمر 
است، در هر عصر و زماني جريان دارد و اختصاصي به زمان حیات آن بزرگواران 

ندارد بلکه در دوران وفات و ارتحالشان نیز جاري است. 
از مظاهر مودت و دلدادگي به حضرات معصومین اين است که انسان از 
دور يا نزديک به زيارت قبر شريف آن عزيزان الهي بشتابد؛ کنار مرقدشان عرض 
ادب کند و نسبت به آن ذوات مقدسه و مظاهر رحمت واسعه ي الهیه اداي تعظیم 

و احترام بنمايد.
همان  خواندن  مودت،  ابراز  و  ادب  عرض  پرالهام ترين  و  جالب ترين  البته 
زيارت نامه هايي است که درکتاب ها ثبت و ضبط شده است و بوي وحي مي دهد و 

چون ازآثار الهامات غیبیه است به دور از گزاف گويي و اغراق سرايي است.

زیارتامامانیاوفاداريبهپیمانامامت
يکي از نقش هاي سازنده و پر ارزش زيارت، وفاداري انسان به عهد و پیمان 

واليت و امامت است.
پیشواي هشتم شیعه حضرت ابوالحسن علي بن موسي الّرضا مي فرمايد:

براي هر امامي عهد و پیماني برگردن دوستان و شیعیان اوست و به يقین از تمام 
وفاي به آن عهد و پیمان، و نیکو ادا کردن آن، زيارت قبور آنان است؛ پس کسي 
که از روي رغبت و شوق و عالقه مندي و براي تصديق آن چه را که در آن رغبت 

دارد آنان را زيارت کند، امامان اوشفیعانش در روز قیامت، خواهند شد.2

زیارتیااقتدابهمعصومینپاک
زيارت امامان معصوم و حجت هاي الهي و رفتن به سوي قبر آن عزيزان 
و مقربان دربار الهي نوعي اقتدا و پیروي از خود آن بزرگواران و آن انوار باهره ي 
الهي است؛ زيرا در حاالت آنان مکرراً نقل شده که به اين عمل عنايت داشتند 
به  مي دادندکه  انجام  را  امامان  از  امامي  و  معصومان  از  معصومي  قبر  زيارت  و 

نمونه هايي اشاره مي کنیم.

1. شوري، 23.
2. كامل الزيارات، ص131 و عيون اخبار الّرضا، ج2، ص261.
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1. در حاالت حضرت صديقه طاهره، فاطمه زهرا نقل شده که در رثاي پدر 
بزرگوار و عالیقدر خود، حضرت خاتم االنبیا صلوات اهلل و سالمه علیه مي خواندند:

اذا ضاق صدري ُزرت قبرک باکیًا
انوح و ابکي ال اراک مجاوبي

فیا ساکن الغبراء علمتني البکاء
و ذکرک انساني جمیع المصائب1

هنگامي که سینه ام به تنگ مي آيد با گريه و زاري به زيارت قبر تو مي شتابم، 
نوحه سرايي مي کنم و مي گريم ولي تو را نمي بینم که جوابم را بدهي. پس اي که 
در دل خاک منزل گرفته و آرمیده اي، تو گريه را به من آموخته اي و ياد تو همه 

مصايب را از يادم برده است.
از ظاهر عباراِت اين مرثیه ي جانسوز استفاده مي شود که بانوي اسالم آن را در 

کنار قبر پدر بزرگوار خود رسول اهلل انشاء کرده و مي خوانده اند.
2. در حاالت حضرت امام حسین آمده که: »امام حسین عصر هر جمعه 

قبر برادرش امام حسن را زيارت مي کرد«.2
3 و4. حضرت امام زين العابدين و حضرت امام محمد باقر ازمدينه 
 و حضرت امام حسین به عراق آمده و قبر مطهر حضرت امیر المؤمنین

را زيارت کرده اند.
 ابن قولويه قمي رضوان اهلل علیه از محمد بن مسعود نقل مي کند: امام صادق
را ديدم که آمدند تا به قبر رسول خدا رسیدند و پس دست خود را بر روي 

قبر پیامبر نهاد و فرمود: 
از خداوندي که تو را برگزيد و انتخاب نموده و هدايت فرمود و امت را به 

وسیله ي تو هدايت کرد درخواست مي کنم که بر تو درود بفرستد.

زیارت،عاملآشنایيبیشتروعمیقترباامامان
و  عصمت  خاندان  زيارت  برجسته ي  برکات  جمله  از  و  حسنه  آثار  از  يکي 
طهارت آشنايي بیشتر با صاحبان آن قبور منّور و مدفونین در آن بقعه هاي مطهر 
است. انسان زاير هر چند شناختي اجمالي از آن ذوات مقدسه و انوار الهي و آسماني 
دارد ولي نوعاً با انجام مراسم زيارت و ورود در آن روضه هاي مبارک شناخت تازه اي 

1. بيت االحزان، ص140.
2. وسائل الشيعه، ج10، ص317.
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پیدا مي کند؛ خصوصاً اگر زيارت نامه هاي مخصوص و مأثور را قرائت کند جايگاه 
اصلي و مقام رفیع و شايسته و شأن واالي آنان را پیدا خواهد کرد. 

هر بار که انسان موفق به زيارت اين حجت هاي باهره ي الهي مي شود گامي به 
سوي معرفت مقام واالي آنان فراتر مي گذارد. روضه ي منور هر کدام با حال و 
هواي مخصوص خود، اثري مخصوص در انسان دارد. صحن ها و رواق هاي هر 
کدام از آن ها تأثیري بسزا دارد و حتي مدفن پاک آن امامان محبوب و عزيزي که 
داراي بقعه، بارگاه، صحن و سرا نیستند در شرايط خاصي که دارند يادآور نکات 
و مطالب بیشماري هستند و در عین همان سکون و  سکوت بهت انگیزي که به 
وسیله ي دشمنان دين و متعصبان معاند و از خدا بي خبر به وجود آمده صدها و 

هزارها حکايت را يادآوري مي کنند.

زیارتامامانوآشنایيبامکتب
يکي از برکات مهم و بازدهي هاي قابل توجه زيارت ها و حضور در کنار قبور 
طیبه  پیامبر بزرگوار و خاندان پاک او و امامان معصوم اين است که در 
خالل اين سفرها، زيارت ها و قرائت زيارت نامه ها آشنايي بیشتري با مکتب براي 

انسان پیدا مي شود. 
الهي در چهار کلمه خالصه  پربار و غنا بخش معنوي و معارف  منابع  آري! 

مي شود: 
يکي قرآن کريم که اصیل ترين منبع معارف آسماني است.

و ديگر، دعاها که به شکلي جّدي نقش موثري را در اين مسیر ايفا مي کنند. 
سومین منبع، حديث است که شامل نهج البالغه نیز مي شود. 

و چهارمین منبع، زيارت هاست که راستي يک منبع پرتوان، کاربردي، نافذ و 
موثر است. 

اين زيارت ها به صورتي مخفي و ناپیدا روح توحید خالص و يگانه پرستي کامل 
را در جان انسان مي دمد؛ او را با شأن رفیع و پايگاه واالي انبیا و پیامبران آشنا 
مي سازد؛ امامان معصوم و خاندان جلیل رسول اهلل را به ما معرفي مي کند؛ درس 
دوستي با رجال الهي و مردان خدا و نیز مخالفت و ناسازگاري با طاغوت ها و 
ستمگران از خدا بي خبر را به ما مي دهد؛ صف حق را از صف باطل، ممتاز و جدا 
مي سازد؛ انسان را با عدالت، حق گويي و حق محوري مي پروراند؛ از او عنصري 
مي سازد.  قساوت  و  فساد  ناپاکي،  بدي،  با  ستیز  در  و  اجحاف گري  ظلم،  ضد 
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و  با صالبت  و  مقاوم  را  آن  از سويي  و  تلطیف مي کند  را  انسان  زيارت، روح 
نیرويي باطل شکن و کفر ستیز مي نمايد؛ صفات عالیه ي انسان ها و مکرمت هاي 
اخالقي را در جان انسان مي دمد و ريشه هاي رذايل اخالقي، بدي ها و ناپاکي ها 

را از آن بیرون مي کشد.
اينک، نمونه اي از آن معارف عالیه و مکارم اخالقي و عرفان و توجه به خداوند 

که در زيارت شريف »امین اهلل« به کار رفته است: 
»اَللَُّهمَّ فَاْجَعْل نَْفسي ُمْطَمئِنًَّة بَِقَدِرَك راِضيًَة بَِقضائَِك ُمولَِعًة بِِذْكِرَك َو ُدعائَِك ُمِحبًَّة 
لَِصْفَوِة اَْولِيائَِك َمْحبُوبًَة في اَْرِضَك َو َسمائَِك صابَِرًة َعلي نُُزوِل باَلئَِك شاِكَرًة لَِفواِضِل 
لِيَْوِم َجزائَِك  التَّْقوي  َدًة  لِقائَِك ُمتََزوِّ نَْعمائَِك ذاِكَرًة لَِسوابِِغ آالئَِك ُمْشتاقًَة اِلي فَْرَحِة 
َوثَنائَِك؛  بَِحْمِدَك  نْيا  الدُّ َعِن  َمْشُغولًَة  اَْعدائَِك  اِلَْخالِق  ُمفاِرقًَة  اَْولِيائَِك  بُِسنَِن  ُمْستَنًَّة 
خداوندا! نفس مرا چنان قرار ده که به تقديرات تو مطمئن، به قضای تو راضي و 
خشنود، به ذکر و دعاي تو بسیار متمايل، دوستدار بهترين اولیای تو، محبوب در 
آسمان و زمین، بر نزول بالي تو صابر، نسبت به نعمت هاي گرامي تو شکرگزار، 
به ياد عنايات و الطاف بیکران تو، به شادماني مالقات تو مشتاق باشد؛ چنان کن 
که براي روز جزا زاد و توشه ي تقوا برگیرد و پیروي کننده ي روش هاي نیکوي 
اولیاي تو باشد، از اخالق اعدا و دشمنان تو به دور، از دنیا روي گردانیده و به 

حمد و ثناي تو مشغول باشد!«1

ثوابزیارتهریکازامامان
ابن قولويه با سلسله سند خود نقل مي کند که زيد شحام گفته است: »به حضرت 
صادق  عرض کردم: براي کسي که يکي از شما )امامان( را زيارت کند چه 
چیزي ]چه مقام و ثوابي[ خواهد بود؟ حضرت صادق فرمود: همانند کسي که 

رسول خدا را زيارت کرده باشد«.2

زیارتامامحسین
در میان زيارت هاي امامان زيارت امام حسین جلوه ي خاص و آثار ويژه 
دارد و مورد ترغیب و تشويق مخصوص از ناحیه ي حضرات معصومین واقع 

شده است.

1. كامل الزيارات،  ص37.
2. همان،  ص163.
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محمد بن مسلم مي گويد: »حضرت ابوجعفر، امام باقر فرمود: 
شیعیان ما را امر کنید به زيارت قبر حسین بروند؛ زيرا حرکت به سوي قبر 
حسین روزي را افزايش مي دهد و عمر انسان را طوالني مي کند و جريان هاي 
نگران کننده و حوادث بد را برطرف مي سازد و زيارِت قبر آن حضرت بر هر 

مؤمني که به امامت حسین اقرار دارد، الزم است.1
زيارت حضرت علي بن موسي الّرضا

زيارت حضرت ابوالحسن امام علي بن موسي الّرضا به مقتضاي روايات، 
از ويژگي هاي بسیاري برخوردار است؛ آثار و ثمرات فراواني در دنیا و نیز در 
آخرت بر آن مترتب خواهد شد و داراي اجر و پاداش بسیار عظیم و بااليي در 

جهان ابدي مي باشد.
يحیي بن سلیمان مازني نقل مي کند که حضرت موسي بن جعفر در ضمن 

حديثي فرمودند: 
کسي که قبر فرزندم علي ]حضرت رضا[ را زيارت کند و شبي را در نزد او 

بماند مانند کسي است که خداي را در عرش وي زيارت کرده باشد.

بخشسوم:عنایاتوکراماتحضرترضا

برکات زيارت حضرت علي بن موسي الّرضا منحصر به عالم آخرت و اجر 
و ثواب هاي بي شمار آن نیست بلکه زيارت ايشان و عرض حاجت در آن روضه ي 
با صفا و کنار قبر مطهر آن سرور اخیار براي اصالح امور زندگي انسان نیز بسیار 
مؤثر است. در پرتو زيارت و شفاعت خواهي از آن بزرگوار، امور حیات انسان نیز 

سر و سامان مي يابد و مشکالت و شدايد وي برطرف خواهد شد. 
و اين از اموري است که عالوه بر روايات، به تجربه ي افراد بي شماري ثابت و 
محقق شده و معجزات و خوارق عادات بسیاري در هر سال و ماه و هفته بلکه 
در هر شبانه روز کانون لطف و صفا و از آن مظهر رحمت واسعه ي الهي ظاهر 

مي شود.
 ما در اين مقام به ذکر چند مورد از موارد بي شمار آن اکتفا مي کنیم:

1. يکي از دوستان محترم که از معتقدات خوبي برخوردار است و عماًل نیز 
به  را  يافتن خود  و شفا  بیماري  داستان  است.  ديني  احکام  به  پاي بند  و  متعهد 

1. همان.
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برکت حضرت رضا چنین بیان مي کرد: »دچار کسالت شده بودم و تارهاي 
صوتي ام اختالل پیدا کرده و سخن گفتن برايم مشکل شده بود به دکتر، مراجعه 
کردم؛ گفتند بايد عمل شود. در شیراز به بیمارستان رفتم و آماده عمل شدم. لباس 
اتاق عمل را پوشیدم. مرا به اتاق عمل بردند. ناگهان پشیمان شدم و گفتم بايد به 
مشهد بروم و به حضرت رضا متوسل شوم. باالخره از اتاق عمل بیرون آمدم. 
به مشهد مقدس مشرف شدم و در جلو بارگاه منور حضرت بسیار گريه کردم و 
شفاي خود را خواستم. ناگهان کسي رسید و کارت غذاي حرم را به من داد. من 
به مهمانسرا رفته و از غذاي حضرت استفاده کردم. در همین سفر حالم به کلي 

عوض شد و صحبت کردنم به صورت عادي برگشت. 
2. جواني از اهل علم، فضل و تبلیغ از اهل مشهد براي اصالح امر ازدواجش 
به حرم مقدس حضرت رضا روي آورده، در مکاني نزديک به روضه ي منور 
و قبر شريف آن بزرگوار نشسته و مشغول توسل به آن امام همام مي شود و از 
حضرت رضا مي خواهد که فردي مناسب و شايسته براي همسري او مقدر 

شود. مطلب او بین خود و خدا و حضرت رضا صورت مي گیرد. 
اتفاقاً شخص محترمي در کنار وي مشغول عبادت و توسل بوده و آن طلبه ي 
فاضل محترم را مي بیند و بدون هیچ سابقه و آشنايي قبلي به آن جوان مي گويد: 
»شما نمي خواهید ازدواج کنید؟ اگر تصمیم داريد، من دختري دارم و مي توانید با 

ايشان وصلت کنید«.
آري! همان جلسه توسل به امام هشتم و حضور در کنار قبر آن بزرگوار 
اثر خود را به جا گذاشت؛ طلبه ي جوان را به خواسته اش رسانید و امر ازدواج او 

اصالح و رو به راه  گرديد.1 

بخشچهارم:آدابوشرایطزایروزیارت

آدابزیارت
زيارت امام يک عبادت الهي است و جنبه ي بندگي خدا را دارد و انسان 
زاير، با ذات اقدس الهي راه و رابطه برقرار مي کند و از اين رو بايد زيارت با 
آداب مخصوص انجام شود و اين آداب در کمال و تعالِي زيارت انسان اثر به سزا 

1. طلبه ي مذكور با صبيه ي آن مرد محترم و پرهيزگار كه اينجانب ساليان سال او را به صالح و پاكي مي شناسم، ازدواج كرد 
و اينك صميميت، وفا و احترام متقابل بر زندگي آن ها حاكم است.
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دارد. زيارت بدون آداب و احوال مخصوص، اثر چشمگیر و مهمي ندارد و عمل 
انسان و زيارت او بي روح و فاقد ارزش و اعتبار است و يا ارزش آن ناقص و 

ناچیز است.
مرحوم شهید اول شیخ شمس الدين محمد بن مکي عاملي رضوان اهلل علیه 
که از فقهاي مشهور به نام امامیه است درکتاب شريف دروس، ضمن درس 128 

عنوان کرده و فرموده است:
»براي زيارت آدابي است«.

آن گاه چهارده مطلب را به عنوان آداب زيارت به صورت اختصار ذکر فرموده 
اقتضاي  به  است و ما هر کدام را طبق ترتیب مذکور يادآور مي شويم و آن را 

موضوع پي مي گیريم:
1. نخستین مطلب از آداب زيارت اين است که زاير پیش از ورودِ در روضه ي 
منوره، غسل کند و هنگام ورود در حالت طهارت باشد و شیخ مفید فرموده است 
اگر بعد از غسل محدث شد غسل را اعاده کند و غسل را با خضوع و خشوع به 

جا آورد و بعد هم جامه هاي طاهر و نظیف بپوشد.
2. دومین نکته از آداب زيارت، اين است که بر درِ روضه منوره لحظاتي بايستد 
و دعا بخواند و با همان عبارات و فقراتي که در کتب مربوطه وارد شده اذن دخول 
بخواهد و آن گاه اگر حالت خشوع و رقتي در خود ديد، داخل شود و اگر چنین 
حالتي را در خود احساس نکرد بهتر است که صبر کند و به دنبال زماني باشد که 
خشوع و رقت را در خود ببیند و با آن حال وارد شود؛ زيرا هدف مهم تر حضور 
قلب آدمي براي گرفتن رحمتي است که از ناحیه ذات اقدس الهي نازل مي شود؛ 
آن گاه به هنگام ورود، پاي راست را جلو بگذارد همان گونه که در وقت بازگشت 

از حرم مطهر، پاي چپ را مقدم بردارد.
3. سومین ادب زاير اين است که در کنار ضريح مقدس بايستد، چه اين که خود 
را بدان بچسباند يا نه؛ و انديشه اين که در نقطه دور دست قرار گرفتن ادب است 
و هم و خیالي دور از واقعیت است؛ زيرا در اخبار تصريح شده که زيارت کننده 

بر ضريح مقدس تکیه کرده و آن را ببوسد.
4. ادب چهارم آن که در حال زيارت، مقابل روي مبارک آن امام معصوم و 
پشت به قبله قرار بگیرد و پس از فراغت از زيارت، گونه ي راست خود را بر قبر 
مطهر يا ضريح منور بگذارد و در حال تضرع، ابتهال و زاري دعا کند و خداي را 
بخواند؛ آ ن گاه گونه ي چپ خود را بگذارد و دعا کند و از خداي تعالي مسألت 



۱۳2

ت
وس
ند

ستا
آ

رهتوشه)2(

را مشمول  قبر شريف وي  آن  به حق صاحب  و  مقدسش  ذات  به حق  بنمايد 
شفاعت آن بزرگوار قرار دهد و هر چه بیشتر اصرار در دعا و التماس به دربار 

الهي کند. آن گاه از آن جا به طرف باالي سر برود و رو به قبله آورد و دعا کند.
به اقتضاي مکان و حال، شايسته است زاير از خدا بخواهد که به فیض بزرِگ 

شفاعت آن ولي اعظم الهي نايل گردد. 
 5. پنجمین مطلب، زيارت کردن به صورتي است که در آثار اهل بیت عصمت
و علماي بزرگوار شیعه آمده و به دست ما رسیده است وکفايت مي کند که انسان 

در آن مکان مقدس حضور پیدا کرده و عرض سالم کند.
6. ششمین ادب زاير، دو رکعت نماز زيارت بعد از فراغ از زيارت و پايان يافتن 
آن است؛ حال اگر زاير قبر پیامبر باشد آن دو رکعت نماز را در روضه پیامبر 
مي خواند و اگر زاير يکي از امامان باشد در نزد سر مبارک به جا بیاورد و اگر 

اين نماز را در مسجد آن مکان بخواند کافي است.
7. هفتمین ادب از آداب زاير اين است که بعد از انجام دو رکعت نماز زيارت، 
دعا کند و دعاهاي مأثور و منقول از ائمه و بزرگان دين را بخواند و اگر آن قبیل 
امور دين و دنیايش  با  به نظرش آمد در رابطه  دعاها میسر نشد هر دعايي که 
بخواند و دعا و درخواست خیر را تعمیم دهد و تنها براي خودش دعا نکند بلکه 
ديگران را در دعاي خود داخل بنمايد که اين گونه دعا کردن به اجابت نزديک تر 

است.
يکي از بهترين اعمال در اين حرم هاي مطهر و به خصوص بعد از زيارت و 
نماز زيارت، دعا کردن است؛ زيرا شرايط و ظروف دعا بسیار مساعد و مناسب 

مي باشد. ضمناً دعا بر دو گونه است: يکي دعاي مأثور و ديگر دعاي ُمنْشا.
دعاي مأثور و زيارات: دعايي است که از خاندان عصمت و طهارت و اکابر 
دين به ما رسیده و در البالي کتب ادعیه و زيارات و ديگر کتاب ها ثبت و ضبط 

گرديده است و در دسترس اهل دين و عالقه مندان به معنويات قرار دارد.
دعاي ُمنشأ: دعايي است که انسان، خود انشا مي کند و حوايج و خواسته هايش 

را با الفاظ خويش به خداي تعالي عرضه مي دارد.
و  معصوم  امام  مطهر  نزد ضريح  در  که  است  اين  زاير  برنامه ي  هشتمین   .8
حجت هاي الهي، مقداري از آيات قرآن کريم را تالوت کند و آن را به صاحب 
ضريح و قبر شريف امامي که به زيارتش آمده هديه نمايد. و کسي که از اين عمل 
بهره مند مي شود خود زيارت کننده است و البته در اين کار، تعظیم و بزرگداشت 
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امامي است که زيارت شده است.
9. نهمین ادب زيارت کننده اين است که در تمامي احوالش تا سرحد امکان 
حضور قلب داشته باشد و ازگناهان توبه کند و طلب غفران و آمرزش از خدا 

بنمايد و به کلي خويشتن را از گناه و بدي برَکنَد و جدا سازد.
10. دهمین مطلب از آداب زايران اين است که به کلیدداران و نگهبانان حرم 
مطهر انفاق کند و در بزرگداشت و احترام و اعظام آنان کوشش نمايد؛ زيرا در 

گرامیداشت آنان اکرام و بزرگداشت صاحب آن قبر منور و ضريح مطهر است. 
11. يازدهمین چیزي که به جاست زاير قبور امامان بزرگوار و معصومین پاک 
مراعات کند اين است که چون زيارت کرد و به منزل خود بازگشت مستحب 
است تا در آن و شهر زيارتي هست دوباره به روضه منوره حرم مطهر بازگردد و 
چون هنگام بیرون آمدن از آن جا فرا رسید و عزم مراجعت به شهر خود کرد با 
عبارات مأثور و منقول از بزرگان دين، آن مضجع منور را وداع نموده و دعا کند و 

از خداي تعالي بازگشت به آن مکان مقدس را در خواست بنمايد.
12. دوازدهمین مطلب از آداب مخصوصه آن است که زاير بعد از زيارت بهتر 
از زمان قبل از زيارت باشد؛ زيرا اين زيارت اگر به مرحله قبول برسد ِورز وبال 

گناهان آدمي را مي ريزد.
اين نکته بسیار مهم و قابل توجه است و از بهترين و شاخص ترين آداب و 

وظايف زاير قلمداد مي شود.
از  قبل  زمان  به  نسبت  او  زيارت  از  بعد  زمان  که  بکوشد  بايد  زيارت کننده 
زيارتش تفاوت داشته و فرق کرده باشد و زيارت قبر شريف ولي خدا او را تکان 

داده و متحول ساخته باشد. 
13. سیزدهمین امر که شايسته است زاير مراعات کند اين است که چون به 
خواسته و مراد خود از زيارت رسید و آن را به انجام رسانید آماده خروج شود 
و براي رفتن شتاب کند تا عظمت حرمت امام را کاماًل رعايت کرده باشد 

و شوق و رغبت او نسبت به مرقد مطهر و حرم مقدس سخت و نیرومند گردد.
 و در روايت رسیده که هنگام خروج از مضجع مطهر ولّي خدا حضرت رضا
و يا امامان ديگر صلوات اهلل علیهم اجمعین به صورت قهقرا بیرون بیايد و اين 
گونه مشي را ادامه دهد تا زماني که از حرم مطهر به کلي دور گرديده و قبر مطهر 

امام، از نظر او غايب گردد.
که            زماني  تا  مکن  قبر  به  را  خود  پشت  مي شوي  خارج  که  هنگامي  پس 
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خارج شوي.1
به  مبارکه  بقعه ي  آن  در  که  است  آن  زاير  آداب  از  مطلب  چهاردهمین   .14
حاجتمندان و مستمندان انفاق کند و آن ها را از مال خود بهره مند سازد؛ زيرا پاداش 
صدقه و بذل مال در راه خدا در آن مکان مقدس، چند برابر است به ويژه انفاق و 

2.احسان بر ذريه ي طاهره يعني سادات و ذراري حضرت رسول اکرم

دیگرآدابمهمبرايزایر
ما در اينجا بعضي از آدابي که ظاهراً ذکر نشده يادآوري مي کنیم:

1. معرفت و شناخت شخص مزور ـ يعني امامي که زيارت کننده به زيارتش 
آمده ـ و اين عمده ي شرايط، حاالت و آداب زاير است و مقصود آن است که 
انسان، صاحب آن قبر شريف را امام مفترض الطاعه و شاهد و ناظر اعمال خود 

بداند.
2. شناخت آن مکان مقدس و حرم مطهر؛ يعني بداند که اين بقعه ي منور از 

بیوت اهلل است که خداوند متعال در قرآن کريم مي فرمايد:
فِي بُيُوٍت أَِذَن اهللُ أَن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيَها اْسُمُه يَُسبُِّح لَُه فِيَها بِالُْغُدوِّ َواْلَصاِل * ِرَجاٌل 
الَّ تُْلِهيِهْم تَِجاَرٌة َواَل بَْيٌع َعن ِذْكِر اهللِ...؛ در خانه هايي که خداوند اذن در رفعت آن 
داد؛ خانه هايي که نام خدا در آن ها برده مي شود و صبح و شام در آن تسبیح خدا 
مي کنند مرداني که نه تجارت و نه معامله اي آنان را از ياد خدا و… باز نمي دارد.3
3. سخن هاي َعبَث و بیهوده و حرف هاي بي فايده را ترک کند؛ زيرا اين مکان 
مقدس بیت اهلل است و بیت النبي و بیت خاندان پیغمبر است. زاير در اين 
حرم هاي مطهر در محضر شريف و مقدس امام معصوم سالم اهلل علیه قرار دارد و 
با حجت بالغه ي الهي مواجه و روبرو مي باشد؛ بنابراين بايد حد اعالي احترام و 

اکرام نسبت به آن حرم هاي مطهر را رعايت کرد.
4. از آداب زيارت اين است که انسان کفش خود را در محدوده ي حرم بلکه 
نزديکي هاي آن از پا درآورد؛ اين مطلبي است که از قرآن کريم استفاده مي شود 
آن جا که داستان حضرت موسي و رفتن او به کوه طور را بیان مي کند مي فرمايد: 
موسي!  اي  پس  ُطًوى؛  ِس  الُْمَقدَّ بِالَْواِد  ََّك  إِن نَْعَلْيَك  فَاْخَلْع  َربَُّك  أَنَا  ِّي  إِن

.1. كامل الزيارات، طبع سابق، صص256و84، وداع قبر حسين بن علي
2. الدروس الشرعية، طبع مدرسة النشر االسالمي، صص22 و 24.

3. نور، 36 و 37.
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کفش هاي خود را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس )طوي( هستي.1
حرم منّور امامان معصوم از وادي مقدس طوي و کوه طور کمتر نیست؛ 
حرم مواليمان حضرت امیر المؤمنین و فرزندان پاک او اگر باالتر از وادي طور 
نباشد کمتر نیست از اين رو بايد از حول و حوش ضريح مطهر و بقعه ي مبارک آن 
عزيزان پاي را برهنه ساخت. حتي اگر گنبد و ضريح و بارگاهي هم نداشته باشند.
5. در آن حرم هاي مطهر و بقعه هاي شريف صدا را بلند نکنید؛ زيرا اين حرم هاي 
الترفعوا  آن مي فرمايد:  درباره ي  پیامبر است که خدا  مرقد  مثل خانه و  مطهر 

اصواتكم فوق صوت النبي؛  صداي خود را باالتر از صداي پیامبر نگیريد!2
چون انوار طیبه ي امامان، اوصیاي آن بزرگوار و پاره هاي تن آن حضرت هستند 
حکمي که در مورد آن حضرت است درباره ي آنان نیز جريان دارد. آن عزيزان 
خدا، حاضر و ناظرند؛ بنابراين نبايد در حضور ايشان صدا را بلند کرد که اين خود 
سوء ادب و خالف اخالق فاضله است و نوعي بي حرمتي نسبت به آن ذوات 

مقدسه و انوار قدسیه به حساب مي آيد.
بنابراين بايد صداي خود را چه در مقام خواندن اذن دخول و زيارت و چه به 

هنگام دعا و مناجات و اذکار مقدس و تالوت قرآن، پايین آورد.
6. از جمله آداب زاير آن است که در طول سفر يعني از هنگام حرکت تا رسیدن 
و فرود آمدن در کنار قبه ي سامیه از خالف شرع بپرهیزد و به واجبات الهي سخت 
اهتمام بورزد. به خصوص مواظبت داشته باشد که نمازش در اثناي راه از بین نرود 

و قضا نشود بلکه نماز ها را هر کدام سر وقت انجام دهد. 
و نیز در مسیر زيارت از نگاه کردن به نامحرم و نظر نمودن به زنان و دختران 
ديگران و مراوده و گفتگو با نامحرمان سخت اجتناب کند که خطر عظیم او را 

تهديد مي کند. 
رسول اکرم فرمود: 

»باعدوا بين انفاس الرجال و النساء فان كانت المعاينة و اللقاء كان الداء الذي ال دواء 
له؛ میان نفس هاي مردان و زنان فاصله ايجاد کنید و دوري ايجاد نمايید پس اگر 

همديگر را ببینند و با هم مالقات کنند مرض و بیماري اي است که دوا ندارد!!«3
و  ثواب  قصد  به  مبادا  باشند؛  خود  پسران  و  دختران  مواظب  اسالمي  امت 

1. طه، 12.
2. حجرات، 2.

3. المحاسن و االضداِد جاحظ، ص159.
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اندوختن پاداش الهي به زيارت بروند ولي در اثر مراعات نکردن احکام الهي و 
مقررات مذهبي با کوله باري از گناه بازگردند و به جاي تقرب و نزديک شدن به 
ساحت قدس ولي خدا،  قلب مبارک آن حجت بالغه ي الهي را از خود رنجانیده و 

خويشتن را مشمول نفرين آن بزرگوار قرار داده باشند.
7. از آداب مهم سفر مقدس زيارتي اين که در اثناي مسافرِت زيارت و در بین 
راه از ضايع کردن مال مردم و دزدي از باغات آنان و خالصه از تصرفات عدواني 
بايد سخت احتراز کرد؛ هرگز زيارتي که همراه با اين کار باشد پذيرفته نخواهد 

شد و اگر چنین جرياني پیش آمد بايد با جديت تمام در پي جبران آن برآمد.
8. تا ممکن است تشرف او به حرم مطهر و زيارت، مقصد اصلي و هدف کلي 
او باشد و آن را با کارهاي ديگر مخلوط و ضمیمه نکند بلکه اصل مسافرت خود 

را مادي ننمايد. 
9. اين که از ازدحام جمعیت که در نتیجه نمي توان نزديک به ضريح شود نگران 
نباشد بلکه خدا را شکر کند که دل ها اين گونه در هواي حضرت رضاست که 

خداوند ثواب نزديک شدن و بوسیدن ضريح را به او خواهد داد.
10. بر سر مکان عبادت و زيارت مجادله نکند؛ بلکه ايثار کند و خود در مکان 
دورتري جا بگیرد و مراعات ادب کند که خداوند اجر بیشتر به او خواهد داد. و 

نیز در نماز خواندن و زيارت براي کسي ايجاد مزاحمت نکند و آرام تر بخواند.
11. و از آداب الزم زاير اين است که مردم شهر زيارتي مانند اهل مشهد يا اهل 
کربال و نجف و ديگر مراکز زيارتي را احترام کند و با ادب کامل با آنان مواجه 
شود؛ مبادا از وضع زايران و برخورد ناشايست برخي از آنان به تنگ بیايند و يا از 
زايري خاطره بدي در ذهنشان بماند بلکه بايد چنان با آن ها رفتار کرد که همواره 

ذکر خیر زايران کنند. 

بخشپنجم:زیارتيمختصروپربارازحضرترضا

 در  اينجا مناسب است که زيارتي مختصر از مولي الوري حضرت علي بن موسي الّرضا
را ذکر کنیم تا هرجا که هستیم چه در کنار قبر مطهر آن سید ابرار و چه در نقاط 
دور دست، موالي عزيز خود را بدان زيارت کنیم و اگر مجال زيارت هاي مفصل 

و طوالني نداريم به اين زيارت مختصر اکتفا نمايیم.  
ابن قولويه از علماي بزرگ و متقدم شیعه از بعضي از ائمه طاهرين روايت 
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کرده که فرمودند: چون نزد قبر امام رضابروي بگو:
اللهم صّل على علّى بن موسى الّرضا المرتضى االمام التّقى النّقى وحّجتك على من 
فوق االرض و من تحت الثّرى الّصّديق الّشهيد صالة كثيرة تاّمة زاكية متواصلة متواترة 

كافضل ما صّليت على احد من اوليائك.
پیش از اين، يعني در ذيل ادب پنجم از آدابي که شیخ شهید ذکر فرموده بود، 

زيارتي مختصرتر نیز براي حضرت رضا ذکر شد.

قم، حوزه ي علمیه
علي کريمي جهرمي
ذي القعده 1428 هـ ق
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تقديم:
به ساحت مقدس امام رئوف و پناهگاه همه ي شیعیان امام هشتم؛

 علی بن موسی الّرضا »عليه  آالف  التحية والثناء«
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پیشگفتار

سخنان اهل بیت پس از قرآن مهم ترين منبع دينی به شمار می رود. قرآن و 
سنّت، دو يادگار گران بهای پیامبر اسالم برای مسلمانان است که پیروی از آن ها 
مانع گمراهی و ضاللت خواهد بود. اين احاديث که زوايای پنهان فراوان دارد؛ 
دنیای بزرگی از دانش و معرفت برای بشريت به همراه دارد و هر جمله ي کوتاه 

آن، درس بزرگی برای انسان  ها خواهد بود.
نوشتاری که در پیش رو داريد گلچینی است از احاديث امام هشتم؛ علی بن موسی  
الّرضا که در مجموع چهل حديث و درس زندگی است. در اين احاديث، 
موضوعات متنوعی از جمله دين شناسی، عقايد، زندگی و رفتار با خانواده، اخالق 
فردی و اجتماعی، احکام و فلسفه ي آن با شرح کوتاهی مورد بحث قرار گرفته 

است. 
قم
حسین  علوی مهر
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دینودینداری

۱.ایمان
بِالَجَواِرِح،  بِاللَِّساِن و َعَمٌل  لَفٌظ  بِالَقلِب و  امام رضا فرموده اند: »اليَماُن َعقٌد 
اَليَُكوُن اليَماُن ااِلَّ َهَكَذا؛ ايمان اعتقاد قلبی و جاری کردن آن بر زبان و عمل با 

اعضای بدن است؛ و تحقق ايمان جز اين نمی باشد«.1 
شرح: طبق اين روايت، ايمان دارای سه شاخصه است؛ اعتقاد قلبی در مسائل 
اعتقادی، جاری کردن شهادتین بر زبان و عمل کردن به فرامین الهی،  که هر کدام 
از اين موارد نباشد، ايمان شخص دارای اشکال است. با توجه به آيات قرآن و 
روايات اسالمی، علم و يقین به اعتقادات و مسائل دينی برای ايمان داشتن کافی 
نیست. برای تحقق ايمان، غیر از علم و يقین و اعتقاد قلبی و شهادتین، تسلیم در 
برابر خداوند و اجرای تمام فرمان هايی که او داده، الزم می باشد و منظور، تسلیم  

شدن ظاهري و باطني در برابر حق و فرمان های او است. 
اباصلت از اصحاب امام هشتم، درباره ي ايمان از آن حضرت سوال می کند 
و امام رضا می فرمايند: »ايمان با سه چیز تحقق پیدا می کند؛ اعتقاد قلبی )به 
خدا، نبوت، معاد و...( و گفتار زبانی )شهادتین( و عمل کردن با جوارح و اگر 

کسی اين سه را نداشته باشد، ايمان ندارد«. 

2.حقیقتایمان
َحتَّى  اليَماِن  َحِقيَقَة  َعبٌد  »اَليََستكِمُل  می فرمايند:   علی بن موسی الرضا امام 
بُر َعَلى  يِن و ُحسُن التَّقِديِر فِى الَمِعيَشِة و الصَّ يَُكوَن فِيِه ِخَصاٌل ثاََلٌث: التَّفقُُّه فِى الدِّ
ويژگی  سه  دارای  اين که  مگر  نمی رسد؛  ايمان  حقیقت  به  هیچ  بنده ای  َزايَا؛  الرَّ
باشد: شناخت در دين، برنامه ريزی صحیح در زندگی و شکیبايی بر سختی ها و 

ناگواری های زندگی«.2
به  رسیدن  برای  را  زندگی  برنامه ي  سه   رضا امام  اين حديث،  در  شرح: 

حقیقت ايمان بیان می فرمايند:

1. عيون اخبارالّرضا، ج2، ص20.
2. تحف العقول، ص525 و بحاراالنوار، ج78، ص339 و مسند االمام الّرضا، ج1، ص285.

برخى دانشمندان از روايت »َطَلُب الِعلم فَِريَضة َعَلى ُكّل ُمسلٍِم َو ُمسلَِمة« نيز همين استفاده را كرده اند كه بعضى از علوم دينى 
واجب نفسى يا عينى است و بر هر فردى واجب است و برخى ديگر به عنوان مقدمه ي واجب، واجب مى شود. 

ر.ك: استاد شهيد مطهرى، تعليم و تربيت در اسالم، ص30 تا 32.
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شناخت در دين: اسالم، مسلمانی می خواهد که نسبت به دين خود آشنا و آگاه 
باشد؛ مسلمان و مؤمن آگاه، به ِگرد گناه نمی رود، شبهات در او تأثیر ندارد و 

انحرافات فکری ايمان او را سست نمی کند. 
برنامه ريزی صحیح در زندگی و مخارج آن: انسان مسلمان بايد براي هزينه هاي 
زندگی، برنامه ريزی مطلوبي داشته باشد و هزينه ي زندگی را با نیازهای خود و 
خانواده تنظیم کند؛ که بهترين راه براي دست يابي به اين هدف، میانه روی و اعتدال 

در مخارج زندگی است. 
شکیبايی و استقامت: از مهم ترين پايه های ايمان، شکیبايی و استقامت در برابر 
سختی ها است؛ تا جايی که در روايات از آن، تشبیه به سر برای بدن شده است.1 
راه رسیدن به کمال و باالترين درجات معنوی از مسیر مشکالت و ناگواری های 
زندگی و صبر در برابر آن ها مي گذرد.2 برای رسیدن به حق بايد شکیبا بود، اگرچه 
تلخ باشد؛ پس در برابر عبادت ها و اطاعت ها، در برابر مصیبت ها و در برابر ترک 

گناه و معصیت ها بايد همیشه شکیبايی پیشه کرد. 

۳.عملبدونبینش
ِريٍق اَليَِزيُدُه  ائِِر َعَلى َغيِر الطَّ امام رضا می فرمايند: »الَعاِمُل َعَلى َغيِر بَِصيَرٍة َكالسَّ
ِريِق؛ آن کس که بدون بینش کاری را انجام دهد، همانند  يِر إاِلَّ بُعداً َعِن الطَّ ُسرُعُة السَّ
کسی است که بیراهه می رود؛ هر چه سريع تر حرکت کند، از راه صحیح دورتر 

می شود«.3
شرح: کارهای با شتاب، بدون دقت و برنامه ريزی قبلی فرجام خوبی ندارند؛ و 
پس از انجام کار، روشن می شود که خطاهای زيادی در آن وجود دارد که ممکن 
است برخی قابل جبران نباشد يا به سختی جبران شود. انسان بايد در کارهای مهم 
زندگی همانند خريد خانه يا ماشین، ازدواج، انتخاب شغل و... دقت و بینش کافی 
به خرج دهد. بینش رمز موضع گیری سالم و اصولی است؛ چراکه بینش ضريب 

خطا را در کارها کاهش می دهد و مانع غافلگیر شدن خواهد بود. 
 

1. الكافى، ج2، صص89 و 90. 
2. امام باقر مى فرمايند: »بهشت با سختى ها و صبر پيچيده شده است؛ كسى كه بر سختى هاى زندگى در دنيا شكيبا باشد، 

وارد بهشت مى شود«؛ الكافى، همان.  
3. الكافى، ج1، ص44 و فقه الّرضا، ص381 و بحاراالنوار، ج1، ص206.
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4.توحیدوشرک
امام رضا می فرمايند: »َمن َشبَّه اهللَ تَعَالَى بَِخلِقِه فََهَو ُمِشرٌك َو َمن نََسَب اِلَيَه َما 
نََهى َعنُه فَُهَو كِافٌر؛ کسی که خداوند را به مخلوقاتش تشبیه کند مشرک و کسی که 

صفات ناقص و نهی شده به خداوند نسبت دهد کافر است«.1
شرح: يکی از پايه های اصلی توحید در صفات، بی مانندی خداوند است، يعنی 
خداوند شبیه و مثل ندارد و نمی توان او را به چیزی تشبیه کرد. خداوند از هر نظر 
نامحدود و بی پايان است و هر چه غیر خداست از هر نظر؛ حیات، علم، قدرت، 
احاطه و... محدود و متناهی است. در نتیجه نمی توان خدا را در صفاتش به هیچ 
موجودی تشبیه کرد و هرگونه تشبیه و تمثیل برای خداوند، محدود ساختن او 

است و مايه ی بُعد و دوری از شناخت حقیقی خداوند خواهد شد.

۵.شناخت؛آغازپرستش
امام رضا می فرمايند: »اَّوُل ِعبَاَدَة اهللِ َمعِرفَتُُه َو اَصُل َمعِرفَِة اهللِ تَوحيُدُه؛ نخستین 
مرحله ی پرستش شناخت و معرفت خدا است و پايه ی معرفت خداوند، توحید 

و يگانه دانستن اوست«.2
شرح: 

امام هشتم نخستین مرحله ي پرستش را شناخت و معرفت خداوند می دانند. 
شناخت و معرفت از مهم ترين پايه های دينی به حساب می آيد؛ به گونه ای که در 
فراگیری  به  دعوت  اسالم ضمن  است.  شده  شمرده  واجبات  مهم ترين  زمره ی 
شناخت و علم، آن را برای بشر ضروری و الزم می داند و در آيات زيادی به 
آگاهی و شناخت نسبت به صفات خداوند از جمله حکمت، علم، بصیرت، عزت، 

قدرت و ديگر صفات پروردگار3 تأکید شده است. 
در برخی از آيات قرآن کريم هدف آفرينش جهان، علم و معرفت دانسته شده؛4 
اساساً بدون معرفت و علم اسرار هستی قابل درک نیست و همین مسأله موجب 

1. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص105.
2. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص12. 

3. بقره،3 و 209 و 231 و 233 و حديد، 17 و... .
4. طالق، 12.
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امتیاز و برتری انسان بر ساير موجودات و کلید نجات انسان شده است. 
ُرق اِلَى اهلل بَِعَدد  شناخت خداوند متعال راه های مختلفی دارد و به تعبیری »الطُّ
نُُفوس الَخالئق؛ به تعداد خاليق راه به سوی خداوند وجود دارد«. البته بايد توجه 
داشت که ذات خداوند را نمی توان شناخت؛ بلکه شناخت خدا از طريق شناخت 

صفاتی مانند قدرت، علم، حیات، حکمت، عدالت و... است. 
 يکی از مهم ترين صفات خداوند، توحید و يگانگی او است که امام هشتم

نیز به آن اشاره کرده اند؛ زيرا 
اوالً: توحید زيربنای شناخت تمام صفات خداست و هیچ يک از صفات بدون 

توجه به اصل توحید قابل درک نیست. 
غالب  و  است  توحید  کريم  قرآن  ويژه  به  آسمانی  اديان  تمام  زيربنای  ثانیاً: 
بحث های قرآن کريم بر محور همین اصل دور می زند تا آن جا که برخی گمان 
کرده اند قرآن درباره ی اصل وجود خدا سخنی ندارد و تمام حرف آن درباره ی 

توحید است.
ثالثاً: تمام عقايد اسالمی، احکام، قوانین آن و مسائل اجتماعی، اخالقی و عبادی 

از همین اصل سرچشمه می گیرد و سراسر قرآن بازتاب مسأله ی توحید است.
رابعاً: محور اصلی فعالیت پیامبران الهی نیز توحید و مبارزه با شرک بوده است.

6.عبادتوتفکر
َّما الِعبَاَدة َكثَرة  لَوة َو ان ياِم و الصَّ امام رضا می فرمايند: »لَيَسِت الِعباَدة َكثَرة الصِّ
ِر فِى اَمِراهللِ؛ عبادت، روزه و نماز زياد نیست بلکه عبادت، بسیار انديشیدن در  التََّفكُّ

امر خداوند است«.1
شرح: يکی از موضوعات مهم دين اسالم دعوت به تفکر و انديشه است که 
ارزشمند بلکه از بهترين عبادت ها نیز شمرده می شود و بهترين نوع آن انديشه در 
امر خداوند است. انديشه در مناظر زيبای آسمان ها، در وجود شگفت انگیز انسان، 
گیاهان،  حیوانات،  زمین،  روی  موجودات  آفرينش  در  خداوند،  نعمت های  در 
درياها، کوه ها، جنگل ها، شب و روز و... ما را به شناخت آفريننده ای قدرتمند، 
حکیم، مدبّر و  زنده می رساند و پس از چنین انديشه ای است که انسان تسلیم 
آفريننده ی خود و گوش به فرمان وی می شود و در نتیجه؛ نماز، روزه و عبادات 

 1. تحف العقول، ص802 و وسائل الشيعه، ج11، ص154 و بحاراالنوار، ج71، ص322؛ مانند اين سخن از امام حسن عسكرى
در تحف العقول نيز نقل شده است.
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ديگر را با شناخت انجام می دهد. 
در اين روايت نکته های ديگری نیز قابل استفاده است: 

1. عبادت منحصر به نماز و روزه بسیار نیست؛ بلکه عبادت کامل تفکر در 
کارهای خداوند و آفرينش شگفت انگیز اوست، که با آن متوجه می شود جهان 

هستی عبث و بیهوده نیست و چنین عبادتی است که ارزشمند است.1
2. امام رضا می خواهند که انسان ها اعمال عبادی خودشان را با آداب و 

شرايط و شناخت کامل انجام دهند.
3. همین تفکر است که به زندگی انسان جهت مثبت می دهد، انسان را وادار 
می کند که از فرصت ها بهترين استفاده را بکند، با هدف و معنا زندگی کند، از 
سرنوشت گذشتگان پند بگیرد و به دنبال فساد و پوچی نرود و در نهايت، زندگی 

آخرت خود را نیز تأمین کند.

ُحسنظنبهخداوند
نَّ فَانَّ اهلل َعزَّ َو َجلَّ يقُوُل: أَنا ِعنَد َظِنّ  امام رضا می فرمايند: »أحِسن باهللِ الَظّ
َعبِدَى إنَّ َخيراً فََخيٌر و إنَّ َشَراً فََشّر؛ به خداوند گمان نیک ببر! زيرا خداوند عّزوجل 
می فرمايد: من نزد گمان بنده ام هستم؛ اگر نیک باشد، پاداشش نیک و اگر شر 

باشد، پاداشش شر خواهد بود«.2
شرح: زندگی همواره با مشکالت و سختی ها همراه است و چه بسا بسیاری 
با  که  است  موفق  زندگی  در  انسانی  باشد؛  امتحان  برای  زندگی  از سختی های 
آن ها مبارزه کند و ناامیدی به خود راه ندهد. بنابراين اگر کسی مبتال به سختی و 
گرفتاری شد، نبايد به خداوند بد گمان شود و تصور کند خداوند او را دوست 

ندارد و تمام سختی ها فقط برای اوست.
همچنین نبايد سختی ها و گرفتارِی خود را به شانس و اقبال بد نسبت دهد 
)چراکه شانس و اقبال امری موهوم و باطل است(. در برابر گرفتاری و سختی ها 
نیاز به انديشه، صبر، تصمیم گیری به موقع، احساس امید، استمداد از خداوند و در 
نتیجه برخورد صحیح و معقول با آن ها است؛ چه بسا اين آزمايش و زمان سختی، 

زيباترين و ماندگارترين لحظات زندگی انسان باشد.

1. بحاراالنوار، همان.
2. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص73.
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پیامبراناولوالعزم
اَصَحاَب  كانُوا  َُّهْم  اَلن اُِولى الَعزِم  اُولُوالَعزِم،  َى  ُسمِّ »اِنَّما  می فرمايند:   رضا امام 
رائِِع َو الََعزائِم؛ پیامبران اولوالعزم در حقیقت به اين سبب اولوالعزم نامیده شده اند  الشَّ

که دارای آيین و شريعت بوده اند«.1
شرح: خداوند برای هدايت بشر در طول تاريخ، پیامبرانی را فرستاده است. برخی 
پیامبران مانند حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی و محمد دارای کتاب و 
شريعت هستند، برخی پیامبران مانند حضرت داوود تنها صاحب کتاب هستند و 

شريعت خاصی ندارند و برخی پیامبران ديگر نه کتاب دارند و نه شريعت. 
گروه نخست را پیامبران »اولوالعزم« نامیده اند. اما  در اين زمینه که چرا آنان به 
اين نام خوانده می شوند و آيا تعدادشان همین پنج نفرند يا بیشتر؟ مطالبی مطرح 

شده است که به توضیح آن می پردازيم:
»عزم« به معنای اراده ی محکم و استوار و »اولوالعزم« به معنای صاحبان اراده است. 
در قرآن کريم، »عزم« در چند معنا به کار رفته است که می توان به برخی از 

آن ها اشاره نمود: 
به معنای صبر؛ آن جا که خداوند می فرمايد: »کسی که صبر کند و عفو  عزم 

نمايد؛ اين از عزم امور است«.2
عزم به معنای وفای به عهد؛ مانند: »َو لََقد َعَهْدنَا إلَى آدم ِمن قَبل فنسى و لم نجد 
لُه عزمًا؛ پیش از اين، از آدم پیمان گرفته بوديم؛ اما فراموش کرد؛ و عزم استواري 

براي او نیافتیم!«.3
در آيه ی 7 سوره ی مبارکه ی احزاب نیز خداوند متعال چند نفر از پیامبران را نام می برد 
که از آنان پیمان های محکمی گرفته است و آن ها عبارتند از پیامبر اسالم، حضرت نوح، 
حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی. از اين پنج پیامبر به طور ويژه پس 

از آن نام می برد که  از همه ی پیامبران الهی به صورت جمع نام برده است. 
از مجموع بحث های گذشته می توان مفهوم سخن امام هشتم را فهمید که 
فرمودند: »علت نامگذاری آنان به اولوالعزم اين است که دارای شريعت و عزم 

هستند«. که اين مهم ترين ويژگی پیامبران اولوالعزم می باشد.
با توجه به آيات و روايات و بحث های گذشته می توان گفت اولوالعزم کسانی 

1. همان، ص80 ، ح3 و مسند االمام الّرضا، ج1، ص49 ،ح3.
2. شوري، 43.

3. طه، 115.
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هستند که دارای ويژگی های زير باشند:
 1. دارای شريعت جديد و آيین تازه باشند )همان طور که در سخن امام هشتم

آمده بود(.
2. از آن جا که هر شريعت و آيین جديدی با مشکالت خاصی مواجه است و 
مخالفان بیشتری خواهد داشت، در پیامبران اولوالعزم نیاز به عزم و اراده ی آهنین 

همراه با صبر و شکیبايی بیشتر خواهد بود.
3. عهد و پیمان هايی که خداوند از اين عده گرفته است، شديدتر و محکم تر 

از ساير پیامبران الهی است.
4. رسالت آنان جهانی است و به سوی شرق و غرب عالم فرستاده شده اند.

5. رسالت آنان  هم ِجن و هم انسان را در برمی گیرد.
6. آنان در میان ساير پیامبران دارای برتری هستند و نبوت ساير پیامبران نیز بر 

محور آنان می چرخد.
7. پیامبران اولوالعزم عبارتند از حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، 

.حضرت محمد ،حضرت عیسی
و  اسالمی  دانشمندان  میان  معروف  ديدگاه  طبق  نیز  اولوالعزم  پیامبران  تعداد 

استفاده از آيات و روايات همان پنج نفر می باشد.1 
 

آیامعراجپیامبرقابلتکذیباست؟
َب بِالِمعراِج فََقد َكّذَب رسوَل اهللِ؛ کسی که  امام رضا می فرمايند: »من َكذَّ

معراج پیامبر را تکذيب کند، رسول خدا را تکذيب کرده است«.2 
شرح: »معراج« از عروج به معنای باالرفتن است، نیز به معنای سیر روحانی و 
معنوی آمده است و منظور از آن طبق آيات قرآن و روايات فراوان و معروف 
میان دانشمندان اسالمی اين است که پیامبر هنگامی که در مکه بودند به قدرت 
که  بیت المقدس  در  مسجداالقصی  به  مسجدالحرام  از  شب  يک  در  پروردگار 
آسمان ها صعود  به  آن جا  در  و  رفته  است(  فرسنگ  يکصد  از  بیش  آن  )فاصله 
نموده اند تا آثار قدرت و عظمت پروردگار را در پهنه ي گیتی مشاهده نمايند و 

همان شب نیز به مکه بازگشتند.
اين سیر با جسم و روح توأما انجام گرفته است؛ به خالف ديدگاه برخی که آن 

1. در برخى روايات تا عدد 313 نفر نيز براى پيامبران اولوالعزم بيان شده است؛ )ر.ك: سيوطى، دّرالمنثور، ج6، ص45(.
2. صفات الشيعه، ص92 و مسند االمام الّرضا، ج1، ص81. 
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را به معراج روحانی شبیه يک خواب يا مکاشفه ی روحی تفسیر کرده اند.
در دو سوره از قرآن کريم به مسأله ي معراج اشاره شده است:

منزه است  و  »پاک  اسراء که می فرمايد:  مبارکه ی  از سوره ی  آيه  نخستین  در 
خدايی که بنده اش را در يک شب از مسجدالحرام به مسجداالقصی که گرداگردش 

را پُربرکت ساختیم، برد تا آيات خود را به او نشان دهیم، او شنوا و بیناست«.1
در اين آيه دو نکته ی قابل توجه وجود دارد: يکی تعبیر »َعبِدهِ« است که بر 
اين داللت دارد که معراج، سیر جسمانی و روحانی با هم بوده است نه سیر روح 
به تنهايی و نیز داللت می کند که اين افتخار به خاطر مقام عبوديت و بندگی آن 

حضرت بوده که باالترين مقام برای انسان است.
و ديگری تعبیر »لَیاًل« است که نشان می دهد سیر پیامبر از مسجدالحرام به 

مسجداالقصی و معراج ايشان در يک شب بوده است. 
پیامبر و  نیز به سیر آسمانی  در سوره ی مبارکه ی نجم از آيه ی 13 تا 18 
جريان معراج اشاره شده است؛ آن جا که در تعبیری می فرمايد: »مازاغ البَصر و 
ماَطَغی؛ چشم پیامبر دچار خطا و انحراف و طغیان نشده است«. اين عبارت که 
چشم پیامبر دچار خطا نشده است، نشان می دهد که حادثه ی معراج در بیداری 
اتفاق افتاده است نه در خواب و حالت مکاشفه؛ بلکه هدف اصلی از معراج اين 
بود که روح بزرگ رسول خدا با مشاهده ی اسرار عظمت خدا در سراسر جهان 
هستی به ويژه  عالم ملکوت، ديد تازه  و آگاهی کاملی بیابد تا بتواند با آن، رهبری 

و هدايت انسان ها را به خوبی بر عهده گیرد.
نتیجه اين که جريان معراج پیامبر امری قطعی است و قابل تکذيب نمی باشد 
و به همین جهت امام هشتم فرمودند: »کسی که معراج را تکذيب کند، رسول 

خدا را تکذيب کرده است«.2  
 

طراوتقرآن
امام رضا می فرمايند: »انَّ اهللَ تَعالَى لَم يَجَعل القرآن لَِزَمان دوَن زماٍن َو اَللنَّاٍس 
دوَن ناٍس فَُهَو فِى ُكلِّ َزَماٍن َجديُد و ِعنََد ُكلِّ قََوٍم َغٌض إلَى يَوِم الِقيامِة؛ خداوند، قرآن 
را برای زمان خاص و مردم خاصی قرار نداده است و قرآن در هر زمانی، تازه و 

1. اسراء، 1.
2. جهت اطالع بيشتر ر.ك: تفسير الميزان، ج13، صص5 تا 34 و تفسير نمونه، ج12، صص7 تا 20 و تفسير مجمع البيان، 

ج5 و 6، صص609 تا 612.
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نزد هر جمعیتی، باطراوت است«.1
شرح: قرآن ساخته ي انديشه و افکار زودگذر و متغیر بشر نیست تا با گذشت 
زمان کهنه و فرسوده گردد و نیز برای مردم خاصی نیست تا اگر آن مردم از بین 
رفتند، محتوای قرآن و ارزش آن نیز از بین برود؛ بلکه از علم و دانش خداوند بزرگی 
سرچشمه گرفته که وجودش ازلی و ابدی و کالم او هم مانند ذاتش جاودانه است. 
زبان قرآن اگرچه عربی است اما محتوای آن جهانی است و قوانین و پیام هايش؛ 
همچون عدالت خواهی، احسان و... منطبق با فطرت بشر است که همه ي انسان ها در 
هر زمان از آن بهره می برند و در هیچ زمانی کهنه نمی شود، به همین دلیل هر چه آن را 

بخوانند تازه تر و جالب تر است و محتوای آن همیشه طراوت دارد. 
علت اين که قرآن در همه ی عصرها باطراوت است، ويژگی های خاصی است 

که در درون آن نهفته است که برخی از مهم ترين آن ها عبارتند از: 
1. هماهنگی قوانین قرآن با خواسته های طبیعی و فطری انسان و ساير موجودات 

و به قول معروف هماهنگی تشريع با تکوين.
2. وجود اليه های پنهان در قرآن؛ به طوری که قرآن دارای ظاهر و باطن است.

3. اعتبار بخشیدن به عقل.
4. وجود قواعد و اصول حاکم که می تواند حاکم و ناظر بر قوانین ديگر باشد 

مانند: »قاعده ی الحرج«، »قاعده ی يسر و نفی عسر« و...
  

امامتسررشتهیدین
نيا  ين و نَظام المسلمين و َصالح الدُّ امام رضا می فرمايند: »إنَّ الَماَم زمام الدِِّ
كاة  الزَّ الة و  النامى و فرعه السامى، بالمام تمام الصَّ المؤمنين، االمام االسالم  ِعّز  و 
مسلمانان  امور  نظم دهنده ي  و  دين  سررشته ي  امام،  الَجهاد؛  و  الحّج  و  يام  الصِّ و 
به  بنیان و ريشه ی اسالم است،  امام  و صالح دنیا و بزرگ مندی مؤمنان است. 

واسطه ی امام است که نماز، زکات، روزه، حج و جهاد به کمال می رسد«.2
شرح: امام به منزله ي قلب جامعه است؛ هر چه قلب سالم تر باشد، بدن انسان 
سالم تر است و اگر در بدن انسان قلب نباشد، بدن هیچ ارزشی ندارد. اساساً جوامع 
بشری برای بقا و تداوم حیات خود نیازمند رهبر و پیشوای شايسته هستند، هرچه  
اين پیشوا سالم تر، عالم تر، شجاع تر و زيرک تر باشد؛ جامعه را بهتر اداره می کند. 

1. سفينة البحار، ج7، ص249. 
2. تحف العقول، ص796.
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امام در واقع همه ی جنبه های زندگی مادی و معنوی انسان را رهبری می کند، به 
همین جهت امام هشتم به مهم ترين ويژگی های اجتماعی و فردی پیشوای جامعه 

اشاره می کنند که عبارت است از: 
 امام، سررشته ی دين است؛ زيرا آگاه ترين فرد در دين می باشد که مطالب دينی بايد 

از او گرفته شود و سخن و کردار امام به عنوان قانون زندگی هر مسلمان است.
 امام، نظم دهنده ي امور مسلمانان و صالح دنیا است. 

 امام،  عزت دهنده ي مؤمنان است. 
 امام، ريشه ي اسالم، فزاينده و شاخه ي آن است؛ امام بنیان و ريشه ی اسالم 

است زيرا دين با انديشه های امام همچنان زنده و دارای حیات است. 

شناختامامان
امام رضا درباره ی معرفت به امامان می فرمايند: »َمن ماَت و لَْم يَعِرفُُهم َماَت 
مرده  به مرگ جاهلیت  نشناسد،  را  امامان خود  و  بمیرد  که  َميتًَة جاِهلَّيًة؛ کسی 

است«.1
شرح: طرح مسأله ي امامت در شیعه، طرح شخصی نیست بلکه طرحی است 
برای حرکت فرد و جامعه به سوی کمال و سعادت و منظور از آن، ارائه ي رهبران 

و الگوهای دينی و دنیايی مردم در تمام زمینه هاست. 
را  آنان  اگر  نیست؛  امکان پذير  بدون شناخت  آنان  از  پیروی  به همین جهت 
نشناسیم حقیقت دين را نشناخته ايم و اگر کسی نداند دين چیست، گويا دين 
ندارد. در زمان جاهلیت پیش از اسالم نیز مردم پیشوا و دينی نداشتند، نسبت به 
احکام و مسائل دينی نادان بودند و در حالت کفر به سر می بردند تا اين که پیامبر 
اسالم  ظهور کردند و آن ها را نجات دادند. راه نجات انسان ها پس از نبوت، 
بهره بردن از وجود امامان معصوم  است تا مردم را به دين صحیح هدايت 
امام، آگاه ترين و عادل ترين فرد جوامع است، دارای  کنند؛ زيرا به اعتقاد شیعه 
مقام عصمت و تمام حرکات و سکنات او حساب شده و قابل الگوبرداری است. 

گریهبرامامحسین
َعلى  بَكيَت  »إن  می فرمايند:  شبیب(  شخصی)فرزند  به  خطاب   رضا امام 
َصِغيراً  اََذنَبتُُه  َذنٍب  ُكلَّ  لََك  اهللُ  َغَفَر  َخّديَك  َعَلى  ُدُموُعَك  تَِصيَر  حتّى   الحَسيِن

1. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص130. 
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قَلِياًل كان أو كثِيراً؛ اگر بر حسین گريه کردی تا اين که اشک  بر  كاَن أو َكبِيراً 
گونه هايت جاری گشت، خداوند هر گناهی را که انجام داده ای؛ کوچک باشد يا 

بزرگ، کم باشد يا زياد، همه را می آمرزد!«1 
 امام حسین قیام  اسالم،  جهان  حادثه ی  غم انگیزترين  و  اثرترين  با  شرح: 
و حادثه ي کربال است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. يکی از راه های 
ارتباط با سیدالشهدا شرکت در مراسم عزاداری ايشان و گريه  بر آن حضرت 
است. از دو جهت بر ما مسلمانان الزم است با اين جريان در ارتباط باشیم؛ يکی 
 فرزند رسول خدا پیشوای مسلمانان و   اين جهت که حسین بن علی از 
هستند و ديگر از اين جهت که اين بزرگوار برای حفظ اسالم و امر به معروف و 
نهی از منکر جان خود را فدا نمودند، به فیض شهادت رسیدند و با شهادت خود؛ 
دين اسالم را حیات جديدی بخشیدند و چراغ هدايت و شمع فروزنده جوامع 

گرديدند. 

سهروزهولناک
امام رضا می فرمايند: »إنَّ أوَحَش ما يَُكوُن َهَذا الَخلُق فِى ثاََلثَِة َمَواِطَن: يَوَم 
نيَا و يَوَم يَُموُت فَيَُعايُِن الَخَرَة َو أهَلَها َو يَوَم يُبََعُث  يُولُِد َو يَْخُرُج ِمن بَطِن اُمِِّه فَيََرى الدُّ
نيَا ؛ وحشتناک ترين حالت برای مخلوق سه زمان  فَيََرى اَحَكامًا لَْم يََرَها فِى َداِر الدُّ
است: روزی که از شکم مادر متولد می شود و دنیا را می بیند، روزی که می میرد و 
عالم پس از مرگ و اهل آن را مشاهده می کند و روز رستاخیز که بار ديگر زنده 

می شود و احکامی را می بیند که در دنیا نديده بود«.2
شرح: امام هشتم در اين روايت به سه روز خطرناک و سرنوشت ساز در 
زندگی انسان ها اشاره می کنند که هر سه روز آغاز فصل نوينی برای انسان می باشد 
و سالمتی در آن ها بسیار مهم است که جز به لطف خداوند میسر نمی شود. آن  

سه روز عبارتند از: 
1. روز تولد: يکی از روزهای هولناک زندگی انسان که کسی به ياد نمی آورد 
زمانی است که نوزاد از عالم جنینی به دنیا منتقل و يک باره به يک محیط ناآشنا 
وارد می شود. در اثر اين نقل مکان به او هیجان و اضطراب دست می دهد به همین 

علت نوزاد هنگام تولد دارای اضطراب و گريه ي شديد است. 

1. همان، ج1، صص268 و 269.
2. تفسير نور الثقلين، ج3، ص335، ح 75.
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مرگ  زمان  انسان،  وحشتناک  و  بسیار سخت  حاالت  از  يکی  مرگ:  روز   .2
اوست. از حاالتی که هنگام مرگ وجود دارد يکی هیجان و اضطراب فوق العاده 
جهان  به  انتقال  حال  در  می کند  احساس  انسان  که  است  مستی  حالت  شبیه 
ناشناخته ی ديگری است و قرآن از آن به »َسكَرَة الَموت« تعبیر می کند آن جا که 
می فرمايد: »َو َجاَءت َسكَرَة الَموت بِالَحق؛ سرانجام سکرات مرگ فرا می رسد«.1 
همچنین حالت ديگری در زمان مرگ وجود دارد که بسیار سخت و شديد است 

و به آن »غمرات« به معنای »شدايد مرگ« می گويند.2 
3. روز رستاخیز: روز رستاخیز روزی است که مردگان بار ديگر جهت حسابرسی 
اعمال خود زنده می شوند؛ اين همان روزی است که همه از قبرها سراسیمه و 
شتابان خارج می شوند در حالی که چشم هايشان از شدت وحشت به زير افتاده و 
پرده ای از ذلت و خواری آن ها را پوشانده است. اين همان روز وحشتناکی است 
که قرآن می فرمايد: »مادران شیرده کودکان شیرخوار خود را فراموش می کنند و 
هر زن بارداری حمل خود را بر زمین می گذارد و مردم را مست می بینی در حالی 

که مست نیستند، ولی عذاب خدا شديدتر است«.3
 

زندگیوخانواده

هدفوزندگی
ََّك تَعيُِش اَبَداً َو إعَمْل  امام علی بن موسی الرضا می فرمايند: »إعَمْل لِدنُيَاَك َكأن
ََّك تَُموُت َغداً؛ برای دنیای خود به گونه ای عمل کن که گويا همیشه  ِلَخَرتَِك َكَان

می خواهی بمانی و برای آخرتت آن چنان عمل کن که گويا فردا خواهی مرد«.4 
شرح: در جهان هستی هیچ چیز بی هدف نیست؛ زيرا خالِق آن حکیم است و 

کار عبث و بیهوده از او امکان ندارد. 
امام علی در سخنی می فرمايند: »خدای سبحان شما را بیهوده نیافريد و به 

حال خود وا نگذاشت«.5

1. ق، 19.
2. در قرآن آمده است: »و لو ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت؛ هنگامى كه ببينى اين ظالمان در شدايد مرگ فرو رفته اند« 

)انعام، 93(.
3. معارج، 43 و 44.

4. وسائل الشيعه، ج12، ص49. 
5. نهج البالغه، فيض االسالم، خطبه 63.
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آنچه مهم به نظر می رسد شناخت هدف صحیح زندگی است و اين که انسان 
بداند برای چه آمده است و به کجا می رود؟ و به قول شاعر: 

همه روز، فکر من اين است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خويشتنم

از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم آخر، ننمايی وطنم

 
برنامههایاساسیزندگی

امام رضا می فرمايند: »َعَليُكْم بِتََقَوى اهللِ َو الَوَرِع َو الجتََهاد َو أََداِء ااَلَمانَِة َو 
مٌد؛ بر شما باد به پارسايی، ترس از  ِصدِق الَحِديِث َو ُحسِن الَجواِر فَبَهَذا َجاَء ُمحَّ
خدا، کوشش در طاعت و بندگی، ادای امانت و راستگويی و ُحسن همجواری؛ 

اين ها اساس رسالت پیامبر است«.1 
شرح: امام هشتم به چهار برنامه ي ارزشمند زندگی که بر اساس رسالت 
پیامبر اسالم بیان شده است، اشاره می نمايند تا افراد بتوانند خود را با دين 

اسالم هماهنگ نموده و زندگی بهتری داشته باشند. 
1. تقوا و ترس از خدا: يکی از مهم ترين رازهای سعادت در دنیا و آخرت، 

پرهیزکاری و ترس از خداست. 
2. اداي امانت: مسلمان بايد در جامعه مورد اعتماد و تکیه گاه افراد مختلف باشد 
و منظور از اين امانت، تنها امور مادی نیست؛ بلکه شامل راز و گفتار محرمانه نیز 

می شود. 
زمینه ي  زيرا  است؛  مؤثر  بسیار  انسان ها  نجات  در  راستگويی  راستگويی:   .3
انجام کارهای صحیح، رسیدن به هدف، ثبات فکری و ثبات عملی خواهد بود. 
همچنین راستگويی نشانه ي سالمت انسان و مطابق بودن پندار با گفتار يا ظاهر با 

باطن است. 
4. رعايت حق همسايه: رفتار پسنديده و معاشرت نیکو با همسايه ها موجب 
جلب محبت آن ها خواهد شد. کمک کردن به همسايگان از مهم ترين وظايف 
با  اجتماعی است و زندگی همواره  انسان موجودی  هر مسلمان است و چون 
مشکالت و سختی ها همراه است، انسان ها به کمک يکديگر نیازمندند و چه کسی 
بهتر و نزديک تر از همسايه خواهد بود؛ نیک رفتاری باعث ارتباط، پیوند مستحکم، 

1. بحار االنوار، ج78، ص348. 
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رفت و آمد و از بین رفتن احساس تنهايی و غربت خواهد شد. 

تالشبرایزندگی
ِمَن  اََجراً  اَعَظُم  َعيَِالَُه  بِِه  يَُكفُّ  فَضٍل  ِمن  يَطُلُب  َِّذى  ال »إنَّ  فرمود:   رضا امام 
الُمَجاِهِد فِى َسبِيِل اهللِ؛ کسی که به دنبال روزی و فضل خداوند باشد تا هزينه ي 
خانواده ی خود را تأمین کند، پاداشش بیشتر از کسی است که در راه خدا جهاد 

کند«.1
برطرف کردن  و  حالل  روزی  آوردن  به دست  برای  بايد  مسلمانی  هر  شرح: 
نیازهای زندگی خود، تالش کند تا به مردم نیاز نداشته باشد. از نظر اسالم کار و 
تالش برای زندگی عبادت است. همه انسانی را که اهل تالش و کوشش است 

دوست دارند، میان مردم محبوب است و خداوند نیز او را دوست دارد.
و  کسب  برای  اگرچه  باشد؛  متکی  خود  به  بايد  توان  حد  در  انسان  لذا 

به دست آوردن روزی به شهرهای دوردست سفر کند.

مهربانیباخانواده
َو  بَِاهلِِه  اَلَطُفُهم  و  ُخُلقًا  أحَسنُُهم  اِيَمانًا  النَّاِس  »أَحَسُن  می فرمايند:   امام رضا
با  و  نیکوتر  از ديگران است که اخالقش  بهتر  ايمانش  بَِأهلِى؛ کسی  أَلَطَفُكم  أَنَا 

خانواده اش مهربان تر باشد و من، مهربان ترين فرد نسبت به خانواده ام هستم«.2
شرح: ايمان دارای مراتبی است که در اين روايت به دو مرتبه ی آن اشاره شده 

است؛ يکی اخالق نیکو با مردم و ديگری مهربانی با خانواده.
اخالق نیکو از بهترين عباداتی است که اسالم به آن سفارش می کند تا جايی که 
پیامبر اسالم يکی از اهداف بعثت خود را تکمیل اخالق می داند. اخالق خوب 
از عوامل ورود به بهشت، آبادی خانه ها و طوالنی شدن عمر برشمرده شده است.3 
آرامش  و  تداوم  در  که  است  ايمان  برای  ديگری  رتبه ی  خانواده  با  مهربانی 
زندگی نقش اساسی دارد. اخالق و رفتار بسیاری از مردم در اجتماع خوب است 
اما اخالق و رفتارشان با خانواده مطلوب نیست و همسر و فرزندانشان از دست 

آن ها راضی نیستند.

1. بحاراالنوار، ج78، ص339 و ميزان الحكمه، ج4، ص119، ح 7204. 
2. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص38 و صحيفة الّرضا، ص12 و بحاراالنوار، ج71، ص38، ح 34.

3. اخالق شبّر، صص25 تا 27، ترجمه جباران، انتشارات هجرت.
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نیکیبهپدرومادر
امام رضا می فرمايند: »بِرُّ الَوالَديِن َواِجٌب َو اِن كانا ُمشِرَكيِن َو اَلَطاَعَة لَُهَما فِى 
؛ خوش  رفتاری با پدر و مادر، اگرچه مشرک باشند واجب است  َمعِصيَِة اهللِ عزَّ َو َجلَّ

اما پیروی از آنان در امر حرام و گناه صحیح نیست«.1
شرح: يکی از زيباترين آموزه های دين اسالم نیکی به پدر و مادر است. رعايت 
حقوق والدين آن قدر مورد اهمیت اين دين آسمانی است که در آياتی از قرآن، 
پس از دعوت به توحید و پرستش خداوند و دوری از شرک، انسان ها را به رفتار 

نیک با پدر و مادر دعوت می کند.
مطالب مهم و ظريفی درباره ی نیکی به پدر و مادر وجود دارد که رعايت آن ها 
موفقیت های زيادی در طول زندگی برای انسان به ارمغان می آورد و به تعدادی 

اشاره می کنیم: 
1. در چهار آيه از سوره های مختلف قرآن )آيه ی 151 سوره ی مبارکه ی انعام، 
آيه ی 36 سوره ی مبارکه ی نساء، آيه ی 23 سوره ی مبارکه ی اسراء و آيه ی 83 
پرستش  يگانگی و  به  از مسأله ي توحید و دعوت  بعد  بقره(  مبارکه ی  سوره ی 
خداوند، نیکی به پدر و مادر سفارش شده است و اين هم رديف بودن می رساند که 

خداوند تا چه اندازه برای پدر و مادر ارزش قايل است. 
2. در برخورد و نوع سخن گفتن نبايد صدای خود را بلندتر از صدای پدر و 

مادر بُرد.
3. با آنان بايد به نرمی و نیکی سخن بگويیم نه با تندی و فرياد.

4. سخن تند، توهین آمیز، حرف های بی ادبانه يا به تعبیر قرآن »اُف گفتن« در 
برابر پدر و مادر جايز نیست.

5. بايد مراقب باشیم که هنگام راه رفتن بر والدين سبقت نگیريم و حتی قبل از 
آنان ننشینیم.

6. هر انسانی بايد احسان به والدين را بی واسطه و به دست خود انجام دهد.
بايد در مقابل والدين متواضع و  7. فرزند در هر موقعیت و مقامی که باشد 

فروتن باشد. 
8. در احسان به والدين، مسلمان يا خوش اخالق بودن آنان شرط نیست؛ بلکه 

حتی اگر مشرک يا بداخالق باشند، باز هم احترام و احسان به آنان الزم است.
 9. فرمانبرداری از پدر و مادر اگر چه الزم است؛ اما بنا بر فرمايش امام رضا

1. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص132.
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اگر در مسیر شرک و کفر و بر خالف دستورات دين دستوری صادر کنند، نبايد 
از آنان پیروی نمود.

10. میان حکم و فرمان هر يک از پدر و مادر تفاوتی نیست.
 

ارتباطباخویشاوندان
ُه أَن يُنَسَأ فِى أَجلِِه َو يَُزاَد فِى ِرزقِِه فَليَِصل َرِحِمه؛  امام رضا می فرمايند: »َمن َسرَّ
کسی که دوست دارد عمر طوالنی داشته باشد و روزی اش بیشتر گردد، صله ی 

رحم نمايد و به خويشاوندانش رسیدگی کند«.1
شرح: نزديک ترين افراد به انسان، خويشاوندان هستند؛ رابطه ی آن ها با يکديگر از 
نظر اسالم از مهم ترين وظايف اجتماعی و به عنوان يک وظیفه ی دينی تلقی می شود 
که هیچ قانون اخالقی ديگری جايگزين آن نمی شود. محبت، تعاون و همکاری با 

خويشاوندان باعث نزديک تر  شدن افراد و نسبت ها به يکديگر می شود. 
به  نسبت  روايات  و  قرآن  که  است  انسان دوستانه  حرکت  يک  رحم  صله ي 
اجتماعِی  بزرگ  پیوند  آن  فلسفه ی  و  است  شده  قايل  فوق العاده ای  اهمیت  آن 
مسلمانان است؛ چرا که همیشه برای اصالح، تقويت و عظمت بخشیدن به يک 
و  اخالقی  نیز  و  نظامی  سیاسی،  اقتصادی،  مختلف  جنبه های  از  بزرگ  اجتماع 
خانواده ها،  تقويت  و  اصالح  با  و  کرد  آغاز  کوچک  واحدهای  از  بايد  معنوی 

جامعه ی بزرگ مسلمانان نیز اصالح و تقويت خواهد شد. 
 

اخالق

فروتنی
امام رضا می فرمايند: »التََّواُضُع أَن تُعِطَى النَّاَس َما تُِحبُّ أَن تُعَطاُه؛ تواضع در 
برابر مردم آن است که آنچه را دوست داری ديگران به تو بدهند، تو به ديگران 

ببخشی!«2 
شرح: 

انسان دوست دارد اگر ديگران می خواهند چیزی به او بدهند؛ زايد بر زندگی، 
استفاده  قابل  و  ارزشمند  زيبا،  دوست داشتنی،  بلکه  نباشد؛  فاسد  و  دورريختنی 

1. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص44 و بحاراالنوار، ج74، ص91. 
2. الكافى، ج2، ص124 و بحاراالنوار، ج75، ص135 و ميزان الحكمه، ج10، ص503، ح 21535. 
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باشد. بنابراين شايسته است اگر او نیز می خواهد به ديگری چیزی بدهد؛ همین 
ويژگی ها را دارا باشد.

نیمیازعقل
ُد اِلَى النَّاِس نِصَف الَعقِل؛ محبت به مردم، نیمی از  امام رضا می فرمايند: »التََّودُّ

عقل انسان است«.1
و  معقول  برخوردهای  موفقیت آمیز،  و  خوب  زندگی  يک  از  بخشی  شرح: 

خردمندانه ی انسان در زندگی شخصی و در برابر افراد مختلف جامعه است. 
محبت می تواند نقش سازنده ای برای خود فرد و آرامش اجتماعی برای مردم داشته باشد 
و حتی از همیاری و همفکری آنان نیز استفاده نمايد. محبت يک اصل کلی است که 
گاهی با برطرف کردن مشکل، گاهی با همفکری و مشاوره، گاهی با خوش زبانی و 
همدلی و گاهی با خوش رويی و مانند آن امکان پذير است و اين، همان معاشرت خوب 

با مردم است که نشانه ي خردمندی و عقل سلیم انسان است.
 

دوستودشمن
ُه َجهُلُه؛ دوست هر انسانی  امام رضا می فرمايند: »َصِديُِق ُكلِّ امِرٍي َعقُلُه َو َعُدوُّ

ِخرد او و دشمنش، نادانی اوست«.2 
شرح: عقل ابزار تفکر و علم است. عقل می تواند   ثمره ها و میوه های خوبی 
داشته باشد؛ انسان را به دانش برساند، از افراط و تفريط جلوگیری نمايد و باعث 
شود تا همیشه سبز روح و سبزرو و منشأ خیر باشد. انسان در مقابل چنین دوستی 
يک دشمن نیز دارد و آن، جهل و نادانی هر فرد است. نادانی می تواند ريشه ی هر 

بدی باشد و به فرد و جامعه آسیب برساند. 

سهچیزمبغوضخداوند
ؤاِل؛  امام رضا فرمود: »إِنَّ اهللَ يُبِغُض الِقيَل َو الَقَاَل َو اَِضاَعَة الَماِل َو َكثَرَة السُّ
خداوند جدال )قیل و قال( و از بین بردن مال و درخواست زياد از ديگران را 

دشمن می دارد«.3 

1. تحف العقول، ص520، و بحاراالنوار، ج78، ص335. 
2. تحف العقول، ص804 .
3. تحف العقول، ص467. 
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شرح: در حديث فوق سه چیز موجب خشم خداوند معرفی شده است:
1. جدال در سخن: جروبحث و قیل و قال هنگام گفتگو که از آن تعبیر به »مراء« 
و »جدال« می کنند؛ باعث درگیری بین دو طرف و تحريک خشم و قوه ي غضب 

انسان می شود. 
اسراف،  يا  اموال  بردن  بین  از  و  مصرف کردن  بیهوده  اموال:  ضايع کردن   .2

بی توجهی به نعمت الهی و در نتیجه کفران نعمت خواهد بود. 
نیازمندی خود شخصیتشان را در  3. درخواست از ديگران: برخی برای رفع 
مقابل افراد ديگری که خود نیازمندند کوچک می کند و با مطرح کردن تقاضاهای 
غیرضروری نزد اين و آن، خود را وابسته و نیازمند می سازند و شخصیت انسانی 
خويش را در هم می کوبند. هر درخواست مساوی است با سبک  نمودن و خواری 
شخصیت انسان. درخواست بايد از کسی باشد که بی نیاز کامل است و او خدا 

است؛ نه انسانی که تمام وجودش فقر محض می باشد. 

طرحدوستیوبرادری
امام رضا فرمود: »َمِن استََفاَد أًَخا فِى اهللِ استََفاَد بَيتًا فِى الَجنَِّة؛ کسی که در راه 

خدا برادری به دست آورد، خانه ای در بهشت برای خود فراهم ساخته است«.1
شرح: يکی از آداب اجتماعی اسالم انتخاب دوست و برادری باايمان در زندگی 

است. 
دوست مؤمن به خاطر ايمان و اعتقادی که دارد خود را در برابر ديگری مسئول 
می داند، او را به نیکی تشويق می کند، از بدی باز می دارد، راهنمای اوست، خیانت 
نمی کند، به او ستم روا نمی دارد، فريبش نمی دهد، در سختی ها ياور خوبی است و به 
وعده ای که می دهد پايبند است. ديگر اين که دوست و برادر باايمان با کارهای خويش، 
انسان را به ياد خدا می اندازد. در واقع صداقت و راستی را به طور کامل مراعات 

می کند؛ چنین دوستی باعث می شود انسان به سعادت و بهشت راهنمايی شود. 
 

حیاوشرم
امام رضا می فرمايند: »الَحيَاُء ِمَن اليَماِن؛ حیا از نشانه های ايمان است«.2 

شرح: روابط اجتماعی بر اساس موازين خاص صورت می گیرد. سخن گفتن با يکديگر، 

1. وسايل الشيعه، ج14، ص22، ح 6. 
2. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص239.
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برخوردها، نوع پوشیدن لباس و... دارای قلمرو خاصی است که بايد رعايت شود. 
به ويژه حیا و عفت در زنان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زيرا بیشتر در 
معرض طمع و تهاجم مردان فاسد قرار دارند به همین جهت بايد در سخن گفتن، 

پوشش و حجاب خود، عفت و حیای کامل و الزم را رعايت نمايد. 

اندوهزداییازقلبها
َج اهلل ِمن قَلبِِه يَوَم الِقيَاَمة؛ هر کس  َج ِمن ُمؤِمن فَرَّ امام رضا می فرمايند: َمن فَرَّ

که اندوهی از مؤمنی بگشايد، خداوند در روز قیامت، اندوه از قلبش بزدايد«.1
شرح: يکی از ويژگی های افراد بزرگ و شايسته اين است که تنها به خود فکر 
نمی کنند و به فکر ديگران نیز هستند؛ به طوری که يکی از مهم ترين برنامه های آن ها 
گره گشايی از کار ديگران، برطرف کردن مشکلی از زندگی آنان، دلجويی، مدارا کردن و 
زدودن اندوه از قلب و چهره ی سايرين است. چنین افرادی دارای روحی بزرگ هستند. 
گره گشايی از کار ديگران ضمن اين که بسیار ارزشمند است، آثار و ثمرات 
شاد  را  ديگری  قلب  و  شاداب  را  انسان  روح  اين که:  از جمله  دارد  نیز  فراوان 
می کند، جامعه ي اسالمی از وی راضی و به وجود چنین شخصی افتخار می کنند. 

گناهپنهانوآشکار
يئَِة َمغُفوٌر لَُه؛ کسی  يِئَِة َمخُذوُل َو الُمستَتُِر بِالسَّ امام رضا می فرمايند: الُمِذيُع بِالسَّ
مشمول  دهد،  انجام  پنهانی  را  گناه  آن که  و  است  مطرود  دهد،  نشر  را  گناه  که 

آمرزش الهی است«.2
شرح: پاکی جامعه به پاکی انسان و فرزندان کمک می کند، همان گونه که آلودگی 
جامعه در خانواده سرايت می کند؛ بر همین اساس، اسالم ضمن آن که با ارتکاب 
گناه در پنهانی مخالف است، با ارتکاب گناه به طور آشکار و در محیط زندگی و 
جامعه با شدت بیشتری مخالفت و با آن مبارزه می کند؛ زيرا گناه فضای جامعه را 

مسموم و آلوده می کند و حرمت آن را از بین می برد. 
حريم جامعه ی اسالمی و حفظ ظواهر آن اقتضا می کند که در برابر فساد سد 
ايجاد شود و از نشر گناه و تجاهر به فسق جلوگیری گردد تا محیط مسلمانان از 

آلودگی ها حفظ شود و سالم بماند. 

1. الكافى، ج2، ص200 و بحاراالنوار، ج74، ص321، ح 88.
2. الكافى، ج2، ص428. 



۱6۱

رهتوشه)2(

ت
هش

یب
شان

ن

شرطمسلمانبودن
َِّذى يَسَلُم الُمسلِمَون ِمن لَِسانِِه َو يِدِه و لَيَس ِمنَّا  امام رضا می فرمايند: »الُمسلُم ال
َمن لَمَ يأَمن َجاُرُه بََوائَِقُه؛ مسلمان کسی است که مسلمانان ديگر از زبان و دستش 

آسوده باشند و کسی که همسايه اش از شر او در امان نباشد، از ما نیست«.1
شرح: نزديک ترين افراد پس از اعضای خانواده همسايه ي انسان است. اسالم 
دينی سفارش های  پیشوايان  از سوی  قايل است.  برای همسايه جايگاه ويژه ای 
 زيادی بر خدمت کردن و احترام به همسايه رسیده است؛ تا جايی که پیامبر
به علی، ابوذر و سلمان دستور داد تا به مسجد بروند و با صدای بلند بگويند: 

کسی که همسايه اش از شر او در امان نباشد، ايمان ندارد.2 
شادی وی  و  غم  در  شويم،  باخبر  همسايه  حال  از  که  است  وظیفه  بنابراين 

شرکت جويیم و در مشکالت و نیازمندی ها او را ياری دهیم.

سپاسگزاریدربرابردیگران
؛  امام رضا فرمود: »َمن لَم يَشُكِر الُمنِعَم ِمَن الَمخُلوقِيَن لَم يَشِكُر اهللَ َعزَّ َو َجلَّ
نکند،  او می بخشند سپاسگزاری  به  که  برابر چیزی  در  بندگان خدا  از  کسی که 

سپاسگزار خداوند هم نیست«.3
شرح: قدردانی و سپاسگزاری در برابر کارهای نیک ديگران وظیفه ی هر انسان 
آگاه است و از نظر تربیتی در روح خود انسان و فردی که کار نیک انجام داده 
به دنبال خواهد داشت. در  انجام کار نیک را  به  است آرامش روانی و تشويق 
آيات زيادی خداوند مردم را به شکر و سپاسگزاری دعوت می کند و روشن است 
زنده کردن حس شکرگزاری و قدردانی در مردم، موجب افزايش نعمت و آرامش 

روانی جامعه خواهد بود و سود آن به خود فرد نیز می رسد. 

نظافتوآراستگی
از  پاکیزگی،  و  نظافت  ُف؛  التَّنَظُّ االَنبِیاءِ  اَخاَلِق  »مِن  می فرمايند:   رضا امام 

اخالق پیامبران است«.4 
حس زيبايی يکی از مهم ترين ابعاد چهارگانه روح انسانی )حس نیکی، حس دانايی 

1. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص27.
2. الكافى، ج2، ص666.

3. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص27. 
4. تحف العقول، ص519  و بحاراالنوار، ج78، ص335.
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و حس مذهبی و حس زيبايی( است و روانشناسان معتقدند تمام زيبايی های ادبی، 
شعری، صنايع ظريف هنری و دستی و هر آنچه در زير مجموعه هنر هست، مولود 

اين حس می باشد.1 
يکی از مصاديق زيبايی، پاکیزگی بدن و لباس است.

امام هشتم در حديث فوق، نظافت و پاکیزگی را از اخالق پیامبران الهی 
دانسته اند، حتّی در روايات آمده است که هرگاه آن امام بزرگوار برای مالقات با 
مردم از منزل بیرون می آمدند، خود را آراسته می کرده و لباس زيبا می پوشیده اند.2 

سکوتمهرآور
مَت يَكِسُب الَمَحبََّة  مَت بَاٌب ِمن اَبَواِب الِحَكَمِة إنَّ الصَّ امام رضا می فرمايند: »الصَّ
و  مهر  است، سکوت  درهای حکمت  از  َدری  َخيٍر؛ سکوت  ُكلِّ  َعَلى  َدلِيُِل  َُّه  إن

محبت آور است؛ چراکه بر هر نیکی راهنماست«.3
شرح: سکوت و خاموشی نشانه ی خردمندی و عقل انسان است. موارد بسیاری 
است که انسان لب به سخن می گشايد اما سکوت برتر است. سکوت پشیمانی 
نمی آورد، انسان را به تفکر و تأمل وامی دارد و در بسیاری از موارد موجب ايجاد 
محبت در دل های ديگران است به طوری که آنان را جذب می کند و چه بسا به 

سکوت انسان غبطه می خورند.
نیز زبان است؛ دروغ، تهمت، غیبت، فحش و ناسزا  منشأ بسیاری از گناهان 

گفتن، هرزه زبانی و... هر يک گناهی بزرگ و همه از آفات زبان است. 
به همین جهت امام هشتم سکوت را دری از درهای حکمت می دانند که 

موجب جلب محبت در دل ها و روی آوردن به راه های نیک است.

ثروتوانگیزههایجمعآوریآن
َو  َشديٍد  بِبُخِل  َخمٍس:  بِِخَصاٍل  ااِّل  الََماُل  »اَلَيَجتَِمُع  می فرمايند:   رضا امام 
با                مال جز  الَخَرِة؛  َعَلى  نَيَا  الدُّ ايثَاِر  َو  ِحِم  الرَّ قَِطيَعِة  َو  َغالٍِب  ِحرٍص  َو  َطِويٍل  اََمٍل 
پنج خصلت در يک جا جمع نمی شود: بخل زياد، آرزوی طوالنی، حرص زياد، 

قطع رحم و برگزيدن دنیا بر آخرت«.4 
1. تفسير نمونه، ج6، ص150.

2. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص178، ح 1.
3. تحف العقول،ص802 . 

4. تفسير نور الثقلين، ج5، ص668، ح 7 .
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شرح: ثروت؛ سرمايه ی کار و فعالیت و پیشرفت زندگی است اما برخی تصور 
می کنند سعادت و برآورده شدن آرزوی آن ها تنها در اندوختن مال است، در حالی که 
در کنار آن ها افرادی نیازمند هستند که نیازشان با مقدار کمی سرمايه، همراه با کار و 

فعالیت برطرف می گردد يا افراد فقیری هستند که مشکل آن ها با انفاق حل می شود.
دنیاطلبی، حرص و بخل از انگیزه های ثروت  اندوزی است؛ زيرا عالقه ی زياد 
به مال و ثروت و لذت بردن از زرق و برق دِرهم و دينار باعث می شود که انسان 

برای خود بتی به نام پول بسازد.
انگیزه های  و  صفات  برخی  اثر  بر  ثروت اندوزی  که  است  اين  مهم  نکته ي 

ناشايست شکل می گیرد که بايد از آن ها دوری جست. 

کمکبهناتوان
َدقَِة؛ کمک به ناتوان، از  ِعيِف اَفَضُل ِمَن الصَّ امام رضا می فرمايند: »َعونَُك لِلضَّ

صدقه دادن بهتر است«.1 
شرح: هر جامعه ای دارای افراد متفاوت با ويژگی ها و استعدادهای مختلف است؛ 
فقیر، برخی شجاع، برخی اهل  ثروتمند، برخی  ناتوان، برخی  توانا، برخی  برخی 
بخشش، برخی بخیل و... هستند. اين اختالفات باعث می شود تا زمینه ی نیاز انسان ها 

به يکديگر فراهم آيد و باعث شود تا انسان ها با يکديگر همکاری داشته باشند.
يکی از موارد همکاری که در روايت فوق آمده، کمک به ناتوان است. منظور از 
ناتوانی در اين روايت، ناتوانی مالی نیست؛ زيرا حضرت مسأله ي صدقه را مطرح 
می کنند  و می فرمايند: »کمک کردن به ناتوان برتر از صدقه دادن است«. در نتیجه 
ناتوانی جسمی و ناتوانی در برابر ستم ستمکار را نیز شامل می شود. پس انسان نبايد 

با مشاهده ی ناتوانی ها، تماشاگر افراد ناتوان باشد؛ بلکه بايد به ياری ناتوان ها بشتابد. 
 

فلسفهیاحکام

فلسفهیخواندننماز
بُوبِيَِّة؛  اَلِة القراَر بِالرُّ امام رضا درباره ی فلسفه نماز می فرمايند: »ِلَنَّ فِى الصَّ

نماز، اقرار به ربوبیّت خداوند متعال است«.2 

1. تحف العقول، ص470.
2. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص110. 
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شرح: بسیاری می پرسند ما چرا نماز می خوانیم و فلسفه ی خواندن نماز چیست؟ 
نماز يکی از بهترين مصداق های پرستش است؛ هم پرستش قولی است و هم پرستش 
عملی. پرستش قولی است؛ زيرا دارای اذکاری مانند قرائت سوره های مبارکه ی حمد 
و توحید، ذکر رکوع و ذکر سجود و تسبیحات می باشد و پرستش عملی است زيرا؛ 
دارای قیام، رکوع و سجود است، بنابراين پرستشی معنادار و باهدف است و انسان با 

اين شکل از پرستش يعنی نماز، حقیقت بلکه حقايقی را ابراز می دارد.
يکی از مهم ترين فلسفه های نماز، توجه به ابعاد معنوی آن و ارتباط با خداوند 
به  اقرار  نماز  نماز می داند؛1 چرا که  اقامه   ي  ياد خدا را علت  است. قرآن کريم 

خضوع و خشوع در برابر معبودی بی نظیر است. 

حکمتخواندنسورهمبارکهیحمددرهرنماز
َجَواِمِع  فِيِه  ُجِمَع  الكاَلِم  الُقرآِن و  فِى  لَيَس َشىٌء  َُّه  امام رضا می فرمايند: »ِلن
الَخيِر َو الِحَكَمِة َما ُجِمَع فِى ُسوَرِة الَحمِد؛ زيرا هیچ چیزی در قرآن و سخنان ديگر 
نیست که تمام خیر و حکمت در آن جمع شده باشد مانند آنچه در سوره ی حمد 

جمع شده است«.2
شرح: چرا در هر نماز بايد سوره ی مبارکه ی حمد را بخوانیم و هیچ سوره ی ديگری 
جايگزين آن نمی شود؟ در توضیح بايد گفت اين سوره در میان سوره های قرآن کريم 

از نظر محتوا، آهنگ و تأثیر روحی و روانی درخشش فوق العاده ای دارد.
در روايات آمده است که سوره ی مبارکه ی حمد؛ اساس قرآن است،3 همچنین 
آمده است که در هیچ کتاب آسمانی  ديگری نظیر تورات، انجیل يا زبور مانند اين 

سوره  نازل نشده است.4 
که  می شود  روشن  حمد،  مبارکه ی  سوره ی  محتوای  و  هدف  به  نگاهی  با 
مهم ترين اهداف سوره های ديگر در اين سوره آمده است و آن، اثبات ربوبیّت و 

عبوديّت است که هدف اساسی قرآن نیز همین است.5 
به همین جهت خداوند اين سوره را با حجم کوچک خود در برابر تمام قرآن 
قرار داده است؛ زيرا می فرمايد: »ای پیامبر! ما به تو »سبع المثانی« - يعنی سوره ی 

1. مى فرمايد: »اقم الصلوة لذكرى«؛ )طه، 14(. 
2. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص114.

3. تفسير نور الثقلين، ج1، ص3 و مجمع البيان، ج1، ص87.
4. مجمع البيان، همان.

5. همان.
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مبارکه ی حمد که هفت آيه است- و قرآن داده ايم«.1
ويژگی ديگر اين سوره اين است که تبلوری از ارتباط بدون واسطه میان انسان 
و خداست؛ جمله های زيبای آن مانند: »خدايا! تنها تو را می پرستم و تنها از تو 
ياری می خواهم! ما را به راه راست هدايت نما!« تعبیراتی است که انسان را به 
طور کامل به خداوند نزديک می کند، به ويژه اين که انسان آن را به طور مکرر در 

شبانه روز تکرار نموده و از اين طريق، رابطه ی خود را با خدا قوی تر می نمايد.
اين سوره، اساساً با سوره های ديگر از نظر لحن و آهنگ، تفاوتی روشن دارد؛ 
زيرا سوره های ديگر همه به عنوان سخن خداست اما اين سوره از زبان بندگان 
با خود را به بندگانش  است و در آن، خداوند شیوه ی مناجات و سخن گفتن 

می آموزد.2  
تالوت اين سوره با محتوای بزرگش، آثار زير را در بردارد:

1. باعث نزديکی انسان به خدا می شود.
2. روح ايمان را در انسان تقويت می کند.

3. باعث اتکا و اعتماد انسان به خداوند يگانه می شود.
4. اراده ی انسان را نیرومند و تالش او را برای اعمال صالح و امور دين بیشتر 

می کند.
میان گناه و انحراف فاصله می اندازد. 

چراارثزننصفمرداست؟
َجاَل ِمَن الِميَراِث ِلنَّ  امام رضا می فرمايند: »ِعلَُّة اِعَطاء النِّساِء نِصُف َما يُعَطى الرِّ
َجاِل؛ علت اين که سهم  ُجُل يُعِطى فَلَذلَِك ُوفِّر َعَلى الرِّ الَمرأَة اِذا تََزوََّجت أََخَذت و الرَّ
زنان نصف سهم مردان از ارث است اين است که زن هنگامی که ازدواج می کند، 
مخارج و هزينه ي زندگی خود را می گیرد و مرد می پردازد و به همین علت، سهم 

بیشتری به مردان داده شده است«.3 
نصف  زن  ارث  اما  می برند  ارث  مرد  و  زن  از  يک  هر  اسالم  نظر  از  شرح: 
ارث مرد است. اسالم اين نظريه را در عصری مطرح کرده است که مردم طبق 
از ارث  به طور کلی  نبودند و زن  قايل  سنت های جاهلی هیچ ارزشی برای زن 

1. تفسير العياشى، ج1، صص39 و 40 و البرهان فى تفسير القرآن، ج1، صص99 و 100، ح 1و 3و 5 و التهذيب، ج2، ص289.
2. تفسير نمونه، ج1، ص2.

3. عيون اخبار الّرضا، ج2،  ص105.
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محروم بود و هیچ گونه استقاللی نه از نظر اجتماعی و نه اقتصادی و نه سیاسی 
و... نداشت. اسالم در ابعاد مختلف به زن ارزش داد، مسأله ی ارث زن و حقوق 
اقتصادی وی را مطرح کرد و به زن استقالل در مالکیت داد و علت اين که نفقه 
و مهريه لزوماً بر عهده ی مرد گذاشته شده به خاطر توانايی، روحیات اجتماعی، 

طبیعت جسمی و مالحظات روحی و روانی خاص مرد و زن است. 

شرطامربهمعروفونهیازمنکر
امام رضا می فرمايند: »َو ااَلمُر بِالَمعُروِف َو النَّهُى َعِن الُمنَكِر َواِجبَاِن اَِذا أَْمَكَن َو 
لَْم يَُكْن َخيَِفٌة َعَلى النَّفِس؛ امر به معروف و نهی از منکر دو واجب الهی است، در 

صورتی که ممکن باشد و ترس از ضرر جانی در آن نباشد«.1 
باشد.  کنترل  و  نظارت  آن  در  که  است  جامعه ای  مطلوب،  جامعه ی  شرح: 
جامعه ای که بدون هدف در مسیر فساد حرکت کند، نتیجه اش تباهی و نابودی 
است؛ زيرا با رواج گناه و فساد منجر به تکذيب حقايق، گسترش باطل، جهالت و 
حاکمیت ظالمان و اهل باطل بر مردم خواهد شد. به همین جهت، امر به معروف 

و نهی از منکر سبب کنترل جامعه از گناه و فساد می شود. 
امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد؛ يکی مرحله ي فردی که وظیفه ی 
عموم مردم است و هر فرد موظف است به تنهايی ناظر اعمال ديگران باشد و 
و  آلودگی ها  پايان  دادن  برای  موظف اند  امتی  که  دسته جمعی  مرحله ی  ديگری 
مساعی  تشريک  يکديگر  با  و  دهند  به دست هم  اجتماع، دست  نابسامانی های 

داشته باشند. 

فقر،مانعازدواجنیست.
َجُه َو اَليََمنَعَك  امام رضا فرمود: »اَِذا َخَطَب اَليَك َرُجٌل َرِضيَت ِدينَُه َو َخَلقُه فََزوَّ
ْجهُ  َو اَل يَْمنَْعَك فَْقُرُه َو  فَقُرُه َو فَاقَتُُه َو إِْن َخَطَب إِلَْيَك َرُجٌل َرِضيَت ِدينَُه َو ُخُلَقهُ  فََزوِّ
فَاقَتُُه؛ وقتی مردی به خواستگاری می آيد و اخالقش رضايت بخش بود، دخترت 

را به ازدواج او دربیاور؛ فقر و نداری وی تو را از اين کار منع نکند!«2
شرح: در روايت فوق امام رضا به دو شرط اساسی برای مرد اشاره می کنند 
نظر  را مد  اين دو شرط  دلخواه خود،  با همسر  ازدواج  بايد هنگام  که دختران 

1. عيون اخبار الّرضا، ج2،  ص133. 
2. بحاراالنوار، ج103، ص372 و ميزان الحكمه، ج4، ص280، ح 7850 و فقه الّرضا، ص237.
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داشته باشند؛ يکی دين داری و ديگری اخالق نیک. مرد دين دار، زندگی خود را 
بر اساس قوانین خوب و زيبای دين اداره می کند، مرد دين دار به همسرش ستم 
نمی کند، غذای حرام در زندگی خود وارد نمی کند، خیانت نمی کند، همسرش را 
فريب نمی دهد و حقوق همسر خود را بر اساس موازين دينی رعايت می کند، اما 
از آن جا که تنها دين داری کافی نیست؛ حضرت اشاره می فرمايند که مردِ زندگی 
بايد اخالق خوب نیز داشته باشد. چه بسا فردی دين دار باشد اما بداخالق باشد 
که در اين صورت، اين مرد برای زندگی خوب و همیشگی زجرآور خواهد بود. 

شراب،منشأفساد
الَفَساِد ُو بُْطاَلِن  لَِما فيَِها ِمَن  َم الَخْمَر  تََعالَى َحرَّ امام رضا می فرمايند: »إنَّ اهللَ 
فيَِن؛  اَء الدَّ الُعُقوِل فِى الَحَقَائِِق َو َذَهاِب الَحيَاِء ِمَن الَوْجِه... َو ُهَو يُوِرُث َمَع َذلَِك الدَّ
خداوند شراب را حرام کرد برای آن که منشأ فساد اجتماعی است و عقل را از 
با  مواجهه ی  در  )و  می برد  از روی شرابخوار  را  می دارد، حیا  باز  درک حقايق 
ديگران شرم نمی کند( و با اين همه، باعث بیماري نهاني در اعضاي داخلي بدن 

مي شود«.1 
شرح: يکی از گناهان قطعی و محرمات در دين اسالم خوردن شراب است که 
در آيات و روايات به عنوان »خمر« آمده است. »خمر« در اصل به معنای پوشش 
است و در اصطالح شرعی به هر مايع مست کننده ای گفته می شود، خواه از انگور، 

کشمش ، خرما يا چیز ديگر و يا از هر نوع مشروب الکلی باشد. 
به طور کلی مشروبات الکلی زيان های فراوانی دارد که به برخی از آن ها اشاره 

می شود. 
زيان به عمر انسان: طبق آمارهايی که از کشورهای غربی رسیده، حد متوسط 

عمر معتادان به الکل بین 30 تا 50 سال است.
زيان اخالقی: در شخص الکلی با خوردن مشروبات الکلی عاطفه ی خانوادگی، 
محبت نسبت به همسر و فرزندان و تعاون و همکاری در جامعه، يا به طور کلی 

از بین می رود و يا اين ويژگی ها در او ضعیف می شود.
زيان رساندن به نسل ها: انعقاد نطفه در حال مستی باعث انتقال عوارض الکلیسم 

1. الكافى، ج6، ص405 و مستدرك الوسائل ج3، ص137 و مشابه اين روايت در عيون اخبار الرضا، ج2، ص105، 
ح2 آمده است. 
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و برخی بیماری های مزمن به فرزند می شود و اگر زن و مرد هر دو مست باشند 
تا صددرصد عوارض و بیماری های حاد به فرزندان منتقل خواهد شد. 

زيان اجتماعی: ضرب و جرح، سرقت ها و جرايم جنسی مربوط به الکلی ها 
بیش از ديگران می باشد. 

از  بسیاری  و  کمپانی ها  برای  اگرچه  شراب  فروش  و  خريد  اقتصادی:  زيان 
دولت های غربی سودهای هنگفت به همراه دارد، اما خسارت های ناشی از آن 

بسیار زيادتر از اين سودهاست.
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پیشگفتار

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بهداشت و سالمت از دغدغه هاي اساسي بشر در طول تاريخ بوده و هست و 
خواهد بود، بنابراين اگر بهداشت و سالمت انسان در خطر قرار گیرد، گويا همه 
فعالیت هاي انسان در معرض خطر قرار گرفته است. از اين رو انسان به بهداشت 
و درمان خود اهمیت فوق  العاده اي مي دهد. اين مسأله ي مهم مورد توجه دين 
و رهبران الهي نیز قرار گرفته است. از اين رو مي بینیم که قرآن کريم در مورد 
بهداشت و درمان به اصول کلي بهداشت مثل: لزوم استفاده از غذاهاي پاک و 
پاکیزه1 و پرهیز از اسراف در غذا خوردن و آشامیدن2 اشاره کرده و به خواص 

درماني برخي غذاها مثل عسل مستقیماً اشاره کرده است.3
در روايات پیامبر و اهل بیت نیز به بهداشت و سالمت انسان توجه 
شده است که اين گونه  احاديث آنان تحت عنوان »احاديث طبي« گردآوري شده 

است.4
 است که گاهي تحت عنوان طب الّرضا از جمله آن ها »رساله ذهبیه« امام رضا
منتشر مي شود. اما براي فهم اين احاديث و استفاده از آن ها الزم است به چند نکته 

اساسي توجه کنیم.

1. ُكُلوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم؛ )بقره، 172(.
2. َوُكُلوا َواْشَربُوا َواَل تُْسِرفُوا؛ )اعراف، 31(.

3. فِيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس؛ )نحل، 69(.
4. ر.ك: االحاديث الطبية، محمد محمدي ري شهري  و نيز كتاب هايي كه تحت عنوان طب النبي، طب الصادق و... 

منتشر مي شود كه از مهم ترين آن ها ›الطب النبوي‹ ابن جوزيه )641 ق( و ›رساله ذهبيه‹ امام رضا است.
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فصلاول:کلیات

اول:لزومتوجهبههدفدینوامامت:
فرعي  هدف  عنوان  به  ولي  است1  مردم  هدايت  قرآن،  و  دين  اساسي  هدف 
مقدماتي به مسايل بهداشت و درمان پرداخته است، اگر سالمت جسم انسان تأمین 

نشود، زمینه فعالیت علمي، ديني، اجتماعي و سیاسي او فراهم نمي شود.
است.  کريم  قرآن  و  دين  هدف  همان  نیز   معصوم امامان  اساسي  هدف 
يعني براي هدايت مردم به سوي خدا تالش مي کنند، ولي در همین راستا گاهي 
با درخواست مردم، توصیه هاي بهداشتي و درماني مي نمايند؛ تا ره صد ساله عقل 
و علم را يک روزه طي کنند، و از خزانه ي علم الهي برخي از اصول و قوانین و 

اسرار پزشکي را دريافت و عمل کنند.
امامان  ائمه ي اطهار گستره اي وسیع  دارد2 ولي هدف  پس هر چند علم 
آن نیست که جزئیات علوم پزشکي و غیر آن را براي ما بیان کنند، که هر علم 
متخصص خود را دارد، بشر به صورت طبیعي رشد علمي خواهد کرد و بسیاري 
از اسرار طبیعت و بدن خود را کشف مي کند و به علل بیماري ها و رمز پیشگري 
 از آن ها دست مي يابد. پس توصیه هاي بهداشتي و درماني پیامبر و ائمه اطهار

از باب فضل به مردم است.
نامه طاليي )رساله ذهبیه( امام رضا نیز به درخواست مأمون در مورد مسايل 
بهداشتي و سالمت و درمان به رشته تحرير در آمد. اين نامه با نام خدا شروع 
مي شود و بعد از تمسک به عنايت الهي، مسايل پزشکي را به عنوان سنت هاي 

الهي بیان مي کند.
»بسم اهلل الرحمن الرحیم، اعتصمت باهلل، و اعلم ان اهلل عزوجل لم يبتل الجسد 

بداء حتي جعل له دواء يعالجبه و..«.3

دوم:لزومتوجهبهنقشزمان،مکانومخاطبدرفهماحادیث:
احاديث طبي از چند جهت قابل تقسیم و بررسي است:

الف: احاديثي که اصول کلي بهداشت و درمان را بیان مي کند:

َِّذي أُنِْزَل فِيِه الُْقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس؛ )بقره، 185(. 1. َشْهُر َرَمَضاَن ال
2. در مورد علم ائمه اطهار و گستره ي آن ر.ك: بصائر الدرجات، ص147 و بحاراالنوار، ج26، صص18 تا 110.

3. بحاراالنوار، ج59، ص306 )رساله ذهبيه(.
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در رساله ذهبیه از امام رضا  نقل شده که فرمودند: 
»سالمت و بیماري بدن وابسته به غذاي آن است«. 

و نیز:
»آب سرد بعد از غذاي گرم ننوشید«.1

اين گونه احاديث همانند اصول کلي بهداشت و درمان که در قرآن آمده )مثل: 
لزوم پرهیز از اسراف و شفا بودن عسل( قابل استفاده براي همگان است.

ولي در اين مورد نیز بايد توجه داشته باشیم که هر اصل و قاعده کلي بهداشتي 
و درماني، همیشه موارد استثناء دارد. چرا که جزئیات ترکیبات بدن همه افراد بشر 

همواره يکسان نیست. بلکه گاهي افراد ويژگي هاي خاص دارند.
در مورد عسل نیز همین گونه است يعني قاعده کلي که در مورد شفا بودن 
عسل در قرآن بیان شده است2 در مورد غالب مردم و اکثر عسل ها صحیح است. 
اما گاهي ممکن است کسي به يک نوع عسل حساسیت داشته باشد يا يک نوع 
خاص عسل در اثر سهل انگاري زنبورها يا زنبورداران آلوده شده باشد. بنابراين 
آن نوع خاص عسل زيان آور خواهد بود. همان طور که امام رضا در »رساله 
ذهبیه« به چند قسم از عسل هاي زيان آور اشاره فرموده است و آن ها را سم کشنده 

معرفي کرده اند.3
در مورد قواعد کلي که در رساله ذهبیه آمده نیز به همین صورت است يعني 
مورد  در  آن«  غذاي  به  بدن  بیماري  و  سالمت  »وابستگي  قاعده  است  ممکن 
برخي افراد استثناء داشته باشد. مثاًل شخصي بیمار شود اما بیماري او ناشي از 

ناراحتي هاي روحي و عصبي باشد نه غذا. 
ب: احاديثي که موارد خاص را بیان مي کند. )احاديث في الواقعه(:

برخي از احاديث مسايل بهداشتي يا درماني را نسبت به فرد خاص بیان مي کند. 
يعني امام دارويي را براي مخاطب خاص توصیه مي کند. و يا با توجه به مناطق 
گرمسیر يا سردسیر تجويز مي کنند. اين گونه احاديث در حقیقت مثل نسخه هاي 
پزشک است که براي ديگران چندان قابل اجراء و عمل نیست. چون قواعد و 
اصول کلي را بیان نمي کند و تشخیص اين که افراد و موارد از چه جهاتي مورد 

توجه امام بوده اند غالباً روشن نیست تا بتوان به موارد مشابه تسّري داد.

1. همان.
2. فِيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس؛ )نحل، 69(.

3. بحاراالنوار، ج59، ص306 )رساله ذهبيه(.
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براي مثال در موارد متعددي نقل شده که فردي گرفتار سردرد يا زکام يا ضعف 
ديد چشم و درد شکم بود و به امام صادق مراجعه کرده و حضرت داروها يا 

دستورات درماني به آن ها داده اند.1
باب  از  نیست چون  به ديگران  قابل تسّري  اين گونه موارد  روشن است که 
نسخه پزشکي است که دستورات درماني جزئي براي فردي خاص بیان مي کند که 
خصوصیات بیمار حاضر و منطقه آب و هوايي و… لحاظ شده است. به اين گونه 
احاديث در علوم حديث »احاديث في الواقعه« گويند که قابل استناد و استنباط 

مطلب براي ديگران نیست.
ج: مطالب طبي که بر اساس ادبیات پزشکي عصر خاص بیان شده است.

برخي مطالب که در احاديث طبي ائمه ي اطهار بیان شده است بر اساس 
ادبیات پزشکي آن عصر بیان شده است.

براي مثال در عصر ما اگر پزشکي بخواهد از حاالت يک بیمار گزارش بدهد، 
به فشار خون، گروه خوني، ترکیبات بدن که در آزمايش خون و ادرار به دست 
آمده است و… را بیان مي کند، و از نام دارو ها و ترکیبات شیمیايي مواد غذايي و 

خواص آن ها سخن مي گويد.
ولي پزشکان قديم از صفراء، سوداء، بلغم و… سخن مي گفتند. همان طور که 
سردي و گرمي غذاها را بیان مي کردند و گاهي از ماه هاي رومي و فصول سال نام 

مي بردند. يعني نظام پزشکي و اصطالحات خاص خود را داشتند.
حال اگر کسي بخواهد در هر عصر دستورات بهداشتي و درماني بیان کند الزم 
است ادبیات پزشکي آن عصر را لحاظ کند وگرنه مخاطب او مطلب را به خوبي 

دريافت نمي کند.
پس کاربرد اين اصطالحات به معناي تأيید همه لوازم پزشکي آن ها نیست.

از اين روست که مي بینیم در رساله ذهبیه امام رضا و احاديث طبي ديگر 
گاهي از اين اصطالحات براي بیان توصیه هاي بهداشتي و درماني استفاده شده 

است.
و حتي از امام رضا نقل شده که در مذاکره اي که قبل از نگارش رساله ذهبیه 

با مأمون و دانشمندان داشته است فرمودند:2
نزد من نیز تجربیات و اطالعاتي هست که بر اثر مرور زمان و آزمايش هاي 

1. طب الّرضا و طب الصادق، صص249 تا 251.
2. طب الّرضا، ترجمه ي نصر الدين امير صادقي، ص14.
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گوناگون به صحت و درستي آن ها يقین کرده ام به اضافه آن چه از گذشتگان بر 
آن توفیق يافته ام از چیزهايي که انسان نمي تواند آن ها را نديده بگیرد و متروک 

بگذارد، ولي آن ها را به صورت يک کتاب جمع آوري خواهم کرد.

سوم:لزومبررسيسنديومحتوایياحادیثطبي:
هرگاه جنس گرانبهايي در بازار عرضه شود، شیادان تالش مي کنند که بدل آن را 
بسازند و طالي تقّلبي را به عنوان طالي اصلي به مردم عرضه کنند تا سودجويي نمايند.
احاديث پیامبر و اهل بیت: نیز هم چون طاليي است که در بازار انديشه 
عرضه شده و افرادي تالش کرده اند که با ساختن احاديث جعلي، به اعتبار آن ها 
ضربه بزنند يا سودجويي کنند. از اين رو الزم است احاديث طبي از نظر سند و 

محتوا بررسي شود.
الزم به يادآوري است که بعد از احراز صحت سند حديث، بر اساس قواعد 
فقه الحديث، هر حديثي با محکمات چهارگانه مخالفت داشته باشد، کنار گذاشته 

مي شود. يعني معیارهاي نقد محتوايي احاديث عبارتند از:
الف: مخالفت با قرآن کريم

:و اهل بیت ب: مخالفت با سنت قطعي پیامبر
ج: مخالفت با عقل )برهان هاي قطعي عقل(

د: مخالفت با يافته هاي علمي قطعي.
بنابراين هر کدام از احاديث طبي که از نظر سند ضعیف باشد يا از نظر محتوايي 

مشکل داشته باشد کنار گذاشته مي شود.
آية اهلل محمدي ري شهري با تقسیم احاديث طبي به سه دسته اعجازهاي درماني 
پیشوايان ديني با اذن الهي، احاديث مربوط به پیشگیري بیماري ها و احاديث درمان 
بیماري ها )شامل درمان خواستن به وسیله ي دعا و قرآن و يا درمان از طريق دارو( 
عوامل مطرح شده در احاديث را علت تامه نمي داند و توصیه مي کند دارو هاي مطرح 

شده در احاديث قبل از بررسي در آزمايشگاه مورد عمل قرار نگیرد.1

چهارم:سندنامهطالیيامامرضا»رسالهذهبیه«
با سندهاي  و  دارد  داستاني  ذهبیه(  )رساله   امام رضا نامه طاليي  نگارش 
مختلف نقل شده است در اين جا نخست داستان نگارش آن را از مقدمه ي عالمه عسگري 

1. دانشنامه ي احاديث پزشكي، محمدي ري شهري، ج1، صص18 تا 23 با تلخيص.
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در مورد رساله ذهبیه نقل مي کنیم:1
در اوايل قرن سوم هجري، هنگام خالفت بني عباس که در تاريخ اسالم به قرن 
طاليي معروف است، مأمون يکي از خلفاي عباسي در خراسان عهده دار خالفت 
شد و حضرت رضا از آل محمد را به واليت عهدي برگزيد ايشان ضمن 
انجام امور مسلمانان، طبق دستور خلیفه انجمني از بزرگان علم در نیشابور تشکل 
دادند، در يکي از مجالس علمي که مأمون دانشمندترين خلیفه عباسي آن را بیشتر 
برگزار مي کرد دستور داد علماي بزرگ آن زمان را از نقاط مختلف در آن جلسه 
حاضر کنند تا در حضور آنان در درياي علوم و معارف آن زمان شناور شوند و 

غوامض آن علوم را آشکار نمايند و حقايق آن ها را کشف کنند.
هدف مأمون اين بود که مي خواست براي پي بردن به حقايق علمي رغبت علما 
را به بحث و جدل زياد کند و ضمناً به واسطه ي جمع کردن دانشمندان مشهور آن 

زمان نام خود را هم در اطراف و اکناف جهان معروف کند.
برخي مجالس علمي را از سلسله فالسفه و علماي علم پزشکي تشکیل مي داد 
تا آن ها در اين مجالس درباره مزاج هاي مختلف انسان و طب ابدان بحث کنند و 

حاضرين در اين مجالس عبارت بودند از:
1. مأمون خلیفه عباسي

2. حضرت امام رضا ولیعهد خلیفه
3. يوحنا فرزند مالويه طبیب معروف آن زمان 

4. جبرئیل فرزند بختیشوع پزشک نصراني
5. صالح فرزند سلهمه هندي فیلسوف و عده ديگري از صاحبان علوم فلسفه 

نظري و کالم.
در اين مجالس درباره علم پزشکي و از آن چه که سالمتي و قوام بدن انسان به 
آن بسته است بحث مي کردند و اين بحث ها مأمون وساير حاضرين در جلسه را 

مشغول مي کرد.
در يکي از جلسات بحث بر اين بود که خداوند اين جسد آدمي را چگونه و با چه 
حکمتي ترکیب داده و چه عناصر متضادي از طبايع چهارگانه »سودا، صفرا، بلغم و 
خون«  در آن جسد قرار داده، همچنین درباره نفع و ضرر غذاها به بدن آدمي بحث 

مي کردند، در اين میان حضرت امام رضا ساکت بودند و سخني نمي گفتند.
لذا مأمون رو به حضرت گفت اي ابو الحسن نظر شما در باره مسائلي که در 

1. طب الّرضا و طب الصادق، ترجمه ي كاظمي خلخالي، صص13 تا 16.
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اين جلسه مطرح شده چیست؟ حضرت پاسخ دادند نزد من درباره علم طب و 
ابدان چیزهايي هست که من شخصاً آن ها را تجربه کرده ام و درستي آن ها را به 

وسیله ي آزمايش به مرور زمان دريافته ام.
ضمناً به اطالعاتي که گذشتگان ما در اين باره داشته اند آگاهم چون دانستن همه اين ها 
براي هر انساني الزم است و در جهل آن ها عذر کسي مسموع نیست من اين مسائل را با 

معلومات خود براي تو جمع آوري مي کنم تا هنگام نیاز از آن ها استفاده کني.
پس از خاتمه آن جلسه مأمون ناچار به مسافرت به شهر بلخ شد و از شهر 
بلخ نامه اي درباره مسائل پزشکي نوشت و از حضرت خواست که به وعده خود 
وفا کند. حضرت هم نامه اي به شرح زير در پاسخ مأمون نوشت که در آن موارد 

درخواست مأمون تشريح شده است.
نامه طاليي امام رضا )رساله ذهبیه( در حدود سال 201 هجري قمري براي 
مأمون نوشته شد. مأمون آنقدر از نامه امام رضا خشنود شد و به نظرش جالب 
آمد که دستور داد آن را با آب طال بنويسند از اين رو اين نامه به نام نامه طاليي 

)رساله ذهبیه يا مذهبه( معروف شد.1
سند مشهور »رساله ذهبیه« اين گونه نقل شده است:2

رساله ذهبیه يا مذهبه به اسناد مختلفي در کتاب هاي روايات نقل شده از جمله 
موسي بن علي بن جابر سالمي گويد که استاد بزرگوار ما سديد الدين يحیي بن 
محمد بن علیان خازن مي فرمود ابومحمد حسن بن جمهور براي من نقل کرد که 
پدرم از مالزمان خاص حضرت علي بن موسي الّرضا و اکثراً در خدمت او و از 
احوالش باخبر بود از جمله در سفر از مدينه به خراسان مالزم خدمت بود تا وقتي 
که حضرت در طوس شهید شد مي گفت: زماني مأمون به نیشابور مجلسي ترتیب 
داد و از حضرت رضا و جماعتي از اطباء و فالسفه دعوت کرد از جمله يوحنا 
بن ماسیوه و جبرئیل بن بختیشوع و صالح بن سلهمه هندي حضور يافتند، سخن 

از هر جانب به میان آمد تا به رشته ي طب و معالجات بدن کشید.

:پنجم:گزارشيازمحتواينامهطالیيامامرضا
رساله امام رضا که يکي از نوادر زمان خود مي باشد در بیان مطالب بسیار 
شیوا و رساست و شامل نصايح طبي گرانبهايي است که اگر هر عالمي از علماي 

1. طب الّرضا، ترجمه ي نصر الدين امير صادقي، ص14.
2. همان، ص13.
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طب بخواهد اين رساله را تشريح کند و يا تعلیقي بر آن بنويسد، مسلماً بر تألیف 
نیازمند خواهد شد باز هم نخواهد توانست حق مطالب  چندين کتاب پرحجم 
دقیق اين رساله را ادا کند و اين رساله پر مغز و علمي به طور اختصار شامل 

تعدادي از علوم طبیعي مانند:
1. علم تشريح

2. علم زيست شناسي
3. علم وظايف االعضاء )فیزيولوژي(

4. علم امراض و پاتولوژي
5. علم حفظ بهداشت و علم پیش گیري

6. علم غذاها
7. علم شیمي1

ششم:فوایدیادآوريوتوجهبهاحادیثطبي:
ما  دست  به  که  است  گرانقدري  میراث   :بیت اهل  و   پیامبر احاديث 
رسیده است و الزم است در شناخت، پااليش و استفاده صحیح از آن ها بکوشیم. 

اين احاديث فوايد و تأثیرات زيادي دارد از جمله:
1. فايده عملي:

برخي از اين احاديث اصول و قواعد کلي بهداشت و درمان را بیان مي کند که 
عمل به آن ها زمینه ساز سالمت انسان است. 

برخي از اين دستورات و توصیه ها، در عصر ما نیز مورد تأکید پزشکان قرار 
گرفته است. مثل آداب غذا خوردن، آداب خواب و مسافرت، حجامت و... .

2. فايده اعتقادي:
برخي از اين احاديث در حد شگفتي يا اعجاز علمي است يعني در بردارنده 
مطالبي است که قرن ها بعد از عصر ائمه ي اطهار: در علوم پزشکي کشف 

شده است، و به صورت طبیعي در آن عصر در دسترس علم بشر نبوده است. 
3. نظريه پردازي هاي علمي:2

برخي از اين احاديث پیشگويي هاي علمي است که هنوز کشف نشده است. 
يعني ممکن است برخي احاديث طبي به اسراري از غذاها و بدن انسان و… اشاره مي کند 

1. طب الّرضا و طب الصادق، ترجمه ي كاظمي خلخالي، صص32 و 33.
2. اصطالح نظريه پردازي در اين مورد با تسامح به كار مي رود وگرنه احاديث حقايق علمي را بيان مي كنند نه نظريه را.
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که هنوز پزشکان عصر ما بدان ها دسترسي پیدا نکرده اند. 

هفتم:رابطهياحادیثطبيواعتقادات:
احاديث معتبر اسالمي که در حوزه ي اصول عقايد باشد از باب ارشاد نسبت 
به داليل عقلي پذيرفته مي شود، و احاديث معتبري که در باب احکام و جزئیات 
عقايد )مثل جزئیات معاد و عرش و کرسي و…( بیان شود مورد قبول و تعبد واقع 
مي شود و درحوزه احکام بدانها عمل مي شود. ولي احاديثي که در حوزه ي طبیعي، 
کیهان شناسي، پزشکي و مانند آن هاست اگر معتبر باشد در صورتي که مخالف 
معیارهاي نقد محتوايي حديث )مخالفت با قرآن، و سنت، عقل و علم قطعي( 
نباشد پذيرفته مي شود. و اصوالً در اين حوزه تعبد راه ندارد، بلکه اين گونه احاديث 
يا حقايق علمي مربوط به بدن انسان و جهان را بیان مي کند يا پیشگويي هاي علمي 
است که هنوز علم آن ها را کشف نکرده است و در هر صورت هرگاه يکي از اين 

احاديث با واقعیت خارجي مطابقت نداشت تعبد به آن الزم نیست.1 

هشتم:مفهومشناسيبهداشتوسالمتودرمان:
الف: بهداشت:

»داشت« مصدر مرخم  معناي صفت »خوب« و  به  »به«  از دو کلمه  بهداشت 
تندرستي،  داشتن  نگاه  معناي  به  لغت  در  بهداشت  است.  ترکیب شده  »داشتن« 
آن  انگلیسي  معادل  و  است.2  سالمت  نگاهداري  وسیله هاي  و  صحت  حفظ 

»Hygiene« است.
از نظر اصطالحي تعريف هاي متعددي از »بهداشت« شده است، از جمله کمیته 

متخصصان بهداشت جهاني بهداشت را اين گونه تعريف کرده اند:
»علم و هنر پیشگیري از بیماري، افزايش طول عمر، ارتقاي سالمت و کارآيي 
از طريق تالش هاي سازمان يافته اجتماعي براي بهسازي محیط زيست، مبارزه 
با بیماري هاي عفوني قابل انتقال، آموزش بهداشت فردي به افراد، سازمان دهي 
پیشگیرانه  درمان  و  بیماري  سريع  تشخیص  براي  مراقبتي  و  پزشکي  خدمات 
بیماري و ايجاد نظام اجتماعي براي تضمین يک استاندارد زندگي مناسب براي 
حفظ سالمتي و در نتیجه سازمان دهي اين مزايا، به ترتیبي که شهروندان را قادر به 

1. تفسير تسنيم، ج1، صص156 و 158.
2. لغت نامه ي دهخدا، ج4، واژه ي بهداشت.
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درک حقوق مسلم بهداشتي و عمر طوالني سازد«.1
ب: سالمت:

»Health« است و طبق  تندرستي و مترادف کلمه  به معناي  واژه ي سالمت 
تعريف سازمان جهاني بهداشت، سالمت فقط نبود بیماري يا معلولیت نیست بلکه 
عبارت از رفاه کامل جسمي، رواني و اجتماعي مي باشد.2 بنابراين انسان سالم، 
انساني است که از نظر جسمي سالم و از نظر فکري بي عیب و از لحاظ رواني 
شاد و از نظر اجتماعي فعال و از نظر سیاسي آگاه و از نظر اقتصادي مولد و از 

نظر فرهنگي مسئول باشد.3
ج: درمان:

بیماري حالتي ناخوشايند و داراي نشانه هاي مشخص است که ممکن است همه 
يا قسمتي از بدن را فراگیرد.4 و عواملي مثل موجودات زنده همچون باکتري ها، 
مثل رنگ ها و  مثل گرما و سرما، عوامل شیمیايي  فیزيکي  ويروس ها و عوامل 
سموم و عوامل تغذيه اي مثل کمبود ويتامین ها و عوامل ارثي و عوامل رواني و 
اجتماعي مثل فشارهاي روحي و عامل پیري و عوامل ناشناخته مثل سرطان ها 

دارد.5 

فصلدوم:بهداشتوپیشگیري

مقدمه:
امور پزشکي که با سالمت انسان در ارتباط است به دو دسته اساسي تقسیم 

مي شود:
نخست امور بهداشتي که مربوط به پیش گیري از بیماري هاست يعني دستورات 

و مقرراتي غذايي و… که زمینه ساز سالمت جسم و جان آدمي است.
اين امور در قرآن و احاديث به صورت آداب غذا، خواب، حمام و... بیان شده 

است.
و دوم امور مربوط به درمان که بعد از مرحله پیشگیري و بهداشت است يعني 

1. درسنامه ي طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي، ك. پارك، ترجمه خسرو وفائي، شير پاك، ج2، ص111.
2. درسنامه ي جامع علوم پزشكي و بهداشت، دكتر مهدي خزعلي، ج12، ص1، انتشارات حيان، تهران، 1385.

3. كليات بهداشت عمومي، دكتر علي صادقي حسن آبادي، ص38، كوشامهر، شيراز، 1375.
4. بهداشت عمومي، آموزش و پرورش، ص5، شركت چاپ و نشر كتاب درسي ايران، تهران، 1383.

5. همان، ص6 و درسنامه ي جامع علوم پزشكي و بهداشت، پيشين، ج12، ص3.
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او  معالجه ي  به  راهکارهايي  و  داروها  با  شد  بیماري  گرفتار  انسان  که  هنگامي 
مي پردازند.

اول:بهداشت:

الف:بهداشتخواب:
»بدان که خواب بر مغز مسلط مي شود و بدن را نیرو و استقامت مي بخشد پس 
وقتي که اراده ي خواب کردي اول بر پهلوي راست دراز بکش آن گاه به طرف 
چپ برگرد همچنین هنگام برخاستن از طرف راست شروع کن چنان که موقع 

خوابیدن از همان طرف آغاز کردي«.1
مغز سر مرکز اعصاب است، عاليم حیاتي بدن به وسیله ي اعصاب صورت 
مي گیرد يعني حس و حرکت کار آن ها است. در مورد چگونگي خواب همیشه 
میان دانشمندان اختالف نظر وجود داشته اما عقیده به تسلط خواب بر اعصاب 
و مغز از کشفیات کنوني علوم پزشکي محسوب مي شود ولي اين حقیقت را امام 

هشتم قرن ها قبل بیان فرموده است.
خواب يک استراحت طبیعي و ضروري است که اعصاب را آرامش مي دهد و 

نیرو را براي ساعات بعد ذخیره مي نمايد.2
خواب و هضم غذا:

براي اين که از مزاياي طبیعي خواب بهتر بهره مند شويم و به خصوص در کار 
هضم غذا از آن کمکي گرفته باشیم نیکو است به دستوري که در متن حديث بیان 

شده رفتار کنیم.
وقتي به پهلوي راست بخوابیم غذا به انتهاي معده مي ريزد و چون به پهلوي چپ 
برگرديم کبد روي معده قرار گرفته سبب زيادي حرکت و تسهیل عمل هضم مي گردد.

شب نشیني
»خود را عادت بده که پاره اي از شب را بنشیني«.3

عبارت فوق را به چند نحو مي شود معني کرد:
1. در اولین ساعتي که هوا تاريک مي شود در بستر خواب نرويد بلکه ساعتي 

1. بحاراالنوار، ج59، ص306 )رساله ذهبيه(.
2. طب الّرضا، ترجمة نصير الدين امير صادقي، ص196 )با تصرف در عبارت(.

3. بحاراالنوار، ج59، ص306 )رساله ذهبيه(.
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را بیدار باشید.
2. تا آخرين ساعت را نخوابید بلکه يک ساعت زودتر بیدار شويد.

3. مقداري از شب را که در بستر خواب هستید بنشینید و تمام را دراز نکشید.
4. ممکن است اشاره به هنگام نماز شب و فضیلت آن باشد.

احتمال دارد که قعود به معناي نشستن )معناي حقیقي( يا بیدار بودن )معناي 
مجازي( و يا بیداري در حال قعود باشد و نیز ممکن است منظور نشستن بعد از 

غذاي شام باشد که موجب تمدد اعصاب مي شود.1
دستشويي قبل از خواب

»)قبل از خواب( به دستشويي برو، به قدري که نیازت برطرف شود در آن جا 
بمان. زياد در دستشويي درنگ نکن چون مکث زياد در آن جا موجب بیماري 

مي شود«.2
تخلیه ي مرتب روده در شبانه روز از شرايط مهم تندرستي است. يبوست مزاج 
که آن را ام االمراض بايد نامید همان چیزي است که عالوه بر ايجاد درد و ناراحتي 

مولد بیماري هاي خطرناک مي باشد.
بیشتر از مقدار حاجت نبايد در دستشويي مکث کرد زيرا طوالني کردن مکث 

موجب ناراحتي ها و امراض مختلف مي شود.
افکاري که از مکان آلوده و اعصاب غیر منظم پديد مي آيد آلوده و غیر منظم 
است. بهترين اوقات براي تخلیه معده شب هنگام خوابیدن است زيرا خوابي که 
پس از عمل تخلیه بوده باشد گواراتر و رؤيا را شیرين مي کند، اعصاب را آرامش 

مي دهد، قلب را مضطرب نمي کند. و موجب بدخوابي نمي شود.3

ب:بهداشتدهان:
1. مسواک زدن: 

»بدان که بهتر وسیله اي که به آن مي تواني دندان را مسواک کني لیف اراک است4 
چرا که مسواک دندان را جال مي دهد، دهان را خوشبو مي کند، لثه ها را محکم 
مي کند و آن را نیرومند مي گرداند و در صورتي براي مواد دندان سودمند است که 

1. طب الّرضا، ترجمة نصير الدين امير صادقي، ص198.
2. بحار االنوار، همان.

3. طب الّرضا، همان، ص200 و 201 )با تصرف در عبارت(.
4. مقصود از ليف اراك ممكن است ليف درخت خرماي اراك يا همان چوب معروف اراك باشد و در نسخه ديگر است كه: 

»ان خير ما استكت به االشياء المقبضة التي يكون لها ماء« يعني بهترين مسواك، چوب تر است.
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به اعتدال مسواک کنند و زيادروي در آن عاج دندان را مي برد و آن را مي لغزاند و 
ريشه هايش را سست مي کند«.1

چوب درخت مخصوصاً چوب تازه عالوه بر عمل مسواک خاصیت ضد عفوني 
دارد.

اين خاصیت از جهت داشتن ماده ي اسید فرمیک است که مزه چوب هاي سبز 
را تلخ مي گرداند و چون خشک شود اگر همه اين ماده از بین نرود به مقدار قابل 
توجهي هم در آن نمي ماند مگر در درخت اراک از اين رو بايد گفت لیف درخت 

اراک بهترين مسواک محسوب مي شود.2
2. جلوگیري از پوسیدگي دندان با شیريني:

کساني که به دندان خود عالقمندند قبل از خوردن شیريني کمي نان بخورند.3 
فلسفه اين کار اين است که ريزه هاي خمیر نان میان دندان ها و ريشه ها را پر 

مي کند و نمي گذارد مواد شیرين به آن ها صدمه بزند.

ج:بهداشتمسافرت:
1. هواشناسي:

مسافر در هنگام مسافرت به وضع هوا توجه کند و در هواي معتدل حرکت 
کند.4

2. غذاي مسافر:
وقتي در هواي گرم ناچار به مسافرت شد شکم خود را از غذا پر نکند و نیز با 
شکم خالي حرکت نکند در غذا خوردن رعايت اعتدال را بنمايد. در هواي گرم 
غذاي سرد و مرطوب بخورد و از گوشت تازه روغن زيتون و سرکه و آب غوره 

و نظیر آن ها استفاده کند.5
3. حرکت با توجه به وضعیت جسمي:

در هواي بسیار گرم راه پیمودن براي بدن هاي الغر به ويژه هنگامي  که شکمشان 
از غذا خالي باشد زيان آور است ولي براي بدن هاي فربه سودمند است.6

1. بحاراالنوار، ج59، ص306 )رساله ذهبيه(.
2. طب الّرضا، ترجمه ى نصير الدين امير صادقي، ص202 )با تصرف در عبارت(.

3. بحاراالنوار، ج59، ص306 )رساله ذهبيه(.
4. همان.
5. همان.
6. همان.
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4. آب مصرفي:
براي حفظ مسافر از ناراحتي ها، مصلحت مسافر به آن است که از آب هیچ 

مکاني ننوشد مگر اين که قبال آن را با آب مکان سابق مخلوط کند.1

د:بهداشتحمامکردن:
1. فوايد حمام:

»حمام فوايد زيادي دارد، مزاج آدمي را به اعتدال مي کشاند چرک و پلیدي را بر 
طرف مي کند،  رگ ها و پي را نرم مي کند؛ اعضاي بزرگ بدن را تقويت مي نمايد، 

مواد زايد بدن را بر طرف و عفونت ها را نابود مي سازد«.2
2. نوشیدن آب قبل از ورود به حمام:

»هنگامي که خواستي داخل حمام شوي و گرفتار دردسر و گیجي آن نگردي 
قبل از ورود در گرمخانه يا فرو رفتن در آب گرم پنج جرعه از آب نیم گرم بیاشام 

که به خواست خداي تعالي از درد سر و شقیقه سالم مي ماني«.3 
3. با شکم پر داخل حمام نشويد:

»داخل شدن حمام با شکم پر موجب درد قولنج مي باشد«.4 
غذا براي اين که هضم شود و جذب بدن گردد محتاج به مقداري حرارت است 
اين حرارت درون معده و روده روي غذا تأثیر مي کند. وقتي حرارتي از خارج بدن را 
گرم کند حرارت داخلي بدن کم مي شود کم شدن اين حرارت اختالالتي در معده و 
روده و عمل هضم ايجاد مي کند که طب قديم از آن به قولنج ايالووسي تعبیر مي کند.5

4. مراقب:
پیش از آن که به حمام داخل شوي مراقب باش تا در قسمت سر و گردن خود ناراحتي 

نداشته باشي، اگر چنین احساسي در خود يافتي موقتاً از استحمام صرف نظر کن.6

ه:بهداشتازدواج:
1. در اول شب چه زمستان و چه تابستان باشد همبستري مکن زيرا در اول شب 

1. همان.

2. همان.

3. همان.

4. همان.
5. طب الّرضا، ترجمه ى نصير الدين امير صادقي، ص238.

6. بحاراالنوار، ج59، ص306 )رساله ذهبيه(.
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معده و عروق پر است و در اين حال مجامعت ناپسند است.
2. وقتي که اراده همبستري داشتي نیکوست آخر شب را بدان اختصاص دهي 
را  فرزند  و  است  بیشتر  نسل  تولید  به  امید  و  است  بهتر  بدن  براي  وقت  اين 

هوشمند تر مي سازد.
3. قبل از همبستري با همسر خود بازي و شوخي و… کن.

4. با زنان در حال عادت ماهیانه همبستري )جماع( مکن.
5. در هنگام همبستري از خروج مني جلوگیري نکنید.

6. بعد از همبستري فوري برپا نايست و منشین بلکه قدري به سمت راست 
خود بخواب يا تکیه کن آن گاه براي دفع بول از جاي برخیز.

7. بعد از همبستري غسل کن.1
توضیح:

1. آمیزش در هنگام حیض سبب طوالني شدن دوره ي حیض و ايجاد درد و 
سوزش و ناراحتي هاي بعدي مي شود و ممکن است به دستگاه تناسلي زن صدمه 
را  بیماري هايي  مقدمات  شده  مرد  تناسلي  آلت  به  نفوذ حیض  موجب  و  بزند 
فراهم کند. فساد دستگاه تناسلي مرد و زن روي فرزند تأثیر دارد زيرا نمي تواند 
نطفه سالمي را به رحم تحويل دهد و رحم نیز نمي تواند نطفه را سالم در خود 

بپروراند.2
2. بول نکردن بعد از عمل مجامعت سنگ به وجود مي آورد )والجماع من غير 
اهراق الماء علي اثر يوجب الحصاة(.3 مايعي که هنگام آمیزش از مرد خارج مي شود 
شامل دو قسمت است، قسمت عمده آن اسپرماتوزئیدهاست قسمت ديگر مايع 
لزجي است که حامل اسپرماتوزئید مي باشد، اين مايع از ترشحات غدد تناسلي 

ايجاد مي گردد. 
بعد از اتمام آمیزش غالباً کمي از مني در قسمت آخر مجاري مي ماند هنگامي 
که مجاري ادرار تحريک مي شود اسپرماتوزئیدها به سوي کیسه مني بر مي گردند 
و چون راهي نمي يابند به جدار مجاري مي چسبند و پس از مدتي مي میرند و 
مي آيند چنان چه  در  به صورت سنگ  متحجر شده  غلیايي  ترشح  واسطه ي  به 
به  فرصتي  و  کند  ادرار  شخص  تناسلي  دستگاه  مکانیکي  عمل  تعطیل  از  بعد 

1. همان.
2. طب الّرضا، ترجمه ى نصير الدين امير صادقي، صص242 و 243.

3. بحاراالنوار، ج59، ص306 )رساله ذهبيه(.
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ارتجاع اسپرماتوزئیدها ندهد ادرار مجاري را اسیدي کرده و بقاياي آن ها را بیرون 
مي فرستد در نتیجه شخص از اين جهت مبتالي به سنگ نمي شود فايده ادرار بعد 
از مجامعت مشروط به انزال مني نیست زيرا همین قدر که دستگاه دفع مجهز شد 

اسپرماتوزئیدها از محل خارج مي شوند.1
3. آمیزش پي در پي صحیح نیست بي آن که غسلي میانش فاصله شود به فرزند 
ارثي از جنون مي دهد. )والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد 

الجنون(2.
انتقال  است  ثابت تر  از همه وجودش  که  وراثتي چیزي  بیماري هاي  میان  در 
جنون و اختالفات عصبي است و الزم نیست پدر ديوانه ی رسمي و دايمي باشد 
بلکه جنون موقت او هنگام آمیزش بر طفل  اثر دارد و به هر اندازه اي که جنون 

شديد تر باشد اختالالت عصبي کودکش زيادتر است.3

دوم:غذاها)چهچیزيبخوریموچهچیزينخوریم(:

۱.عسل:
از امام رضا از پدرانش از پیامبر نقل شد که فرمود: اگر در چیزي شفا 

باشد در حجامت و نوشیدن عسل است.4
از امام رضا از پدرانش از پیامبر نقل شد که فرمودند: به هر کس از شما 

که عسل تعارف کردند رد نکند. )بگیرد و بنوشد(5
توضیح: عسل غذای شیرينی است که اغلب به صورت مايع بوده و از زنبور 
عسل به دست می آيد. در قرآن کريم از مواد غذايی مختلفی نام برده شده است اما 

تنها در مورد عسل است که آن را »شفا« نامیده است.
»و پروردگار تو به زنبور عسل »وحی« و الهام غريزی نمود که: از کوه ها و ثمرات و 
گل ها بخور و راه هايی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است به راحتی بپیما؛ از 
درون شکم نوشیدنی با رنگ های مختلف خارج می شود. که در آن شفا برای مردم است«.6

1. طب الّرضا، ترجمه ى نصير الدين امير صادقي، صص244 تا 245 )با تصرف در عبارت(.
2. بحاراالنوار، ج59، ص306 )رساله ذهبيه(.

3. طب الّرضا، ترجمه ي نصير الدين امير صادقي، ص246 )با تصرف در عبارت(.
4. همان، صص242 تا 255.

5. همان.
6. نحل، 68 و 69.
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نکاتتفسیری:
 آيات فوق نکات ارزنده ای را در مورد زنبور عسل ياد آور می شود، مثل وحی 
به آنان که در اين جا با توجه به ريشه لغوی )اشاره مخفی سريع( آمده است )يعنی 
وحی اصطالحی که توسط جبرئیل بر پیامبران نازل می شود، مقصود نیست( و يا 

مسئله خانه سازی زنبوران که از محل بحث ما خارج است.1
 قرآن کريم در آيه ی فوق از عسل به عنوان »شراب« ياد کرده است. و در آيه 
ديگری که در مورد بهشت است سخن از»جوی هايی از عسل مصّفی« »و انهار من 

عسل مصفًّی«2 می گويد.
تاریخچه:

 عسل از زمان های قديم مورد توجه بشر بوده است. و عالوه بر جنبه غذايی 
در  کننده  عفونی  يک ضد  عنوان  به  »تورات«  متون  در  و  »بقراط«  زمان  در  آن 

بیماری های پوستی و زخم ها مورد توجه بوده است.3
جاری  عسل  و  شیر  مقدسه  اراضی  در  »همواره  می گويد:  مقدس  کتاب  در   

است«.4 فقیرترين و بی چاره ترين مردم عسل را توانند خورد.5
حکمتهاواسرارعلمی:

 بسیاری از صاحب نظران، مفسران و پزشکان در مورد اهمیت غذايی و دارويی 
)شفابخشی( عسل سخن گفته اند. و بر قرآن کريم آفرين گفته اند که آن را »شفا« 
خواند. در اين میان يکی از کاملترين تحقیقات در اين زمینه را از نظر می گذرانیم. 

و به برخی ديگر اشاره خواهیم کرد:
و  تجارب  تحقیقات،  نتايج  قرقوز«  احمد  دکتر  و  دياب  الحمید  عبد  »دکتر   
آزمايشات علمای جهان به ويژه در روسیه و آمريکا را جمع آوری کرده اند و اين 

گونه گزارش می کنند:
اول: مواد تشکیل دهنده عسل: عسل دارای بیش از 70 ماده مختلف است:

 1. عسل مهمترين منبع مواد قندی طبیعی است و تا کنون 15 نوع قند در آن 
کشف گرديده است که از مهمترين آن ها می توان به فرکتوز )قند میوه( به نسبت 
40% و گلوکز )قند انگور( به نسبت 30% و قند نیشکر به نسبت 40% اشاره کرد. در 

1. تفسير نمونه، ج11، ص259.
.15 ،2. محمد

3. طب در قرآن، ص203.
4. سفر خروج، باب 3، آيه 17.

5. قاموس كتاب مقدس، مستر هاكس، ص612.
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مجموع يک کیلوگرم عسل 3250 کالری حرارت می دهد.
 2. عسل به لحاظ داشتن برخی انواع از مواد تخمیری در تبادالت غذايی و 
مواد  مهمترين  دارد.  را  مرتبه  باالترين  خوراکی ها  میان  در  غذا  هضم  به  کمک 
تخمیری موجود در عسل عبارتند از آمیالس )Amylase( که مواد نشاسته ای را 
مبدل به قند می کند و اينورتاس )Invertase( که قند معمولی را به قند انگور و 
 )Peroxidase( پروکسیداز ،)Catalase( قند میوه مبدل می سازد و نیز کاتاالس

.)Lipase( و لیپاز
 3. عسل دارای ويتامین های بسیار است که از جمله مهمترين آن ها ويتامین 
  E ويتامین ، K ويتامین ، c پرودکسین(، ويتامین(6B ،)5، )اسید نیاسینB ،2B، B
و ويتامین A . هر چند مقدار اين ويتامین ها در عسل زياد نیست، ولی کافی و 
مفید می باشد و عسل مکان مناسبی برای حفظ اين ويتامین هاست. البته مقدار اين 

ويتامین ها بستگی به نوع شیره ای دارد که زنبور از گل ها می گیرد.
اسید  مثل  آلی  اسیدهای  و  آمینه  اسیدهای  پروتئین،  انواع  دارای  عسل   .4  
محرک های  و  آنزيم  مقداری  کلروفیل،  مشتقات   ،)Formic Acid( فورمیک 

حیاتی )Biostimulators( و رايحه های معطر می باشد.
منگنز،  پتاسیم،  کلسیم، سديم،  از جمله:  فراوانند  در عسل  معدنی  امالح   .5  
آهن، کلر، فسفر، گوگرد و يد. امالح موجود در عسل 0/002% وزن آن را تشکیل 

می دهد.
 6. بسیاری از محققین تأکید دارند که عسل دارای عوامل قوی ضد میکروب 
نوعی  و  نباتی  هورمون  دارای  عسل  که  است  اين  بر  اعتقاد  همچنین  می باشد. 
است  ماده ای  عسل  که  می بینیم  است.  استروژن(  مشتقات  )از  جنسی  هورمون 
بسیار پیچیده و البته ممکن است با توجه به نوع گل هايی که زنبورها از آن تغذيه 

می کنند، عسل مناطق مختلف اندک تفاوتی با هم داشته باشند.1
دوم: خاصیت ضد میکروبی و ضد عفونی عسل: دانشمندان تاکید دارند که 
میکروب هايی که عامل بیماری انسان ها هستند قادر به ادامه حیات در عسل نیستند 
و عماًل عسل آن ها را از بین خواهد برد. برای اين خاصیت عسل نظريات بسیاری 
1. ر.ك: طب در قرآن، صص196تا 197و نعمت صدقى و معجزة القرآن، صص83 تا 87  كه خواص عسل را با ذكر آيات 
آن بررسى مى كند. همچنين دكتر صادق عبدالّرضا على، القرآن و الطب الحديث، ص100 به بعد؛ ايشان پس از ذكر آيه 68 
سوره نحل مواد تشكيل دهنده و انواع عسل )السنط، الزعرور، البرتقال، الحنطة السوداء، الزيزفون( را بررسى مى كند. استاد 
آيت اهلل معرفت، التمهيد فى علوم القرآن، ج6، صص175 تا 178؛ ايشان خواص عسل و مواد آن را ذكر و نكاتى علمى در 
اين مورد بيان كرده اند و آن را حاوى بيش از 70 ماده مى دانند، همچنين از دكتر نزار الدقر، كتاب مع الطب فى القرآن الكريم، 

صص182 تا 191 مطالبى را آورده اند.
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ارائه گرديده که از جمله آن ها موارد زير را می توان نام برد:
 1. وجود اسید فورمیک )Formic Acid( در عسل که يک ماده ضد میکروب 

است.
 2. باال بودن میزان مواد قندی موجود در عسل که 80% از ترکیب آن را در 
بر می گیرد. خرما نیز به دلیل داشتن ترکیبات قندی باال همین خاصیت را دارد و 

میکروب در آن رشد نمی کند.
 Antibactereril( می شوند  میکروب  رشد  از  مانع  که  موادی  وجود   .3  
Inhibitore( اين مواد توسط زنبور ساخته می شود و در عسل های مصنوعی 
وجود ندارد. اين نظريه نسبت به ساير نظريه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 4. وجود آب اکسیژنه در عسل )Hydroyen Peroxide o2( که ماده ای 

است میکروب کش. 
 واقعیت اين است که خاصیت ضد میکروبی عسل در نتیجه وجود تمام عوامل 

ياد شده می باشد. 
 اما خاصیت ضد عفونی عسل، درست عکس اغلب مواد غذايی از قبیل شیر و 
عصاره های گیاهی و غذاهای پخته است و هیچ گونه قارچی در آن رشد نمی کند، 
فاسد نمی گردد، رنگ، بو و طعم آن عوض نمی شود مشروط به اين که آن را دور 

از رطوبت نگه داری نمايند. 1
 سوم: عسل و طب اطفال: عسل برای کودک هم يک ماده غذايی است2 و هم 

يک داروی بسیار ارزشمند زيرا:
 1. گلبول ها قرمز خون را افزايش داده و رنگ آن را شفافیت می بخشد.

 2. حال عمومی کودک را به نحو قابل مالحظه ای بهبود می بخشد، به ويژه 
کودکانی که از نارسايی های دستگاه گوارش از قبیل اسهال، نارسايی در جذب 

مواد غذايی و يا سوء تغذيه و کم خونی رنج می برند.
 3. خاصیت ضد میکروبی آن کودکان را از خطر ابتالی به بیماری های انگلی 

و عفونی مصون می دارد.
 4. باعث بهبودی کودکان بیمار شده و وزن آن ها را افزايش می دهد.

 5. به در آمدن دندان کودکان کمک کرده و از پوسیدگی آن ها جلوگیری می نمايد.

1. ر.ك: طب در قرآن، ص197 و دكترالسيد الجميلى در كتاب االعجاز الطبى فى القرآن، صص197 به بعد و دكتر عبدالحميد 
محمد عبدالعزيز در كتاب االعجاز الطبى فى القرآن الكريم، صص70 به بعد، مطالب مشابهى دارند.

2. دكترالسيد الجميلى در  كتاب االعجاز الطبى فى القرآن، صص197 به بعد، مطالب مشابهى دارند اما آن را مخصوص عسل 
سفيد مى كنند.
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 6. نیاز کودک را به ويتامین 6B مرتفع ساخته و به سوخت و ساز کلسیم و 
منیزيم در بدن کمک می کند و به همین دلیل، اکثر پزشکان توصیه می کنند که 
مقداری عسل به غذای روزانه کودک در تمام مراحل رشد اضافه شود. زيرا اين 
عمل به رشد آن ها کمک کرده و از ابتالی آن ها به بیماری های خطرناک از قبیل 

اسهال و سوء تغذيه پیشگیری می کند.1
 چهارم: عسل و پیشگیری از عوارض تابش انواع اشعه و سرطان: گاهی پرتو 
درمانی مستمر، هم برای بیمار و هم برای کارکنان مراکز درمانی و پزشکانی که 
با اين وسیله سروکار دارند مضراست. عوارض زيان آور اين امر به صورت کم 
خونی، کاهش گلبول های سفید خون، سردرد، ضعف عمومی، استفراغ، تب و... 
ظاهر می شود و ثابت گرديده که تنقیه اين افراد با محلول عسل موجب برطرف 
شدن سريع اين عوارض می گردد. اگر قبل از مرحله درمان با اشعه، مقداری عسل 

به بیمار خورانده شود، از عوارض ياد شده مصون خواهد ماند.
 آمار نشان می دهد که به نسبت ساير ِحَرف، زنبور داران به ندرت به سرطان 
مبتال می شوند هر چند تا کنون دلیل علمی برای اين امر اثبات نگرديده است. طبق 
اين آمار نسبت ابتالی کارکنان شاغل در کارخانه های مشروب سازی و زنبور داران 

به سرطان 13 به يک است. 2
پنجم: کاربرد درمانی عسل: تأثیر بهی بخشی عسل کاماًل مدلول صريح آيه 
قرآنی است که می فرمايد: »فیه شفاء للناس«.3 و هنگامی که انسان بر قدرت اين 
داروی الهی در بهبود بخشیدن بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری هايی که دانش 
بشری تا کنون نتوانسته درمان مؤثری برای آن ها بیابد، پی ببرد، واقعاً شگفت زده 
می شود. مهمترين ويژگی که عسل را به عنوان يک دارو از ساير داروها متمايز 

می سازد، نداشتن عوارض زيان آور جنبی بر ساير اندام های بدن است. 
:)Dermatolojy( 1. عسل و بیماری های پوستی

 درمان بیماری های پوستی به ويژه جوش های چرکی و زخم های کهنه و عفونی 
با عسل از قديم االيام يعنی از زمان بقراط و متون تورات گرفته تا دوران ابن سینا 
بسیار سودمند  دمل ها و زخم های عمیق عفونی  درمان  در  بود عسل  معتقد  که 

است، رايج و متداول بوده است.

1. طب در قرآن، ص200.
2. دكتر السيد الجميلى نيز در كتاب االعجاز الطبى فى القرآن، ص146 به عسل و تأثيرات ضد سرطانى آن اشاره مى كنند، 

ولى آن را مخصوص عسل سفيد مى دانند.
3. نحل،69.
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 در عصر حاضر نیز پزشکان بسیاری کاربرد عسل را در درمان اين قبیل بیماری ها 
آزمايش کرده اند. نتايج بدست آمده از اين آزمايشات بدين شرح بوده است:

 * عسل به دلیل داشتن ماده ي گلوناس التیام زخم ها را سرعت بخشیده و آن ها 
را از وجود میکروب پاک می کند. 

* عسل داروی مؤثر و مناسبی برای معالجه زخم های پوستی مزمن می باشد. به 
ويژه اگر ترکیبی از عسل و وازلین باشد )وازلین 1/5% 4/5 عسل(.

 * عسل در درمان زخم های چرکی از قبیل دمل ها و جوش های خوش خیم 
سودمند است زيرا رشد میکروب ها را متوقف ساخته، پوست و اعصاب را تغذيه 

می نمايد.
 * در زخم های عمیق ناشی از گلوله هر چند توأم با شکستگی استخوان نیز 
باشد، کاربرد عسل به صورت پماد بسیار نافع بوده و بهبودی را تسريع می نمايد.

 * در ضماد زخم های ناشی از برخی اعمال جراحی که احتمال عفونت در آن ها 
وجود دارد )مانند عمل برداشتن فرج(، سودمند می باشد. 

بسیاری از دانشمندان ضرورت کاربرد وسیع عسل را چه به تنهايی و چه به 
همراه ساير ادويه در زمینه درمان بیماری های پوستی حاد و مزمن به صورت کِِرم 

يا مرهم و... پیشنهاد کرده اند2.1
 تزريق موضعی عسل:

 عده ای از پزشکان تأکید دارند که از عسل می توان به صورت تزريق موضعی 
برای درمان خارش های حاد و مزمن پوستی استفاده کرد و نتیجه مطلوب گرفت.

 2. عسل و بیماری های گوارشی:
 عناصر گوناگون شیمیايی موجود در عسل به نوعی است که قادر است تأثیرات 

نیکويی بر برخی از بیماری های دستگاه گوارش بگذارد. برای مثال:
 * به دلیل داشتن آنزيم های گوارشی، به هضم غذا کمک می کند. 

 * عسل از شدت ترش کردن معده می کاهد )افزايش ترشحات اسیدی معده 
را تعديل می کند.( برای زخم معده و التهاب معده مفید است. کاهش ترشحات 
اسیدی معده را تعديل می کند، و در حقیقت می توان گفت عسل نقش مؤثری در 
تنظیم اسیدهای معده دارد. دانشمندان بر اين عقیده اند که عسل به طور مضاعف 
روی زخم معده تأثیر می گذارد، يک تأثیر موضعی که باعث التیام سريع زخم و 

1. طب در قرآن، صص203 تا 204.
2. در مورد كاربردهاى درمانى وسيع عسل مراجعه كنيد به: دكتر عدنان الشريف، من علم الطب القرآنى، ص219 به بعد.
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تعديل اسیدهای معده می گردد و يک تأثیر کلی که بر اثر آن حال عمومی بیمار 
بهتر شده و دستگاه عصبی او آرامش می يابد.

 * حسن تأثیر فعال عسل در درمان عفونت های روده ای به ويژه نزد اطفال، 
کاماًل روشن و اثبات شده می باشد. از رسول اکرم  نیز نقل گرديده که در 

موارد بسیاری خوردن عسل را برای درمان اسهال سفارش فرموده اند.
 * عسل به دلیل داشتن اسید فورمیک مانع از تخمیر می گردد زيرا اين ماده روی 

میکروب های امعاء مؤثر می باشد.
 * عسل مانع به وجود آمدن يبوست است، به ويژه يبوستی که بعد از اعمال 
افزايش  باعث  فراوان است که  اسانس های  دارای  زيرا  جراحی عارض می شود 
فعالیت روده ها می گردد. همین طور عسل دارای ماده گلوکوسید استرأستیل است 
که در امعاء تبديل به اوکسی متیل انتراکینون شده و مانع از ايجاد يبوست می گردد.
 * در اکثر بیماری های کبدی و کیسه صفرا اگر عسل را جزء رژيم غذای بیمار 
قرار دهند، مفید و مؤثر خواهد بود زيرا عسل برای بافت های کبد يک ماده مغذی 

است و ذخیره مواد قندی در کبد را افزايش می دهد.
 اگر عسل را با گرده گل و شاه انگبین )غذای ملکه زنبورهای عسل( ممزوح 
اکثر  و... در  اسیدها  امالح معدنی، ويتامین ها، هورمون ها،  داشتن  دلیل  به  کنند، 
بیماری های کبد مؤثر بوده و فعالیت تبادالت مواد قندی کبد را افزايش می دهد. 
 )Glueatilic Factory( دکتر ُکخ اين قدرت تأثیر در عسل را مرهون ماده ای به نام

می داند که تأثیری ويژه بر کبد و دستگاه جريان خون و قلب دارد1.
 3. عسل و بیماری های تنفسی:

 * در بیماری سل: عسل تأثیر مفیدی بر بیماری سل دارد و شايد اين حسن 
تأثیر در نتیجه اين باشد که عسل مقاومت بدن را در مقابل التهاب سلی افزايش 

می دهد. 
در  عسل  که  هستند  بیماری هايی  از  گلو:  و  حنجره  التهاب  و  سرفه  سیاه   *

بهبودی آن ها بسیار مؤثر است.
 * التهاب ريه: مصرف عسل در التهاب ريه و بر طرف کردن سرفه سودمند است. 
همراه  به  شربت  صورت  به  عسل  الريه،  ذات  و  آسم  بیماری های  در   *

کلرورکلسیم و محلول ديمدرول مصرف می شود.
 4. عسل و درمان بیماری های چشم:

1. طب در قرآن، صص205 تا 206 و العميد الصيدلى عمر محمود عبداهلل، الطب الوقائى فى االسالم، صص172 تا 176.
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 عسل را از قديم االيام در معالجه بیماری های چشم به کار می برده اند و به نتايج 
مطلوبی نیز دست می يافتند. امروزه تجارب و آزمايشات بی شمار تأثیر و فايده 

عسل را در درمان بیماری های زير ثابت کرده است:
 * التهاب پلک ها.

 * انواع التهابات قرنیه از قبیل التهاب سلی چشم، سیفلیس و تراخم.
 * آلودگی و زخم قرنیه.

 * انواع سوزش های چشم، )با به کارگیری ترکیبی از عسل با روغن ماهی.( 
 5. عسل و درمان بیماری های زنان و زايمان:

 * درمان استفراغ های دوران بارداری. از نظر علمی ثابت گرديده که اگر محلول 
ملکائین عسلی )عسل نوکائین( را فقط 2 تا 3 بار به صورت تزريق وريدی بکار 

برند، اکثر حاالت استفراغ دوره بارداری را از بین می برد.
 * تزريق وريدی محلول تصفیه شده عسل )40درصد( شرايط زايمان کم درد 

و راحتی را برای زائو فراهم می کند.
 * در التهاب مهبل، عسل را به مدت 6 روز به جداره مهبل، گردن رحم و 
موضع  مالیدن عسل  از  قبل  البته  می مالند.  تناسلی  دستگاه  قسمت های خارجی 
را بايد با آب اکسیژنه شستشو داد. نتايج مثبت پس از گذشت فقط يک روز با 
برطرف شدن خارش و سوزش آشکار می شود و پس از 2 تا 3 روز میکروب های 

مهبل از بین می روند.
 

 * خارش فرج: در معالجه ی خارش هايی که ريشه نامشخصی دارند و معالجات 
معمولی درباره ی آن مؤثر نمی باشد، عسل دارويی است مؤثر که ارزش تجربه را 

دارد.
کابلون معتقد است که تزريق محلول 33درصد عسل و 0/5درصد   * دکتر 

نوکائین در مثانه بهترين روش درمانی برای معالجه التهاب حاد مثانه می باشد.
 * پس از انجام اعمال جراحی زنان به ويژه در قسمت فرج استفاده از عسل از 

هر نوع پماد ديگری مؤثرتر و در التیام سريع زخم ها مفیدتر است.
 6. عسل و درمان بیماری های گوش، حلق و بینی:

 * عسل و انواع سرما خوردگی: از قديم گفته شده که سرما خوردگی ها )زکام، 
انفلوآنزا و گريپ( بدون معالجه در مدت هفت روز و با معالجه در يک هفته!! 
بهبود می يابند )کنايه از اين که دارو تأثیر چندانی در بهبودی سريع اين بیماری ها 
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ندارد(. ولی گويا عسل اين قاعده را تغییر داده است، زيرا تجربه ثابت کرده در 
صورت مصرف عسل همراه با شیر داغ و يا با عصاره لیمو و يا با چای، مدت 

بیماری به سه روز تقلیل می يابد.
 * التهاب پنهان مجاری تنفسی: مانند التهاب پنهان بینی و حلق که با معالجات 
معمولی بهبود نیافته باشند. در اين گونه موارد عسل را به صورت محلول رقیق 
شده در آب در آورده و استنشاق می نمايند. اين عمل نتايج بسیار خوبی در پی 

خواهد داشت.
 * التهاب مزمن سینوس ها و التهاب چرکی مزمن گوش میانی اگر با محلول 
عسل شستشو داده شوند، بهبود می يابند، زيرا استفاده از محلولی که 30% آن را 

عسل تشکیل دهد، برای متوقف ساختن رشد انواع میکروب ها کفايت می کند.
 * زکام حاد)Rhinitis( و التهاب حلق و نايژه ها را بر طرف می سازد.

نتايج سودمند و امیدوار  التهاب خشک بینی و حلق، معالجه با عسل   * در 
کننده ای در بر خواهد داشت.

 * التهاب دهان )Aphthose( در برابر معالجه موضعی با عسل به مدت پنج                                
روز، واکنش مساعد نشان می دهد.

 7. عسل و درمان بیماری های قلبی:
 عسل باعث می شود خون بیشتری به عضله قلب برسد و از طريق مواد قندی 
موجود در آن انرژی بیشتری به قلب می دهد. همچنین باعث انبساط شريان های 
مهمترين  می باشد.  مؤثر  نیز  قلب  نامنظم  تنظیم ضربان  در  و  شده  قلب  اکلیلی 

بیماری های قلبی که عسل در درمان آن ها مؤثر است عبارتند از:
 * التهاب ديفتريايی قلب که گاهی نیز توأم با نامنظم بودن ضربان می باشد.

 * پس از اعمال جراحی به عنوان تقويت کننده.
 * خناق سینه يا سوزش قلب.

 * ناتوانی توأم با پايین آمدن ضربان قلب چه همراه با سوزش سینه باشد و 
چه نباشد.

 8. عسل و بیماری های کلیه:
 در مواردی که فعالیت کلیه دچار نارسايی گردد، از عسل به دلیل دارا بودن 
مقدار اندکی پروتئین و امالح معدنی می توان به عنوان رژيم غذايی استفاده کرد و 

به عنوان داروی مؤثر نیز نتیجه بخش خواهد بود.
9. عسل و دستگاه عصبی:
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 عسل در حاالت زير مفید خواهد بود:
 * گرفتگی مويرگ های مغزی.

.)chorea(در درمان داء الرقص * 
 * به عنوان آرام بخش دستگاه عصبی.

.)Malcatin( التهاب عصب سیاتیک با استفاده از ملکاتین * 
 و در پايان، عسل در درمان کم خونی مفید بوده، گلبول های قرمز و هموگلوبین 
را افزايش می دهد و خاصیت ضد خونريری دارد و از اين بابت می تواند نقص 

ويتامین k بدن را جبران کند.
 در خاتمه بحث در باره اين داروی جادويی، الزم به تذکر می دانیم که معالجه 
با عسل بايد زير نظر پزشک معالج انجام شود نه سر خود، زيرا ممکن است که 

نتیجه مطلوب به دست نیايد.
  بحث در باره عسل در اين مختصر نمی گنجد و شايد اسرار بسیاری وجود 

داشته باشد که هنوز کشف نشده زيرا » و ما اُوتیتم من العلم اال قلیاًل «1
از امام رضا نقل شده که در مورد عسل هاي زيان آور هشدار داده و مي فرمايد:
از هم شناخته  زيانش  و  آن ها سود  به  که  است  نشانه هايي  داراي  نیز  »عسل 
مي شود عسلي که بويیدن آن ها تولید عطسه مي کند و آن ها که نوشیدنش سکر و 
مستي مي آورد و آنهايي که چشیدنش گلو را مي سوزاند اين انواع از عسل خوب 

نیست بلکه سم و کشنده است«.2
عسل سالم ترين خوراکي ها است به شرطي که از اول سالم به عمل آمده باشد.

2.آبهايگواراوناگوار:
الف.آبهايگوارا:

بهترين آب ها براي نوشیدن آبي است که چشمه آن از سمت مشرق و سبک و 
روشن باشد.

گرامي ترين آب ها عالوه بر صفات فوق آن است که محل پیدايش و خروج آن 

1. آنچه از علم به شما دادند بسيار اندك است؛ )اسراء، 85(.
 تذكر: در مورد عسل روايات متعددى از طريق اهل بيت  وارد شده است؛ )ر.ك: بحار االنوار، ج66، صص292 به بعد و 
ج62، صص324 به بعد(. برخى از پزشكان و صاحب نظران ديگر نيز مطالب جالبى آورده اند و مكرراً از آن به عنوان اعجاز 
علمى قرآن ياد كرده اند؛ )ر.ك: اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، ج5، صص129 به بعد و اسرار خوراكى ها، صص272 به بعد 
و اسالم، پزشك بى دارو، صص114 به بعد( و طب در قرآن، صص195 تا 210 و دكتر عبدالعزيز اسماعيل پاشا، اسالم و طب 

جديد، صص166 تا 168، ترجمه ي سيد غالمرضا سعيدى.
2. بحاراالنوار، ج59، ص324.
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در تابستان از طرف طلوع خورشید باشد.
آن  مجراي  و  بجوشد  محل خود  از  که  است  آبي  آن ها  بهترين  و  سالم ترين 

شکاف تپه ها و کوه هاي خاکي باشد.1 
آب با وصف مذکور در زمستان سرد و در تابستان ملین است.

ب:آبهايناگوار:
برف و آب  معده مي شود. آب  يبوست  آب شور و آب هاي سنگین موجب 
يخ براي غالب مزاج ها زيان آور است. اما آب دره ها و گودي ها گرم و غلیظ اند 
خصوص در تابستان چون راکد است و آفتاب دائماً بر آن مي تابد و گاهي خوردن 

چنین آبي باعث غلبه و تحريک صفراء مي شود.2

ج:آبهايمشروط:
نافع است به  باران سبک و گوارا و صاف  است و براي کلیه ي اجسام  آب 

شرطي که زياد نماند و در مخزن خود زماني دراز حبس نشود.
اما آب چاه شیرين و صاف است و سودمند مي باشد به شرطي که همیشه جريان 

داشته باشد و در زمین محبوس نشود.3

۳.شیروماست:
در رساله ی ذهبیه، از امام رضا نقل شده که به نوشیدن شیر اهمیت دهید به 
ويژه در اواخر خرداد و تیرماه، و نیز به خوردن ماست اهمیت دهید به ويژه در 

اواخر مرداد و شهريور.
»وااللبان والمسک الطري«.4

»از شیرها و ماهي تازه استفاده کنید«.
شیر غذاي کامل است که از هر غذايي بیشتر کلسیم دارد. بعد از شیر و پنیر، 
ماست يک غذاي کامل است و عمده مزيت ماست خاصیت ضد عفوني طبیعي 

آن است.

1. همان.
 تذكر: كوه هاي خاكي همچون فيلتر عمل مي كنند و موجب مي شود كه آب به نوعي تصفيه شود. 

2. همان.

3. همان.

4. همان.
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4.ماهيتازه:
»هر کس از سردرد و شکم درد مي ترسد خوردن ماهي تازه را به تأخیر نیندازد«.1
ماهي ها آن چه از امالح و مواد معدني وارد بدن آن ها شود دست نخورده به ما 
تحويل مي دهند زيرا آن ها ترکیبات بدن خود را از آب مي گیرند و آب محلولي به 
آن ها مي دهد که رسوب نمي کند لذا ماهي ها در صف گیاهان و میوه هاي شفا بخش 

به شمار مي آيند.
ماهي تازه به خصوص اگر از درياي آزاد و آب شیرين گرفته باشند بسیار لذيذ 
و سرشار از امالح معدني و فسفر است يد و منگنز در ماهي زياد يافت مي شود.

۵.تخممرغزیادنخورید:
»زياد تخم مرغ خوردن موجب بزرگي سپرز و بادها در سر معده مي شود پر 

کردن شکم از تخم مرغ کبابي باعث ضیق نفس و تنگي سینه مي گردد«.2
نبايد خوردن تخم مرغ مستمر باشد در يک وعده هم نبايد زياد خورد خصوص 
اگر با پوست کنار آتش پخته باشد. تخم مرغ خام خوردنش خوب نیست پخته و 
سفت شده ي آن مطلوب نیست بهترين شیوه پختن، نیم بند کردن آن است )عسلي(.
براي عسلي کردن تخم مرغ نبايد آن را در آب جوشانید بلکه بايد در آبي که 

نزديک به جوش باشد آن را به عمل آورد.3
6.گوشتگاووشکارزیادنخورید:

»زياد خوردن گوشت گاو و حیوانات وحشي موجب کمي عقل و سرگرداني 
فهم و کند ذهني و زيادي فراموشي مي گردد«.4

همه ضررهاي گوشت در زياده روي آن است وگرنه گوشت در قبال مضرات، 
منافع زيادي هم دارد از جمله میل جنسي و اعصاب مغز را بیدار مي کند، نازک 
بیني هاي شعرا و ظريف کاري ها، عشق ها، عاطفه ها، ابتکارات علمي و فني همه 

در اثر تحريک اعصاب است. 

7.سیربخورید:
آنان که از بادهاي دردناک و شديد در بدن خود مي ترسند، هفته اي يک بار سیر بخورند.5

1. همان.

2. همان.
3. طب الّرضا، ترجمه ى نصير الدين امير صادقي، ص247.

4. بحاراالنوار، ج59، ص324.
5. همان.
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8.سرکهبخورید:
از امام رضا از پدارنش از پیامبر نقل شد که فرمودند: مداومت بر خوردن 

سرکه خوب است؛ اهل خانه اي که در آن سرکه باشد، فقیر نمي شوند.1
9.گوشتبخورید:

از امام رضا از پدرانش از علي نقل شده که: به مصرف گوشت عنايت 
بدن شما مي شود و هر کس چهل روز خوردن  که موجب رشد گوشت  کنید 

گوشت را ترک کند بداخالق مي شود.2
۱0.برنجبخورید:

از امام رضا از پدرانش از پیامبر نقل شده که غذاي خوب اهل دنیا و 
آخرت گوشت و برنج است.3

۱۱.کدوبخورید:
از امام رضا از امام علي حکايت شده که فرمود: به کدو عنايت داشته 

باشید که موجب افزايش دماغ )مغز و هوش و…( مي شود.4
۱2.بهتراستکلیهحیواناترانخورید:

 پیامبر« نقل شد که فرمودند:   امام علي از  پدارنش  از   امام رضا از 
همواره از خوردن کلیه ها پرهیز مي کرد؛ چون به )مجرا و محل( بول نزديک است 

ولي آن ها را حرام نکرد.«5
تذکر: روشن است که کلیه ها محل تصفیه مواد بدن است از اين رو در معرض 

سموم آن هاست.

سوم:روشغذاخوردن:

۱.ازکدامغذاشروعکنیم؟
بدنت  بپرداز خوراکي هايي که  به سبک ترين غذا  اول  به طعام  »هنگام شروع 
مي تواند از آن ها تغذيه کند به مقداري که عادتت بر آن جاري شده و مزاج و 

معده ات تحمل آن دارد و خوشي و نشاطت به آن باقي است«.6 

1. عيون اخبار الّرضا، ج2، ص34.
2. همان، ص259.

3. همان.

4. همان.

5. همان.
6. همان ص109. 
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2.قبلازغذاکمينمکبچشید
از امام رضا از پدارنش از پیامبر روايت شد که فرمودند: »هر کس غذا 

را با نمک آغاز کند هفتاد بیماري از او رفع مي شود.«1
با  دارد و مصرف  براي دهان و مجاري  کننده  تذکر: نمک حالت ضدعفوني 
اعتدال آن براي بدن مفید و ضروري است البته برخي افراد که بیماري هاي خاص 

دارند بايد از مصرف نمک پرهیز کنند.

۳.چهموقعدستازغذابکشیم:
»و ارفع يديک من الطعام و انت تشتهیه؛2

دست از طعام بردار در حالي که هنوز اشتهايت باقي است«.
»در حالي که هنوز گرسنگي باقي و میل و اشتها برقرار است دست از طعام 
بردار که اين چنین غذا خوردن براي معده و بدن اصلح و براي عقل پاکیزه تر و بر 

جسم و تن باري سبک تر است«.3

4.آبسردبعدازغذايگرمننوشید:
»آشامیدن آب سرد بعد از طعام گرم و شیريني دندان ها را فاسد مي کند«.4

خوردن و آشامیدن غذاي سرد بعد از خوردن غذاي گرم يا گرم بعد از سرد 
موجب ترکیدن میناي دندان و فساد آن مي گردد.

وقتي دندان شکاف برداشت مواد شیمیايي غذاها شکاف را توسعه داده تا به 
ريشه دندان يا به رشته هاي عصبي فک مي رساند رسیدن آن مواد به رشته هاي 
عصبي باعث تحريک آن ها و درد هاي سخت مي گردد گاهي در میان شکاف ها 
بقاياي غذا مانده تبديل به میکروب مي شود و میکروب هايي هم که با غذا وارد 
دهان مي گردند داخل شکاف ها شده شروع به رشد و فعالیت مي کنند در اين موقع 

است که بیماري هاي مختلف دهان و دندان پديد مي آيد.5

1. طب  الّرضا، ص260.
2. بحاراالنوار، ج59، ص324.

3. همان.

4. همان.
5. طب الّرضا، همان، صص250تا 251.
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۵.دربینغذا،آبننوشید
»کسي که مي خواهد به درد دل )معده( مبتال نشود در بین غذا آب نیاشامد زيرا 
آشامیدن آب میان غذا بدن را مرطوب و معده را ضعیف مي گرداند در نتیجه عروق 

خاصیت غذا را نمي گیرد ريختن آب بر غذا معده را دچار اختالل مي کند«.1
غذا وقتي که وارد دهان و مري و معده مي شود تحت تأثیر اعمال مکانیکي جهاز 
هضم و مواد شیمیايي غدد هاضمه است. غده هايي که در زير زبان و در معده 
وجود دارد با ترشحات خود نقش عمده اي را در هضم غذا به عهده گرفته اند، 
هر چقدر غذا خشک تر باشد غده ها بیشتر تحريک شده و زيادتر ترشح مي کنند، 
نوشیدن آب بین غذا از فعالیت غده ها مي کاهد و خاصیت اسیدي ترشحات آن ها 
را کم مي کند در نتیجه کار هضم را به تأخیر مي اندازد پس بهترين وقت براي 

آشامیدن آب حداقل يک ساعت بعد از غذا است.

6.گوشتراباحبوباتوادویهجاتبخورید.
حبوبات  و  ادويه جات  با  را  گوشت  و  بالتوابل؛2  اللحوم  اکل  فیه  »ويستعمل 

مصرف کنند«. 
ادويه جات که عبارت از سائیده ي ساق و دانه ي گیاه هاي خوشبو و مفید است 
بهترين وسیله طبیعي براي ضد عفوني کردن معده و روده ها است. معموال ادويه اي 
که در طبخ غذا به کار مي برند و يا با آن میل مي کنند عبارت است از نمک، فلفل، 
زرد، چوبه، دارچین، میخک، گلپر، هل، ريشه ی جوز ،  زعفران، کنجد، خشخاش، 

تمرهندي ، رازيانه، زنجبیل، زيره، سیاه دانه و... .
حبوبات عالوه بر آن که سرشار از مواد سفیده اي هستند داراي باکتري هايي 
نیز مي باشند که به کمک آن ها ازت کامال جذب مي شود، از ضررهاي گوشت آن 
است که از جذب ازت جلوگیري مي کند و اين به علت آن است که از ساير غذاها 
بیشتر حرارت مي خواهد و ايجاد حرارت مي کند اما گوشتي که با حبوبات پخته 

مي شود اين خسارت را به بار نمي آورد. 
آنچه که با گوشت و غذا مصرف مي شود شامل انواع چاشني ها مانند: سرکه، 
غوره، آلوچه، گوجه فرنگي، گوجه ايراني، سماق، رب انار و آب انار و لیمو و 

1. بحاراالنوار، ج59، ص324.
2. همان.



200

ت
صح

ی
فه
حی
ص

رهتوشه)2(

نظیر آن ها مي شود.1
تذکر: استفاده از گوشت به همراه ادويه  و حبوبات به ويژه در پايیز سفارش 

شده است.

7.بعدازغذاشربتشیرینبنوشید:
»بايد شربتي را که مي نوشي پس از طعام و در پي آن باشد،  از شراب کهنه اي 

که نوشیدنش حالل باشد«.2
شربت شیرين غلیظ در عمل هضم غذا مؤثر است. البته شربتي بعد غذا خوب 
و مفید است که حالل و مطابق دستور باشد نوشابه هاي الکلي نه تنها منظور را به 

طور کامل تأمین نمي کند خطرهاي بزرگي را نیز متضمن است.

چهارم:رژیمغذایيمتناسببافصولوماههايسال:

تغییرات فصول، در شئون حیاتي انسان ها مؤثر مي باشد، بنابراين الزم است که 
هر فرد هم به منظور تکمیل اين تأثیرات خود را براي مقابله با اين تغییرات آماده کند، تا 
هم جسم خود را از ضررهاي اين تغییرات حفظ نمايد و هم از منافع و خوبي هاي 

اين فصول بهره مند شود و آن ها را کامل تر کند.3
در رساله ذهبیه از امام رضا حکايت شده که فصول و ماه هاي سال را نام 
برده و خصوصیات هر کدام را بیان کرده و براي هر ماه و فصل غذاي مناسب را 

معرفي کرده است.
»هر خوراکي سرد در تابستان و گرم در زمستان مناسب است و غذاهاي معتدل 
در فصل بهار و پايیز و میزان مصرف خوراکي ها )يا مقدار حرارت و برودت آنها( 

نیروي طبیعي بدن و میل آن است«.4

پنجم:غذايسازگاربابدنبخوریدتاسالمباشید:

»طعامي را بخور که موافق بدن توست. جسد مانند زمیني پاک است، وقتي آن 
1. طب الّرضا، همان، ص161 )با تصرف در عبارت(.

2. همان.
3. طب الّرضا و طب الّصادق، ص52 و  54.

4. بحاراالنوار، ج59، ص324.
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زمین را آباد کردي و تخم کاشتي و آب دادي البته آب به میزاني که نیاز دارد نه 
زياد که آن را تباه کند و نه کم که زمین تشنه بماند مسلماً آن زمین آباد مي ماند، 
زراعتش خوب و محصولش زيادتر مي شود اما اگر از عمران و آبادي آن زمین 
غفلت شود آن زمین فاسد مي گردد و گیاه در آن نمي رويد، پس جسد هم مانند 

آن زمین است که بايد در غذا دادن به آن تدبیر به کار رود.
وقتي که بدن را با غذا و مشروبات گوارا تغذيه و مراقبت کردي سالم مي ماند و 
همه ی اعضاي آن وظايف خود را به خوبي انجام مي دهند پس نگاه کن ببین چه 

چیزي موافق معده توست و بدنت را تقويت مي نمايد همان را بخور«.1

ششم:غذاوآببهاندازهینیاز)نهافراط(بخوریدتاسالمبمانید:

»بدان هر کس غذا را بیش از حد لزوم بخورد، جسدش را صحیح تغذيه نکرده 
است پس بايد غذا را به اندازه نیاز خورد نه کم و نه زياد، آب هم به همین اندازه 
بايد خورده شود پس بهترين طريق براي غذا خوردن اين است که به مقداري 
که براي يک روز کفايت مي کند قانع شوي و هنگامي که کاماًل سیر نشده از غذا 

دست بکشي.
البته در وجود تو نسبت به غذا شهوت و میل هست، ولي نبايد در پیروي از اين 
میل کاذب افراط کني، بلکه میانه روي در غذا خوردن،  معده و بدن تو را سالم نگه 

مي دارد، عقل را پاک مي کند و جسمت را نیرومند مي سازد«.2
توضیح: افراط درباره دو احساس گرسنگي و سیري و بد عمل کردن در مورد 
آن ها بدون شک موجب عدم تعادل در بدن مي گردد، زيرا خوردن غذاي زياد که 
بیش از قابلیت بدن باشد در وهله ی نخست سنگیني معده مي آورد، عالوه بر اين 

زياده روي در طعام نتايج مستقیمي هم دارد از جمله:
۱.سوءهاضمه

اين مرض از تالش زياد جهاز هاضمه و به خصوص معده و کبد،  به واسطه ی 
زياده روي در غذا و عدم رعايت شرايط بهداشت به وجود مي آيد.

2.چاقي
بیماري ها دانست وقتي که جهاز هاضمه  اين بیماري را مي توان علت اصلي 

1. همان.

2. همان.
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گنجايش معیني داشته باشد ولي صاحبش در خوردن غذا افراط کند، در نتیجه 
مواد چربي که در معده آب نمي شوند، مقداري داخل خون مي شوند و مقداري 
هم در جاهاي غیر مناسب بدن مثل عضله هاي قلب و کبد رسوب مي کنند و اين 
عمل براي بدن بسیار خطرناک است و مرض هاي متعددي مثل عاجز شدن قلب، 
پاره شدن شريان هاي حساس مثل مغز، بروز امراض مفصلي را به وجود مي آورد.

فصلسوم:درمان

مقدمه:
در اين بخش برخي از احاديث و کلمات حکايت شده از امام رضا را نقل 
مي کنیم که به داروها و روش صحیح درمان دردها اشاره دارد البته اين موارد به 
داروهاي  به  که  موارد خاص  و  درمان  کلي  اصول  است:  بیان شده  دو صورت 

مخصوص اشاره دارد.

اصولکليدرمان:
۱.هردردي،دارویيدارد:

»آگاه باش که خداي متعال هیچ بدني را به دردي مبتال نمي سازد مگر اين که 
براي آن دارويي قرار داده است، و براي هر قسمتي از دردها، قسمتي از داروها 

)است که نیازمند( مديريت و انگیزش است«.1
توضیح: توجه و به کارگیري اصل فوق زمینه ساز بسیاري از تحقیقات علوم 
پزشکي مي شود. يعني به پزشکان و داروسازان يادآوري مي کند که هیچ بیماري 
را العالج ندانند و به دنبال داروي آن باشند چون هر دردي را که بشر بدان مبتال 
شود خداي متعال براي آن دارويي قرار داده است که بايد در طبیعت، يا عوامل 

رواني و روحي او جستجو کرد. 

2.دستوراتپزشکيوبهداشتيراازافرادمتخصصبگیریدنهپزشکنماها:
در کسب  بايد  هستند  عالقه مند  و سالمتي خويش  به صحت  که  »اشخاصي 
دستورات بهداشتي احتیاط را رعايت کنند و به سخنان کساني که نه در مکتب 
ندهند،  اندوخته اند گوش  نه در سايه رياضت نفس، کمالي  درس خوانده اند و 

1. همان.
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چنان که مي شنويد بعضي از اين اشخاص مي گويند: فالن غذايي را خوردم به من 
ضرر نرساند و يا اين که فالن کاري را کردم زياني نديدم.

گوينده اين قبیل سخنان، به منزله ي چهارپاي نادان و کوته فکري است که هنوز 
به سود و زيان خودش آگاه نیست و نتوانسته نیک را از بد تشخیص بدهد«.1

۳.بیماريهايکوچکرابهخوبيمعالجهکنیدتابیماريهايبزرگازراهنرسد:
»بیماري را بايد قبل از به وجود آمدن در هم شکست و نبايد از سبکي و يا 
تباه  کوچکي آن فريب خورد، تا مبادا زمان حمله اش برسد و روزگار آدمي را 

کند«.2
4.سالمتوبیماريبدنوابستهبهغذايآناست:

»پس به درستي که صالح بدن و پايداري آن به خوردني و نوشیدني است و 
فسادش نیز به آن ها است. پس اگر آن دو را نیکو تغذيه کني بدن سالم مي شود و 

اگر بد تغذيه کني بدن بیمار مي گردد«.3
توضیح: بدن از موادي تغذيه مي کند که از آن ها درست شده باشد و هرکدام 
که در ترکیبات بدن به قدر کافي داخل نشود بدن به کمبود آن ماده دچار شده و 

مقاومت خود را برابر امراض از دست مي دهد.
مطلب فوق يکي از چیزهايي است که علم امروز کشف کرده ولي در هزار و 

چند سال قبل امام هشتم شیعیان اين حقیقت را بیان فرموده است.

۵.حرکتوکاروورزشزیادپسندیدهاست:
»و حرکت و کار و تمرين و ورزش فراوان در آن پسنديده است«.4

اين مطلب يکي از عوامل سالمتي انسان و راه مبارزه با بیماري هاست.
امام رضا بر اين مطلب به ويژه در ماه اسفند تأکید مي کند که طبیعت در 
آستانه ی بیداري و نشاط بهاري است و بدن انسان نیز نیازمند تحرک، فعالیت، 

نشاط و حیات دوباره است.

1. همان.

2. همان.

3. همان.

4. همان.
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6.کمخوردنغذايشب،راهکارسالمتيومبارزهباچاقي:
»کسي که مي خواهد سالم باشد و بدني سبک و کم گوشت داشته باشد از غذاي 

شب بکاهد«.1
غذايي که روز مي خوريم عالوه بر آن که مواد سوختي بدن ما را تهیه مي کند 
کسري هاي بدن ما را نیز تأمین مي نمايد ولي غذاي شب چیز قابل توجهي از آن داخل 

ترکیبات بدن نمي شود بیشتر آن مي سوزد و قسمتي از آن در بدن رسوب مي کند.
رسوبات در بدن بافت هاي گوشتي و عضلي را از هم باز مي کند وجود اين 
رسوبات و باز شدن و باد کردن بافته هاي عضلي و خارج نشدن مايعات اضافي 

شخص را چاق نشان مي دهد.
اگر غذاي شب کم و به قدر ضرورت باشد تمام آن مي سوزد و رسوبي از آن 

نمي ماند.
پس بهترين رژيم براي الغري معتدل و حفظ و تقويت بدن آن است که حتي االمکان 

غذاي شب ما کم و سبک بوده باشد.2

7.تأخیردردستشویيعاملبیماري:
»کسي که مي خواهد از ناراحتي مثانه شکايت نکند بول خود را نگه ندارد ولو 

اين که سوار اسب باشد«.3
خون،  با  اختالط  بول  ـ  تقطیع  بول  ـ  تسلسل  مجرايي،  سوزش هاي  بیشتر 

اختالالت مثانه، ورم پروستات و غیره بر اثر حسب بول است.
ادرار خاصیت اسیدي دارد و چنان چه دفع نشود ايجاد زخم و بیماري هاي بسیار 
مي کندخصوص اگر وارد مجراي دفع شده باشد و از اين جهت بعد از تخلیه ي 
ادرار هم به ترتیبي بايد بقاياي آن را که در مجري مانده است بیرون فرستاد و 
براي آن که ذراتي از ادرار در مجري باقي نماند نبايد ايستاده بول کرد زيرا در حال 
ايستاده کیسه ی ادرار )مثانه( بر مجاري دفع مسلط  نیست و قطراتي که مثانه آن 
را جواب کرده هم چنان باقي مي ماند و عوارض فوق را به وجود مي آورد اما در 
حال نشستن به قدر ضرورت به مثانه فشار وارد مي شود و تقريباً چیزي از بقاياي 

بول در آن نمي ماند.4
1. همان.

2. طب الّرضا، همان، صص269 تا 270.
3. بحاراالنوار، ج59، ص324.

4. طب الّرضا، همان، ص257.
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8.خوردنگوشتنپختهعاملبیماري:
»خوردن گوشت خام در معده تولید کرم مي کند«.1

معده انسان نمي تواند گوشت خام را درست هضم کند و گوشتي که در معده 
هضم نشود آلبومین آن در روده ي بزرگ متعفن شده و تولید سم هاي جديدي 
مي کند و عامل عمده کرم هاي معده عفونت است و عفونت هاي معده، عمده علت 

آن ها مواد گوشتي به خصوص گوشت هاي خام و نیمه پز است.
در گوشت سمي است به نام کاسترل که امراض خطرناکي را به وجود مي آورد 
البته در صورتي که زياد و مدام خورده شود ولي در گوشت خام اين سم به مقدار 
زياد و زنده است لذا خوردن گوشت خام هر چند کم باشد خطرناک خواهد بود.2

9.درمانضعفحافظه:
»کساني که به ضعف حافظه دچارند، بهتر است همه روزه هفت مثقال کشمش 
سیاه )مويز( ناشتا بخورند و روزانه هم سه تکه زنجبیل در عسل خوابانده )زنجبیل 
پرورده( با کمي خردل ضمن غذاي روزانه خود بخورند، هم چنین براي تقويت 

نیروي فکري خوب است همه روزه سه هلیله با نبات کوبیده بخورند«.3

۱0.حجامت:
حجامت يکي از راه هاي درمان بیماري هاست.

از امام رضا در رساله ی ذهبیه حکايت شده که به حجامت توصیه کردند و 
شرايط و مقررات آن را بیان کرده به ارتباط حجامت با حرکت ماه )تأثیر نیروي 

جاذبه ماه بر گردش خون بدن( اشاره کردند و فرمودند: 
»حجامت يک عمل الزم براي بدن انسان مي باشد پس وقتي که شما تصمیم به 
اين کار مي گیريد، الزم است که از دوازه تا پانزده هر ماه را براي عمل حجامت 
انتخاب کند چون در ايامي که ماه به تکامل )بدر( خود نزديک باشد خون در بدن 
قرار عادي دارد، به اين سبب خون گرفتن صالح تر و شايسته تر است ولي اگر ماه 
به ايام آخرش برسد. حجامت نکن چون هر چه هالل ماه کوچک شود خون در 
بدن انسان پرجوش و خروش مي شود، به همین جهت حجامت و خون دادن به 

1. بحاراالنوار، ج59، ص324.
2. طب الّرضا، همان، ص248.

3. بحاراالنوار، ج59، ص324.
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صالح نزديک نیست مگر اين که مقتضیات مزاجي انسان ناگهان عمل حجامت را 
ايجاب کند، در اين صورت مانعي ندارد.

در انجام حجامت بايد سنین زندگاني افراد رعايت شود، مثاًل يک جوان بیست 
ساله مي تواند هر بیست روز يک بار حجامت کند، سي ساله ها هر سي روز يک 
بار مي توانند حجامت را تکرار کنند و همین طور چهل ساله ها هر چهل روز يک 

بار و هر چه باال رود بايد با اين نسبت انجام شود.
شما بايد بدانید که حجامت بر روي رگ هاي مويي که در تمام اعضاي بدن 
پخش و پراکنده هستند انجام مي شود تا موجب سستي و ناتواني بدن نشود اما 
عمل »فصد« که از وريد خون مي جهد، مسلماً قواي بدني را کاهش مي دهد و 
»اخدعین«2  همچنین حجامت  و  است  نافع  سر  سنگیني  براي  »نقره«1  حجامت 
ناراحتي هاي چشم و صورت را بر طرف مي کند و به جريان خون در عضالت و 

عروق سر حالت عادي مي بخشد.
گاهي هم عمل فصد به جاي اين حجامت ها، از اين عوارض جلوگیري مي کند، 
براي عالج»قالع«3 گاه و بیگاه از زير چانه خون مي گیرند و حجامت زير چانه 
براي دردهاي دهان و فساد لثه ها درمان خوبي است و حجامتي که از میان دو کتف 
مي شود بدن انسان را از خفقان و التهاب نجات مي بخشد البته منظور از اين خفقان 

و التهاب خفقاني است که از سنگیني معده و زيادي حرارت بدن به وجود آيد.
به  امتال4  از  انجام مي شود براي خفقاني که  پا  حجامتي که از روي ساق هاي 
وجود آيد، نافع است به عالوه براي دردهاي کهنه کلیوي و اختالل مثانه و رحم و 
به ويژه »ريزش خون حیض« اين حجامت بسیار سودمند است، اما نبايد فراموش 

نمود که خون گیري از ساق پا بدن را ضعیف و نحیف مي سازد.
نبايد بالفاصله به زنان نزديک شد، به عالوه مقرر است که  پس از حجامت 

انسان حجامت  شده از حرکت زياد و خشن و هیجانات عصبي بپرهیزد«.5

1. »نقره« حفره ى كوچكي است كه در انتهاي ستون فقرات در پشت گردن قرار دارد. فاصله ي اين حفره تا ستون فقرات، 
چهار انگشت است.

2. »اخدعين« آن دو رگ را گويند كه در پشت گردن به چپ و راست كشيده شده اند.

3. »قالع«« جوش هاي كوچكي است كه در دور دهان و زبان ظاهر مي شوند و رفته رفته زياد مي گردند.
4. سوء هضم به علت پربودن معده را امتال مي گويند.  

5. بحاراالنوار، ج59، ص324.
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توضیح: طب جديد درباره بسیاري از بیماري ها حجامت را تجويز و گاهي هم 
ضروري و الزم مي داند و آن را يک معالجه مؤثر معرفي مي کند.




